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Eva Bodfäldt är en av Sveriges 
mest välkända hundkonsulter 
och har över 40 års erfarenhet av 
att utbilda hundägare. 

– Människor vill ha en liten 
kompis att gulla och kela med 
eller gå ut och promenera med. 
Men många sätter sig inte in i vad 
det innebär – vad är en hund? Det 
är rent ut sagt är vår förbaskade 
plikt att ta reda på mer om hun-
den som art.

När den inte gör som man vill 
gäller det att försöka förstå varför 
hunden reagerar som den gör. Se 
den som en individ från en annan 
kultur som du vill lära mer om, är 
Eva Bodfäldts råd.

– Att vara hundägare och job-
ba med en annan art är att vara 
Sherlock Holmes, att vara nyfi-
ken. En hund jävlas inte.

Här går Eva Bodfäldt igenom 
flera vanliga misstag som hund-
ägare gör:

1 Börjar träna valpen 
utan att ha en relation.
– Du kan inte lära din valp 

komma på inkallning om ni inte 
har en relation. Börja med att 
skapa nyfikenhet kring dig själv. 
Det kan vara att leka eller sitta 
still och låta hunden komma 
fram till dig. När du börjar bli vik-
tig, med hjälp av lek eller godbi-
tar, då kan du börja träna hun-
den. 

– Först när du kan skratta till-
sammans med hunden så kan du 
ställa krav. Det är som vilken re-
lation som helst, det bygger på att 
vi har kul och gemensamma in-

tressen. Generellt så tycker jag att 
människor leker alldeles för lite 
med sina hundar.

– När folk säger att vi inte ska 
korrigera våra hundar så är det 
skitsnack. Det intressanta är om 
du har mandat. Riktar du ag-
gression mot hunden när du sä-
ger till kommer det troligen att 
få negativa konsekvenser. Men 
har du byggt din relation kan du 
kliva in framför hunden, titta 
den i ögonen och säga ”vad pyss-
lar du med, det där får du inte 
göra”.

2 Väljer hund utan  
att ha kunskaper  
för att klara av den

När man väljer ras eller hund ska 
man fråga sig ”varför gör jag det 
här?”, menar Eva Bodfäldt.

– Jag är tämligen upprörd över 
alla människor som höjer sin sta-
tus genom att skaffa sig en hitte-
hund. En ”rescue dog” medför 
oändligt mycket mer problem än 
en hund jag köper från en uppfö-
dare.

– Tar jag reda på vad innebär 
det att ta hand om en traumatise-

rad hund? Har jag ens kunskapen 
att göra det? Hittehundar kräver 
ofta enorma insatser och de blir 
ofta inte bra ändå eftersom de är 
för traumatiserade. 

3 Bråkar med hunden  
när den drar i kopplet
– Strunt samma om hunden 

drar i kopplet, det intressanta är 
vad gör du under promenaderna 
för att skapa en relation. En hund 
har ett rörelsebehov, men du byg-
ger inte en relation när hunden 
går längst fram i kopplet och 
drar. Det gör du genom att ni går 
ut och leker och har kul, hittar på 
roliga saker. Låt hunden leka 
med en leksak, släpp kopplet och 
ställ dig bakom en trädstam och 
tänk likadant som när hunden är 
lös.

– Om jag går där bakom och tja-
tar och bråkar med hunden om 
att sluta dra i kopplet kan det till 
och med bli så att jag skapar jag 
en flyktreaktion, hunden försö-
ker komma undan mig. Och vad 
gör den då? Den börjar dra ännu 
mer. 

4 Övergår till att prata  
svenska med hunden
– Många gånger är männi-

skor ganska engagerade och 
 leker med sin hund tills den är 
6–7 månader. När hunden börjar 
se vuxen ut övergår man till att 

prata svenska med den, använ-
der mer kommandon som ”kom 
hit”, ”stanna”, ”gör det”, ”gör inte 
det”. 

När hunden blir större glöm-
mer många att ta med leksaker 
och godis och de glömmer att 
använda sitt kroppsspråk. Så 
länge valpen är liten leker man 
med den, springer och gömmer 
sig eller hittar på något annat.

– Helt plötsligt ska hunden in  
i vårt svenska språk. Vi sticker ut 
handen, går mot hunden och  
säger ”kom”. Vilket hunden tol-
kar som att den ska stanna eller 
springa åt andra hållet. Jag bru-
kar säga ”håll in händerna, rör på 
fötterna”. Rör du dig bort från 
hunden ökar chansen att den 
kommer.

– Vi tappar intresset för en an-
nan kultur när vi tycker att hun-
den borde vara svensk. 

5 Tjatar på hunden
Så här kan det låta på pro-
menaden när hunden  

möter en annan jycke: Hunden 
skäller, ”sluta”, hunden skäller, 
”lägg av”, hunden skäller, ”nu slu-
tar du” hunden skäller, ”nu är du 
tyst”, hunden skäller.

