Bilaga 1 – Enkät angående resursförsvar hos hund
Om ni har flera hundar i hushållet, var vänlig och välj ut en av hundarna samt att
endast delta i enkäten en gång. Detta för att resultatet ska bli så rättvisande som
möjligt. Börja med att ange bakgrundsinformation om den aktuella hunden.
1. Vilken ras eller rasblandning är din hund?

2. Hur gammal är hunden?
2-6 månader
7-17 månader
1,5-2 år
3-5år
6-10år
Mer än 10 år
3. Hur gammal var hunden när du skaffade den?

4. Vilket kön är hunden?
Hane
Tik
5. Är hunden kastrerad/steriliserad?
Ja
Nej
6. Vad används hunden till? (many answers possible)
Sällskap
Motion
Träna/tävla i lydnad, bruks, agility eller liknande

Jakt
Vallning
Annat
7. Hur många hundar, inklusive denna, bor i hushållet ?
En
Två
Tre
Fyra eller fler
8. Är hunden i den här enkäten yngre eller äldre än hushållets övriga hund/hundar?
Yngre
Äldre
Mittemellan
Jämngammal
Nu kommer frågor angående försvar av mat eller föremål riktat mot människor.
Senare i enkäten kommer frågor om försvar av liggplatser riktat mot människor
samt försvar av mat, föremål eller liggplatser riktat mot andra hundar. Men vi
börjar alltså med resursförsvar av mat eller föremål riktat mot människor.
9. Har du någon gång upplevt att hunden har försvarat mat eller föremål mot
människor (t.ex. genom att stirra och/eller morra)? Vänligen ange vad hunden
försvarat även om du endast upplevt det en eller ett fåtal gånger.
Har inte upplevt försvar av mat eller föremål
Ja, Torrfoder
Ja, Ben/godis
Ja, Leksak
Ja, Kött/märgben
Annat
10. Hur ofta har hunden försvarat mat/föremål?
Endast en gång
Varje dag

Varje vecka
1-3 gånger per månad
6-11 gånger per år
Mer sällan än 6-11 gånger per år
Annat
11. Hur gammal var hunden när den försvarade mat/föremål första gången?

12. Mot vilka personer riktas försvaret? (many answers possible)
Matte
Husse
Barn i hemmet
Besökare
Andra
13. På vilket sätt har hunden försvarat mat eller föremål? (many answers possible)
Stirrat med stel kropp
Morrat
Visat tänderna
Gjort utfall utan att bita
Bitit
Annat

14. Känner du igen följande beteende från när din hund försvarat mat eller
föremål? (Fotograf Maria Selin, www.kennelchanco.se ) (many answers possible)

Ja, till 100%
Ja, öronen
Ja, blicken
Ja, kroppshållningen
Nej, känner inte igen beteendet
15. Hur sannolikt är det att du skulle göra något av följande när hunden försvarar
mat eller föremål? 1 = inte alls sannolikt och 5 = i högsta grad sannolikt.
1
Låta hunden vara/ignorera den
Bestraffa fysiskt
Bestraffa verbalt
Ge kommando, t.ex. "Loss" eller "Släpp"
Försöka byta till dig maten eller föremålet mot något annat
Lägga hunden på rygg
Ta maten/föremålet från hunden

2

3

4

5

Ta maten/föremålet och sedan ge tillbaka det
16. Varför tror du att hunden försvarar mat/föremål?
Hunden vill ta makten
Hunden vill bli ledare
Hunden vill visa att den bestämmer
Hunden är rädd att man vill ta maten/föremålet
Annat
17. Anser du att hundens försvarsbeteende är:
Onaturligt beteende
Naturligt beteende
Ett fel på hunden
Fel på uppfostran
Annat
18. Har försvaret ökat eller minskat med tiden?
Ökat
Minskat
Ingen skillnad
19. Beskriv kortfattat hur försvaret har ökat:

20. Anser du att hundens försvar av mat/föremål är ett problem?
Ja, ett litet
Ja, ett stort
Nej, inget problem
21. Har du sökt hjälp/rådgivning för att minska försvaret? (many answers possible)
Ja, via internet/TV

