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Abstract 
In today's society dogs have become more popular as pets. This increase may result in more dog 

owners with lack of knowledge on how to care for them. A major social issue is the societies 

viewpoint to fighting breeds and similar breeds with an aggressive behavior. We experience that 

there is an increasing problem with aggressive dogs and their owners in Sweden that needs to be 

taken seriously.  

The aim of our study is to find out if people in Sweden think there is a problem with aggressive dogs.  

The study has been carried out as a literature study and a survey. The survey sent to 87 individuals 

who hold knowledge about dogs. 49 individuals answered the survey and the answers were analyzed 

in the statistic program SPSS.  

The results showed that many thought it was better to have a positive learning then punishment that 

can reinforce aggression. Survey responses thought there was no difference between first-time dog 

owners and owners who have owned a dog before. They thought it has to do with how to embrace 

knowledge and personal qualification. Based upon the study a guideline for a dog license was 

developed as many people participating in the survey found the idea of a dog license an appropriate 

solution to reduce the problem. A guideline for an education material for children in elementary 

schools was also produced.  
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Sammanfattning 
I dagens samhälle blir hunden allt mer populär som sällskapsdjur. Denna ökning kan medföra fler 

hundägare med bristande kunskaper. En stor samhällsfråga är omgivningens synsätt på 

kamphundraser och hundar med ett aggressivt beteende. Vi upplever att det är ett problem med 

aggressiva hundar och deras ägare i Sverige.  

Ägaren har stor betydelse för utvecklandet av beteendestörningar. Genom att tänka på sitt eget 

agerande som ägare kan man både orsaka och lindra beteendestörningar. När en hund uppvisar ett 

aggressivt beteende uppstår det problem för hundägaren. Sverige och flera andra länder har förbud 

mot hundar med ett farligt beteende.  Det finns förbud mot särskilda raser i andra länder för att de 

anses vara en så pass stor risk att de inte får hållas som sällskapsdjur. För få sociala aktiviteter kan 

vara en konsekvens av, inte en orsak till, att hundar utvecklar ett aggressivt beteende. Barn 

underskattar risken att bli biten mer än vad vuxna gör, därför blir de bitna oftare. Tidigare studier har 

visat att barn är mer utsatta än vuxna då de underskattar faran. 

Syftet med vår studie är att ta reda på om människor tycker att det är ett problem med aggressiva 

hundar. För att få reda på deras åsikter lät vi dem svara på en enkät som baserades på en 

litteraturstudie. Enkäten skickades ut till 87 stycken personer som innehar kunskap om hund och vi 

fick 49 svar tillbaka som analyserades i statistikprogrammet SPSS.   

Resultatet visade att många tyckte att det var bättre att ha en positiv inlärning och då att 

bestraffning kan förstärka aggressivitet. 59 procent av enkätsvararna tyckte att det inte fanns någon 

skillnad mellan förstagångshundägare och ägare som har haft hund innan. De tyckte att det har med 

att göra hur man tar till sig kunskap och personlig lämplighet. Är man villig att lära sig och lägger ner 

tid till detta kan man bli en bra hundägare och därmed få en mera balanserad hund. 

Enligt djurskyddsförordningen (1988:539) finns det inga förbud mot enskilda raser utan endast mot 

aggressiva och farliga hundar. Majoriteten av de enkätsvarande tyckte inte att ett rasförbud mot 

enskilda raser var lämpligt. Enkätsvararna ansåg att det inte är en specifik ras som är ett problem, 

utan snarare olämpliga hundägare. 

Vi har valt att arbeta fram riktlinjer till ett hundkörkort då våra resultat har visat att det skulle vara 

användbart. Vi har dessutom gjort riktlinjer till ett utbildningsmaterial för barn i grundskolan. Genom 

enkäten fick vi reda på att många tyckte att det är ett bra alternativ till hundkörkortet.  
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Förord 
Djurskydd är ett stort intresse för oss och därför var valet enkelt vad vi skulle inrikta oss på. Vi valde 

att göra ett examensarbete om aggressiva hundar då det är ett aktuellt ämne och problemet behöver 

uppmärksammas. Vår handledare Helena Kummel har hjälpt oss att utveckla vår idé om 

hundkörkortet och utbildningsmaterialet. 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Helena Kummel som har kommit med bra idéer och 

material.  

Sedan vill vi även tacka Anna Hansson och Sylvia Waara som har hjälpt oss med enkätutformningen, 

statistikprogrammet SPSS samt stöttat oss genom arbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka alla de som svarade på enkäten som bidrog med tid och kunskap. Vi fick många 

värdefulla åsikter som hjälpt oss med arbetet. 

Stort tack till er!  
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1. Inledning  
I dagens samhälle blir hunden allt mer populär som sällskapsdjur. Denna ökning kan medföra fler 

hundägare med bristande kunskaper. En stor samhällsfråga är omgivningens synsätt på 

kamphundraser och liknande hundraser med ett aggressivt uttryck. Många skaffar dessa raser för de 

ser dem som en statussymbol och inte som ett sällskapsdjur. Dessa djur kan bli utsatta för vanvård. 

Även de mindre hundraserna är populära och avlas fram i en snabbare takt samt köps av människor 

som använder dessa hundar till ett annat syfte än vad de egentligen är till för (Dixon, 2011).   

1.1 Bakgrund  

Vi upplever att det är ett problem med aggressiva hundar och deras ägare. Okunniga hundägare och 

människor som kommer i kontakt med hundar, leder oftast till komplikationer, såsom hundbett och 

vanvård. Hundbett är ett problem som finns i hela världen. I USA, som har cirka 314 miljoner 

invånare, sker det cirka 4,5 miljoner hundbett per år. Detta medför stora kostnader för USA:s 

vårdssystem (Dixon, 2011). Forskning om hundbett har visat att det kan leda till vanprydande ärr och 

psykologiska skador som kan sluta med döden. Dessa skador belastar ekonomiskt de offentliga hälso- 

och sjukvårdssystemen, relationen mellan hund och ägare samt har en negativ påverkan på 

samhällets syn på hundhållning (Messam et.al, 2012). Det finns en påvisbar brist på kunskap om 

hund och hur man ska förebygga hundbett genom att interagera på rätt sätt med hunden. I USA finns 

det redan en utbildning för t.ex. barn för att få kunskap och förbättra sin attityd och beteende mot 

hundar. Resultatet från utbildningen visar att det finns potential för att ha utbildning som förebygger 

hundbett (Dixon, 2011).  

1.2 Syfte 

 Vi anser att problemet med aggressiva och vanvårdade hundar ökar. Hundägarna behöver mer 

kunskap om hundar och förståelse för att förebygga detta. Därför är vår målsättning med projektet 

att ta reda på om människor tycker att detta är ett problem. För att få reda på deras åsikter lät vi 

dem svara på en enkät, då vi vill ta reda på om det finns ett intresse med utbildning i Sverige för att 

förebygga bl.a. hundbett.  Vi har skapat riktlinjer till ett utbildningsmaterial som kan användas till 

blivande hundägare och till elever i grundskolan, för att människor ska bli utbildade i ämnet.  

Genom våra frågeställningar vill vi veta om utbildning kan uppfattas som en åtgärd för att förebygga 

hundbett, om olika kurser kan påverka hundens beteende positivt och även hur ägaren påverkar 

hundens beteende.  



~ 7 ~ 
 

2. Metod 

Till vårt abstract har vi valt nyckelorden: aggressiva hundar, hundbett, hundägare, hundkörkort, barn. 

De bilder och figurer vi har använt oss av har vi antingen skapat själva eller fått lov att använda. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Vi har använt oss av bland annat databasen Science Direct för att hitta relevanta vetenskapliga 

artiklar. Detta för att få en vetenskaplig grund och därmed få mer kunskap om tidigare forskning. Vi 

använde oss av Högskolans databaser för att vi anser att de är pålitliga källor. De sökorden vi har 

använt oss av är dog, aggression, dogbite, children, abuse, neglect m.m. Vi har även använt oss av 

annan litteratur såsom böcker. Enkäten utformades utifrån den vetenskapliga litteratur vi använt oss 

av.  

2.2 Enkätstudie 

Vi använde oss av enkätundersökningar. Detta för att vi anser att det då är lättare att nå en stor 

målgrupp som är kunniga i ämnet. Vi skickade ut 87 enkäter till de vi anser inneha kunskap om 

ämnet. Svaren behandlades anonymt och de svarande hade valmöjligheten att ange sin mejladress 

för att få examensarbetet då det är klart. Vi själva kände att detta var nödvändigt för att de som 

svarade på enkäten skulle få ta del av det färdiga resultatet.  

Enkätsvaren fördes in i statistikprogrammet SPSS för att möjliggöra en analys av resultatet.  För att 

undersöka svarsfrekvensen i procent har vi använt oss av beskrivande statistik med frekvenser. 

Resultatet redovisas i procent (%).  

För att jämföra två grupper, t.ex. olika verksamheter, och visa statistiska skillnader har icke– 

parametriskt Mann Whitney U test använts som är lämpligt vid oberoende observationer. Variabeln 

behöver inte vara normalfördelad och stickprovsstorlekarna kan vara små. I rapporten 

används p för sannolikheten, z för utfallet av Mann Whitney U test. För att få en statistik signifikant 

skillnad ska p-värdet vara mindre än 0,05. För att se normalfördelningen används z-värde. 

Enkäten bestod av 15 frågor som var indelade i 4 kategorier (se bilaga 1). I början av enkäten hade vi 

ett avsnitt om enkätsvararen, då de fick svara på om de var man eller kvinna, ålder, vilken som är 

deras huvudsakliga verksamhet, deras huvudsakliga sysselsättning samt deras högsta genomförda 

utbildning. Dessa frågor hade vi med för att sedan kunna se på svarsfrekvensen hur det skiljde sig 

mellan de olika svarande.  
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I avsnittet om utbildning såg vi att det finns potential inom utbildning då vi hittade i tidigare studier 

att utbildning förebygger hundbett (Dixon et.al, 2011). Vi blev intresserade vad enkätsvararna hade 

för åsikter om utbildning och hur man uppfostrar hundar. Därefter kom nästa fråga automatiskt. Vi 

undrade om enkätsvararna tyckte att utbildning skulle förebygga oönskade beteenden, t.ex. 

aggression och olydnad hos hund. En följdfråga på det blev om de svarade ja på den frågan, vad de 

anser om att de som vill skaffa hund går en utbildning och får ett intyg i form av ett hundkörkort. I 

den vetenskapliga litteraturen står det mycket om bett på barn och att de underskattar risken att bli 

bitna mer än vad vuxna gör (Schalamon et.al, 2006). Därför ville vi att de skulle ha valmöjligheten att 

ange vad de anser om utbildning redan i grundskolan. Vi inriktade frågan på hur man bemöter 

hundar. 

Vi anser att det är ett problem med aggressiva hundar och deras ägare. Hundbett är ett problem som 

finns i hela världen. Enligt en studie finns det en påvisbar brist på kunskap om hund och hur man ska 

förebygga hundbett genom att interagera på rätt sätt med hunden (Dixon et.al, 2011). Vi ville veta 

om de svarande anser att det är ett problem med aggressiva hundar samt om det är någon skillnad 

om en stor eller liten hund uppvisar ett aggressivt beteende. Enligt en studie anses det att mindre 

hundar är mer aggressiva än större hundar (Arhant et.al, 2010). 

