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Parkeringsträning 

Här lär vi hunden att lugnt och avslappnat lägga sig och vila på angiven 
plats tills en frisignal ges. På så sätt blir det lätt att ha med hunden 
överallt, och det underlättar även hemma exempelvis när ni får besök eller 
har någon tillställning.


Träningsplan 
Steg 1. Skapa VÄRDE! 

Sätt dig ned bredvid buröppningen och ha godis belöningar redo, och ignorera alla försök till att 
hunden försöker sno godbitarna ifrån dig. Vänta bara ut tills hunden släpper blicken på dig och 
godbitarna och markera det direkt med en belöningssignal (exempelvis ”yes!”) och kasta in en 
godbit i buren.


När hunden börjar titta mer medvetet mot buröppningen kan du vänta ut tills hunden börjar agera 
mer, till exempelvis tar något steg emot buröppningen. Fortsätt att markera all fokus och 
handling mot buren och belöna med en godbit långt in i buren.


Hunden får självklart gå ut ur buren direkt efter han/hon inkasserat godbiten. Men när hunden 
väljer att vända om inne i buren och stå kvar för första gången, om så för en sekund, var snabb att 
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belöna med en ny godbit på burgolvet framför hunden. Fortsätt att belöna med några fler godbitar 
om hunden står kvar, men vänta nån till några sekunder mellan leveransen av godbitarna.


MÅL I STEG 1. 

Målet med steg 1 är du skapar ett VÄRDE för buren så hunden VILL gå in i buren på egen tass så 
fort du sätter dig bredvid buren. Så inte förrän hunden VÄLJER att gå in i buren själv går vi vidare 
till steg 2. Att gå in i buren ska betyda godbitar för hunden.


Steg 2. Gå in i buren = lägga sig 

Nu när du skapat ett värde för buren och hunden går in i buren av egen vilja är det dags att lära 
hunden att lägga sig ned. Belöna som vanligt att hunden går in i buren, men vänta sedan ut tills 
hunden sätter sig ned. Belöna då genom att lägga en godbit på burgolvet. Belöningarna ska alltid 
levereras på burgolvet och inte i hundens mun. På så sätt kommer du att ”belöna ned” hunden till 
att lägga sig mycket snabbare.


Försök att fånga allt som hunden gör nedåt, tittar hunden nedåt, sänker hon/han huvudet, flyttas 
en tass framåt, markera med belöningssignalen och placera godbiten på burgolvet.


Första gången hunden lägger sig ned, jackpot belöna med fler godbitar efter varandra! Och om 
hunden ligger kvar, fortsätt att belöna men vänta några sekunder mellan varje godbit.


MÅL I STEG 2. 

Målet i steg 2 är att hunden går in och LÄGGER SIG i buren. Buren = ligg.
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Steg 3. Lär in frisignalen 


När hunden har gjort kopplingen att buren betyder gå in och lägga sig så kan du börja lära hunden 
förutsättningen för att få lämna buren också, frisignalen.  

Belöna hunden som vanligt när han/hon går in i buren och lägger sig, och fortsätt att belöna med 
några godbitar medan hunden ligger kvar. Låt det gå några sekunder mellan belöningarna, och 
efter några belöningar inne i buren, ge frisignalen (exempelvis ”varsågod”) och kasta direkt EFTER 
ut en godbit ca 0,5-1 meter utanför buren.


Vänta nu bara tills hunden väljer att återvända till buren efter han/hon inkasserat sin godbit. 
Belöna när hunden lägger sig i buren igen och variera hur många sekunder det går mellan varje 
belöning. Notera att du inte behöver någon belöningssignal längre, utan bjud bara hunden på 
godbiten när han/hon går in och lägger sig och fortsätt att sporadisk belöna när han/hon ligger 
kvar. Efter några godbitar på burgolvet, ge frisignalen igen (varsågod) och kasta DÄREFTER iväg 
en godbit utanför buren som hunden får ta.


Upprepa det här några gånger så hunden har en möjlighet att börja koppla ihop frisignalen med 
att lämna buren.


MÅL I STEG 3. 

Att hunden återvänder in i buren DIREKT EFTER han/hon inkasserat godbiten utanför buren, och 
att hunden haft ett antal repetitioner av frisignalen. 


Steg 4. Döp platsen/beteendet 

Eftersom hunden nu går tillbaka in i buren och lägger sig efter frisignalen, så kan du döpa buren. 
Direkt efter hunden har ätit upp sin godbit som du kastat framför buren, säg ”buren” eller vad du 
vill att beteendet ska heta, och belöna som vanligt när hunden lagt sig i buren igen. Upprepa ett 
gäng repetitioner så hunden får en möjlighet att koppla ihop den nya signalen (”buren”) med att gå 
in och lägga sig.


