
Vardagslydnad

EVA BODFÄLDT

Yrke Hundkonsult, hundpsykolog, föreläsare 
och författare. Eva har skrivit flera böcker, 
bland andra Kontaktkontraktet som handlar 
om hur du på ett positivt sätt bygger upp en 
bra relation med din hund. Hund Här med 
”lånehunden” Myntha, 5 år, irländsk röd setter 
som träffar Eva för första gången. Hemma har 
Eva två labrador retriever. 
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Satsa på att bygga en riktigt fin och tillitsfull relation med din hund.  
Det kommer du att ha igen många gånger om, inte minst  

som grund till all vidare träning. Hundpsykolog Eva Bodfäldt visar  
hur du kan stärka banden med smarta belöningssignaler.

TEXT IRMI PERSSON FOTO JOHAN STRINDBERG

D et kan låta självklart. En trygg, harmonisk hund som 
litar på sin ägare får ett roligare och friare liv än en 
som är ängslig och osäker. Den blir också lättare att 

träna och mer mentalt robust i olika situationer och miljöer. 
Ändå är det ofta just i relationen det brister, eftersom 

många har en benägenhet att sätta likhetstecken mellan 
att bygga relation och lära in kommandon. Det menar Eva 
Bodfäldt, hundkonsult och -psykolog inriktad på inlärning och 
samspelet mellan människa och hund. 

– Jag brukar prata om grundarbete och tapetsering. Om du 
inte har gjort ett bra grundarbete kan du hänga upp världens 
finaste tapet och det ser ändå illa ut. Det är likadant med 
hunden.  

Grundarbetet handlar om att utveckla en bra kommuni-
kation med hunden. Det gör Eva 
med hjälp av ett system uppbyggt på 
olika belöningssignaler. Signalerna 
utgörs till exempel av din röst i olika 
tonlägen och av dina smekningar. Du 
bygger upp dig själv i hundens ögon 
och blir någon den gillar och söker 
sig till. Det har ni båda nytta och 
glädje av i alla tänkbara situationer. 

– Den första belöningssignalen bygger på röst och kropps-
språk. Därefter kommer en ny belöningssignal när hunden 
kommunicerar tillbaka. Här är turtagningen viktig, precis som 
när man leker tittut-leken med ett barn. Vi kan inte bara köra 
på utan måste prova, avvakta och se responsen innan vi skick-
ar nästa signal. Därför är det så effektivt att träna detta under 
belöningen. 

Skiljer på relationsbygge och träning
Eva gör en tydlig distinktion mellan relationsbygge och annan 
träning. När hon jobbar med det förra använder hon belö-
ningssystemet som är helt fritt från kommandon.

– Som jag nämnde är en av signalerna kombinerat verbalt 
och fysiskt beröm. Då pratar jag med hunden och talar om hur 
fin och duktig den är samtidigt som jag klappar och tar i den 
på olika sätt. När hunden svarar, till exempel genom att slå 
några extra slag med svansen, säger jag ”gott” och ger en god-
bit, gärna nära mitt ansikte eller från min mun för att hunden 
ska bli mer aktiv i kroppsspråket. Jag belönar då fram en hund 
som är gladare och inte bara sitter stilla. 

Till skillnad från när du tränar in moment eller vill shejpa 
fram ett beteende finns ingen tystnad i kontaktskapandet. 
Prata omväxlande med ljus och mörk röst, viska hemlighets-
fullt, tala högt och tyst. Notera hur hunden reagerar när du 
höjer ögonbrynen, spärrar upp ögonen, blundar, kniper ihop 
ögonen och så vidare. Var noga med att inte bara gasa på och 
pressa hunden. Pausa ofta och kolla hur den reagerar. 

– Om jag till exempel smyger mot hunden och ser att den 
flyr och blir livrädd, då kan jag inte göra så. Jag får försöka 
med något annat. Hitta en kommunikation.

Viktigt med fysisk närhet
En annan viktig del i relationsbygget handlar om fysisk närhet. 
Gör saker som får hunden att vilja komma in till dig, att bli 

mjuk, följsam och kelig. Målet är 
att väcka hundens nyfikenhet på 
dig som person. Busa, lek, klappa, 
prata och rör på dig för att få i gång 
samspelet. Överraska!