Omgivningens synsätt på ”kamphundsraser” och liknande raser med ett aggressivt uttryck är en stor 

samhällsfråga (Dixon et.al, 2011). Vi ställde frågan om ”kamphundsraser” borde förbjudas i Sverige. 

Vi tycker att detta är ett aktuellt ämne då några nordiska länder nyligen har införskaffat förbud mot 

vissa raser. Ägaren har stor betydelse för utvecklandet av beteendestörningar. Genom att tänka på 

sitt eget agerande som ägare kan man både orsaka och lindra beteendestörningar. (Blackwell, 2008). 

Vi har därför ställt en fråga där vi undrar hur stort samband de anser att det är mellan ägarens 

kunskaper och hundens uppfostran.  

Den sista frågan vi ställde handlade om vad de anser om metoden att bestraffa hunden inom träning 

och uppfostring. Bestraffning har en påvisad sammankoppling med rädsla t.ex. i samband med 

kontakt med andra hundar och främmande människor (Arhant et.al, 2010). Om man använder hårda 

metoder i samband med träning kan detta framkalla beteendeproblem (Blackwell et.al, 2008). Vi 

anser att det är viktigt att veta vad enkätsvararna anser om träning då det finns så många olika 

metoder.  

Vi hade dessutom ett fält för övriga kommentarer där de kunde ge sina ytterligare åsikter. 

Personerna som svarade på enkäten svarade anonymt och hade valmöjligheten att ange sin 

mejladress för att få examensarbetet då det är klart. Vi själva kände att detta var nödvändigt för att 

de som svarade på enkäten skulle få ta del av det färdiga resultatet.  
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3. Resultat – Litteraturstudie 

3.1 Allmänt om hunden 

3.1.1 Hundens ursprung 

Hunddjur, Canidae är den största artrikaste gruppen bland rovdjuren, Carnivora. De är effektiva 

jägare och är köttätare. Hunddjuren utvecklades bland annat till prärievargar i Amerika, dhole och 

mårdhundar i Europa och Asien och vildhundar i Afrika. Därefter uppstod vargarnas släkte, Canis, i 

Nordamerika, Europa och Amerika. Sedan 100 000 år senare etablerades och spriddes gråvargen, 

Canis lupus, över stora delar av världen. Gråvargen är alla hundars förfader. Vargen och människans 

väg korsades och allt eftersom så utvecklades hunden. Vargen är den enda förfadern till hunden, det 

har påvisats att alla hundar bär på varg-DNA. Hunden utgör en underart, Canis lupus familiaris, men 

man kan betrakta hunden som en egen art, eftersom alla hundar har en gemensam härstamning från 

vargen, då heter den bara Canis familiaris (Jensen, 2011). 

3.1.2 Domesticeringen 

När man förändrar en art så att djuren anpassas till det livet människor lever, kallas det för 

domesticering. De flesta djur som har domesticerats har genomgått en rad genetiska förändringar 

och därav skiljer sig dess utseende jämfört med deras förfäder. Beteendet och deras fysiologiska 

funktioner påverkas på olika sätt, bland annat drivs det av det naturliga urvalet som i sin tur ersätts 

av den mänskliga selektionen (Jensen, 2011).  

Domesticeringen av hunden anses ha skett vid flera olika tillfällen och dagens alla levande hundar 

härstammar från sex olika linjer av tikar från släktträdet. Forskningen varierar när den ska fastställas 

när domesticeringen startade. Somliga hävdar att det skedde för över 100 000 år sedan, medan vissa 

anser att det snarare började för ca 40 000 år sedan. Enligt de senaste och mest tillförlitligaste 

studierna, domesticerades de första vargarna för knappt 15 000 år sedan. Förr trodde man att 

domesticeringen var en mera aktiv process, då människorna valde ut de djur som ansågs vara 

lämpliga, sedan tämjde dem och gjorde dem till husdjur. (Jensen, 2011). 

De individer som valdes ut vid domesticeringen var de som hade bäst förmåga att samarbeta och 

kommunicera med människorna. Deras språk har successivt blivit mer olikt vargens och mer likt vårt. 

Flera studier har visat att hundar kommunicerar bättre med oss än vad vargen gör, till och med 

bättre än våra närmaste släktingar, aporna. Även vi har under tiden lärt oss att förstå hundens 

signaler tydligare. I en undersökning fick människor lyssna på olika hundläten och berätta vad de 

trodde att lätena betydde och resultaten var långt mer positiva än vad man först trodde. Även 

människor som aldrig har ägt en hund kunde tyda flera av lätena. Vi alla härstammar från de som 

kunde tyda hundens språk bäst. De som förstod vargens teknik och kommunikation bäst vid jakt fick 
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hem mer mat till familjen och kunde hålla sig undan de faror som vargarna var bra på att upptäcka 

(Jensen, 2011). 

Under de senaste åren finns bevis som visar att hundar är, till en viss grad, skickliga att använda 

mänskliga former av kommunikation, vilket gör att dem sticker ut i djurriket. Varken människans 

närmaste släkting, schimpansen, inte heller hundens närmaste levande släkting, vargen, kan använda 

mänsklig kommunikation så flexibelt som den inhemska hunden. Detta har lett till hypotesen att 

hundars kompetens inom detta område kan vara ett resultat av selektionstryck under domesticering. 

Detta har format hundarnas färdigheter oerhört. En hypotes, den så kallade biprodukthypotesen 

föreslår att hundar har valts ut mot rädsla och aggression och som en biprodukt av detta banades väg 

för utvecklingen av generellt mer flexibla sociala kognitiva färdigheter. Vilket gjorde att hundar 

överträffade sin förfader vargen. En annan hypotes, anpassningshypotesen, har hävdat att vissa 

hundar valts ut för vissa uppgifter som använder mänskliga former av kommunikation som var 

nödvändig (Kaminski & Nitzschner 2013).  

 

Det finns över 700 000 hundar i Sverige idag. Antalet hundägare fortsätter att öka och barn växer upp 

med hundar i sin närhet. Många barn söker tröst hos hundar när de går genom en kris, t.ex. 

skilsmässor. Hunden kan vara en stabil punkt för de barn som misshandlas samt att barn som ser sin 

hund misshandlas kan må lika dåligt som om det vore ett syskon (Jensen, 2011). 

Hundar har även en stor inverkan på sjuka människor. De blir sällskap till äldre som mist många 

närstående, de ger livsglädje till personer som bor på olika hem, t.ex. ålderdomshem samt att de 

hjälper rörelsehindrade med vardagen. De kan t.o.m. lugna barn med ADHD så det får en lättare 

inlärning (Jensen, 2011). 

3.1.3 Hundraser och avel 

Hundraser delas in i tio olika grupper. Uppdelningen baseras inte på biologi eller släktskap, utan bara 

på rasernas utseende och användningsområden.  Dock så sammanfaller grupperingarna med det 

genetiska släktskapet. Detta påvisar att rasaveln utgått från hundar med vissa egenskaper, och 

variationen och specialiseringen inom grupperna har åstadkommits genom att avla inom gruppen 

(Jensen, 2011). 

Rasaveln började ordentligt så sent som under mitten av 1800-talet, under den viktorianska eran i 

England, då började man skriva ner standarder, anordna utställningar samt stängde till stor del av det 

genetiska flödet mellan raserna. Vargarna har korsats in under flera tillfällen under den tidiga 
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perioden av domesticeringen.  Hundarna levde oberoende av människor, vargar och andra hundar 

(Jensen, 2011). 

3.2 Hundarnas språk 

3.2.1 Rangordning 

 Rangordningen har stor betydelse hos vargen och för att flocken ska kunna fungera. En varg med 

hög rangordning har en möjlighet att reproducera sig.  En vargflock drar nytta av hierarkin om dess 

sociala gruppering är stabil och långlivad. Konkurrensen i flocken är reglerad och vargarna kan 

samarbeta och sköta sina roller. När djur hålls i fångenskap med begränsat utrymme så syns 

rangordningar extra tydligt (Jensen, 2011). 

Det finns dominansrelationer hos hundar som de har ärvt från sina förfäder. Konkurrensen mellan 

artfränder har minskat eftersom människan har tagit kontroll över reproduktionen. Uppfödarna 

väljer hundar som uppvisar mindre dominans och aggressivitet, samt väljer istället de som har ett 

mjukare temperament (Jensen, 2011). 

Hundar har länge levt i flock och har en specifik rangordning, därför kan en hund se småbarn som 

underordnade. Hunden kan då känna att den måste försvara sin dominanta ställning, särskilt om 

hunden fanns först i familjen.  Barn i skolåldern kan lära sig hur man ska närma sig en hund. Barn som 

fått lära sig detta är mer försiktiga kring hundar än andra barn. Men framförallt är det hundägare och 

föräldrar som behöver utbildas i hur barn och hundar kan interagera (Schalamon, et.al, 2006). 

3.2.2 Kommunikation och språk 

Flockliv och kommunikation hör samman och vargarnas flockar är stabila och långlivade där 

medlemmarna har olika roller. Allt detta fungerar tack vare kommunikationen mellan individerna. Ett 

språk är summan av alla de signaler som djur och människor sänder till varandra. Vi människor har 

vårt verbala språk och missar oftast det själva budskapet som vi vill förmedla. Hundar och vargars 

förmåga till att kommunicera har en stor betydelse för dess interaktion. Vi människor missar viss 

information i kommunikationen, t.ex. hundarnas doftsignaler. Dessa doftsignaler är en viktig del i 

hundens språk (Jensen, 2011). 

3.2.2.1 Signaler 

En handling, t.ex. rörelser, läten eller kemiska utsöndringar är definitionen av signaler. En signal har 

en avsändare som försöker sända ett budskap.  Hunden har visuella signaler som utgörs av 

kroppsställningar och exponering av vissa kroppsdelar. Viktigt är ögonens riktning, hur pass öppna 

ögonen hålls, mungipornas position, öronens vinkling m.m. En vänlig inställd hund som är avslappnad 

har oftast mungiporna tillbakadragna, öronen uppåt stående, ögonen halvslutna m.m. En rädd eller 

spänd hund har ögonen mer öppna, öronen vinklade bakåt mot nacken, läpparna spänns m.m. Om 
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hundens känslor förstärks mycket så kan även de dra upp överläppen och blotta framtänder och 

tandkött (Jensen, 2011). 

Kroppspositionen och hållningen utgör också en visuell signal. När hunden är rädd, spänd eller 

aggressiv blir dess kropp stel, benen är sträckta och rygglinjen är rak. Hundens muskler runt 

hårsäckarna dras åt och detta får pälsen längs nacke och rygg att ställa sig upp, hunden s.k. ”reser 

ragg”. Svansens position är dessutom viktig. En självsäker hund håller sin svans över rygglinjen, 

medan den rädda hunden håller sin svans så lågt som möjligt. En vänlig inställd hund viftar med sin 

svans och svansens position är beroende på självsäkerheten hos hunden. Den självsäkra hunden 

viftar med svansen i ett högt läge, medan den undergivna hunden viftar med svansen i ett lägre läge 

(Jensen, 2011). 

Det används många olika läten för att kommunicera, såsom gnyenden, gnäll, morrningar och 

ylanden. Gnällande anses som en undergiven signal och kan användas vid t.ex. tiggning av mat. 

