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Det som slår en första gången man ser Eva ta sig 
an en hund, eller en hund och dess ägare som det 
ju snarare handlar om, är hennes talang för att se 
och läsa av relationen dem emellan. Nästan oav-
sett hur hunden beter sig eller vad matte berättar 
kan Eva sätta fokus på det som är problemets 
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kärna och hon har en sällsynt förmåga att hitta 
verktyg som ger den bekymrade hundägaren nytt 
hopp och får hunden att framstå i ett alldeles 
nytt ljus. Många är de hundägare som samman-
bitna hållit hårt i kopplet på kursdagens morgon 
men som vandrat hem på eftermiddagen med 

lugn och tillförsikt och inte minst – med ny in-
spiration. Förmågan att kunna ge sina elever och 
kursdeltagare detta är en del av svaret på frågan 
om varför Eva lyckats så väl där andra stångat 
pannan blodig.

eva Bodfäldt är ett av de mest välkända namnen inom hundutbildning och träning idag. hon åtnjuter både beundran och 
respekt, något hon förtjänat genom sin skicklighet. många, många har genom åren fått hjälp av eva med sina ostyriga och 
problematiska hundar, minst lika många har fått en rejäl skjuts framåt i tävlingssammanhang efter att ha hamnat under 
evas vingar. och för ett stort antal hundägare som inte haft möjlighet att träffa henne personligen har den bästsäljande 
boken ”Kontaktkontraktet” fungerat som ögonöppnare och vägvisare till en bättre relation med hunden.

eva bodfäldt
– med känsla för hundar
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Elev hos Anders Hallgren
Under sin uppväxt var hon en typisk hästtjej som 
dock alltid drogs till stallets värstingar som hon 
fick ha för sig själv. Familjens dobermann och se-
nare de två bostonterrier man ägde tränade hon i 
diverse konster och tricks. Vad som ändå fascine-
rade henne allra mest var hundarnas beteenden 
i olika situationer. Hon märkte att hon kunde få 
både stressade hästar och hundar att lugna ner sig 
och hon förstod att hennes eget agerande hade 
stor betydelse för hur djuren fungerade.

I slutet av 1970-talet klev Anders Hallgren 
fram i rampljuset och lanserade begreppet 
”hundpsykolog”. Med en bakgrund som hu-
manpsykolog utvecklade han synen på problem-
hundars beteenden och hur de skulle kunna 
avhjälpas. Tidigare var det vanligt att hundar 
som inte uppförde sig avlivades utan närmare 
betänkligheter. Nu lades grunden till en annan 
inställning och på Stora Sofielunds hundskola i 
Arboga tog Anders och hans elever emot ett stort 
antal dysfunktionella hundar för rehabilitering. 
En av dem som sökte sig till den tvååriga hund-
psykologutbildningen var Eva.

– Jag hade en gymnasieexamen i ekonomi och 
hade tänkt läsa in de naturvetenskapliga ämnena 
på komvux med avsikt att så småningom söka 
in till veterinärhögskolan. Men jag var inte så 
sjukdomsintresserad, jag tyckte det var mer spän-
nande med djurs beteende, jag ville veta mer 
om varför de gör som de gör. Av en slump fick 
jag se en annons om Anders utbildning och jag 
nappade direkt. Hästar var mitt primära intresse 
men nu klev jag ner från sadeln och inriktade 
mig på hundar.

De två åren på Stora Sofielund var intensiva 
och lärorika. Man tog sig an och arbetade med 
hundar av alla de slag och med alla sorters pro-
blem. Så här, många år i efterhand, menar Eva att 

en del av de hundar som skolan tog emot hade 
mått bäst av att somna in eftersom de innebar ett 
extremt ansvar att ha dem och de begränsade sina 
ägares liv i mycket stor utsträckning.

– Vi fick in hundar med beteendestörningar 
som jag inte sett motsvarigheten till varken förr 
eller senare. Det var lärorikt och det gav mig en 
realistisk bild av vad som är möjligt att träna och 
vad som inte är träningsbart. På den här tiden, 
för drygt 30 år sedan, var Anders idéer provo-
cerande eftersom han menade att det gick att 
ändra, och därmed rädda, hundar med problem. 
Det innebar en insikt om att problembilden ofta 
var mer komplicerad än vad som framstod vid 
första anblicken och det medförde att ett större 
ansvar lades på oss människor.

Anders Hallgren fick rykte om sig att vara en 
mjukis och velourtränare. Det var märkligt me-
nar Eva, för det stämde inte med verkligheten. 
Däremot la han stor vikt vid att alltid göra en 
beteendeanalys av de fysiska och psykiska fak-
torer som orsakade stress hos hundarna, innan 
man påbörjade träningen.

