
Skvallerträning - Störningsträning 

För att kunna använda denna övning att lära hunden hur han ska bete sig när det 
dyker upp störningar (joggare, cyklister, lekande barn, andra hundar, katter, harar, 
rådjur osv...) så gäller det att man först bygger upp ett högvärderat belöningssystem. 
Det vill säga, hunden måste vara riktigt belöningsmotiverad, han bör älska de 
belöningar du har att erbjuda. Exempelvis, olika typer av mat/godisbelöningar, olika 
typer av leksaker såsom kamptrasor, boll i snöre, fårskinn, spengummi osv... 

När du väl har en hund som älskar dina belöningar och reagerar med glädje och 
förväntan på en belöningssignal, det vill säga, en signal som betyder att belöning är på 
väg, kan skvallerträningen börja. 

Leken går ut på att lära hunden att alla dessa störningar (sådant i miljön som fångar 
hundens uppmärksamhet och intresse) leder till belöning hos matte/husse. 
Exempelvis, du är ute och går med din hund, en bit bort dyker en mötande hund 
upp. Du ger din belöningssignal i den sekund du ser att din hund upptäcker den 
mötande hunden, och startar sedan en belöningsprocess hos dig. Belöningsprocessen 
kan vara att du stoppar fram en fullproppad hand med grillad kyckling framför 
hundens nos som han får gnaga fram tills den andra hunden har passerat. Det kan 
vara att du startar en bowlinglek där hunden får springa och jaga godbitar längs 
backen fram och tillbaka, det kan också vara du slänger godbitar i luften som hunden 
hoppar och fångar, eller kanske kastar du ut en näve godbitar i gräset som hunden får 
leta upp medan den andre hunden passerar. En belöningsprocess kan också vara att 
hunden får gripa sin kamptrasa/boll i snöre och ha en dragkamp med dig tills ni eller 
den mötande har passerat. Huvudsaken är att hunden är upptagen och engagerad i 
en belöning med dig tills ni kommit en bit ifrån störningen.  

Så här ser händelseförloppet ut- 

Hunden upptäcker störningen - belöningssignal - belöningsprocess! 

Med andra ord -  

Din hund ser en mötande hund - du säger "yes!" (eller vad du har för belöningssignal) - du belönar 
din hund! 

Se till att alltid belöna så fort hunden upptäcker störningen, alltså... 

Hund=lön! Katt=lön! Rådjur=lön! Joggare=lön! Cyklist=lön! 

Om du använder dig av denna lek konsekvent kommer hunden att börja koppla ihop 
alla dessa störningar med häftiga belöningar hos dig. Det leder till en hund som själv 
börjar söka kontakt vid störningar (skvallrar) för att tala om att det kommer en hund 



där borta. Hundens förväntan på belöning vid en störning resulterar i att hunden 
söker upp källan till belöningen, dig. Nu har du en skvallrande hund!  
Då hunden lärt sig att skvallra på sin omgivning istället för att agera utåt kan man ge 
hunden mer frihet då han inte triggar igång på störningarna (stör sin omgivning) utan 
istället söker upp dig då saker och ting dyker upp. 

Med tiden, då hunden är van vid att ignorera störningar (väljer att söka upp dig 
istället) kan man dra ned lite på belöningarna. Förmodligen kommer inte häftiga 
belöningsprocesser behövas varje gång för att bibehålla beteendet, utan lite mindre 
belöningar och ibland bara beröm brukar fungera alldeles utmärkt. Självklart gäller 
det att anpassa träningen efter individ och efter störning. Vissa hundar kanske tycker 
att det är en lätt match att strunta i mötande hundar, vilket då kanske räcker att 
belönas med någon godbit och/eller bara med beröm. Medan samma hund kanske 
tycker att det är en utmaning att strunta i grannens katt, det behöver då belönas 
mycket rikligare! Belöna efter prestation helt enkelt!  

Lycka till!  

Lek är en underbar belöning vid störningar eftersom hunden blir så uppslukad av 
leken! 
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