Morrning är en signal om att hunden är aggressiv, dess styrka på morrning kan variera beroende på 

vilken grad aggressionen är på. Taktila signaler är olika typer av beröringar, t.ex. när en valp tigger 

och den slickar i den vuxna hundens mungipa. Vid konflikter använder hundarna tänderna för att bita 

och nos och kropp för att puffa på varandra (Jensen, 2011). 

3.2.2.1.1 Signalernas budskap 

Många av alla signaler som sänds ut är för att lösa konflikter utan att ta till fysiska medel. De används 

för att visa hur självsäker hunden är, och dess grad av aggression och rang. Det finns även 

underkastande eller blidkande beteenden. Den hund som vill visar sig undergiven och inte vill 

utmana kan krypa ihop med kroppsställningen och även lägga sig på rygg med svansen tryckt tätt 

intill magen (Jensen, 2011). 

Det finns även de s.k. leksignalerna som används för att initiera till ett lekbeteende. Denna signal 

börjar oftast visuellt att hunden lägger frambenen platt mot marken och då bakbenen är sträckta, då 

hålls hela kroppen framåtböjd. När lekinviten är accepterad hos motparten så kan hundarna använda 

sig av aggressiva eller sexuella signaler (Jensen, 2011). 

3.3 Beteenden 

3.3.1 Medfödda beteenden  

Hundar har en mängd olika sinnesintryck/stimuli, såsom dofter, ljud, rörelser och färger. Vargar och 

hundar kan ha svårt att ta till sig vissa retningar, medan vissa är hyperkänsliga för andra. De stimuli 

som kan medföra ett beteende kallas för nyckelretningar. Exempel på nyckelretningar kan vara ett 

snabbt och ryckigt beteende kan utlösa ett jaktbeteende, åsynen av en främling leder till ett 
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aggressivt beteende m.m. Vissa reaktioner är inprogrammerade så hårt det är svårt att lära bort 

(Jensen, 2011). 

Då hundar är känsliga för stimuli så föds hunden med en uppsättning av färdiga beteenden som kan 

startas med hjälp av nyckelretningar. De medfödda beteenden, nyckelretningarna reflexerna m.m. 

leder till något som kallas för instinktiva beteenden. Då behövs ingen inlärning för att hunden ska 

veta vad den ska göra. Jaktbeteendet är ett instinktivt beteende och en kedja av flera olika rörelser 

som i sin tur utlöses av en rad nyckelretningar (Jensen, 2011). 

3.3.2 Personlighet 

Stabila, långvariga och förutsägbara beteenden anses vara ens personlighet. I studier har man sett att 

hundar visar dessa beteenden.  Det vanligast sättet att mäta en hunds personlighet i Sverige är 

genom testet som kallas MH (Mentalbeskrivning Hund) som består av tio moment. Man mäter bl.a. 

kontaktvillighet, lekvillighet, jaktlust och aggressivitet. Genom att studera MH-tester över flera 

generationer kan man se att personligheten är till viss del medfött (25 %) men mest inlärt (Jensen, 

2011). 

Personligheter finns även i vargflockar. En stabil flock består både av aggressiva och undvikande 

individer.  Skulle en flock enbart bestå av aggressiva individer skulle de löpa större risk för at skada 

sig i alla de konflikter som skulle uppstå. Om en undvikande individ skulle finnas i denna typ av flock 

skulle den ha större chans att överleva och reproducera sig. På lång sikt måste det finnas olika 

personligheter för att en flock ska klara sig. Även efter alla år av domesticering föds hundar med olika 

personligheter. Detta gör att två hundar av samma ras ändå kan vara olika (Jensen, 2011). 

3.3.3 Motivation 

För att hunden ska vara beredd att utföra ett visst beteende behövs motivation. För att uppnå 

motivation krävs det starka nyckelretningar, för att få hunden till att utföra en instinktiv handling. 

Hundens motivation påverkas av en rad faktorer, så som inre och fysiologiska tillstånd, t.ex. 

hormoner. En hög dos av testosteron kan leda till en ökning av motivationen för ett aggressivt 

beteende. Ibland byggs motivationen upp gradvis om hunden inte har tillfälle att utföra beteendet. 

Hunden kan bli understimulerad och då överreagera på stimuli som den normalt inte skulle reagera 

alls på (Jensen, 2011). 

3.3.4 Inlärning och erfarenhet 

Hundar har lätt för att lära sig, det svåra är att få dem att lära sig just det vi önskar. De letar samband 

mellan händelser för att kunna anpassa sitt beteende, samt så lär de sig hela tiden oavsett om vi vill 

eller inte vill det (Jensen, 2011). 
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Inlärning handlar om att förstå sambandet mellan olika händelser som hänger ihop med varandra. 

T.ex. leder lukt och syn av mat till en ökad produktion av saliv hos hunden. Fysiologiskt är detta en 

förberedelse för matsmältningen. Inlärningen sker i hundens hjärna och kallas även för betingad 

reflex. Betingning är en förklaring till den mer komplexa inlärningen som sker i naturen och vid 

hundarnas vardag. Stimuli förknippas med en reaktion och ibland kan även hunden associera en 

handling med en viss reaktion (Jensen, 2011). 

Genom association vid inlärning kan en händelse förknippas med t.ex. mat, och då kommer hunden 

genomföra handlingen oftare. Detta kallas för en positiv färgad händelse. Uppfostran byggs vanligen 

på associativ inlärning. När man belönar hunden med t.ex. en godisbit när en viss handling utförs, 

kan man då förstärka detta beteende, medan vid bestraffning får beteendet att upphöra (Jensen, 

2011).  

Hunden bestämmer själv vilka stimuli och händelser som ska associeras med vad. Ett av det val som 

hjälper dem att göra urvalet är motivation. Ju mer motiverad hunden är för en viss händelse, desto 

större chans är det att den associerar denna händelse med andra obetingade stimuli (Jensen, 2011). 

3.3.5 Stress 

Från vargarna har hundar ärvt driften att utforska sin omgivning och patrullera sitt revir. Även de 

minsta hundraserna har behovet att röra sig i reviret. Driften att jaga kommer även den från vargen. 

När hunden blir hungrig väcks behovet att söka upp ett byte och jaga. Om dessa etologiska behov 

inte uppfylls kan det leda till akut eller kronisk stress vilket är de viktigaste orsakerna till oönskade 

beteenden (Jensen, 2011). 

När en hund utsätts för stimuli som kräver muskelarbete sätts en hel kedja av reaktioner igång. 

Kortisol frisätts som bryter ner socker och frigör fett. Hjärtat stimuleras till att pumpa fortare så att 

sockret och fettet når musklerna som ger energi till dem. Även andningen blir intensivare för att 

kunna syresätta blodet mer effektivt. Adrenalin och noradrenalin som förstärker dessa reaktioner 

frisätts. När dessa reaktioner stimuleras hämmas andra funktioner i kroppen. Tarmaktivitet och 

salivproduktion saktas ner då matsmältning kräver för mycket energi och kortisolet dämpar 

immunförsvaret som också kräver mycket energi. När stimuli försvinner återgår kroppen till det 

normala. Problemet med stress uppstår när kroppen aldrig hinner gå ner tillräckligt i varv utan 

hunden har ständigt hög puls och blodtryck samt att immunförsvaret är hämmat. Detta gör att risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar samt infektionssjukdomar ökar (Jensen, 2011). 

Det finns flera orsaker som kan framkalla stress, de kallas för stressorer, här är några exempel: 

 Fysisk stressor: Hetta och kyla. 
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 Fysiologisk stressor: Hunger och törst. 

 Emotionell stressor: Känslor så som rädsla. 

 

Genom att tillgodose hundarnas etologiska behov förebyggs stress. Detta görs ofta med 

miljöberikning. För att tillgodose behovet av födosök kan man använda pusselliknande spel där godis 

ligger gömt och hunden ska leta upp det (Jensen, 2011). 

För att bli av med extra energi måste hunden motioneras. I naturen skulle denna energi gå åt vid flykt 

eller till kamp. Mental aktivering är minst lika viktig. Hunden blir av med överskottsenergi samt att 

hundens självförtroende stärks när den klarar uppgiften. En hund med ett bra självförtroende får ofta 

en bra egenkontroll. Egenkontroll menar att de inte överreagerar i en situation samt att de är lugnare 

(Hallgren, 2012).   

3.4 Hundägarens beteende och interaktionen mellan hunden och dess ägare 
Hundens beteende kan påverkas av flera faktorer som är relaterade till hundägaren. Några av dessa 

faktorer är, personlighet, karisma, attityd, hur de interagerar med sin hund m.m.. Det finns ett 

samband mellan hundägarskap och beteendeproblem, inkluderat dominansaggression, 

separationsproblem, rädsla för ljud, överexaltering m.m (Yamamoto et.al, 2011).  

 

Variationen av interaktionen mellan ägaren och hunden har påvisats bero på hundens storlek. Man 

tillåter mindre hundar att bete sig på ett annat sätt, än vad större hundar får, t.ex. att hoppa upp på 

familjemedlemmar, ligga på möbler, i personers knä m.m. Man leker mer pinnkastning med större 

hundar än med mindre, och de promeneras även oftare. Dessa skillnader mellan interaktioner verkar 

ha inverkan på hundens beteende. I en analys med avseende på hundens vikt har mindre hundar en 

högre benägenhet att bita när de befinner sig på möbler, ägarens säng m.m. Medan större hundar 

biter oftare när ägaren leker vissa lekar/leksaker med hunden, såsom dragkamp och med 

tuggleksaker (Jensen, 2011). 

Hundägarens engagemang med avseende på träning och aktiviteter spelar en stor roll på påverkan av 

hunden. Det krävs att hundägaren är engagerad vid träning och aktiviteter samt har rätt attityd. Med 

avseende på ägarens attityd så finns det ett samband mellan dominansaggression hos hundar och 

ägarens involvering och engagemang. Samt är det viktigt att se på hundens beteende, om den t.ex. är 

överexalterad p.g.a. en ängslig ägare. Detta kan leda till beteendeproblem såsom aggression. För 

övrigt är det påvisat att det finns ett samband mellan inkonsekvens hos ägaren och olydigt beteende 

hos hunden. Hur ägarens hemmiljö kan påverka hunden och kan vara en faktor som leder till 

beteende problem, såsom separationsångest och ett aggressivt beteende (Yamamoto et.al, 2011).  
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3.4.1 Beteendeskillnader 

För att utvärdera om det finns en skillnad mellan beteendet hos ägarna av mindre och större hundar 

och deras hundars beteende, kan man ranka de olika sambanden för varje grupp. I båda grupper är 

bestraffning associerad med aggression och exaltering. Förhållandet mellan bestraffning och 

aggression är större hos mindre hundar. Hos större hundar leder bestraffning även till olydnad. Den 

största skillnaden mellan mindre och större hundar är förhållandesättet till bestraffning. Ett positivt 

samband är att upprepande bestraffning mot bara mindre hundar leder till beteendena rädsla och 

ängslan. Större hundar uppvisar ett mera oönskat beteende så som olydnad. Om man som 

hundägare använder sig av belöning vid träningsinteraktioner, leder detta till bättre lydnad, mindre 

aggression och en mindre ängslig hund (Jensen, 2011). 