– Den gängse lösningen vid den här tidpunk-
ten var att ta i hårdare och ha ”bättre ledarskap”. 
Med sin bakgrund som humanpsykolog hade 
Anders en mer intellektuell och reflekterande 
inställning och han poängterade vikten av att 
vara en trygg och initiativtagande ledare för sin 
hund istället för att vara en diktatorisk envålds-
härskare. Han var otroligt duktig på att se saker 
utifrån annorlunda perspektiv och det var inte 
alltid populärt i hundkretsar. Av uppenbara skäl 
valde Anders att stå utanför etablissemanget och 
bedriva sin verksamhet i egen regi. Det innebar 
att problemhanteringen och träningen var pri-
vat och kostade pengar för hundägaren, vilket 
emellanåt sågs som ett hot mot den etablerade 
klubbverksamheten som hade monopol på 

hundträning och utbildning.
Som pedagog var Anders ett föredöme. Han 

tålde att ifrågasättas och var öppen för att disku-
tera idéer och metoder. 

– Han gillade att man tänkte själv, under hans 
ledning var det högt i tak och han uppmuntrade 
mig alltid att gå min egen väg.

Egna tankegångar
Åren efter studierna på Stora Sofielund hankade 
sig Eva fram på bröd och vatten. Hon höll lite 
kurser, utredde en del problemhundar och job-
bade extra på fritidshem där det visade sig att en-
gagemang och tydlighet var precis lika gångbara 
bland barn som bland djur. Hennes syn på hun-
dar och träning mognade, hon började alltmer 
forma en egen filosofi.

– Den etologi som jag lärt mig på 1980-talet 
och som byggde på absoluta hierarkier med 
stränga rangordningar kände jag inte stämde. 
Det var inte en framkomlig väg i mitt arbete. 
Istället förlitade jag mig allt mer på inlärnings-
psykologin. 

Redan på Stora Sofielund shejpade man 
fram önskvärda beteenden helt i enlighet med 
inlärningspsykologin. Visserligen hade klickern 
(den lilla plastdosan med metallbleck som trä-
naren trycker på och vars ljud hunden lärt sig 
förknippa med rätt beteende) ännu inte kom-
mit till användning i hundkretsar men sättet att 
positivt förstärka beteenden genom att gradvis 
forma dem var en metod som Hallgrens elever 
tillämpade. 

– Det var oerhört frustrerande många gånger 
att se hundar göra saker som inte stämde överens 
med dåtidens etologiska sanningar. Idag är den 
vetenskapen betydligt mer utvecklad, men under 
många år reducerade t ex TVs naturprogram alla 
djurs agerande till att handla om maktstrider och 

Krux – som gjorde skäl för sitt namn. Evas 
första favorithäst och en ”trouble-maker” som 
lärde henne att se, lyssna och försöka förstå 
och tyda hans signaler.

Bilden visar Eva 8 månader och dobermannen Kim. När man ser hennes blick kan man fundera på 
om hon redan bestämt sitt framtida yrkesval.
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strävan att positionera sig i hierarkier. Det var 
otroligt begränsande. Inlärningspsykologin är 
betydligt mer nyanserad och hänger inte upp sig 
på av etologin sanktionerade mänskliga makt-
strukturer. Att förmänskliga djur är inte att gulla 
och kela med dem, det är att tillmäta dem egen-
skaper som att ”de jävlas med mig” – det är ju en 
mänsklig synpunkt och bara en ursäkt för att få 
straffa hunden, i regel genom fysiska övergrepp. 
Men om hundar nu faktiskt inte har den mänsk-
liga förmågan att jävlas, vems är då felet när det 
inte fungerar? Personligen gjorde jag slut med 
1980-talets etologi. Den gav inga förklaringar 
och den stämde inte överens med verkligheten. 
Tänk bara på alla dessa vansinniga beteende-
studier på djur i bur eller hägn! Ponera att vi 
gjorde motsvarande undersökning på människor 
och då valde interner på Hall som studieobjekt 
för mänskligt beteende: sammanfösta, instängda 
och utan möjlighet att ta sig därifrån. ”Jo, jo – så 
som de här människorna gör, så gör arten! ”

Eva kom fram till att det var etologin som var 
flummig medan inlärningspsykologin är oerhört 
exakt. Positiv förstärkning t ex är en träningsme-
tod som kräver precision och kunskap, den stäl-
ler stora krav på tränarens förmåga att läsa av och 
i rätt ögonblick belöna det önskvärda beteendet 
för att nå framsteg.

– Nej, om något var flum under 1970- och 
80-talet var det snacket om rangordning och hie-
rarkier. När vi slängde våra hundar på rygg för att 
tiken gjorde så tänkte vi inte på att i relationen 
mellan tik och valp är det inte en maktdemon-
stration utan en situation där tiken pysslar och 
sköter om valpen. För övrigt tror jag inte vi blir 
bättre hundägare för att vi försöker bete oss som 
medhundar. Vi kan inte se hela komplexiteten i 
relationen mellan t ex en tik och en valp. Jag gil-
lar att titta på och studera deras förhållande men 

jag drar inga stora växlar på det när det gäller min 
relation till hundar. Det finns dock några saker 
som jag har sett i hund-hundrelationer som jag 
lånat. Det handlar om att leka och vila tillsam-
mans och att låta mina hundar slicka mig i an-
siktet. Min uppfattning är att det stärker banden 
oss emellan.