 – Det första du ska göra är att 
vara tyst. Det spelar ingen roll 
vad du säger när du går där bak-
om och blir irriterad. Det hunden 
kommer att göra är att associera 

Hundägarnas sju vanligaste misstag
Varför envisas hunden med att dra i kopplet och vägrar komma när 
jag ropar? Hundkonsult Eva Bodfäldt berättar om vanliga misstag 
hundägare gör och ger tips hur man kan få en trevlig samvaro med 
sin hund.

Träna inkallning med godis – efter att ni har skapat en relation. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman! Lagom lydig | SvD. se
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Att vara hundägare 
och jobba med en 

annan art är att 
vara Sherlock  

Holmes, att vara  
nyfiken. En hund 

jävlas inte.
Eva Bodfäldt, hundkonsult.
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Jonna Bornemark med hunden Matteo av rasen Bichon Havanais. Foto: Malin Hoelstad

Forskningen: Hundar  
kan känna genuin kärlek
Länge har hunden setts som 
människans bästa vän. Men 
nu talar forskare om kärlek 
när de beskriver relationen. 
”Hunden är en sinnebild för 
kärlek”, säger Jonna Borne-
mark, professor i filosofi.
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Många människor skulle inte 
tveka en sekund om att relatio-
nen med deras hund bygger på 
ömsesidig kärlek. De börjar få 
stöd i forskningen.

Clive Wynne, amerikansk pro-
fessor i djurpsykologi, beskriver  
i boken ”Hundens kärlek” olika 
studier där man sett hur hundar 
reagerar när de väntar sig belö-
ningen mat, respektive belöning-
en att deras ägare ska komma. 
Man har också tränat hundar att 
ligga stilla i magnetkameror för 
att studera reaktioner i hjärnan. 
Clive Wynne skriver ”Hundar är 
inte bara sällskapliga; jag menar 
att de uppvisar genuin tillgiven-
het – en känsloyttring som vi 
människor skulle kalla kärlek om 
vi beskrev den hos individer av 
vår egen art.”

Jonna Bornemark, professor  
i filosofi vid Södertörns högskola, 
väljer också ordet kärlek.

– Jag förstår inte varför man 
skulle säga att bara människor 
känner kärlek. Det tycker jag är 
en del av en antropocentrisk syn. 
När man tittar närmare på vad 
som skiljer människor från an-
dra djur så hittar vi inte en sådan 
enstaka förmåga som inget annat 
djur än människan skulle ha. Så 
varför skulle det vara annorlunda 
med kärlek? 

Hunden som blir alldeles till 
sig av lycka och glädje redan när 
den känner igen ljudet på mattes 
bil ser hon som en sinnebild för 
kärlek. Inga sociala spel, ”jag ska 
inte visa min kärlek för då kanske 
den andre inte älskar mig till-
räckligt mycket”. En schäfer eller 

en chihuahua kan ge social trygg-
het och bekräftelse som inte all-
tid är lika lätt att få av andra 
människor.

– Man känner sig sällan så äls-
kad som av en hund, säger Jonna 
Bornemark. 

Hunduppfostran var länge ba-
serad på ledarskap och bestraff-
ningar. I!dag är det ett mer kär-
leksfullt förhållningssätt som 
gäller – önskvärda beteenden be-
lönas.

– Jag tror att vi aldrig kommer 
tillbaka till den hårda dominans-
tanken. Det är en del av ett helt 
tankeparadigm som inkluderar 
mycket mer än vår relation till 
hundar. Det handlar om vår an-
tropocentriska världsbild med 
människan i topp och naturen 
som ska lyda.

Hon menar att vår relation till 
husdjuren hänger samman med 
vår syn på naturen. Klimatför-
ändringarna har fått många att 
inse att vi inte kan se naturen 
som något separat, vi är sam-
manflätade.

Kan man uppfostra hunden 
utan att förtrycka den?

– Om vi med förtryck menar en 
ojämn maktfördelning så går det 
inte. Men om vi däremot ser för-
tryck som oetiskt, så måste inte 
den asymmetriska relationen 
mellan människa och hund vara 
oetisk.

Asymmetriska förhållanden 
har vi även till ett barn eller en 
dement släkting.

– Alla relationer innehåller 
kompromisser. Allt kan inte vara 
inriktat på den enas välmående 
när det blir konflikter. 

Jonna Bornemark anser att här 
har människan med sin större 
makt ett stort ansvar att lyssna. 
Vad tycker hunden om att göra? 
Vilka aktiviteter ska vi testa? Hur 
viktigt är det att den inte är i sof-
fan? Fler än en nybliven valpäga-
re bestämmer att hunden inte 
ska få ligga i soffan, men ger upp 

efter några veckor och låter den 
ligga och gosa bredvid matte eller 
husse.

– Det kan ofta ses som att man 
är eftergiven eller som en för-
lust. Vi har en idé om att man 
aldrig ska ge sig och att man 
måste vinna varje strid i en rang-
ordning. Det här är ännu hårda-
re i hästvärlden än i hundvärl-
den. Men jag tycker att man ska 
tänka igen. Det var kanske att 
lyssna?