Ja, via tidningar eller böcker
Ja, via bekanta
Ja, via hundinstruktör/hundexpert
Ja, via veterinär
Nej, har inte sökt hjälp
Annat
Nu kommer några frågor om försvar av liggplatser riktat mot människor.
22. Har du någon gång upplevt att hunden har försvarat någon typ av liggplats mot
människor (t.ex. genom att stirra och/eller morra)? Vänligen ange vad hunden
försvarat även om du endast upplevt det en eller ett fåtal gånger. (many answers
possible)
Nej, har aldrig upplevt försvar av liggplats
Ja, Fåtölj
Ja, Hundens korg/bädd
Ja, Golvet
Ja, Soffa
Ja, Säng
Annan liggplats
23. Hur ofta har hunden försvarat sin liggplats?
Endast en gång
Varje dag
Varje vecka
1-3 gånger per månad
6-11 gånger per år
Mer sällan än 6-11 gånger per år
Annat

24. Hur gammal var hunden när det försvarade sin liggplats första gången?

25. Mot vilka personer riktas försvaret? (many answers possible)
Matte
Husse
Barn i hemmet
Besökare
Andra
26. På vilket sätt har hunden försvarat liggplatsen? (many answers possible)
Stirrat med stel kropp
Morrat
Visat tänderna
Gjort utfall utan att bita
Bitit
Annat
27. Hur sannolikt är det att du skulle göra något av följande när hunden försvarar
sin liggplats? 1 = inte alls sannolikt och 5 = i högsta grad sannolikt.
1
Låta hunden behålla platsen för sig själv
Bestraffa fysiskt
Bestraffa verbalt
Kommendera hunden att hoppa ner/lämna platsen
Sätta dig bredvid hunden och ignorera beteendet
Lägga hunden på rygg

2

3

4

5

Kommendera hunden att hoppa ner/lämna platsen och sedan tillåta
den att komma tillbaka
Visa den till en annan liggplats
Få hunden att lämna liggplatsen med hjälp av t.ex. godis
28. Varför tror du att hunden försvarar liggplatsen?
Hunden vill ta makten/vill bli ledare
Hunden vill visa att den bestämmer
Hunden är rädd att man vill ta liggplatsen
Annan anledning
29. Anser du att hundens försvar av liggplats är:
Naturligt beteende
Onaturligt beteende
Ett fel på hunden
Fel på uppfostran
Annat
30. Har försvaret av liggplatser ökat eller minskat med tiden?
Ökat
Minskat
Ingen skillnad
31. Beskriv kortfattat på vilket sätt försvaret ökat:

32. Anser du att hundens försvar av liggplats är ett problem?
Ja, ett litet
Ja, ett stort
Nej, inget problem

Slutligen kommer några frågor angående försvar av mat, föremål eller liggplats
riktat mot andra hundar.
33. Har du någon gång upplevt att hunden har försvarat mat, föremål eller liggplats
mot andra hundar (t.ex genom att t.ex. stirra och/eller morra)? Vänligen ange vad
hunden försvarat även om du endast upplevt det en eller ett fåtal gånger. (many
answers possible)
Nej, har aldrig upplevt försvar riktat mot andra hundar
Ja, mat
Ja, föremål
Ja, liggplats
Annat
34. På vilket sätt har hunden försvarat mat/föremål/liggplats? (many answers
possible)
Stirrat med stel kropp
Morrat
Visat tänderna
Gjort utfall utan att bita
Bitit
Annat
35. Beskriv kortfattat hur den andra hunden brukar reagerar i den/de
situationerna: (T.ex. stannade, morrade, drog sig undan, tog
maten/föremålet/liggplatsen m.m.)

36. Beskriv kortfattat vad du gör när hunden försvarar något mot andra hundar:

37. Varför tror du att hunden försvarar mat/föremål/liggplats mot andra hundar?
Hunden vill ta makten/vill bli ledare

Hunden vill visa att den bestämmer
Hunden är rädd för att bli av med maten/föremålet/liggplatsen
Annat
38. Anser du att hundens försvar av mat, föremål eller liggplats mot andra hundar
är:
Naturligt beteende
Onaturligt beteende
Ett fel på hunden
Fel på uppfostran
Annat
39. Anser du att hundens försvar mot andra hundar är ett problem?
Ja, ett litet
Ja, ett stort
Nej, inget problem
40. Nu har du svarat på alla frågor, tack för att du tog dig tid till att besvara dem!
Resultatet kommer att ingå i ett examensarbete angående resursförsvar hos hund.
Jag som skriver arbetet är student på etologi- och djurskyddsprogrammet vid
Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Om du är intresserad av slutversionen av
arbetet, vänligen ange din e-mail nedan så hör jag av mig till er när det är klart.