Tävlingsintresse
Med support från Anders som skickade många 
hundar och hundägare till Eva kunde hon sakta 
men säkert i allt högre grad försörja sig på den 
i mångas ögon märkliga verksamheten. Idag är 
konsultande inom hundvärlden en vanlig före-
teelse och inget man lyfter på ögonbrynen inför. 
Med facit i hand menar Eva att det var lättare att 
etablera sig på 1980-talet än det är idag. Eleverna 
från Stora Sofielund hade en gedigen utbildning 
och det antal personer som konkurrerade om 
arbetstillfällena var inte så stort. Eva var tävlings-
intresserad och hon utvecklade metoder inom 
lydnadsträningen med hjälp av ledstjärnan Skin-
ners tankar. Ganska snart fick hon rykte om sig 
inte bara som skicklig problemlösare utan också 
som tränare. Hennes namn kom att väga tyngre 
än många andras. Kanske, menar hon, berodde 
det inte bara på utbildning utan också på att 
hon har en fallenhet för yrket, en förmåga att se 
bakom ytan och att förstå.

– Lydnadsträningen var inte särskilt upp-
daterad på 1980-talet. Den tidens träning var 
baserad på ledarskapstänkandet och väldigt lite 
på inlärning. Många som ville träna lydnad utan 
att rycka och dra i sin hund kom till mig. Mitt 
koncept byggde på att få fram kontakt mellan 
hund och förare. Alla pratade om det – men ing-
en visste hur man uppnådde det. I min träning 
arbetade vi med hunden istället för emot den. 
Vi förstärkte de beteenden vi eftersträvade och 

vi såg hundens vilja till kontakt och samarbete 
som utgångsläget för all träning. Jag plockade 
bort alla onödiga ord och kommandon. När det 
gällde problemhundsträning använde vi beröm 
för att förstärka de positiva beteenden hunden 
uppvisade och det lärde ägaren att se när hunden 
gjorde rätt och att utveckla en kommunikation 
som inte hängde upp sig på förbud och ordet 
”nej”. På så vis undvek vi att hamna i ständiga 
konflikter med hunden. Efter ett par veckor, när 
relationen stabiliserats, kunde vi gå in och också 
korrigera fel.

De traditionella lydnadskurserna hade ofta 
till syfte att ”tämja” hunden vars främsta mål, 
enligt etologiska sanningar, var att klättra på 
rangskalan. Träningsmetoderna blev följaktligen 
därefter. I Evas värld var det emellertid inte så. 
Hennes utgångspunkt var – och är – definitivt 
inte att hunden strävar efter att ”sticka upp” och 
tillskansa sig förmåner på någon annans bekost-
nad. Istället bygger träningen på hundens natur-
liga vilja till samarbete och ett mycket sparsamt 
kommenderande. Hunden belönas när den tittar 
upp och viftar på svansen vilket så småningom 
kommer att omfatta följsamhet och passivitets-
träning. Eva utvecklade belöningssystem och 
olika belöningssignaler eftersom positiv förstärk-
ning utgår just ifrån tydliga och uppskattade be-
löningar. Hon strukturerade kommunikationen 
som i grund och botten går ut på att hunden 
vill följa sin ägare. Träningen blev trevligare, 
lektionerna präglades av respekt för varje individ 
och tonen var nyfiken och vänlig. Det kom att 
locka ägare till raser som inte är av traditionell 
brukshundsmodell. Tidigare sa man ofta att vissa 
raser var obildbara. Nu visade det sig att de gick 
utmärkt att träna med rätt metoder!

– Jag fick naturligtvis en hel del kritik eftersom 
den rådande uppfattningen var att hundträning 
skulle bedrivas utifrån ett etologiskt, hierarkiskt 
perspektiv. Många förstod inte vad jag höll på 
med, de tyckte det luddigt och larvigt. Men 
kunskapen har ökat explosionsartat under de år 
jag har varit aktiv. Intresset för att använda sig av 

Reportage i Allas veckotidning 1981 om utbildningen på Stora Sofielund med Anders Hallgren 
som lärare.

– Jag tycker att uppfödare har 

ett ansvar för att inte producera 

hundar med en massa olika former 

av rädslor eftersom det innebär ett 

så stort lidande för hunden. Att 

leva med en hund som är ljudrädd, 

miljör ädd, har sociala rädslor m m 

är också mycket jobbigt för ägaren.
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ett problem fordrade allför stora uppoffringar för 
att kunna lösas.