Studier påvisar att “farliga hundar” såsom Rottweiler eller pitbull är inte de raser som bidrar mest till 

olyckshändelser. Om man bedömer hundens benägenhet till att vara farlig genom att se till rasen, så 

blundar man för det verkliga problemet.  För att reducera frekvensen av hundbett, både i hemmet 

och utanför hemmet, så prioriteras utbildning högt (De Keuster et.al, 2006). 

3.4.2 Hundägarens skadeståndsansvar 

Som hundägare har man ett strikt ansvar som innebär att om hunden framkallar en skada blir ägaren 

skadeståndsskyldig. Ansvaret gäller skador på människor, djur och egendom. Det behöver inte vara 

en fysisk skada, utan det räcker att hunden har skrämt någon/något. Även om ägaren inte har brustit 

i sin tillsyn över hunden blir ägaren ändå skyldig att betala ersättning för de skador som uppstått 

(Westerlund, 2010).  

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter: 

”19 § En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han 

eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon 

rätt att få tillbaka av den som vållat skadan. 

   Första stycket gäller inte för skador som orsakas av en tjänstehund när en polisman eller vaktpost 

eller annan person som vid försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning 

använder hund i tjänsten, om den skadelidande har betett sig på ett sådant sätt att det har varit 

motiverat att ingripa mot honom eller henne.” 

Om den skadande anses bidragit till händelsen kan skadeståndet jämkas, dvs. sänkas. 

Skadeståndsansvar gäller inte tjänstehundar i tjänst, då skadan mot personen är motiverat t.ex. 

polisen använt hunden att stoppa en gärningsman att fly från en brottsplats (Westerlund, 2010). 
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3.5 Beteendestörningar 
Ägaren har stor betydelse för utvecklandet av beteendestörningar, framför allt för att det är ägaren 

som definierar vad som är ett problem. Genom att tänka på sitt eget agerande som ägare kan man 

både orsaka och lindra beteendestörningar. De hundar som har ägare som engagerar sig i olika 

organiserad aktiviteter, t.ex. valpkurser, har visat sig ha färre beteendestörningar. Resultatet kan 

bero på två saker, antingen att kurser har långvarig effekt eller att engagemanget att gå kurser visar 

ett gott hundägarskap. Men om man använder hårda metoder i samband med kurserna så som att 

rycka i kopplet kan det framkalla beteendeproblem (Blackwell et.al, 2008). 

3.5.1 Aggression  

Aggression är ett naturligt beteende och används vid många situationer, t.ex. skydda reviret och 

försvara egendom så som mat, leksaker m.m. Hundar som är stressade löper en stor risk att bli 

hyperaggressiva. Aggression är den vanligaste orsaken till veterinär- och psykologbesök. Enligt en del 

studier har det visat sig att 10 % av alla avlivningar görs pga. aggression. Aggressionen kan vara riktad 

mot andra hundar men även mot människor. Sverige och flera andra länder har förbud mot hundar 

med farligt beteende, t.ex. hög aggressivitet. En del länder har förbud mot särskilda raser som kallas 

”kamphundsraser”, då de anses vara en såpass stor risk att de inte får hållas som sällskapsdjur. 

Sverige har än så länge inga rasförbud (Jensen, 2011). Men enligt den svenska 

djurskyddsförordningen (1988:539): 

”19 § Det är förbjudet att inneha eller genom avel frambringa hundar som  

1. har extremt stor kamplust, 

2. blir lätt retade och biter, 

3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och 

4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar. Förordning 

(1997:49). ” 

Det finns flera olika faktorer som påverkar en hunds aggressiva beteende. Den vanligaste 

aggressionen är den dominanta aggressionen gentemot människor. Men det finns även andra 

faktorer så som lek, rädsla, hälsorelaterade problem, beskyddande m.m. Det finns aggression som 

framkommer hos hundar genom interaktion med andra hundar, samt om en främling bemöter 

hunden. Hundens reaktion påverkas av den mänskliga intentionen (Jensen, 2011). 

Under ett vänskapligt bemötande ska personen använda ögonkontakt med hunden samt tala med 

den. Under en hotfull bemötning så rör sig personen långsamt haltande och stirrande ha 

ögonkontakt med hunden utan att tala med den (Jensen, 2011). 
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3.5.2 Stereotypa beteenden och fobier 

Ouppfyllda etologiska behov kan leda till stereotypa beteenden. Att hundar jagar sin svans och inte 

slutar förrän de ramlar omkull eller att man avbryter dem, kan vara en stereotypi de har utvecklat för 

att de inte får använda sitt jaktbeteende. Jakt kan vara att nosa, apportera leksaker eller pinnar samt 

samarbeta med husse eller matte. Hundar kan utveckla olika slags rädslor och fobier, vanligast är 

rädsla för separation och ensamhet samt höga ljud som t.ex. åska och fyrverkerier. Ett destruktivt 

beteende kan vara ett tecken på separationsångest men en hund med en sådan ångest kan även bli 

passiv, nästan se deprimerad ut. Beteendet påverkas inte av hur länge hunden är själv, men när 

ägaren kommer hem blir hunden gladare ju längre tid ägaren har varit borta (Jensen, 2011). 

3.5.3 Beteendestörningar hos mindre och större hundraser  

När en hund uppvisar ett aggressivt beteende uppstår det problem för hundägaren. Mindre hundar 

anses vara mer aggressiva än större hundar. Det aggressiva beteendet anses vara kopplad till vilken 

slags bestraffning man utför på hunden. Beroende på vilken slags bestraffning man utför så finns det 

en ökad risk för att hunden utför ett aggressivt beteende mot hundar eller andra familjemedlemmar. 

På grund av dessa orsaker så ska traditionell hundträning byggas på positiva bestraffningar (Arhant 

et.al, 2010), dvs. när en korrigering leder till att ett beteende blir mindre vanligt (Svartberg, 2005). En 

negativ förstärkning av vissa beteenden misstänks vara en vanlig orsak till beteendeproblem hos 

hundar (Arhant et.al, 2010). Med negativ förstärkning menas när hunden utför ett beteende för att 

undvika ett obehag t.ex. hunden utför ett beteende som leder till en minskad irritation hos 

hundägaren, då hunden har lärt sig att en irriterad hundägare kan leda till obehag (Svartberg, 2005). 

Enligt studier ökar aggression, upphetsning och oönskat beteende märkbart i association med en 

ökad användning av bestraffning. Det sker en pågående diskussion om det är träningsmetoder 

gentemot hund eller ägarens beteende som orsakar aggression (Arhant et.al, 2010). 

3.5.3.1 Bestraffning 

Hundägare till mindre hundraser använder färre bestraffningar. I detta fall kan vi då inte anta att det 

bara är träningsmetoderna som leder till aggressiva hundar. Beroende på vilken ras som hunden är så 

kan det ha en inverkan på om hunden är aggressiv. Det är påvisat att mindre tikar har ett mer 

aggressivt beteende och därmed mer benägen till bett. Beteende såsom högre upphetsning, 

impulsivitet och nervositet är större hos hundägare för mindre hundraser och anses då leda till 

hundar med aggressivt beteende.  Det är en högre tolerans mot mindre hundar och detta har lett till 

en mera spridd benägenhet till ett aggressivt beteende i genpolen. Detta kan vara en av orsakerna till 

att det aggressiva beteendet har ökat, och därmed lett till högre grader av ett aggressivt beteende 

hos mindre hundraser och deras blandraser (Arhant et.al, 2010). 

 



~ 19 ~ 
 

Mindre hundar anses inte vara mer aggressiva, utan det kan bero på att deras ägare är mera ängslig 

och rädd. En ökad ängslighet och rädsla hos ägaren leder till en ökad frekvens av bestraffning. 

Bestraffning har en påvisad sammankoppling med rädsla t.ex. i samband med kontakt med andra 

hundar och främmande människor. Rädda och nervösa hundars beteende ökar ett visst beteende hos 

ägaren, då är bestraffning osannolikt en bra respons till dessa hundars beteende (Arhant et.al, 2010). 

 

3.5.3.2 Aktivering och social kontakt 

Bortsett från träningsmetoder är aggression associerat med hur ofta och mycket man aktiverar sin 

hund. En ökning av frekvensen av aktiveringen och andra sociala aktiviteter, t.ex. promenader, social 

kontakt med andra hundar eller människor, är relevant när man ska se på hur det påverkar det 

aggressiva beteendet hos både mindre och större hundraser. Det är påvisat att mindre social kontakt 

under hundens första sex månader är relaterat till en ökning av undvikande beteende eller 

aggression gentemot främmande människor.  Dock kan för få sociala aktiviteter vara en konsekvens, 

inte en orsak, till att hundar utvecklar ett aggressivt beteende. Lägre nivåer av sociala aktiviteter är 

en konsekvens eller en orsak till ett mera aggressivt beteende hos hundar. Hundägare är mer 

benägen att hålla deras aggressiva hundar ifrån människor och andra hundar och därför kommer 

deras beteende inte kunna utvecklas till det bättre (Arhant et.al, 2010). 

 

3.5.3.3 Skillnad i träning med mindre och större hundar  

Enligt hundägare anses mindre hundar vara mer olydiga, upphetsade och nervösa. De har en tendens 

till att vara mer impulsiva och det är en större chans att tikar bits när de är i mindre storlek. Det finns 

vissa riskfaktorer som påverkar hundarnas beteende t.ex. hundägarens beteende och variation av 

interaktion mellan hunden och ägaren som relation till hundens storlek. Mindre hundar får mindre 

grundträning än större hundar. Träning anses öka lydnad och minska beteendeproblem hos hundar, 

men enligt en studie så hittar de ingen sammankoppling mellan grundträning och beteende problem 

och de anser att det inte är något specifikt problem som orsakas av det (Arhant et.al, 2010). 

 

Det har inte fastställt om ägare av mindre hundar använder sig av en annorlunda träningsmetod än 

ägare av större hundar. Det är osäkert om effekten av träning skiljer sig mellan mindre och större 

hundar. Skillnaden mellan träningsmetoder är inte den enda faktorn som kan påverka hundens 

beteende. Andra orsaker som kan påverka är ägarens beteende, hurdant den reagerar vid 

bestraffning, hur konsekvent ägaren är vid samma beteende vid olika tillfällen, dvs. om ägaren 

reagerar med belöning eller bestraffning. Då har man funnit att det finns ett samband mellan ägarens 

beteende och hundens beteendeproblem (Arhant et.al, 2010). 
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3.5.3.3.1 Träningsmetoder 

De tre vanligaste träningsmetoderna är att belöna verbalt, med godis eller med fysisk beröring. I ett 

försök kombinerades olika träningsmetoder, då var det endast 16 % som bara använde sig av positiv 

förstärkning. 12 % använde en kombination av positiv och negativ förstärkning, 32 % använde positiv 

förstärkning och positiv straff, 40 % använde kombinationer av alla kategorier. 72 % använde någon 

form av positiv bestraffning (Blackwell et.al, 2008). 

Högst poäng i ”söker uppmärksamhet” hade de hundar vars ägare använde en kombination av positiv 

och negativ förstärkning. Högsta undvikande fanns hos hundar vars ägare som använde en 

kombination av alla kategorier. Högsta aggressionspoängen fanns hos de hundar vars ägare använde 

en kombination av positiv förstärkning och positiv bestraffning (Blackwell et.al, 2008). 