MÅL I STEG 4. 
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Att hunden får tillräckligt många repetitioner att koppla ihop signalen ”buren” med att gå in och 
lägga sig.


Här slutar ”träningen!”


Hittills har vi tränat hunden att tycka om sin bur, och att förstå vad 
”buren” och ”varsågod” betyder. Och med det har vi allt som behövs som 
att börja med det RIKTIGA träningen, dvs att parkera hunden. Det betyder 
även att du måste sluta ”träna” i den bemärkelsen du gjort hittills.


Gå ur ”träningsbubblan”, in med vardagen! 
Det är viktigt att vi inte bygger in för mycket förväntan eller för hög aktivitetsnivå kopplat till buren 
ifall vi vill att hunden bara ska kunna lägga sig där och slappna av och bara vara. Så fort de första 
stegen är inlärda så måste vi sluta ”träna” och börja använda kunskapen i vardagen.


Ett bra exempel är att be hunden gå in i buren, och bara bjuda på ett riktigt smarrigt märgben eller 
köttben som hunden kan få ligga och gnaga på en stund. På så sätt skapar vi en situation där 
hunden ligger kvar en längre stund i buren utan att vi tränar.


Men även när du inte bjuder på något tugg i buren så är det viktigt att du går ur ”träningsbubblan” 
och börjar göra annat medan hunden ligger kvar i buren. Till exempel kan du börja med att sitta 
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kvar, men släppa fokus på hunden och istället kolla i telefonen, prata med någon annan i hemmet, 
kika på TV, eller något liknande.


Om hunden är på väg ur buren bara för att du ”släppt” fokus på träningen, var bara snabb och 
lugnt men bestämt visa hunden tillbaka, utan att prata eller ge ”buren” signalen på nytt. Om 
hunden hunnit ur buren, ta bara tag i halsbandet och för honom/henne tillbaka, och så fort hon/
han är på plats igen, återgå till det du gjorde när hunden lämnade buren. 

Var bara konsekvent och tydlig!


De första gångerna du ber hunden att gå in i buren och INTE ”tränar” utan gör något annat som 
att scrolla på Instagram, så behöver inte hunden ligga några längre stunder innan du lugnt ger en 
frisignal så han/hon får lämna sin parkeringsplats. 5 min är rimligt så länge du är i närheten. 


Vardagsrums träning 

Ett bra sätt att börja med att parkera hunden är i vardagsrummet när du/
ni ska sitta och titta på TV en stund. Det skapar en bra förutsättning för 
att få rätt känsla till parkeringen.


Buren bredvid soffan 

Ha buren bredvid soffan så hunden hela tiden känner närheten av dig och på så sätt kan slappna 
av och komma till ro snabbare. Genom att du själv är i ett tillstånd av att bara vara, dvs du sitter 
och njuter av en bra film eller TV serie, och också har ”kommit ned” från dagens fart och fläkt, så 
kommer det göra det mycket lättare för hunden att bara vara. 


Börja med att be hunden att gå in i buren, och släpp sedan fokus helt på hunden och bara sjunk 
ned i soffan och drick din kopp te. Och om hunden väljer att lämna platsen är du bara snabb och 
visar hunden tillbaka, sedan återgår du mysa ned dig i soffan. Låt hunden ligga minst i 10-15 min 
innan du ger en frisignal. Kanske hunden vill hoppa upp i soffan och lägga sig bredvid dig? Men 
om hunden somnar i buren, låt honom/henne bara sova, och ge frisignalen när han/hon vaknar 
istället.


När hunden med lätthet bara lägger sig och vilar i buren medan du kikar på TV eller sitter och 
jobbar framför datorn så kan du ta träningen vidare.


Köks träning 

I köket kan vi utveckla träningen så hunden får ligga parkerad trots att du 
är aktiv och fixar med mat. Ett bra sätt att träna på mer störning under 
väldigt kontrollerade former.


Placera buren i köket 

Köksträningen är så bra för att det går att utöka tiden och utveckla störningarna väldigt mycket, 
men under väldigt lugna och trygga förhållanden.


Börja med att be hunden att gå in i buren och parkera sig, och så fort hunden har lagt sig så 
släpper du all fokus på hunden och påbörjar att plocka fram det du behöver för att laga frukost, 
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lunch eller middag. Och om hunden lugnt ligger kvar kan du IBLAND belöna det genom att lite 
nonchalant lägga in en godbit mellan tassarna. Men gör det inte ofta eller regelbundet, för då finns 
risken att hunden ligger mer spänd i förväntan istället för att bara slappna av och vila. 