– Hundar som svarar med aggression redan 
på väldigt subtila retningar är mycket svåra att 
hjälpa därför att de är farliga. Hundar som har 
stora rädslor mår också dåligt i vardagen men 
de är åtminstone inte tickande bomber. Ge-
mensamt för de här båda hundtyperna är att de 
kräver att ägaren förändrar nästan hela sitt liv 
för att var dagen ska fungera. Den anpassningen 
sker ofta steg för steg och inte förrän hunden en 
dag är borta förstår man vilken begränsning den 
medfört.

Höga krav på hundägare
Storstadssamhället blir allt trängre och toleran-
sen mot hundar och hundägare successivt lägre. 
Idag är kravet på att ha ordning på sin hund 
större än någonsin tidigare. Medan hundar för 
30-40 år sedan sprang lösa både i staden och på 
landsbygden är de flesta numera förvisade till ett 
liv i koppel. Att hundägaren alltid har ögonen på 
sig och alltid har ansvar för vad hunden ställer till 
med gör att de problem man har med sin hund, 
t ex att den gör utfall mot andra hundar på pro-
menaden, upplevs som besvärligare. Det återspeg-
las bland de problem hundägare vill ha hjälp med. 
Andra bekymmer, så som dålig inkallning, är mer 
att beteckna som tidlösa hundägarproblem.

– Jag tycker att uppfödare har ett ansvar för 
att inte producera hundar med en massa olika 
former av rädslor eftersom det innebär ett så stort 
lidande för hunden. Att leva med en hund som 
är ljudrädd, miljörädd, har sociala rädslor m m 
är också mycket jobbigt för ägaren. Utifrån vad 
jag ser i min verksamhet funderar jag dessutom 
ofta över vilka kriterier som gäller när man väljer 
sina valpköpare. Det är inte lämpligt att sälja 
en schäfer valp till ett 75-årigt par, oavsett hur 
många schäfrar de har haft tidigare. Många, 
många problem uppstår därför att fel hund 
hamnar hos fel ägare. Jag kan heller inte nog 
understryka hur viktigt det är att uppfödarna 
tillbringar så pass mycket tid med sin valpkull 
att de känner varje individ och kan placera dem 
i rätt hem.

Eva har numera lagt över valpkurser och 
problemhundshantering på Carina Persson som 
varit hennes samarbetspartner i drygt ett decen-
nium. Därutöver hyr Eva Bodfäldt Education in 
lärare för speciella tillfällen. Verksamheten har 
sin bas i Västberga strax söder om Stockholm 
där man bl a har tillgång till en inomhuslokal för 
träning.

– Jag har hållit valpkurser i 25 år och kände 
att det var dags för mig att släppa en del av ”var-
dagsbiten” i hundträningen. Själv håller jag nu 
i tävlingsinriktade kurser och arbetar mycket 
externt, det vill säga jag håller kurser på olika håll 
i landet, ofta för speciella grupper som poliser, 
instruktörer etc. Det blir i regel många resdagar 

per år. Carina har en gedigen utbildning, bl a ge-
nom Hundens Hus och som sagt, i över tio år har 
hon varit min assistent, och jag är mycket glad 
att hon valt att arbeta med mig.

Det finns en fråga som man knappast kan 
låta bli att ställa sig: hur hittar Eva stimulans och 
utmaningar efter så många år i branschen? Vad 
är det som gör att hon utvecklas och hela tiden 
förändrar och förfinar sina träningsmetoder?

– I mitt jobb är kontinuerlig vidareutbildning 
en förutsättning och jag lägger mycket tid på att 
själv gå kurser och läsa facklitteratur etc. Den dag 
jag säger att ”jag kan” och slår mig till ro med det 
är jag på väg att sluta. Jag är mycket självkritisk 
och det är en tillgång. Man kan aldrig bli till-
räckligt bra eftersom man alltid kan lära sig mer 
och bli bättre. Man får aldrig sluta att vara elev 
eller att fråga sig ”varför då?”. Inom hunderiet 
finns så mycket som bygger på gammal tradition 
men varje gång någon säger att si eller så ska man 
göra bör man genast ställa motfrågan ”varför?” 
Man måste våga ifrågasätta och prova nya vägar, 
trots risken att misslyckas. Att inte tordas är den 
största hämskon för vår utveckling. Men det är 
ju så att om man upphör att ta in nytt stagnerar 
man. Det är jag livrädd för. 

Parallellt med sin professionella verksamhet 
har Eva alltid tävlat själv med sina hundar. Hon 
menar att det visserligen kanske inte är en förut-
sättning för hennes yrke, men att det underlättar. 
Ska man utveckla träningsmetoder är det en 
fördel att kunna visa med sin egen hund att de 
fungerar.

