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olika av två förare. Något som gjort att ett ganska stort antal
”jobbiga hundar” genom åren har fått vara med om lyckliga omplaceringar, där de exempelvis blivit tjänstehundar hos polis- eller
väktarhundförare eller brukshundar hos erfarna SBK:are. Hunden har kanske först kommit till en familj utan större tidigare
hunderfarenhet och har där upplevts som mycket jobbig, när familjen inte lyckats sätta de gränser och regler som hade behövts.
Men efter en omplacering till en rutinerad hundförare med tidigare erfarenhet av resursstarka hundar, upplevs hunden nu istället
som helt underbar och allt annat än en problemhund. Plötsligt
är den stökiga och jobbiga hunden en
mycket effektiv tjänstehund eller har
blivit en framgångsrik brukshund som
kanske rent av står överst på prispallen
vid ett brukshunds-SM.

Mena det du säger

länge varnats för från vissa kretsar, som någonting negativt och
stresskapande. Nu visar forskning (se Brukshunden nr 2/2016)
att så inte alls är fallet, utan tvärtom att rätt hanterad leder leken till mindre stress. Rätt använd blir leken då en trevlig belöning och ger oss samtidigt fina möjligheter att visa hunden att vi
både vill leda leken och förbehåller oss rätten att göra det.
Om vi i leken lyckas visa och lära hunden att det är vi hundägare som leder och styr det vi gör tillsammans, då ökar också
möjligheterna och sannolikheten för att hunden även i vår övriga samvaro låter oss vara lagkaptener. Tänk i detta sammanhang på att få av oss hundägare skulle
vilja vara med i ett lag som har en tyrann som lagkapten, medan de flesta
av oss gärna är med i ett lag som leds
av en person som är lugn, trygg och
kompetent, samt utstrålar att han eller
hon vet vad de vill och ser till att detta
blir verklighet.

Hundägare med erfarenhet av resursstarka hundar vet att vilka ord
vi använder spelar mindre roll, efterAtt vara konsekvent
som hundarnas ordförståelse inte är
Som ägare till en resursstark hund
särskilt stor. Det viktiga är hur vi sämåste vi som tidigare nämnts kunna
ger det vi säger och att det hörs att vi
styra och kontrollera hundens ”Jag
menar det vi säger. Observera särskilt
vill…-beteenden”. Ett mycket vanligt
att detta inte är liktydigt med att vi
fel som många av oss hundägare bebehöver prata med hög eller intensiv
går på detta område är att vi ser melröst. Och minst lika viktigt är att vårt
lan fingrarna på en rad beteenden där
kroppsspråk utstrålar bestämdhet och
hunden gör som den vill och inte lyder.
säger samma sak som vår röst gör.
Ofta sker detta i situationer vi anser
Viktigast av allt när det gäller denna
inte har så stor betydelse. Medan när
typ av hundar är att alltid agera lugnt
det gäller andra saker som är viktigaoch tryggt, men samtidigt mycket bere eller kanske mera pinsamma för oss
stämt!
hundägare, då vill vi att hunden ska
Agerar och kommunicerar vi på det
lyda direkt.
sättet undanröjer vi på samma gång
Men varför ska hunden med autoen mycket vanlig felkälla som nästan
matik lyda när vi tycker det är viktigt?
ofelbart leder till problem. Om vi säSamtidigt som vi i andra för oss minEn hund med väldigt stor kamplust behöver
ger något till våra hundar på ett lite
dre viktiga sammanhang genom att
inte bli jobbig, utan kan med rätt styrning och
vädjande och mjukt sätt finns risken
inte agera, talat om för hunden att i
kontroll bli en mycket bra brukshund.
att hunden kan uppfatta det som att
vissa sammanhang är det OK att inte
vi frågar den;
lyda. Att vara konsekvent är A och O
”Skulle du möjligen kunna tänka dig att…?”. Uppfattar huntill dess att hunden visar att den vet att det är husse/matte som
den det så och den samtidigt har något annat högre upp på sin
bestämmer och har sista ordet. När hunden visar att den är med
egen prioriteringslista, finns det en påtaglig risk att hunden välpå att det är husse/matte som bestämmer, då kan vi ibland kanjer att göra det som den själv anser vara viktigast eller roligast.
ske tillåta oss att se mellan fingrarna på ett eller annat. Men inte
Många hundägare som haft hundar de upplevt som stökiga
förrän dess!
och jobbiga vittnar om att dessa hundar ofta tar täten och näsAtt se mellan fingrarna på många saker i kombination med
tan alltid har en egen agenda. För att motverka en sådan utveckatt bara försöka styra upp och kontrollera hundens beteenden
ling är det oerhört viktigt att vår kommunikation måste utstråla
i de mest tillspetsade situationerna, kan liknas vid att försöka
att ”vi vet vad vi vill och så kommer det att bli”. Kommunicerar
minska höjden på ett isberg genom att smälta det från toppen.
vi inte på det sättet, säger vi omvänt att vi inte vet vad vi vill
Som de flesta vet är ett isberg alltid större under vattenytan än
och lämnar då dörren på vid gavel för denna typ av hundar som
ovanför och smälter vi toppen på isberget kommer det bara upp
definitivt vet vad de vill…
mera is underifrån och höjden förblir densamma.
Att försöka kontrollera våra hundars beteenden när deras
drift, motivation och kanske även stressnivå är på topp, är att
Bli världens bästa husse eller matte
försöka smälta ett isberg från toppen. Det är betydligt enklare
Det kan här inte nog tydligt framhållas att detta inte på nåoch mera framgångsrikt att börja med att försöka kontrollera
got sätt är liktydigt med att vara en auktoritär tyrann. Lika
hunden i situationer där motivation och stress är lägre. Men ofta
viktigt som att vi är tydliga med vad vi vill och vad som gäller
är det i dessa situationer vi ser mellan fingrarna och går därigeär att vi också belönar hunden rikligt och frikostigt, när den
nom miste om möjligheten att smälta isberget underifrån. Kan
gör det vi gett den i uppgift att göra och samarbetar på ett fint
vi inte påverka våra hundars beteenden i situationer där drift-,
sätt. Grundregeln för att dessa hundar ska uppfatta oss som
motivations- och stressnivåerna är relativt låga, bör vi nog inse
världens bästa husse eller matte är enkel – stora och bestämda
att vi bara kan drömma om att kunna kontrollera våra hundar
krav ger en riklig belöning!
när dessa nivåer går i höjden. ¨
Lek med resursstarka hundar och rikligt belönande har det

Bruks

HUNDEN

27

