
Ryggsäcken- Passivitet och Hanteringsträning 

Ha hunden sittandes, sätt dig sedan själv bakom så du har hundens rygg mot 
dig. Har du svårt att sitta på golvet eller en stor hund kan det vara bekvämare 
med att sitta på en stol eller i soffan med hunden mellan dina knän, fortfarande 
med ryggen mot dig. Lägg ut en godis hög/skål framför er, dina händer har du 
framtill på bringan och sidorna av halsen. Försöker hunden smita ifrån dig fram 
till godbitarna puttar du bara snabbt och bestämt tillbaka hunden för att sedan 
lika snabbt gå över till att lugnt smeka och massera igen. Håll absolut inte kvar 
ditt grepp, då kommer ni hamna i en kampsituation istället. Utan putta snabbt 
tillbaka hunden i position och övergå sedan till lugna mysiga händer på igen. 
När hunden lugnt och stilla accepterar situationen och bara finner sig i att bli 
lugnt klappad, då tar du upp en godbit och bjuder på. Gör detta med jämna 
mellanrum, hundens lugn och passivitet är det som ska leda till att du plockar 
upp en av godbitarna som ligger framför er och bjuder på. 

När hunden förstått spelreglerna börjar du med hanteringsdelen, lyft på ett öra, 
sitter hunden still, släpp, plocka upp en godbit och bjud på. Nästa gång lyfter du 
lite på läppen och kollar på tänderna, bjud på en godis om hunden fortfarande 
är passiv. Lyft på en tass, belöna med att släppa och plocka upp en bit till och 
bjud på om detta accepteras. Börja smått, gå inte för fort fram så hunden börjar 
protestera och visa obehag inför situationen. Skulle detta hända måste du helt 



enkelt behålla ditt grepp lugnt till hunden lugnat ned sig och sedan släppa när 
han åter är lugn igen. Men ta det som facit på att du gått för fort fram i 
träningen, gör det lite lättare nästa gång och belöna snabbt. Med tiden gör du 
det mer utmanade för hunden genom att pilla mellan tårna, fila eller klippa en 
klo osv... 

Ha en mysstund med hunden varje där ni under lugna former kan träna på 
detta, när du med lätthet kan kamma, borsta, titta på tänder, borsta eller skrapa 
tänderna, titta i öronen, tvätta ur öronen med en bomullstuss, klippa klorna 
osv… Då är det dags att någon annan i familjen får testa, sedan någon bekant 
och till sist en främling. Detta kommer garanterat vara till stor hjälp den dagen 
ni befinner er hos veterinären, kiropraktorn, massören, hundfrisören, domaren 
osv… 
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