– Det egna tävlandet är mitt laboratorium, 
min experimentverkstad. Det ger naturligtvis 
egen tillfredsställelse men det är också ett mät-
bart kvitto på att mina träningsmetoder håller. 
Genom att jag tävlar träffar jag mycket männis-
kor med stort kunnande och för mig är det både 
utvecklande och inspirerande.

Kontaktkontraktet
År 2001 skrev Eva boken Kontaktkontraktet, 
som numera finns i en omarbetad och reviderad 
upplaga. Den har sålts i 50 000 exemplar vilket 
är en fantastisk siffra för en hundbok idag. Den 
är översatt till finska, tyska, norska och engelska 
och förfrågan har kommit från Danmark om 
möjligheten att ge ut den.

– Jag upplevde att jag till slut hade sagt samma 
sak så många gånger till så många hundägare 
och att det skulle vara enklare om jag hade något 
att sätta i händerna på dem. Det fanns också 
en efter frågan, många ville att jag skulle skriva 
en bok och jag kände ett behov av att samla 
min kunskap och erfarenhet. När jag väl hade 
bestämt mig åkte jag till Anders Hallgren som 
då bodde i Kalifornien, jag hyrde ett rum hos en 
veterinär och skrev i tre månader.

Den röda tråden i Kontaktkontraktet är 
samarbete. En stor del av boken handlar om att 

Eva i tioårsåldern som Mary Poppins. – Hon 
var min idol, ett föredöme, så full av fantasi 
och energi.

Eva och Kasper i början av 1980-talet.

inlärningspsykologiskt väl belagda tekniker är 
numera stort. Vi har sakta men säkert förändrat 
vår hundträningskultur och vi har visat att det 
går att träna hundar med positiv förstärkning, att 
de vill samarbeta och vill ha en god tillhörighet i 
flocken. Andra faktorer som bidragit till föränd-
ringen är alla de olika hundsporter som tillkom-
mit och som lockat en uppsjö olika hundraser 
och hund ägare att aktivera sig. Nya sporter har 
ställt nya och annorlunda krav på träningsmeto-
der. Det har smittat över även på de traditionella 
grenarna som bruks- och lydnadsprov.

Evas verksamhet med problemhundar fort-
gick parallellt med lydnads- och tävlingskurser. 
Hundar med allvarliga bekymmer att fungera i 
sin vardag kom med sin ägare för konsultation 
och träning. Förutom de lärorika åren på Stora 
Sofielund upptäckte Eva att hon hade stor nytta 
av sina gamla hästkunskaper. I kraft av detta hade 
hon också tillräcklig erfarenhet för att avgöra när 
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lära sig se och förstärka de beteende som gynnar 
samarbetet. Avsikten är också att före komma 
och på så vis undvika konflikter, eftersom de är 
söndrande. I Evas filosofi har kommandon en 
mycket undanskymd plats, de kommer in först i 
ett senare skede av träningen. Ordet ”ledarskap” 
lyser med sin frånvaro. Som tidigare sagts bygger 
Evas träningsmetoder på inlärningspsykologin.

– Jag tror Kontaktkontraktet har givit många 
hundägare som inte känt sig hemma med rang-
ordnings- och hierarkitänk råg i ryggen. Bokens 
utgångspunkt är att jag och min hund är vänner, 
vilket jag tror har varit nydanande och inte minst 
väldigt tilltalande för många. Det betyder inte att 
jag nöjer mig med sämre lydnad än vad man strä-
var efter med traditionell träning. Min hund ska 
t ex kunna vara lös överallt och den ska komma 
när jag ropar.

Någon uppföljare av succéboken har ännu 
inte författats men många efterlyser en tävlings-
bok. Eva har så smått börjat fundera kring hur 
en sådan skulle kunna se ut, och den dag när det 
är dags att sätta sig och skriva igen närmar sig. 
Startsträckan är dock lång, och det handlar om 
tid, struktur och disciplin. 

Med 30 år i backspegeln
Det är nu drygt 30 år sedan ”hundpsykolog” 
lanserades som begrepp och väckte såväl förtjus-
ning som skepsis, hån och avståndstagande. För 
många var benämningen extremt provocerande.

– Själv kallar jag mig hundkonsult, det täcker 
in det mesta. ”Psykolog” är en akademisk titel 
och jag har inte en sådan examen. Samtidigt är 
jag just någonting mellan tränare och psykolog, 
jag har ju mycket mer utbildning än vad som 
fordras för att t ex kalla sig hundinstruktör. Per-
sonligen har jag dock knappast något behov av 
att kunna titulera mig på ena eller andra sättet.

Vad skiljer dagens Eva Hundtränare från 
den som lämnade Stora Sofielund i början av 
1980-talet? Eva själv menar att en av de stora dif-
ferenserna är att hon numera har större förståelse 
för människan som håller i kopplet och att hon 
är bättre på att coacha hundägare. Den tidigare 

totala fokuseringen på hunden har vidgats till att 
i allt större utsträckning inkludera också män-
niskan. I och med det tror hon att hon ofta får en 
bättre helhetsbild av ett ekipage.