– Om hunden svarar, till exempel 
med att sträcka på halsen och vifta 
på svansen, då har jag byggt upp mig 
själv som resurs och lockat hunden 

att kommunicera med mig. Det kan jag belöna med någon av 
signalerna ”gott” eller ”bus”. 

Genom att vänta med belöningen förstärker Eva hundens 
respons. Hon jobbar också upp värdet på att hon dessförinnan 
tagit i och pratat med hunden. 

– Om jag tvärtom ger godbiten först och klappar sedan be-
tyder det oftast hopp och lek. Då använder jag inte godbitens 
relationsbyggande potential. 

Med Evas relationsmodell lär sig hunden att vänta på en 
 godis eller leksak och att lyssna. Det gör att 
du kan nå den i olika typer av situatio-
ner och även påverka dess aktivitets-
nivå. 

– Tävlingsmässigt är det jätte-
viktigt. Du får dessutom en hund 
som inte blir blockerad. Det räcker 
att du lägger handen på den och 
pratar lugnande för att den ska 
förstå att läget är under kontroll. 
Hunden litar på dig.  

Belöna fram  
en bra kontakt

”Vi kan inte bara köra på  
utan måste prova, avvakta  

och se responsen innan  
vi skickar nästa signal” 

VÄND!
TRE BRA  

ÖVNINGAR
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3 byggstenar för en  
stark och trygg relation

1Bjud upp till dans med 
beröm och belöning 

Syfte: Bygg upp dig själv som en 
spännande resurs, någon som är värd 
att hålla koll på för att du hittar på 
roliga saker. Du skapar förväntningar 
och väcker hundens nyfikenhet på dig 
själv med hjälp av småprat, klappar 
och beröm. När hunden kommer in 
till dig, söker kontakt och visar glädje 
belönar du det med godis och sig-
nalen ”gott”.  Avsluta med en rörelse 
bort från hunden, spela lite ”svår”.

Bjud upp hunden till dans och för-
sök få den att vilja följa dig. När hun-
den gör ansatser mot dig och visar 
glädje, till exempel genom att vifta på 
svansen, belönar du med godis nära 
dig. 

Ha en liten godisbit gömd i högra 
handen och tänk på att hålla dina 
händer nära din egen kropp. Låt 
hunden förstå att du har godiset och 
testa sedan olika saker för att få den 
att vilja kommunicera tillbaka. Prata 
till exempel med snäll, låg röst, beröm 
hunden och tala om hur fin den är, va-
riera din mimik, buffa lite på hunden, 
backa. Var hela tiden uppmärksam på 
vilken reaktion du får.

När hunden kommer in till dig, 
passa på att kela och klappa med 
vänsterhanden. Godiset är kvar i hö-
gerhanden. Hunden får inte godiset 
på en gång vilket bygger upp en för-
väntan. Här vill du att din hund först 
och främst ska svara på ditt kel och 
smyga in under vänsterhanden som 
du håller vid ditt lår. På det sättet 
”highlightar” du dig själv som män- 
niska och inte godbiten. 

Du kan gärna röra dig lite, backa en 
aning eller snurra, och se om hunden 
hänger med. Passa på att göra små 
miniövningar i följsamhet. Prata hela 
tiden och beröm allt hunden tittar på. 
Den ska inte stirra på dig hela tiden, 
men den ska vara medveten om dig. 

Själva belöningen – alltså godisbi-
ten – kommer dock när den tittar på 
dig och gärna när du ser att svansen 
slår lite extra. Godiset levereras med 
ett glatt ”gott” och fortsatt klappan-
de. Här belönar du hundens glädje 
och engagemang runt dig, vilket gör 
att du höjer värdet på er interaktion.  

Upprepa och testa olika varianter 
för att få hunden att vilja koncentrera 
sig på dig. Att ibland hastigt bryta 
och gå ifrån hunden kan också vara 
ett sätt att öka ditt värde. Hunden får 
då ”jaga” dig i stället för tvärtom. 

