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”Hundträning består 10 % av att lära in nya beteenden,  

resterande 90 % består i att få hunden i en sinnesstämning där den vill lära sig”  
– Jane Killion 

Biverkningar av aversvi träning  
Att träna med tvång och hot kan medföra följande biverkningar: 

• Rädslocentrat i hjärnan blockerar inlärning om det aktiveras under träning, rädsla sitter ofta i 

under lång tid och om det som föranleder rädslan upprepas ofta kan hunden helt enkelt inte 

ta in ny kunskap. 

• Utan perfekt tajming, hårdhet och upprepning förlorar bestraffningen sin tänkta funktion och 

blir inget annat än fysisk misshandel. 

• Hunden lär sig att undvika den som bestraffar för att kunna göra det beteende som 

bestraffas i fred. 

• Bestraffningar ger relativt lätt skapa livslånga, känslomässiga trauman. 

• Bestraffningar ökar produktionen av stresshormoner och kan leda till upphetsning och 

aggressiva beteenden. 

• Hunden vänjer sig vid bestraffningen, vilket gör att bestraffningen måste bli tuffare och 

tuffare hela tiden för att ha någon effekt på en hund som lärt sig uthärda. 

• Det går inte att ändra en hunds grundläggande känslomässiga inställning till att tycka om 

barn, främmande människor eller hundar (eller något överhuvudtaget) genom att använda 

bestraffning. Det enda man kan göra är att trycka ner det oönskade beteendet, känslan är 

dock fortfarande (i bästa fall) densamma men troligtvis sämre än innan bestraffningen. 

• Hot och bestraffning kan göra att hundarna inte vågar visa hotsignaler utan går direkt till att 

bita om de blir trängda/obekväma i en situation. 

• Hundar som tränas med bestraffning känner sig ofta fångna av sina ägare eftersom de 

riskerar att bestraffas om de tex lämnar ett ”sitt kvar” eller avviker från ägarens sida. Hundar 

som inte känner att de kan fly undan jobbiga situationer kommer bita istället för att gå 

undan. 

• En bestraffning som syftar till att minska ett beteende kan i själva verket få beteendet att öka 

i intensitet eftersom bestraffningen innebär att man ger hunden uppmärksamhet. 

• Bestraffningar gör att ägarens närvaro blir mindre belönande för hunden. Om du bestraffar 

din hund blir det svårare och svårare att överträffa andra belöningar i omgivningen. Din hund 

kommer föredra störningarna i omgivningen framför dig eftersom den mer och mer ser dig 

som en bestraffning snarare än en belöning. 

• Hundar som tränats med bestraffning och hot erbjuder inte gärna beteenden frivilligt vilket 

gör det betydligt svårare att lära in komplexa beteenden. 

• Tränare som använder bestraffning och hot kommer bestraffa oftare och oftare eftersom 

bestraffning är förstärkande för den som bestraffar (Bestraffningen leder ofta till ett snabbt 

men tillfälligt resultat -Att slå hunden fick den att sluta skälla så tränaren kommer med stor 

sannolikhet upprepa beteendet, att slå hunden igen). Med andra ord påverkar hot och 

bestraffningar ägarnas beteenden i stor utsträckning vilket leder till en ond cirkel. 

Stor användning av negativ bestraffning kan medföra passivitet och leda till att hunden inte vågar 

göra saker på egen hand. Hunden blir rädd för att göra fel, och kommer på att det är tryggast att inte 

göra någonting alls. Tyvärr finns det ägare som föredrar en hund utan egen vilja men också utan 

livskvalité.  
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Vill ägaren använda hunden till aktiviteter som kräver självständighet från hundens sida (t.ex. jakt, 

bruks- eller räddningsarbete) kommer detta att vara till stor nackdel. Det låter inte som särskild 

lyckad träning va? 

En annan nackdel är att det är svårt att vara exakt när man tränar med aversiv kontroll. Om hunden 

vågar pröva andra beteenden kan det fortfarande vara beteenden som du inte vill ha. Hunden 

försöker endast slippa obehaget, och så måste du fortsätta korrigera tills hunden till sist kommer på, 

att den bara slipper undan obehaget genom att göra just det du önskar. Det låter inte särskilt 

hundvänligt va? 