3.6 Hundbett med avseende på barn 
I många familjer har hunden en betydande roll, men detta partnerskap är inte helt riskfritt. På senare 

år har det blivit mer uppenbart att hundar kan bitas och det har börjat bli ett allvarligt problem som 

inte riktigt tas på allvar (Schalamon et.al, 2006). Majoriteten av alla bett på barn har skett I hemmet 

av familjehundar, pga. aggression (Cornelissen & Hopster, 2010). Barn underskattar risken att bli 

biten mer än vad vuxna gör, därför blir de bitna oftare. Pojkar i åldern 5-9 år blir bitna mest, 6 av 

1000. (Schalamon et.al, 2006). Barn är mer benägna att bli bitna, särskilt i närheten av ansiktet 

(Cornelissen & Hopster, 2010). Både estetiska och psykiska skador kan påverka livskvaliteten för 

barnet och dess familj. Därför är hundbett ett allvarligt folkhälsoproblem. Barn kan få återkommande 

mardrömmar och kan bli rädda för hundar (Schalamon et.al, 2006). 

Enligt vetenskaplig forskning är den årliga förekomsten av hundbett uppskattas till 0,5 per 1000 barn 

mellan 0 och 16 år. Man skulle kunna uppskatta den årliga incidensen till 1 av 1000 barn pga. att alla 

inte uppsöker läkare eller kontaktar polisen. Bett från schäfer och dobermann stod för 37 % av 

betten trots att de bara utgjorde 13 % av hundpopulationen i en studies område. Risken att bli biten 

av någon av dessa två raser var 5 gånger högre än att bli biten av en retriever eller blandras 

(Schalamon et.al, 2006). 

Högsta förekomsten var hos barn runt 1 år, därefter minskar förekomsten med åldern. 73 % av 

barnen var under 10 år och de flesta bett skedde under sommarmånaderna. Att incidensen av 

hundattacker ökade under sommarmånaderna kan bero på att både barn och hundar blir mer aktiva 

vilket ökar möjligheten för möten. De aktiva barnen kan springa förbi och överraska hunden vilket 

kan utlösa en attack. Även att störa en hund som äter eller att dra den i svansen kan göra en hund 

aggressiv. Barnen kan bli bekväma kring hundar och minskar avståndet till dem vilket inte alltid 

uppskattas av hunden (Schalamon et.al, 2006).  
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Det ligger ett stort fokus på förmildrande strategier med avseende på barn, t.ex. hur barn ska bete 

sig i hundars sällskap, så att inte deras beteende triggas till ett bett. Eftersom majoriteten av barnen i 

USA blev bitna i hemmet utan någon övervakning av en vuxen, borde även fokus ligga på de vuxna. 

Man borde betona att ett barn inte ska lämnas oövervakad med en hund, då utsätts barn för en stor 

risk. Det finns ett flertal insatser i form av utbildning samt i litteratur. Det finns strategier för att 

förebygga hundbett samt för att lära människor att interagera bättre med hundar. Detta är dock inte 

en tillräcklig åtgärd för att förhindra attacker, utan man måste även ta itu med problemet med 

aggressiva hundar. Ett kvarliggande problem är osäkra människor som inte vet hur de ska bete sig 

kring sitt husdjur, samt att just de människorna måste åtgärda detta problem för att förebygga att 

skada kan uppstå (Cornelissen & Hopster 2010).   

4. Resultat - Enkätstudie 

Enkäten vi skickade ut delades upp i fyra delar. En del där den svarande fick svara på några frågor om 

sig själv, såsom ålder, kön, huvudsakliga verksamhet med mera. Sedan delades enkäten upp i delarna 

utbildning, aggression och övriga frågor.  

4.1 Antal besvarade enkäter 

Vi skickade ut 87 enkäter och fick tillbaka 49 stycken, då låg svarsfrekvensen på 56,3 procent. 29 

procent av de som svarade var män och 71 procent var kvinnor. Åldern på de svarande låg mellan 23 

år till 71 år. Medelåldern av de som svarade är 45 år.  

4.2 Enkätsvararnas huvudsakliga verksamhet och sysselsättning 

Vi skickade ut enkäter till en bred folkgrupp inom ämnet. Vi fick dock inte en sådan stor spridning av 

resultatet. Majoriteten kom från länsstyrelsen och polisen (figur 1). 84 procent av den huvudsakliga 

sysselsättning som enkätsvararna hade var anställd. De resterande var bland annat egenföretagare 

och pensionärer.  
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Figur 1. Enkätsvararnas huvudsakliga verksamhet   

4.3 Enkätsvararnas högsta genomförda utbildning 

Av de som svarade hade 72 procent högskoleutbildning (figur 2). De hade bland annat utbildning 

inom biologi, ledarskap, miljö- och hälsoskydd, etologi och djurskydd, veterinär med mera. Därefter 

låg de som markerat annat på 14 procent. De hade bland annat utbildning som instruktör inom 

svenska brukshundsklubben och mentaltestledare, utbildad hundpsykolog med mera.    

 

Figur 2 Enkätsvararnas högsta genomförda utbildning 

4.4 Enkätsvaranas åsikter om utbildning 

Av enkätsvararna tyckte alla att det var mer eller mindre positivt med utbildning om hur man 

hanterar och uppfostrar hundar.  En stor majoritet ansåg även att utbildning skulle kunna förebygga 

oönskade beteenden (figur 3). Enligt Person 1 ”gäller att utbildningen även implementeras”, det vill 

säga att utbildningen måste genomföras. 
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Figur 3 Enkätsvararnas åsikter om utbildning skulle förebygga  

oönskade beteenden, tex aggression och olydnad, hos hundar 

 

Av de som svarade ”ja” på föregående fråga, ansåg 74 procent att det skulle vara positivt eller 

mycket positivt med en utbildning i form av ett hundkörkort. 20 procent ansåg det som negativt eller 

mycket negativt (figur 4). Enligt Person 2 som svarade ”negativt” på frågan ”långt ifrån alla behöver 

detta. Bra om kravet kan ställas på personer som myndigheterna bedömer behöva utbildning”.  

 

Figur 4 Enkätsvararnas åsikter om utbildning och intyg i form av ett hundkörkort 

Hela 90 procent av de svarande tycker att det skulle vara positivt eller mycket positivt med utbildning 

redan i grundskolan med fokus på hur man bemöter hundar. Person 3 tycker ”Det gäller först och 

främst att utbilda och motivera lärarna”. Endast 10 procent anser detta som negativt eller mycket 

negativt. Enligt Person 4 ” finns mer viktigt att prioritera”. 

4.5 Enkätsvararnas åsikter om aggression 

45 procent av enkätsvararna ansåg att det var ett stort eller mycket stort problem med aggressiva 

hundar (figur 5). 43 procent tyckte att det varken var ett stort eller litet problem. Endast 10 procent 

tyckte att det var ett litet problem.  
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Figur 5 Enkätsvararnas åsikter om det är ett problem med aggressiva hundar 

84 procent ansåg att ”kamphundsraser” inte borde förbjudas i Sverige, medan endast 12 procent 

ansåg att de bör förbjudas (figur 6).  

4.5.1 De som tycker att ”kamphundsraser” borde förbjudas  

Person 5 tycker ”Lagen måste göras användbar på alla hundar som uppvisar upprepande, oönskade 

aggressiva beteenden. Antal kamphundsraser ökar framför allt i vårt län och används som skydd av 

missbrukare etc. Korsning med stora raser såsom cane corso förekommer (alla mastiffer är 

intressanta i sammanhanget).  

Person 6 tycker ”Pga. stark ras som gör mycket skada, dödlig utgång om man ej vet hur man ska 

handskas med denna ras. Vi behöver ej ha dessa raser i Sverige. En stor del av dessa raser finns hos 

folk enbart för beskydda och at försvara matte/husse. Sverige kan ej handskas med dessa raser”. 

4.5.2 De som inte tycker att ”kamphundsraser” borde förbjudas  

Person 7 tycker ”Många av de så kallade ”kamphundsraser” är bland de finaste familjehundar man 

kan ha. Det är vissa av ägarna som dras till dessa hundar som det är problem med. När hundarna blir 

ett attribut för att visa sig tuff”. 

Person 8 tycker ”Det är sällan hunden som är problemet utan hundägaren. Däremot kan man 

fundera över varför vissa personer skaffar ”kamphundar”. Samma problem som på 70-talet när man 

skaffade schäfer”.  

Person 9 tycker ”När blir t.ex. olika korsningar och blandraser en kamphund. Var går gränsen – vem 

avgör”.    

Person 10 tycker ”Det är inte en specifik ras som är problem, utan olämpligare hundägare som lockas 

att skaffa raser som i fel händer kan bli farliga. Men även en ”snäll” golden kan bita ett barn”. 
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Figur 6 Enkätsvararnas åsikter om ”kamphunds” – raser borde förbjudas i Sverige 

På frågan om det var någon skillnad om en stor eller liten hund uppvisar ett aggressivt beteende, 

svarade 71 procent ”Ja” och 23 procent ”Nej” (figur 7). 

 

Figur 7 Enkätsvararnas åsikter om det är någon skillnad om  

en stor eller liten hund uppvisar ett aggressivt beteende. 

4.5.3 De som tycker att det är en skillnad om en stor eller liten hund uppvisar ett 

aggressivt beteende 

Person 11 tycker ” Små hundar uppvisar oftare aggression, men det skrämmer inte människor lika 

mycket + en stor hund kan göra större skada”. 

Person 12 tycker ” Stor hund framkallar större rädsla hos människor. Skadeverkningen av ett bett blir 

oftast större ju större hunden är”.  

Person 13 tycker ”Större hundar kan såklart vara farligare (starkare etc) ifall de skulle attackera. Fler 

rädda för stora hundar, men aggressivt beteende hos små hundar lika allvarligt.  
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4.5.4 De som inte tycker att det är en skillnad om en stor eller liten hund uppvisar ett 

aggressivt beteende 

Person 14 tycker ”Aggressivitet är ett beteendeproblem som påverkar hunden negativt oavsett 

storlek på hunden. Skador efter ett hundbett kan bli mindre av en liten hund men det är fortfarande 

ett problem”. 

Person 15 tycker ”Aggression är lika negativt både för hunden och den som utsätts för det, oavsett 

om det är en stor eller liten hund”.  

Person 16 tycker ”Oavsett storlek så är det oacceptabelt, det är oftast små raser som biter för att de 

inte har någon uppfostran. Givetvis kan större hundar ställa till större skador”. 

   

4.6 Enkätsvararnas övriga åsikter 

92 procent av de svarande tyckte att det fanns ett mycket stort eller stort samband mellan ägarens 

kunskaper och hundens uppfostran (figur 8). 8 procent tyckte att det bara fanns ett litet samband 

eller inget samband alls.  

Person 17 tycker ”Det beror på vilka kunskaper ägaren har. Det finns personer med mycket kunskap 

som ändå straffar sina hundar till att visa aggressivt beteende”.  

 

  Figur 8 Enkätsvararnas åsikter om det finns något samband mellan ägarens kunskaper och hundens uppfostran. 

På frågan vad de anser om metoden att bestraffa hunden inom träning och uppfostring ansåg 84 

procent att metoden är dålig eller mycket dålig. Endast 2 procent ansåg att det är en bra metod (figur 

9).  
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Person 18 tycker ”I början av inlärningen är bestraffning direkt kontraproduktivt. När en hund kan ett 

visst beteende eller uppgift kan en viss form av bestraffning vara en bra metod för att hunden ska 

komma ihåg sin kunskap”.  