Träningsmetoderna à la 2000-tal utgår i högre 
grad än tidigare från hundars förutsättningar och 
sker mer på deras villkor. Det hänger bl a ihop 
med vad som konstaterats tidigare, nämligen att 
en ny kategori hund ägare, som inte trivs med 
negativ förstärkning, börjat aktivera sina hundar 
och tävla på hög nivå. Agility, freestyle, rallylyd-
nad – alla fordrar de nya metoder och det har på 
det stora hela varit en god sak. Nackdelen är att 
de traditionella bruksgrenarna sett ett minskat 
antal deltagare och återväxten ser inte särskilt 
lovande ut.

– Det finns också fortfarande hundtränare 
som inte tror på att arbeta med positiv förstärk-
ning utan dominans. De menar att relationen 
måste utgå från ägarens dominans, d v s så som 
det såg ut på 1980-talet, men det är tankegångar 
som till och med etologin lämnat för länge se-
dan. Ofta beror det nog på att de här tränarna 
har en oklar bild av hur positiv förstärkning 
fungerar. Går man till den vetenskapliga littera-
turen finns det otroligt många belägg för att den 
är effektiv. Både negativ och positiv förstärkning 
kräver att man gör rätt för att de ska fungera. 
Risken med den förra är att du lättare kommer 
in i negativa tankegångar. Kritikerna anför ofta 
att man mutar hunden med godis vid positiv för-
stärkning. Det är fel, du förstärker ett beteende 
med en belöning vilket gör det lättare för hunden 
att förstå, inget annat. Att prata om att muta är 
ett förmänskligat sätt att se det. Positiv förstärk-
ning ger en hund som lyder precis lika bra som 
en som tränats med negativ förstärkning. 

Eva har stundom skällts för att vara alltför 
mjuk i sina träningsmetoder men numera hän-
der det också att hon bannas som för hård!

– Det är intressant att se hur utvecklingen 
av hundträningen har lett till båda de här åsik-
terna, förespråkade av olika sidor! Jag har själv 
alltid arbetat med korrigeringar, vilket gör att 
en del tycker att jag är en tuffing. Men man ska 

Eva fyller 21 år och välkomnar gästerna till häst 
i indianmundering. Mio född 1986. Mio och nyförvärvet Kipling, 1988.

ha klart för sig att jag i grunden har kvar mitt 
ansvarstänkande och varje gång jag tvingas till en 
korrigering ska den följas av tanken ”vad är det 
jag har missat?” Många gånger är anledningen till 
att vi måste ta till en korrigering för att stoppa ett 
beteende att vi varit bristande i vårt engagemang 
och att vi försummat att lära hunden något vä-
sentligt.

I samband med den amerikanska hundträna-
ren Cesar Millans Sverigebesök i vintras initie-
rade Eva en diskussion om hans framträdanden 
på sin blogg. Det engagerade ett stort antal 
personer, både de som ansåg Millans metoder 
förkastliga och de som menade att svenska mju-
kistränare var rädda för konkurrens …

– Frågan var betydligt större än så. Vad jag ville 
diskutera var varför Svenska Kennelklubben och 
Svenska Brukshundklubben ställde sig bakom 
hans besök. Vi har en dressyrpolicy för hela 
organisationen som ska följas, all verksamhet 
inom SKK-organisationen omfattas, men Mil-
lans metoder går i många fall på tvärs med den. 
Det borde ha lett till en diskussion om etik och 
moral i hundträning. Är det så att vi har en policy 
som är praktiskt omöjlig att efterleva? Ska vissa 
hundraser eller hundsporter exkluderas eftersom 
de träningsmetoder som är nödvändiga inte 
ryms inom policyn? I så fall ska vi lägga korten 
på bordet och säga det, men vi ska inte låtsas som 
om dressyrpolicyn inte finns eller inte har någon 
relevans. 

Eva, om du gör en halvhalt och konkluderar dina 
arbetsår, vad är det viktigaste du lärt dig och hur 
har det förändrat dig som människa?

– Jag har insett att jag aldrig blir färdiglärd, att 
det alltid dyker upp nya frågeställningar som for-
drar att jag ökar min kunskap. Det är ju också det 
som triggar mig och som gör att arbetet känns 
bra. Genom åren har jag blivit mer reflekterande 
som människa, jag ser saker från flera sidor. Det 
är bra, men fordrar ganska mycket och kan   
ibland vara mycket frustrerande!
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Bostonterriern Fatima, 1965.

