
Ryggsäcken - passivitet och nedvarvning 

Plocka in hunden mellan dina knän med hundens rygg mot dig. Har du svårt att sitta på golvet eller 
har en stor hund kan det vara bekvämare med att sitta på en stol eller i soffan med hunden mellan 
dina knän. Placera dina händer framtill på bringan och sidorna av halsen. Försöker hunden ta sig ur 
positionen puttar du bara snabbt och bestämt tillbaka hunden (eller kramar snabbt till i hals skinnet 
mot dig) för att sedan lika snabbt gå över till att lugnt smeka och massera igen när hunden sitter 
stilla. Håll absolut inte kvar ditt grepp (men var beredd på att putta tillbaka hunden ett flertal 
gånger!),  för då kommer ni hamna i en kampsituation istället. Utan putta snabbt tillbaka hunden i 
position och övergå sedan till lugna mysiga händer när hunden stilla blir kvar. Då hunden lugnt och 
stilla accepterar situationen och bara finner sig i att bli smekt och klappad, så kan du ta fram en 
godbit och bjuda på. Men det är inget måste. Om hunden inte tycker att det är jobbigt eller 
obehagligt att sitta mellan dina knän så behövs sällan godbitar. Men har hunden väldigt jobbigt med 
det här så är det till fördel att förstärka hundens acceptans av situationen med att lugnt och tyst 
belöna med en godbit då och då. Förutsatt att hunden samarbetar och förblir stilla och lugn såklart. 

Använd ryggsäcken för att fysisk hjälpa hunden ned i varv vid situationer där hunden hetsar eller 
stressar upp sig. Jobba under tystad med lugna men bestämda händer som förmedlar rätt energi till 
hunden. Allt handlar om tydlighet och att själv inneha ett lugn. Då ger du hunden bästa 
förutsättningen för att slappna av och finna sig i situationen. 

Belöning? 

Självklart bör vi belöna hunden när det väl klarar situationen och kommer till ro, och det kan vi 
göra på olika sätt. Vad det bästa är beror ofta på typ av hund och situationen vi befinner oss i. Om 
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hunden som bilden ovan är en ung labbe pojke som nu suttit och tittat på andra hundar som tränar 
och lattjar loss, skulle ju en passande belöning vara att HAN får gå upp och träna och leka! Skulle 
det inte vara en möjlighet just då kanske man väljer att ge hunden ett smarrigt märgben att gnaga 
på. Oavsett vad det är hunden får i anslutning till att han/hon finner sig i ryggsäcken så bör det vara 
något av värde för hunden, dvs NÅGOT HUNDEN VILL HA. 

Börja träningen hemma i lugn och ro 

För att ge hunden en god chans att lyckats bra med övningen relativt omgående, så är det bra att 
börja på hemmaplan. Gärna en tid på dygnet där hunden kommer att ha lättare att slappna av och 
vara stilla, och träna bara i kortare stunder till en början.  
När hunden förstått att han/hon ska slappna av och förbli passiv i ryggsäcken och intar positionen 
med lätthet kan du utveckla med att hunden kan få sitta i lite längre stunder. Du bör även träna på 
andra tider på dygnet då hunden kanske är mer i gasen. 
 

Träna utomhus och i nya miljöer 

I nästa steg av träningen är det dags 
att ta ryggsäcken ”om the road” och 
börja träna utomhus och i nya 
miljöer. Börja i lättare miljöer med 
mindre störningar och jobba er upp 
till svårare miljöer med mer 
störningar runt omkring. Tex, skulle 
du kunna sätta dig och titta på en 
fotbollsmatch, eller kanske en agility 
träning, och hunden förhåller sig lugn 
och stilla mellan dina knän? 

Och glöm inte att fortsätta att lägga 
värde i passiviteten genom att 
förstärka den med något hunden 
verkligen uppskattar. Och ofta är det 
någon form av aktivitet om hunden 
tycker att det är jobbigt med 
passiviteten. Så förstärk passiviteten i 
ryggsäcken med en rolig/trevlig 
aktivitet.  

Den här schäfer pojken hade väldigt 
svårt att hålla sig lugn när andra 
hundar tränade/lekte, så här jobbar 
matte med ryggsäcken på en 
agilitykurs. De andra deltagarna tränar medan gossen får sitta och titta på i korta stunder. Som 
belöning för att han är tyst och sitter stilla avbryter matte ryggsäcken med roliga lekpass där han får 
dra ur sig energi.
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