Person 19 var en av dem som ej ville ange ett svar, personen tyckte ”Det går inte att svara entydligt 

då det finns fyra verktyg för att skapa inlärning enligt opperant betingning. Positivt och negativt straff 

samt positiv och negativ förstärkning. Alla fyra verktyg är bra och viktiga och ger gott resultat om 

dem används på rätt individ, vid rätt tillfälle, lätt att avväga och framför allt av en skicklig dressör”.    

Person 20 tycker ”Bestraffning är föråldrat och i de flesta fall helt verkningslöst på lång sikt. I vissa fall 

kan en negativ förstärkning vara motiverad om den kombineras med positiv inlärning”. 

Person 21 tycker ”Positiv inlärning är det enda som bör får vara tillåtet. Börjar man utöva straff i form 

av våld tar man bort hundens självförtroende och tillit. Ibland krävs dock en fast och tydlig hantering 

av hunden men positiv förstärkning måste alltid finnas med. Att slå en hund under träning kan 

förstärka aggressivitet hos vissa kamphundsraser”.  

 

Figur 9 Enkätsvararnas åsikter om metoden att bestraffa hunden inom träning och uppfostring. 

Av de svarande tyckte 59 procent att det inte är någon skillnad i kunskap på förstagångshundägare 

och ägare som haft hund tidigare. 25 procent ansåg att det fanns en skillnad.   

4.6.1 De som inte tycker att det är någon skillnad i kunskap på förstagångshundågare och 

ägare som haft hund tidigare 

Person 22 tycker ”Vissa förstagångshundägare kan ha stora kunskaper om hur hundar ska 

skötas/tränas och lägger ner mycket tid på detta medan de som haft hund tidigare fortsätter göra 

samma ”fel””.  

Person 23 tycker ”Har med att göra hur man tar till sig kunskaper plus personlig lämplighet”. 
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4.6.2 De som tycker att det är någon skillnad i kunskap på förstagångshundågare och 

ägare som haft hund tidigare 

Person 24 tycker ”Man utvecklas ju vanligen tillsammans med sin hund och lär sig nya saker om både 

sin hund och sig själv”. 

Person 25 tycker ”Man lär av tidigare ”misstag”, man minns hur det varit tidigare och kan ändra 

rutiner och sitt eget beteende mot hunden”.  

Person 26 tycker ”Men avseende uppfostran verkar det ofta handla mer om personlighet hos 

djurägaren. Beror på hundrasen, oerfarna hundägare har mycket svårare med ”hårda” hundraser”.  

 

4.7 Signifikanta skillnader mellan Polis och Länsstyrelse 
 
Mellan Polis och Länsstyrelse fanns det många likheter i svaren. Med ett Mann Whitney U test fann vi 

nästan inga signifikanta skillnader. Enligt vårt resultat fanns det en signifikant skillnad mellan Polis 

och Länsstyrelse i avseende på frågorna om utbildning redan i grundskolan (p=0,028, z= -2,192) och 

om “kamphundsraser” borde förbjudas (p=0,033, z= -2,135). Det är en signifikant skillnad om p-

värdet är <0,05.  

 

4.8 Övriga kommentarer från enkätundersökningen 
Person 27 tycker ”Hundar är individer och även inom samma ras kan beteenden variera. En del är 

mer aggressiva, andra mer lugna. Om en person haft flera hundar men inte lärt dem grundlydnad kan 

det bli en aggressiv hund”. 

Person 28 tycker ”Rädslor och aggressioner hos hundar har stor nedärvbarhet. Uppfödarens kunskap 

är mycket viktig för att förebygga oprovocerad, stor aggression hos hund. Aggression är dock ett 

naturligt men oönskat beteende för oss människor. Ägaren och uppfödaren kan förebygga detta 

genom tidig socialisering till vuxna, barn och andra hundar.  Hundkurser bör innehålla förebyggande 

träning på hundmöten och självbehärskning (för både hundar och människor), exempelvis 

skvallerträning och passivitet i sitt/stå/ligg”. 

Person 29 tycker ”Tyvärr är det många människor som inte ska få lov att ha hund. De har inte rätt 

inställning, kunskap och skaffar hund till fel syfte som vapen, att avla och tjäna pengar på dem m.m. 

Det finns många exempel på hundar som far illa och blir illa behandlade. Oftast är det här problemet 

med hundaggressionen finns. Eller människor med okunskap om hundhållning i störst allmänhet, 

hundarna har ingen uppfostran, eller att man skaffar helt fel ras. Vissa raser kräver en bra uppfostran 
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för att fungera. Där har jag exempel på labrador, tax, golden, schäfer, chihuahua m.m. Det behöver 

inte vara ”kamphundar”. Även blandrasaveln kan bli ett problem, här kan man få in många dåliga 

egenskaper om man blandar ihop ”fel” hundar/raser”. 

5. Diskussion 

5.1 Litteraturstudie 
När vår art Homo sapiens lämnade Afrika för 50 000 år sen och började vandra norrut korsades våra 

vägar med vargen första gången. Sedan dess har större delen av vår art vandrat tillsammans med 

vargar och sedan hundar. Det finns ingen annan djurart som står oss så nära som hunden tack vare 

vår långa historia tillsammans (Jensen, 2011). Vi anser att eftersom hunden har funnits hos oss så 

lång tid bör vi vårda vår relation till hunden bättre.  

Det finns över 700 000 hundar i Sverige idag. Antalet hundägare fortsätter att öka och barn växer upp 

med hundar i sin närhet. Många barn söker tröst hos hundar när de går genom en kris, t.ex. 

skilsmässor. Hunden kan vara en stabil punkt för de barn som misshandlas samt att barn som ser sin 

hund misshandlas kan må lika dåligt som om det vore ett syskon (Jensen, 2011). Vi anser att barn 

som växer upp med djur har en mer empatisk sida och får därmed mer respekt för djur. 

Hundar har även en stor inverkan på sjuka människor. De blir sällskap till äldre som mist många 

närstående, de ger livsglädje till personer som bor på olika hem, t.ex. ålderdomshem samt att de 

hjälper rörelsehindrade med vardagen. De kan tom lugna barn med ADHD så det får en lättare 

inlärning (Jensen, 2011). 

5.1.1 Beteenden 

Hundar, även de minsta hundraserna, har ärvt driften att utforska sin omgivning och patrullera sitt 

revir från vargarna. En hungrig hund har en drift att söka upp ett byte. Dessa beteenden är etologiska 

behov och måste tillfredsställas. För att tillgodose behovet av födosök kan man använda 

pusselliknande spel där godis ligger gömt och hunden ska leta upp det (Jensen, 2011). När de 

oönskade beteendena uppstår så vi tycker att människor har svårt att veta orsaken till att dessa.  Vet 

man inte vart problemet kommer ifrån, är det svårt att ta itu med det. Låter man de oönskade 

beteendena fortskrida utan åtgärd kan de förvärras till den grad då det är svårt att göra något åt det. 

Om man lär hunden förknippa träning med t.ex. mat, kommer detta leda till att hunden genomför 

den önskade handlingen oftare. Detta är en positiv förstärkning(Jensen, 2011). Vi tycker att positiv 

förstärkning är den bästa inlärningsmetoden man kan använda sig av.  Vid uppfostran kan 

bestraffning vara befogat t.ex. när valpen biter på något den inte får. Med bestraffning syftar vi på 
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tillrättavisning och/eller ett verbalt ”nej”.  Vi tycker att det är bra när man istället kan använda sig av 

andra metoder, t.ex. ”byteshandel”, dvs. man ger hunden något annat istället för det otillåtna 

objektet.  

Hundar har många olika sinnesintryck, såsom ljud och rörelser. Dessa intryck kan utlösa ett 

jaktbeteende som är mycket hårt inprogrammerade hos jaktraser t.ex. norsk älghund och drever 

(Jensen, 2011). Dessa hundar anser vi kan vara svåra att ha lösa i skogen på promenad, då de är 

hyperkänsliga för sinnesintryck som rör sig snabbt och ryckigt. Vill man ha en lugn promenadhund 

ska man då kanske inte välja en jaktrashund, utan kanske en mer sällskapshund. 

5.1.1.1 Beteendestörningar 

När en hund uppvisar ett aggressivt beteende uppstår det problem hos hundägaren. Mindre hundar 

anses vara mer aggressiva än större hundar (Arhant et.al, 2010). Vi tror att ägaren kan ha svårt att 

tillrättavisa sin hund för att den anses vara skör pga. dess storlek. Det kan även bero på att ägaren är 

mer ängslig och rädd.  Ägaren kan även tro att hundens aggression inte gör sådan stor skada. Om en 

stor hund biter blir det en stor skada på offret då den har ett kraftigare bett. Vi anser att detta är ett 

problem då de kan trigga andra hundar, i dess närhet, att bli osäkra och/eller uppvisa ett aggressivt 

beteende. Det är en högre tolerans mot mindre hundar och detta har lett till en mera spridd 

benägenhet till ett aggressivt beteende i genpolen (Arhant et.al, 2010). Då man tillåter att små 

hundar är aggressiva kan detta bli ett problem i aveln, anser vi.  

Aggression är även associerat med hur ofta man aktiverar sin hund. För få sociala aktiviteter kan leda 

till ett mer aggressivt beteende (Arhant et.al, 2010). Vi tror att många människor inte motionerar 

sina små hundar tillräckligt.  

5.1.2 Hundägarens beteende 

Den inhemska hunden är en mycket social art som kan ha komplex kommunikation med människor 

och kan associera även små visuella signaler från deras ägare med varierande resultat. Därför är det 

inte förvånande att ägarnas synsätt på hantering och utbildning har en inverkan på förekomsten av 

oönskade beteenden hos sina hundar (Blackwell et.al, 2008). Vi anser att om man slår sin hund finns 

det risk att den blir aggressiv men korrigerar man aldrig hunden kan den bli olydig. Detta är en hårfin 

balans mellan uppfostran och bestraffning. 

Hur konsekvent man är gentemot sin hund spelar roll. Är man inte konsekvent vet inte hunden vad 

som gäller och kan då göra vad som faller den in. Ägarens beteende gentemot hunden är relaterad 

till förekomsten av oönskade beteenden. Om man förmänskligar och överskattar hundens kognitiva 

förmågor kan man skapa flera olika beteendeproblem (Blackwell et.al, 2008). 
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Det ger en minskad förekomst av oönskade beteenden vid lydnadsträning samt engagemang för 

träning. Får hundar bara en positiv belöning har dem färre oönskade beteenden än hundar som får 

bestraffning eller en kombination av båda (Blackwell et.al, 2008). Vi anser att det är positivt med 

träning som innehåller positiv belöning. Hunden bygger upp ett förtroende för ägaren och får 

därmed en bättre lydnad. 

5.1.3 Aggression 

Aggression är ett naturligt beteende som används vid t.ex. skydda av revir och egendom. Sverige och 

flera andra länder har förbud mot hundar med ett farligt beteende (Jensen, 2011). Vissa hundraser är 

aggressivare än andra (Schalamon et.al, 2006).  Det finns förbud mot särskilda raser i andra länder för 

att de anses vara en så pass stor riska att de inte får hållas (Jensen, 2011). Vi anser att problemet inte 

finns hos hunden. Ansvaret att hundarna inte ska bli aggressiva ligger hos ägaren som är skyldig till 

en korrekt uppfostran samt uppfödaren som ska avla fram hundar som ska passa i vårt samhälle. 

