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Min hund gör
UTFALL!
Att hundar gör utfall när de möter andra
hundar och/eller människor är inte helt
ovanligt. När hunden gör utfall väcker
detta som regel känslor hos hundens
ägare. Men vilken typ av känsla som
uppstår kan variera en smula.
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åt oss i denna artikel vars avsikt är att provocera en smula, dela upp hundägarna i två grupper;
I den första gruppen har vi hundar som gör utfall, där ägaren
inte uppskattar hundens beteende och med varierande framgång försöker få hunden att upphöra med dessa.
I den andra gruppen gör hundarna också utfall, men här
känner ägarna i varierande grad mer eller mindre stolta, samt
tror sig ha en tuff, modig och/eller dominant hund.
Denna artikel kommer till största delen att fokusera på den
sistnämnda gruppen. För det finns måhända anledning för
dessa hundägare att fundera lite kring sin känsla av stolthet…

ägare hävdar att det handlar om dominans från en trygg hund.
Tros beteendet bero på att hunden ser föraren som en resurs
den är rädd att förlora, så kan vi ju prova att binda hunden i ett
träd eller en stolpe. Låt föraren gå utom synhåll och en hund eller person får passera någon meter utanför hundens räckvidd.
Kommer det nu ett nytt utfall är det ju knappast föraren som
hunden försvarar…
En situation där en trygg och dominant aggression skulle
kunna förekomma är i rangordningssyfte, exempelvis vid flockbildning. Men detta skäl känns mycket tunt att åberopa om min
hund gör utfall mot mer eller mindre alla hundar och personer
den möter.
I så fall tvingas vi nog konstatera att den har ett onormalt
stort behov av att bilda flock med allt och alla, eftersom flockbildning vanligtvis sker med dem vi lever tillsammans med.

HUNDEN

OSÄKER OCH RÄDD

Låt oss först av allt slå fast att utfall och attacker är aggressiva
beteenden, där hundens mål och syfte är att uppnå ett ökat
(eller icke minskande) avstånd till den aggressionen riktas mot.
Den i särklass vanligaste orsaken till aggression är osäkerhet
och rädsla, där hunden försöker hålla något den uppfattar som
otäckt (farligt) borta från sig.
Nu kommer vän av ordning att hävda att aggression också
kan användas av en trygg och säker hund som vill dominera.
Detta kan i och för sig vara helt korrekt. Men kanske bör den
som framför detta fundera på om det när hunden visar aggression, verkligen finns en anledning till att vilja eller behöva dominera?
Den vanligaste formen av dominant aggression från en trygg
och säker hund, kan vi ofta se när en sådan hund går in i s k bytes- eller resursförsvar. Hunden talar om för någon på två eller
fyra ben att tex en leksak, ett ben eller en liggplats; ”Detta är
mitt och kommer så att förbli!”. Hunden använder aggression
för att försvara (behålla) något den inte vill bli av med.

Låt oss avslutningsvis slå fast två saker:
1. Aggression från en trygg och säker hund är
balanserad och behärskad. Finns det utrymme
börjar den med varningssignaler som stel kropp,
morr och raggresning innan den tar till offensiva
utfall. Aggression hos en trygg, säker och dominant
hund är sällan panikartad eller ångestbetonad.
2. Aggressiva beteenden växer inte bort av sig självt,
eftersom de är självbelönande. Hunden säger med
sitt beteende; ”Kom inte hit – Stick”. Det är ytterst
få som går fram till en aggressiv hund. Beteendet är
alltså framgångsrikt och kommer sannolikt att upprepas, eftersom hundar repeterar beteenden som
lönar sig.

SÄLLAN TRYGG ELLER DOMINANT
Finns det inget föremål inblandat i en situation skyndar hundens försvarsadvokat snabbt till undsättning och hävdar att det
är föraren som hunden försvarar. Så kan givetvis vara fallet.
Men knappast vad gäller alla hundar som gör utfall, där deras

För att få en hund att sluta göra utfall kan man agera på flera
sätt. I Brukshunden nr 3/2016 fanns en artikel om ”Jobbiga
hundar”. Läs gärna den och se utfallen som en annan form av
de ”Jag-vill-beteenden” som tas upp där. n
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