Stor användning av obehag i träning leder också till en inre stress hos hunden. Ju starkare obehag 

man använder, desto värre kan biverkningarna bli. Kronisk stress är orska till en rad sjukdomar och 

skador. En del veterinärer skulle nog ibland vilja göra något åt ägaren i stället för att sätta hunden på 

mediciner eftersom det är ägaren som orsakar hundens lidande som leder till de fysiska symtomen. 

En del hundar tycks ”tåla” hårda metoder bättre än andra innan de till slut tvingas stänga av och bli 

passiva.  

”Många hundförare gör därför flera försök innan de hittar en hund som passar (är ”hård” nog) för 

den här typen av träning. Generellt sätt verkar vallhundsraser som schäfer, belgare, border collie och 

liknande, vara lättare att dressera med aversiv kontroll än andra raser. Dessa hundar svarar ofta på 

en korrigering med att bli intensivare i sin kontakt med föraren (en del tolkar det som att de ”gillar att 

bli korrigerade”, medan hunden egentligen jobbar livet av sig för att lugna ner föraren). Raser som 

riesenschnauzer, retriever och liknande blir ofta bara sura, passiva eller lägger av helt när de blir hårt 

behandlade (”Varför ska jag vara med dig när du behandlar mig så här…?”).” 

/https://canis.se/positiv-och-negativ-foerstaerkning/ 

När ett djur utsätts för smärta och obehag sker det också något annat som vi inte kan se. I hjärnan 

har både djur och människor ett centrum för belöning och ett centrum för straff. När vi upplever 

något behagligt blir belöningscentrat stimulerat, och frigör signalsubstanser som gör att vi känner oss 

glada och tillfredsställda. När vi upplever obehag blir straffcentrat stimulerat.  Vi mår då inte särskilt 

bra och blir ofta irriterade, arga eller griniga. När straffcentrat stimuleras sker antingen att vi blir 

arga, eller att vi blir rädda. 

Ackumulerad stress är ofta en stor bidragande orsak till beteendeproblem. Om en hund många 

gånger under en dag eller efter ett särskilt ”hårt” träningspass plötsligt flyger på en annan hund 

under kvällspromenaden förstår inte ägaren att det kan ha med den uppbyggda stressen hunden har 

fått utstå under dagen.  

I andra fall handlar det om klassisk inlärning. En ung hund som gärna vill springa fram till andra 

hundar får ofta skäll och/eller ryck i kopplet i dessa situationer. Efter ett tag lär sig hunden att koppla 

samman åsynen av en annan hund med obehag – vilket då, inte så ologiskt egentligen, leder till 

okontrollerade utbrott. Särskilt ju längre tid hunden fått göra denna associering.  
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Straff är förstärkande för straffaren 

Den farligaste biverkningen med att använda obehag i träningen är dock en biverkning som drabbar 

tränaren själv. Att bestraffa är förstärkande för den som straffar. Det blir självförstärkande för 

tränaren. Varje gång du använder våld kommer du att bli mer våldsam. Det kan vara svårt att tro men 

det är så vi fungerar. Även om det inte utförs med en intention av att vara skadligt så kommer den 

aversiva kontrollen du utövar mot hunden att vara förstärkande varje gång du lyckas få hunden att 

”sluta” med något du inte tycker om. Men just den formen av träning har alla dessa biverkningar. För 

oss människor kan det kännas skönt att få ”utlopp” för den frustration som många 

problembeteenden ger oss, av helt naturliga skäl. Vi kan skämmas för vår hunds beteende, vi kan bli 

frustrerade när vi tränat på samma moment flera gånger men hunden inte tycks ”fatta” eller inte ”vill 

göra rätt” och just då i stunden kan det kännas skönt att få bestraffa.  

Källor:  

https://www.hoppsan.nu/om/lima-och-the-manifesto/ 
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