Eva, 6 år och Kim. – Förmodligen står han och funderar på om han ska 
rymma från tomten, han var ganska understimulerad

Barndomens fyrbenta vänner var dobermannen Kim, bostonterrierna 
Fatima och hennes son Chico. Evas intresse var i huvudsak hästar, och med 
inspiration från hästsporten byggde hon hopphinder över hela tomten som 
framför allt de små terrierna fick träna sig på. Evas föräldrar var tillåtande 
och lät sin dotter hållas. Inte förrän hon föreslog att hon skulle lära hun-
darna att hoppa genom en brinnande ring satte de P för övningarna.

År 1978 bildades Nacka Brukshundklubb som en avknoppning av 
Värmdö BK. Eva hamnade där med familjens labrador Nusse. Nacka BK, 
med bl a Olle Bernhardtz i spetsen, var mer inriktad på ”vanliga” hundägare 
och inte enbart på bruksprovstävlande. Det fanns en vilja till förändring i 
träningsmetoder och en nyfikenhet på nya grepp.

– Jag hade tur som hamnade på Nacka BK. Det gjorde att min egen 
erfarenhet av SBK-träning aldrig har karakteriseras av bryska eller hårda 
metoder.

Under utbildningstiden på Stora Sofielund tog Evas sig an en 17 måna-
der gammal golden retrieverhane. Han var extremt charmig men hade en 
oerhört svart sida: utan förvarning kunde han på ett par sekunder bli tvär-
förbannad och då bet han. I Evas händer blev han bättre men hon kunde 
inte avhjälpa hans grundläggande problem.

– Kasper gav mig insikt om att det inte alltid är så lätt att förändra en 
hund. Han bidrog till att jag idag har mycket större förståelse för människor 
som hela tiden måste försvara sin hund mot omvärlden och som tvingas in 
i en osund, isolerade relation med hunden för att det ska fungera. Kasper 
blev lydnadschampion, var SM-reserv och på det hela taget en fantastisk 
arbetshund vilket visar på komplexiteten i det hela. Jag lärde mig vilka situa-
tioner jag skulle undvika med honom. Kasper gjorde mig mycket begränsad 
eftersom jag inte kunde lämna bort honom och det ansvar mot omgivning-

Hundarna som lärt Eva mest! 

Eva med Chico i början av 1970-talet.

Eva och Mio.

Eva och familjens 
labrador Nusse.



11

en som det innebär att äga en sådan här hund var verkligen tungt.
Nästa hund i ordningen var Mio som Eva beskriver som ”en liten pro-

fessor med kleptomani som hobby”. Hon hade inte så stor erfarenhet och 
trodde att alla golden retrievrar vara lika arbetsvilliga som Kasper (men na-
turligtvis inte lika arga!). Mio var skör och vän och i själen knappast någon 
tävlingshund. Medan Kasper lärt Eva en hel del om aggression och hur det 
är att leva med en problemhund gav Mio henne insikten om hur det är att 
arbeta med en vek hund och försöka bygga upp ett klent självförtroende.

– Det här var under en period då jag var extremt tävlingsintresserad men 
Mio och jag hade helt olika ambitioner. Jag hade en bild av hur det skulle se 
ut som han inte kunde leva upp till. Att han inte infriade mina önskningar 
skapade irritation hos mig. Mio fick mig, i och med alla misstag jag gjorde 
med honom, att ta ett etiskt ställningstagande om hur jag vill arbeta med 
hundar. Trots all min kunskap var jag dum mot Mio. Det finns många olika 
sätt att träna hundar men jag har lärt mig vilka känslor som inte hör hemma 
hos en bra hundtränare: Irritation, aggression och besvikelse. När jag kän-
ner dem komma lägger jag av och analyserar varför jag känner som jag gör. 
Om jag tillåter mig att bli ett offer för de här känslorna är jag inte professio-
nell. Det är min egen dressyrpolicy!

Eva menar att det är väldigt lätt att bli just irriterad på mjuka och veka 
hundar i en träningssituation. Alternativt börjar du ”curla” och ger så 
mycket hjälper att hunden inte bygger upp något som helst självförtroende. 
Träningen av den här typen av hund är en ständig balansgång.

Mio gjorde ändå väl ifrån sig och erövrade sitt lydnadschampionat. Han 
var godkänd räddningshund och tävlade i elitklass sök. Trots att den riktiga 
gnistan inte fanns där lyckades han tack vare omsorgsfull träning.

– Mio fick mig att skapa ett tävlingsupplägg som jag använder än idag. 

Det bygger på att man utgår från att hunden ska visa rätt attityd för att få 
börja arbeta. Viftar den inte på svansen och visar att den verkligen vill får 
den inget kommando och kan därmed inte nå sin belöning. Det här går 
bara att träna om man använder sig av positiv förstärkning.

I samband med detta vill Eva nämna Leif Hedberg, lydnads- och 
bruksdomare med stort hundkunnande, som förutom Anders Hallgren 
är den person som har betytt allra mest för hennes träningsmetoder och 
tävlingstänk. 

– Leif gav mig min grund, han coachade mig och var en fantastisk men-
tor. Han gjorde mig till en tävlingsförare!

