Min hund uppförde sig aggressivt – vad nu?
I detta brev har vi samlat information om och frågor att beakta kring hundens
aggressiva beteende. Brevet skickas till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan
om aggressivt beteende har gjorts.
Det allra effektivaste sättet att hindra problembeteendet från att bli värre är att
ingripa i det i ett så tidigt skede som möjligt. Hotelser som gjorts enbart i
varningssyfte kan förstärkas ifall hunden upplever att den inte får sitt budskap
igenom med mindre, eller om den märker att den obekväma situationen lättar när den uppvisar
aggressivitet.

Orsaker till aggressivt beteende
Smärta
I synnerhet om det aggressiva beteendet visar sig plötsligt eller om beteendet ändras från det tidigare utan
tydlig orsak, är det bäst att först kontakta veterinären. Smärta kan ha många orsaker och är en vanlig
bakomliggande orsak till aggressivt beteende. Vissa raser har en tendens att dölja sin smärta i vardagen,
men trots det kan smärtan påverka deras beteende, i synnerhet om det finns övriga stressfaktorer i
situationen.
Rädsla
Också osäkra och skygga hundar kan uppföra sig aggressivt. Rädsla, stress och ångest kan driva hunden till
att försvara sig själv, i synnerhet om den ställs inför alltför många saker i alltför snabb takt. Hunden har
kanske också lärt sig genom tidigare obekväma erfarenheter att vara rädd för vissa situationer. Det är
väsentligt att i förväg och så småningom vänja hunden vid olika slags händelser och lära den ett korrekt
beteendemönster för varje enskild händelse, så att hunden känner sig så säker och bekväm som möjligt i
alla framtida situationer den ställs inför. På utställningar kan det vara utmanande för hunden att en
främmande människa undersöker den, att hunden mäts och att den befinner sig i allmän trängsel. Vid
prov och tävlingar kan störningar orsakade av andra hundar vara utmanande. Lyckas man inte skingra
hundens rädsla och bygga upp dess förtroende är det inte rätt att ta hunden med till sådana evenemang,
även om man inte längre skulle låta hunden reagera genom försvar.
Tecken som tyder på hundens rädsla är att hunden flåsar, har bakåtstrukna öron, kastar skygga blickar
omkring sig, darrar, hukar sig, har svansen mellan benen, stelnar och försöker fly. En rädd hund kan ha
resta nack- och rygghår och den kan varna genom att morra eller genom att den försöker jaga bort det
som orsakar rädsla genom attack.
Rasegenskaper
För vissa raser är det typiskt, på grund av deras historia och egenskaper, att de reagerar kraftigt på
utmaningar, är aggressiva mot andra hundar och i överlag har en kraftigare tendens att använda sina
tänder i hotande eller stressande situationer. Sådana raser är t.ex. de som används för vakt och i
hundkamper samt en del jakthundsraser. Representanter av dessa raser kan vara mera benägna än andra
att attackera och bita andra hundar eller människor. Med sådana raser är det särskilt viktigt att redan i
vardagslivet och i levnadsförhållanden beakta dessa egenskaper, så att problematiska drag inte förstärks.
Det är viktigt att ägaren kan läsa sin hunds beteende i syfte att kunna förutse den och att lära hunden
färdigheter som är till nytta också i mera utmanande situationer. Sådana färdigheter är t.ex. att stanna på
kommando, stå stilla, lämna saker och att hålla kontakt när hunden går vid din sida.
Tecken som tyder på en kommande attack är t.ex. att hunden står stramt och stirrar med en fast och
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självsäker blick, rör sig styvt, har resta nackhår och visar tänderna. I situationer som avancerar snabbt kan
hunden emellertid övergå direkt till handlingar eller så hinner människan helt enkelt inte lägga märke till
varningssignalerna.

Hjälp med problemet
Det lönar sig att söka hjälp hos en professionell hundtränare, om hundens beteende är svår att tolka
och du inte är säker på varför hunden uppfört sig aggressivt. Du kan också söka hjälp hos en
djurtränare eller en veterinär som specialiserat sig på beteende, om du behöver stöd med att lära din
hund nya vanor eller med att träna bort problembeteende. Socialträning, inlärning av vanor och
träning är lättast med en valp eller en ung hund, men mycket går att göra också senare.
Att ändra hundens beteende kan också kräva en mera omfattande kartläggning av hundens
levnadsförhållanden och bakgrund. Då kan en utomstående expert vara till stor hjälp.
Vid träning bör man komma ihåg att en rädd hund inte ska överexponeras med föremålet för dess
rädsla, t.ex. tvinga en rädd hund att bli hanterad av främmande människor. Istället för att
desensibilisera kan det leda till allt större problem. Genom att använda motbetingning, dvs.
kombinerande av trevliga saker med föremålet för rädsla, har man en större chans att lyckas med att
lindra hundens ångest.
Träning av hund med stark vilja eller som är aggressiv mot andra hundar till pålitlig i olika situationer
och på evenemang kräver mycket arbete och kontroll över hunden i alla situationer.

Ägarens ansvar
En hund som beter sig aggressivt får inte tas med till utställningar, prov eller andra evenemang. Få hundar
uppför sig aggressivt hela tiden, beteendet är oftast situationsbundet. Ibland råkar man inför misstag och
överraskningar med djur, men dessa kan förebyggas genom noggranna förberedelser samt genom att man
övar olika slags situationer med hunden och försöker påverka de orsaker som leder till situationerna.
Finska Kennelklubben kan förbjuda hunden att delta i evenemang på grund av en anmälan om aggressivt
beteende. Förbudet är avsett att trygga andra deltagare, människor och hundar. Enligt statistik är det mer
än sannolikt att en hund som har bitit så att det lämnar märke, kommer att bita på nytt. Om du återvänder
till fritidsaktiviteter och evenemang med din hund efter att förbudet att delta har upphört, kom ihåg att det
alltid är ägaren som ansvarar för skador som hunden har orsakat och kostnader för dessa. Samma ansvar
gäller naturligtvis också i vardagslivet. Hundbett kan orsaka allvarliga skador (infektionsrisk, vävnadsskador)
eller psykiska trauman som kan vara svåra att fixa eller permanenta. Då kan det enligt strafflagen vara fråga
om vållande av personskada eller skadegörelse. En hund eller en människa som attackerats kan lida av
konsekvenserna resten av sitt liv.
Många bett och bettförsök hade kunnat förhindras om ägaren hade tagit bättre hänsyn till situationen som
belastar hunden mer än normalt och därför låtit bli att delta i evenemanget. Om hunden av någon
anledning inte verkar vara ”sig själv”, den har t.ex. haft magbesvär eller drabbats av en lindrig skada före
evenemanget, kan situationen, kombinerat men ägarens nervositet, i sin helhet leda till att hunden beter
sig på ett sätt som avviker från det normala. Om din hund har reagerat starkt redan innan, ska du se till att
du inte på nytt utsätter hunden med avsikt för situationer som är alltför svåra för den.
För mera information
Läs mera om hundens beteende och träning på Finska Kennelklubbens Hankikoira.fi-webbplats (på finska):
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-kayttaytyminen
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-koulutus
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Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende
har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens
ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
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