Men människan har också ett 
ansvar i kraft av sin makt, om 
hunden hittar en död råtta, som 
kanske har ätit råttgift, behöver 
vi hindra även om den hemskt 
gärna vill gnaga på råttan. 

Den australiske filosofen Peter 
Singer kom med boken ”Djurens 
frigörelse” 1975 där han fördöm-
de all diskriminering grundad på 
arttillhörighet. 

– Det finns i de mer extrema 
djurrättsrörelserna abolitionis-
tiska teorier att vi inte ska ha nå-
gon relation alls till sällskapsdjur 
utan leva i separata världar. 

Själv hör hon till dem som vill 
betona hur viktigt det är att um-
gås med andra djur och lära sig 
att lyssna på dem. Människor be-
höver sträcka sin fantasi till hur 
det är att vara hund. 

– Inte bara barn behöver um-
gås med djur utan det är kanske 
ännu viktigare för oss vuxna som 
är mer instängda i sig själva. Barn 
är bättre på att leka.

Jonna Bornemark tycker att vi 
ska bejaka asymmetriska, men 
etiskt schyssta relationer med 
våra djur. Varken människor el-
ler hundar skulle må bra av att 
kapa banden.

– Lydnad är inte ett mål i sig 
utan målet kan i stället vara att 
bli sammanflätade och dela 
värld. De hunduppfostrare jag 
upplever som sympatiska är de 
som i stället för dominans har en 
tanke om gemensam njutning av 
livet som högsta mål. ª

din irritation eller oro med den 
andra hunden.

– I stället kan vi göra en pav-
lovsk betingning genom att säga 
”hej”. Man börjar träna inom-
hus. Säg ”hej” och lek med hun-
den, säga ”hej” och ge den en 
godbit. När vi sen är ute säger 
du ”hej” till fåglar, ”hej” till en 
cyklist och ”hej” till en männis-
ka som passerar. Varje gång du 
säger ”hej” och det innebär en 
belöning för hunden har du ska-
pat en positiv association till 
någon som du möter eller som 
passerar.

– När det sedan dyker upp en 
hundägare och du säger ”hej” så 
är det så associerat med att få 
något av dig. Du bygger en posi-
tiv känsla i mötena. 

6 Tränar ”inte hoppa 
på gäster” när gästen 
ringer på dörren

– Många öppnar dörren när gäs-
ten ringer på och försöker då 
träna hunden att inte hoppa 
upp på besökarna. Det går inte 
att träna i akuta situationer. 
Hunden behöver inte stå vid 
 ytterdörren över huvud taget. 
När det ringer på dörren går 
man till kylskåpet och hämtar 
ett ben till hunden. Då säger 
hunden ”Gud vad trevligt, får 
jag ett ben när det ringer på dör-
ren”. Så slänger man in benet i 
sovrummet och sätter för kom-
postgallret. 

– Sen släpper man in sina gäs-
ter som slipper ha en hoppande 
hund i ansiktet. När de har satt 
sig tar man bort gallret. Hun-
den kommer fortfarande vara 
intresserad av sitt ben och min-
dre intresserad av att hälsa. 
Enkla lösningar är ofta det allra 
bästa. Hundar behöver inte vara 
med överallt.

– Jag kan också träna hunden 
varje gång jag går ut genom att 

ringa på dörrklockan, ha en 
pläd liggande någonstans och ta 
jag med mig hunden dit och 
visa ”där ska du sitta” och ge den 
en godbit. När jag gjort så till-
räckligt många gånger har hun-
den lärt sig att dörrklockan be-
tyder ”jag springer iväg dit bort 
och sätter mig och får en godis. 
Så sitter jag där tills matte säger 
något annat”.

7 Försöker få hunden 
att sluta tigga utan 
att ha en plan

– Om vi tittar på hunden när den 
tigger vid matbordet förstärker 
vi bara beteendet. Att vi inte ger 
den något har inte så stor bety-
delse. I stället kan vi lära hun-
den att ligga någonstans medan 
vi äter, det kan vara i köket men 
den ska ligga på sin plats. Dit 
kan man slänga något, men den 
får inget nära mig.

– Det stora problemet tror jag 
är inkonsekvens. Dels att man 
engagerar sig i hunden när den 
tigger. Men också att man inte 
har en plan. Vad ska hunden 
göra i stället? Vill man lösa det 
enkelt ser man till att den inte 
är i köket, sätter upp kompost-
gallret och ger hunden ett  
ben. ª    

ª Hur uppfostrar du din 
hund? Vad tycker du om 
hur andra hanterar sina 
hundar? Mejla idag@svd 
och berätta. Valda gen-
svar kan publiceras. Det 
går bra att vara anonym 
och skriva under signa-
tur.

Hur lydig ska  
en hund vara?

Nyfikenhet är viktigt som nybliven hundägare. ”Se hunden som en 
individ från en annan kultur som du vill lära mer om”, råder hund-
konsult Eva Bodfäldt. Foto: Åsa Lindholm