Så kom då så småningom Kipling, ytterligare en golden retrieverhane. I 
honom fick Eva tävlingsnördens verkligen drömhund. Han var kvicktänkt, 
snabblärd och hade stor generaliseringsförmåga, det vill säga kunde göra 
samma sak i helt olika situationer. Vid två års ålder var han lydnadscham-
pion och tävlade i lydnads-SM, han blev brukschampion och tävlade i elit-
klass på jaktprov, detta trots att han inte var från en jaktavlad familj. Flera 
andra i kullen blev också bra arbetshundar. Hans kullsyster tävlade på SM i 
lydnad 11 år i rad. Med Kipling kunde Eva fokusera på att utveckla honom 
tävlingsmässigt, hon behövde aldrig slita med en massa kringinlärning eller 
motivationshöjande övningar. Kort sagt, han var en suverän hund!

Efter Mio var det dags för den gula labradorhanen Nippon av jaktstam. 
Han var sig själv nog i många situationer och Eva och han var aldrig riktigt 
på samma våglängd.

– Redan när Nippon var runt fyra månader kände jag att det inte var rätt, 
men jag ville inte riktigt ge upp. Jag hade honom tills han var tre år, men 
han var tyvärr ingen hund jag trivdes med och för mig är relationen till min 
hund oerhört viktig. Till slut, efter mycken vånda, beslutade jag mig för att 

Kasper – duktig och arg!

Ovan Eva och Mio 1986. 
Foto Michael Brannäs.

Familjen Bodfäldts labrador Nusse 
var en av Evas tidiga elever.

T h Kipling med svans och rygg 
rakad på grund av fukteksem, 
bilden visar hans karaktär i ett 
nötskal!

T v Eva och Kipling på SM i 
lydnad 1990.
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placera om honom och han kom till en familj som gillade honom för den 
han var.

Retrieverintresset hade fått sig en törn och Eva beslutade sig för att byta 
till en annan ras som hon var nyfiken på: belgisk vallhund. Två år gammal 
kom tervuerentiken Trix. Ur de flesta träningsaspekter var hon rå. Hon 
hade bott hos sin uppfödare hela livet och hon hade utvecklat ett stort och 
ganska problematiskt jaktintresse. Eva tog henne på prov en månad för att 
se om det gick att åtgärda.

– Det var spännande att få en hund med en riktigt utpräglad jaktproble-
matik! Trix fick mig att utveckla den s k skvallerträningen. På Trix fungerade 
den därför att hon också var bollgalen. Jag klickade henne redan när hon 
tog upp vittring på vilt och hennes belöning när hon kom till mig var lek 
med bollen. Den dagen när hon stötte upp ett rådjur precis framför näsan, 
det nästan strök emot henne, och hon tvärvände och kom till mig då reste 
sig nästan nackhåren på mig! Trix hade så att säga blivit en nykter jägare!

Också med sin tervuerentik tävlade Eva i lydnad. Ekipaget tog två första-
pris i elitklass men Eva hade förlorat lite av sin tävlingsglädje och motivatio-
nen att kämpa för det tredje, för championatet kvalificerande förstapriset, 
fanns inte. Snälla, vänliga Trix som älskades av alla – också av dem som 
normalt inte gillade hundar – blev tolv år gammal.

I samband med att Trix blev pensionär skaffade Eva den svarta ”jaktlabra-
doren” Kuling. Nu vaknade Evas intresse för retrieverjakt på allvar.

– Även om jag tävlat med Kipling och han gillade arbetet var Kulings 
engagemang något helt annat. För honom var retrieverarbetet verkligen 
hans liv!

Kuling var duktig och ekipaget nådde elitklass innan Eva tyvärr fick låta 
honom somna in på grund av sjukdom. Därefter tog det åtta månader 
innan den svarta labradorgossen Zakk, Stenbury Black Label, kom i huset.

– Zakk är en oerhört samarbetsvillig och schysst hund. Han vill alltid 
göra sitt bästa. Han är miljöstark och har mycket vilja. Vi tävlar på jakt- och 
bruksprov och i höst ska vi ta itu med lydnaden!

Zakk blev far för ett halvår sedan och Eva håller valpkurs för alla sex ät-
teläggen. Men att själv bli uppfödare är inget som lockar henne.

– Nej, det är inte det jag ska hålla på med, det är inte min roll. Jag är en 
person som allra helst bara har en hund. Har du bara en vovve kan du ha 
den med dig nästan överallt. Zakk är sällan ensam hemma och jag kan utan 
skryt säga att jag har hyfsat bra koll på vilka stockholmsrestauranger som är 
positivt inställda till hundar!

Det var tervuerentiken Trix som fick Eva att utveckla skvallerträningen.

T h Reportage i Året Runt 1984.

Nu är det labradoren Zakk som förgyller Evas liv – nedan.
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