Tips!
Mycket av den här 

träningen går utmärkt att 
göra även när hunden 

är kopplad. Testa relations- 
övningarna nedan 

i stället för att dra och
rycka i kopplet.

Svansen är i gång 
och Myntha söker 

sig intill Eva. 

Myntha ”laddar”  
mot Eva och rör sig 
mot hennes händer.

Myntha  
är redan  

trygg med  
Eva.

Kom ihåg! 
 Klappa och belöna inte 

på distans. Det är vanligt att 
hundägare sträcker sig efter 
hunden i stället för att backa 
och hålla in händerna. Då be-
tyder klappen mest hopp och 
lek och hunden sticker i väg. 
Gör du så bygger du inte upp 
dig själv som resurs i hundens 
ögon och förlorar därmed ditt 
belöningsverktyg. 
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2 Våga röja  
loss och busa 

Syfte: Fartfylld och böljande lek – 
tänk lite känslan av bergochdalbana 
– är fantastisk för att bygga relation. 
Hunden har riktigt roligt och ni övar 
er båda på att läsa av varandra. 
Hunden får gärna gå upp i varv men 
du ska också kunna få den att varva 
ner eller sluta leka på ett trevligt sätt. 
Satsa på att bli hundens överlägset 
roligaste lekkamrat. 

Leka kan man göra på många sätt. 
Vad som fungerar för dig och din 
hund bestämmer ni tillsammans. Du 
får helt enkelt pröva dig fram även 
här. Gör dig till exempel stor och lite 
”farlig”, tala med mörk röst, spärra 
upp ögonen och smyg mot hunden. 
Hur reagerade den? Hunden ska na-
turligtvis inte bli skrämd utan positivt 
överraskad. 

Med den irländska röda settern 
Myntha är det precis vad som händer. 
Hon blir nyfiken, vaken och fokuse-
rad. När Eva ser hennes reaktion by-
ter hon tonläge och kroppsspråk. Med 
ett gällt ”buuus” och ett högt skratt 
vänder hon sig hastigt om och spring-
er bort från Myntha, som hänger på. 
Gas och broms. 

Våga släppa loss och verkligen 
busa. Spontanitet, fart och överrask-
ningar är bra ledord. Använd din röst, 
ditt kroppsspråk och din mimik. 

Det går bra att använda en leksak 
men välj en som du alltid har intill dig, 
till exempel en boll på ett snöre. Med 
hjälp av leksaken, eller godis, kan du 
få in hunden till dig och därmed öka 
ditt värde.

3 Bromsa  
och sluta 

Enligt Eva är många hundägare räd-
da för att varva upp sina hundar. 
Men om du har lärt hunden systemet 
med beröm och belöning (den första 
byggstenen) är det bra verktyg för att 
styra aktivitetsnivån även vid vildare 
bus och lekar. 

Använd godishanden, säg ”gott”, 
vänd och gå när du vill bromsa 
 hunden lite. Sedan blir det bus igen. 
Signalen ”bus” styr hunden till hög 
aktivitet och ”gott” till lite lägre. Växla 
mellan olika lägen.

Var uppmärksam på när din hund 
börjar bli trött och behöver en paus. 
Då är det läge att avsluta leken, men 
gör det med beröm och godis enligt 
första byggstenen. Smek hunden när 
den kommer in till dig, och när den 
nosar på din hand slänger du godbiten 
på marken framför dig. Det här använ-
der Eva som slutsignal för leken. Nu får 
hunden lämna klassrummet!

Kom ihåg!
 Kommandon och ”nej” hör 

inte hemma i leken. Nu jobbar 
du och din hund på att byg-
ga relation, inte på att öva in 
moment. Valet av belönings-
signaler och kroppsspråk styr 
över aktivitet och lugn. Det är 
viktigt att behärska både och 
för att skapa en bra balans i 
kommunikationen.
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Leken är i full 
gång och Myntha 
släpper loss. 

Dags att varva ner 
och avsluta leken med 
godis och lite kel.
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