Okastrerade hanar är aggressivare än tikar och kastrerade hanar (Schalamon et.al, 2006).  Vi tror att 

det beror på den höga testosteronhalten hos okastrerade hanhundar som leder till högre aggression. 

Detta kan vara användbart för att få en högre rang i flocken och få större möjlighet att reproducera 

sig.  

Gatuhundar eller hundar utomhus har en mer undvikande reaktion, detta pga. den sociala aspekten. 

Det finns en trend som visar att gatuhundar uppvisar ett mindre aggressivt beteende än hundar 

inomhus (Ortolani et.al, 2009). Vi anser att idag importeras det många gatuhundar från andra länder 

t.ex. Rumänien. Detta tror vi bero på att det finns för många lösspringande hundar som kan ev. 

sprida sjukdomar. Många organisationer vill därför placera hundarna i hem istället för att avliva dem. 

Vi anser att dessa hundar kan ha ett mer undvikande beteende och har därmed svårigheter att 

anpassa sig. De kan uppfattas som osäkra. Detta kan leda till att andra hundar inte har förståelse och 

vet inte hur de ska samspela med varandra. Vi tycker att det är positivt att människor vill hjälpa dessa 

hundar men vi anser att de kräver en erfaren samt kompetent ägare. 

5.1.4 Felkällor litteraturstudie 

Då vi använt oss av skolans databaser när vi letat vetenskapliga artiklar anser vi att artiklarna är 

tillförlitliga källor. De böcker vi har använt oss av är skrivna av författare som är erkända inom 

hundbranschen.  

5.2 Enkätstudie 
Enkäten blev utskickad senare än vad vi hade planerat. Detta tror vi beror på att vi fick hjälpen med 

enkätutformningen lite för sent samt att det var svårare att utforma en enkät än vad vi trodde. När vi 

gjorde vissa frågor var det svårt att inte rikta dem, så vi fick det svar vi ville ha. Det krävdes mycket 
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tid till att utforma frågorna på ett korrekt sätt. När vi väl hade skickat ut enkäterna tog det lång tid 

att få in alla i tid. När vi skulle analysera resultatet så använde vi oss av programmet SPSS, detta 

program hade vi inte använt oss av innan. Då vi tyckte att det var lite svårt att använda. 

Somliga enkätsvar var svåra att bedöma då de svarade flera svarsalternativ. På frågan om det är 

någon skillnad om en stor eller liten hund uppvisar ett aggressivt beteende, var det 71 procent som 

ansåg att det fanns en skillnad. Då svarade många ”Ja” på den frågan och skrev dessutom en 

förklaring som var mer riktad åt svaret ”Nej”. Vi anser att vissa svar kan vara opålitliga då vi kan ha 

tolkat svaren på ett annat sätt än vad den svarande egentligen menat. Den sista frågan vi ställde 

handlade om vad de ansåg om bestraffning. Vi skulle varit mer tydliga med den fråga och definierat 

vad vi menar med bestraffning. Vi menade mer riktat mot hård verbal bestraffning till lätt fysisk 

bestraffning. Många av enkätsvararna trodde att vi menade en hård fysisk bestraffning och därmed 

tyckte de flesta att det var negativt med bestraffning. Många tyckte att det var bättre att ha en 

positiv inlärning och då att bestraffning kan förstärka aggressivitet. Vi anser att människor är rädda 

för att korrigera, dvs. tillrättavisa hunden lätt fysiskt t.ex. en lätt knuff, och därmed får dem en mer 

olydig hund. Folk inriktar sig oftast inte på uppfostran, motion och lydnad, utan mer kärlek och 

belöning i form av godis/mat.  

Enligt djurskyddsförordningen (1988:539) finns det inga förbud mot enskilda raser utan endast mot 

aggressiva och farliga hundar. Majoriteten av de enkätsvarande tyckte inte att ett rasförbud mot 

enskilda raser var lämpligt. Detta visar att dagens lag är tillräcklig. 

Det finns utbildningar i bl.a. USA för att förebygga hundbett samt för att lära människor att 

interagera bättre med hundar (Cornelissen & Hopster 2010). Vi frågade vad enkätsvararna ansåg om 

utbildning om hund, då vi har sett i vår litteraturstudie att det förekommer i andra länder och att de 

har en positiv syn till det. Majoriteten av enkätsvararna ansåg att utbildning är positivt, särskilt 

positivt att ha utbildning redan i grundskolan.  

Vi frågade om enkätsvararna tyckte att det fanns någon skillnad mellan förstagångshundägare och 

ägare som har haft hund innan. 59 procent ansåg att det inte fanns någon skillnad. De tyckte att det 

har med att göra hur man tar till sig kunskap och personlig lämplighet. Vi anser också att det har med 

att göra med personlig lämplighet, men även engagemang hos hundägaren. Är man villig att lära sig 

och lägger ner tid till detta kan man bli en bra hundägare och därmed få en mera balanserad hund. 

För att få en balanserad hund anser vi att det krävs en kombination av motion, lydnad, uppfostran, 

belöning och kärlek.    
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5.2.1 Signifikanta skillnader mellan Polis och Länsstyrelse 

Mellan Polis och Länsstyrelse fanns det många likheter i svaren. Detta anser vi betyder att de är 

mycket eniga i sina åsikter. Vi tror att det beror på att de har liknande yrken och de kommer i kontakt 

med samma situationer och har därför samma erfarenhet.  Vi jämförde bara Polis och Länsstyrelse 

för att detta hade flest enkätsvarare, och därmed skulle vi få ett mer rättvist resultat.  Med ett Mann 

Whitney U test fann vi nästan inga signifikanta skillnader. Enligt vårt resultat fanns det dock en 

signifikant skillnad mellan Polis och Länsstyrelse i avseende på frågorna om utbildning och om 

“kamphundar”. Denna skillnad tror vi finns för att det var en del manliga poliser i ålder över 50 som 

svarade avvikande. De svarande som hade avvikande åsikter tyckte bland annat att det fanns 

viktigare saker att prioritera t.ex. att grundskolan har viktigare ämnen att lära ut.  

5.2.2 Felkällor enkätstudie 

Frågorna i enkäten är utformade utifrån vår litteraturstudie som vi anser vara lämplig. Somliga frågor 

kunde vi ha utformat på ett tydligare sätt, då vissa kan ha misstolkat frågorna. Några frågor ställde vi 

på ett sådant sätt att svaret kan vara svårtolkat och därmed försvårades vår analys.  

5.3 Hundkörkort 
Vi har valt att arbeta fram riktlinjer till ett hundkörkort då våra resultat har visat att det skulle vara 

användbart. Vi har dessutom gjort riktlinjer till ett utbildningsmaterial för barn i grundskolan. Genom 

enkäten fick vi reda på att många tyckte att det är ett bra alternativ till hundkörkortet. Tidigare 

studier har visat att barn är mer utsatta än vuxna då de underskattar faran (Schalamon et.al, 2006). 

5.3.1 Teoriprovet 

Frågorna till teoriprovet Hundkörkort (se bilaga 2) har vi valt för att vi tycker att människor ska veta 

hur man bemöter och samspelar med en hund på rätt sätt. Många beteenden kan stoppas i tid innan 

det går för långt, t.ex. att en hund biter. Vi har därför med en fråga där svararen ska markera på en 

reaktionsskala där man ska avbryta beteendet. Det är bra att veta hur en stressad respektive lugn 

hund ser ut/agerar, därför har vi med en fråga om detta. För att få en lugn promenad bör hunden 

föras i ett slakt koppel vid sidan om eller bakom föraren. Det anser vi är viktigt i avseende på 

flockledarskap. Hundraser är utformade för att göra olika aktiviteter enligt deras naturliga 

beteenden. Somliga raser har vissa förstärkta beteenden t.ex. jakt, vakt och vallning. Därför har vi 

tagit med en fråga om olika rasers naturliga beteenden för att människor ska förstå att olika raser har 

olika behov. 
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6. Slutsats 

6.1 Enkätresultat  

6.1.1 Svarsfrekvens i procent 

Av de svarande hade 72 procent högskoleutbildning, denna höga frekvens beror på att de som jobbar 

inom yrket Polis och Länsstyrelse måste inneha högre kunskap och ha utbildning. I frågan om 

utbildning skulle förebygga oönskade beteenden, t.ex. aggression och olydnad tyckte 86 procent att 

det skulle vara positivt med utbildning. Vi tror detta beror på att många är positiva till det för att det 

är påvisat att utbildning kan hjälpa och ge skillnad i kunskap. Det fanns ett fåtal personer som tyckte 

att detta var negativt.  

74 procent var positiva till ett hundkörkort, 20 procent ansåg detta som negativt. Vi tror att många är 

positiva till ett hundkörkort. Detta för att en stor del av de som svarade var Polis och Länsstyrelse 

som ser problemen dagligen. De som ansåg att det var negativt tyckte att de finns många bra 

hundägare som inte behöver gå en sådan utbildning. Men de flesta som svarade negativt på denna 

fråga tyckte att det istället var positivt med utbildning redan i grundskolan. Hela 90 procent tyckte att 

det var positivt med utbildning redan i grundskolan och för att genomföra detta måste lärarna 

motiveras. Vårt förslag på en lösning är att ta in en utomstående person som håller i en föreläsning, 

t.ex. Militär, Polis eller Länsstyrelse. Då de flesta av dessa personer redan innehar kunskap om hund.  

45 procent ansåg att det är ett stort eller mycket stort problem med aggressiva hundar. Den 

svarsfrekvensen kan bero på att det är många som svarat på enkäten som utsätts för problemen. En 

stor majoritet var emot att förbjuda ”kamphundsraser” i Sverige, då svarsfrekvensen var hela 84 

procent. Många andra länder har förbjudit ”kamphunds”-raser utan större framgång, då det finns 

nya liknande raser som inte är förbjudna som man lätt kan importera. Vi anser att man inte borde 

förbjuda vissa raser, utan problemet ligger hos ägaren och uppfödaren att inte ta fram aggressiva 

hundar.  

Det var 84 procent som ansåg att det finns ett samband mellan ägarens kunskaper och hundens 

uppfostran. En förklaring på detta är att har man få kunskaper har man svårt att uppfostra sin hund. I 

frågan om bestraffning ansåg 84 procent att metoden är dålig eller mycket dålig. Vi tror att folk är 

mer inriktade på belöning och vill sällan bestraffa sin hund. De vill ha en bra upplevelse tillsammans 

med sin hund.  
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6.2 Hundkörkort riktlinjer 

Hundkörkortet är riktat till de som ska skaffa hund för att minska antalet okunniga hundägare. 

Körkortet ska genomföras via Svenska KennelKlubben eller Svenska BrukshundKlubben och läses då 

som en helgkurs på två dagar. Momenten innehåller en teoretisk del och en praktisk del som det 

krävs att de ska bli godkända på.   

6.2.1 Bemötande 

I nedanstående moment ska kursdeltagaren utöva en del övningar med utvald hund, såsom 

kursledarens. Personen som ska bli godkänd på denna del ska inneha kunskap om: 

 Hur man bemöter en hund på bästa sätt: Kursdeltagaren ska låta hunden nosa först och 

därefter sänka sig till hundens nivå innan fysisk kontakt sker.   

