
Belöningszon 

För att få en följsam och kontaktsökande krävs det att hunden är belönings motiverad. När  
hunden vill ha mina belöningar är följsamheten lätt att få. Genom att skapa en zon där 
hunden alltid får sin belöning kommer hunden själv att börja söka sig till den lönsamma 
zonen.  
Jag tänker mig mina belöningszoner som stora röda cirklar vid båda sidorna om 
mig, och varje gång min valp/unghund råkar kliva in i dessa zoner så markerar jag 
det med en belöningssignal följt av en belöning. Belöningen kan vara att han får en godbit in 
till sidan av mitt ben, det kan vara att jag kastar en godbit på marken (i belöningszonen), jag 
kan även kasta en godbit på hunden! Belöningen kan också vara att jag sliter fram en 
favoritleksak som hunden får gripa vid sidan av mig och kampa med, eller så slänger jag ned 
ett fårskinn som är fäst i ett koppel och leker sorkleken med hunden (hunden jagar sin leksak 
som dras längs marken). 
Oavsett så händer det något som hunden verkligen uppskattar och vill ha mer av! 
 

Har man ingen godbit eller leksak att belöna med går det lika bra att använda kopplet som kampleksak ;) 

Då jag märker att hunden söker sig mer medvetet till dessa zoner och "hänger" där längre 
och längre stunder vet jag att jag har skapat ett värde för min sida (belöningszonen). Nu 
kan jag låta valpen/hunden gå längre sträckor innan lönen presenteras.  
Fortsätter man att då och då förstärka hundens vilja att vara följsam kommer beteendet att 
bibehållas och även förstärkas.  



Andra sätt att förstärka följsamheten är att exempelvis stämpla ut hunden med en frisignal. 

Till en början gäller det att fånga de tillfällen då hunden hamnar i belöningszonen, det kan 
vara att hunden har fastnat i en doft fläck och hamnar bakom dig. Sedan skyndar hunden 
ifatt för att springa vidare ovh då har du chansen att fånga den sekund hunden passerar 
belöningszonen, markera med belöningssignal efterföljt av en belöning. Man överraskar 
hunden helt enkelt!  

Glöm inte... Du får det du förstärker! 

Det här är Öyvin (på bilden 4 månader) som aldrig ”tränats” i att vara följsam, men han är 
det! Och det är helt och hållet resultatet av att vi bara FÅNGAT när han RÅKAT kliva in i 
våra belöningszoner.  

Självklart måste hunden värdera belöningarna, vare sig det är godbitar som ramlar ned när 
hunden kliver in i belöningzonen, eller om det är en leksak som magiskt flyger fram. Så om 
hunden inte börjar dra sig till zonerna vid din sida trots att du fångar när det händer genom 
att belöna det, så bör du se över om dina belöningar verkligen är belöningar för din hund! 
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