 Hur man ska bete sig i en hunds närvaro: Kursdeltagaren ska uppvisa ett lugnt beteende, och 

inte göra hastiga rörelser och höga ljud.   

 Hur man handskas med en hund: Kursdeltagaren ska visa att han/hon kan handskas korrekt 

med hunden vid t.ex. kloklippning, borstning och kolla tänder. 

 Hur man handskas med hunden vid promenad: Kursdeltagaren ska kunna föra hunden på ett 

lugnt och korrekt sätt som visar på ett bra ledarskap. Kursdeltagaren ska även vara insatt hur 

han ska agera vid möte med annan hund.  

 Hur små barn ska interagera med hund: Kursdeltagaren ska inneha kunskap om hur barn ska 

ha kontakt med hund samt att man inte bör lämna småbarn ensam med hunden. 

6.2.2 Hundens beteende 

Hunden har sedan länge sina medfödda behov som vi måste anpassa oss till. Förutom de naturliga 

behoven som mat, vatten osv. måste hunden bli aktiverad på rätt sätt beroende på behov. Personen 

som ska bli godkänd på denna del ska inneha kunskap om: 

 Hur man tillgodose hundens naturliga och etologiska behov: Kursdeltagaren ska inneha 

kunskap om hundens näringsbehov, hundens behov att motionera samt hundens 

psykologiska behov.  

 Allmän kunskap om hundar: Kursdeltagaren ska inneha kunskap om hundens beteende och 

olika rasers naturliga beteende och behov.  

6.3 Utbildningsmaterial riktlinjer 
Utbildningen är riktad till elever i grundskolan, årskurs 4-6. Utbildningen ska utföras av personal från 

Militär, Polis eller Länsstyrelse genom en dags föreläsning.   
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Många i Sverige som har ett utländskt påbrå har en obefogad rädsla mot hund. Orsaken till detta kan 

bl.a. vara för att många hundar utomlands bär eller har rabies som är en sjukdom som kan föras över 

till människor. Föräldrarna överför samma rädsla till sina barn och därför blir detta ett problem. Med 

utbildning redan i grundskolan kan det förebygga dessa rädslor. Det finns även de barn som bemöter 

hundar men saknar kunskap om hur man beter sig. Många barn kan rusa fram till en hund som då 

kan bli stressad och därmed framkalla ett ev. bett.  

Föreläsningen ska innehålla vissa moment och kan avslutas med en praktisk del där eleverna får 

bemöta en hund på ett korrekt sätt.  

6.3.1 Teoretiska moment 

 Allmänt om hunden: Hundens ursprung, beteende, olika rasers naturliga beteende och 

behov.  

 Hunden i andra länder: Problemet med rabies och lösspringande hundar. 

 Förberedande inför praktisk del: Gå inom de praktiska momenten teoretiskt. 

6.3.2Praktiska moment 

 Hur man bemöter en hund på bästa sätt: Eleven ska först fråga ägaren om lov innan kontakt, 

därefter låta hunden nosa först och sedan sänka sig till hundens nivå innan fysisk kontakt 

sker.   

 Hur man ska bete sig i en hunds närvaro: Eleven ska uppvisa ett lugnt beteende, och inte 

göra hastiga rörelser och höga ljud.   

6.4 Framtida arbete 
Vår studie som vi har arbetat fram kan tänkas användas till eventuella framtida arbeten inom ämnet. 

Om det bestäms att införa ett hundkörkort kan vårt arbete användas som ett underlag som sedan 

kan utvecklas. De riktlinjer som tagits fram är gjorda som ett förslag och behöver bearbetas 

ytterligare för att få ett komplett material. Frågorna i bilaga 2 är utformade från vårt resultat, 

litteratur och åsikter. Dessa frågor kan fungera som en början/brainstorming till ett mer utvecklat 

teoriprov för blivande hundägare.  I framtida arbete kan vårt material utvecklas till kurser och 

föreläsningar inom ämnet till barn i grundskolan och eventuellt deras föräldrar. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning – Vad är din åsikt om okunniga hundägare, 

utbildning och aggression hos hund? 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser sista året på miljö- och 

hälsoskyddsprogrammet. Vi ska göra ett examensarbete som undersöker om utbildning kan minska 

andelen okunniga hundägare och på så vis förebygga hundbett och aggressiva hundar. Vi vill belysa 

problemet med aggressiva hundar i dagens samhälle. 

Vi vill få en inblick i Dina åsikter och därav har vi skickat ut denna enkät till Dig som är kunnig i ämnet 

genom ditt yrke eller den verksamhet som Du bedriver. 

Vi vill ha just Din åsikt om ämnet och ber Dig därför svara noggrant på frågorna. Alla svar kommer 

behandlas anonymt och numreringen på enkäten är endast till för att hantera utskicken av 

enkäterna. 

Vi vill ha tillbaka enkäten i det medskickade portofria svarskuvertet senast den 10 april  

 

Har Du några frågor är Ni välkomna att kontakta oss! 

Frida Friman 

Tel. 0737-593913 

E-post: frifri10@student.hh.se 

Madeleine Nilsson 

Tel. 0703-202092 

E-post: madnil10@student.hh.se 

 

Kontaktperson Högskolan i Halmstad  

Helena Kummel, Handledare av examensarbetet  

Tel. 0767-718259 

E-post: helena.kummel@hh.se 

 

  



~ 40 ~ 
 

Om dig 
1. Är Du man eller kvinna?  

□ Man  

□ Kvinna  

 

2. Ange Din ålder______.  

 

3. Vilken är den huvudsakliga verksamhet som Du arbetar inom? 

□ Polis 

□ Länsstyrelse  

□ Övrig myndighet 

□ Förening 

□ Djurskötare  

□ Privatperson med hunderfarenhet 

 

4. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning? 

□Egenföretagare 

□Anställd 

□Pensionär 

□Annat:_____________________________ 

 

 

5. Vilken är Din högsta genomförda utbildning? 

□ Grundskola 

□ 1- eller 2-årig gymnasieutbildning 

Inriktning:_______________________________ 

□ 3- eller 4-årig gymnasieutbildning 

Inriktning:______________________________ 

□ Yrkeshögskola  

Inriktning:______________________________ 

□ Högskoleutbildning 

Inriktning:________________________________ 

□ Annat:_________________________________ 
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Utbildning 
Det kan finnas potential inom utbildning då tidigare studier har påvisat att utbildning förbygger 

hundbett.  

6. Vad anser Du om utbildning om hur man hanterar och uppfostrar hundar? 

□ Mycket positivt 

□ Positivt 

□ Negativt 

□ Mycket negativt 

 

7. Skulle en utbildning förebygga oönskade beteenden, tex aggression och olydnad, hos 

hundar? 

□ Ja 

□ Nej 

 

8. Om Ja på föregående fråga, vad anser Du om att de som vill skaffa hund går en  

utbildning och får ett intyg i form av ett hundkörkort? 

□ Mycket positivt 

□ Positivt 

□ Negativt 

□ Mycket negativt 

 
 

 

9. Vad anser Du om utbildning, tex om hur man bemöter hundar, redan i grundskolan? 

□ Mycket positivt 

□ Positivt 

□ Negativt 

□ Mycket negativt 

 
 

 

Aggression 
En stor samhällsfråga är omgivningens synsätt på ”kamphunds”-raser och liknande hundraser med 

ett aggressivt uttryck. 

10. Anser Du att det är ett problem med aggressiva hundar? 

□ Mycket stort problem 

□ Stort problem 

□ Varken stort eller litet problem 

□ Litet problem 

□ Inget problem 
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11. Är det någon skillnad om en stor eller liten hund uppvisar ett aggressivt beteende? 

□ Ja 

□ Nej 

Motivera!____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

 

12. Borde ”kamphunds”-raser förbjudas i Sverige? 
 

□ Ja 

□ Nej 

Motivera!____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga frågor 
I dagens samhälle blir hunden allt mer populär som sällskapsdjur. Denna ökning riskerar flera 

hundägare med bristande kunskaper. 

13. Hur stort samband anser Du det är mellan ägarens kunskaper och hundens uppfostran? 

□ Mycket stort samband 

□ Stort samband 

□ Litet samband 

□ Inget samband 

 

14. Upplever Du att det är det någon skillnad i kunskap på förstagångshundägare och 

ägare som har haft hund tidigare? 
 

□ Ja 

□ Nej 

Motivera!___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15. Vad anser Du om metoden att bestraffa hunden inom träning och uppfostring? 

□ Mycket bra metod 

□ Bra metod 

□ Dålig metod 

□ Mycket dålig metod 
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Övriga kommentarer: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ange Din mejladress nedan om Du önskar få vårt examensarbete när det är färdigt. 

 

________________________________________________________________ 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

Hundkörkort teoriprov 
Svara på följande frågor för att se om du har tillräckliga kunskaper om hund. Efter att du gjort färdigt 

provet, kan du komma och rätta det hos oss.  

Bemötande 
1. När domesticerades hunden?  

□ För 10 000 år sedan 

□ För 15 000 år sedan 

□ För 30 000 år sedan 

2. Hur många hundar finns det i Sverige? 

□ 750 000 hundar 

□ 900 000 hundar 

□ 1 200 000 hundar 

 

3.  Vilket är det bästa sättet att hälsa på en hund? 

□ Ej ögonkontakt, låta hunden nosa först 

□ Gå fram direkt och klappa hunden 

  

 

4. I vilket/vilka situationer ska man inte gå fram till en hund? 

□ Om hunden är bunden utanför en affär 

□ Om hunden äter eller tuggar på ben 

□ Om hunden sover eller vilar i sin bädd 

□ Om hunden vaktar eller tuggar på en leksak 

□ Om hunden är i en bur 

□ Om hunden är bakom ett staket 
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Hundens beteende 
5. Ringa in det positiva beteendet och sätt ett kryss över det negativa beteendet!  

 

  

 

 

 

 

 

  

Inbjuder till lek Tittar mjukt Stannar för att 

lukta på marken 

Vänder sig 

sakta 

Skakar Slicka sig runt 

munnen 

Luktar på marken 
Gäspar 

Vägrar gå 

framåt 
Ruskar på sig Kliar sig 

Tittar bort från 

triggning 

Gäspar 
Tittar runt efter fara 

Öronen framåt Reagerar påstötande 

Svettas och fäller Slickar sig om 

nosen Undvikande beteende  

Flyr undvikande 



~ 46 ~ 
 

6. Vart skulle du stoppa beteendet? Sätt ett kryss på Stressnivåökningsskalan. 
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7. Vilken är den sundaste promenaden?  

   

1.                         2. 

8. Vart ska hunden vara placerad vid promenaden? 

□ Framför dig 

□ Jämte dig 

□ Bakom dig 

9. Vilken är det mest naturliga beteendet för dessa raser? Dra rätt beteende till rätt hund 

 

   

 

 

 

 

 

  

                

  

 

 

 

10. Vad händer om 

hunden inte får utlopp 

för sitt naturliga beteende?  

Jaga 

 

Valla 

Springa 

 

Dra 

Vakta 

 

Apportera 
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Svar:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Källor:  

 Davidson/SKK (2013) URL: http://www.skk.se/hundraser/ , hämtad: 2013-05-20 

 Stewart. G, M.A., CPDT-KA (2012) Dogwise publishing ”Behavior Adjustment Training, BAT for 

fear, frustration and aggression in dogs” 
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