Självklart är ett ben fortfarande ett val att bjuda på om hunden har svårt för att slappna av eller 
bryter parkeringen utan frisignal på grund utav det.


Till en början kan det räcka att hunden ligger parkerad till du har plockat fram alla dina 
ingredienser innan du lugnt ger hunden en frisignal att lämna sin parkeringsplats. Men efter några 
träningspass kan hunden ligga kvar parkerad tills du lagat din frukost eller din mat innan han/hon 
får sin frisignal. Det bör inte ta allt för många dagar av den här träningen innan hunden kan ligga 
kvar från att du börjar plocka fram till att du/ni ätit klart, och då kan belöningen vara att hunden får 
slicka tallriken eller äta lite rester exempelvis. Vill du inte det kan du bara ge frisignalen som 
vanligt. 

Träna i köket tills det inte är några problem alls för hunden att lugnt och avslappnat ligg kvar i 
buren tills måltiden är över och du/ni plockat undan och är redo att lämna köket.


Hall träning 

Här ökar vi svårighetsgraden ganska rejält, och risken för mer misstag 
ökar markant, men det gör ingenting så länge vi är lugna, tydliga och 
konsekventa. Det här lägger grunden för svårare störningar på annan 
plats än hemmet.


Placera buren i hallen 

Be din familjemedlem att ringa 3-5 min innan han/hon kommer hem, och parkera hunden i buren 
som nu står i hallen. Självklart kommer det här att vara mycket svårare för hunden eftersom en 
hemkomst brukar gå hand i hand med en mer uppspelt och glad stämning. Därför är risken större 
för att hunden misslyckas att ligga kvar och lämnar sin parkeringsplats för att glädjen tar över. 
Men var bara konsekvent här och lugnt men bestämt, för hunden tillbaka till sin parkeringsplats. 
Och det är viktigt att den som kommer hem är införstådd med att inte ge hunden någon 
uppmärksamhet om han/hon lämnar sin parkering utan frisignalen. Det bästa är att den som 
kommer hem kan komma in, hänga av sig och kanske hinner slå sig ned någon minut innan 
hunden får sin frisignal att lämna platsen. Då kommer den första ”hetsen” att ha lagt sig och man 
kan hälsa mycket lugnare. Det viktiga är att inte ge hunden någon frisignal så länge han/hon ligger 
spänd och med en massa förväntan. Utan vänta ut tills lugnet infunnit sig igen, och ge frisignalen 
då. 


Klarar hunden av att bli parkerad när någon kommer hem, så har du tagit träningen LÅNGT, och 
svåra störningar kommer förmodligen inte vara så svåra alls eftersom ni tränat på en sådan 
utmanande situationen redan.


Tanken med hallträningen är inte att parkera hunden varje gång det kommer hem någon, utan 
bara träna så DU KAN parkera hunden ifall du skulle vilja eller behöva det. Vid andra tillfällen kan 
hunden få hälsa på hemkommande precis som vanligt.
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Ta med parkeringsträningen ut 

Nu är det dags att ta med parkeringsträningen ut och träna i andra miljöer 
än hemmet. Ett bra start kan vara en middag eller en fika hos en vän 
innan ni antar mer utmanande miljöer som en uteservering, eller kanske 
en picknick på stranden eller sommardag. 


Ta med dig buren 

Genom att ta med dig buren kommer du automatiskt ha med dig platsen som hunden numera kan 
ligga lugnt och stilla på, och det är bra sätt att börja träningen på annan plats än hemmet. Att 
redan ha en inlärd känsla till buren i sig kommer att öka chanserna för lyckade resultat redan ifrån 
början. 

Men självklart är det ändå bra att skynda långsamt och börja med lättare miljöer först, som 
middag hemma hos en vän, till mer utmanande miljöer där det är mer i rörelse runt omkring. 

Försök att komma iväg åtminstone en gång i veckan till en ny plats där ni kan spendera lite tid, 
och en del av den tiden ska hunden ligga parkerad och vila. 

En sådan situation skulle kunna se ut på följande sätt, du kommer till din vän, hunden hälsar 
medan du fäller upp buren och placerar den där ni kommer att sitta, tex i köket, om ni ska äta 
middag. Efter det ber hunden att gå in i buren, och väl liggandes inne buren kanske du bjuder 
hunden på ett smarrigt ben du hade med dig. 

Hunden får ligga parkerad och gnaga ben medan alla kommer till ro och ni ätit klart middagen. 
Sedan kan du ge en frisignal och hunden får lämna platsen om han/hon vill, men vid det här laget 
är han/hon med största sannolikhet i ett avslappnat och lugnt tillstånd, så om ingen runt omkring 
drar upp hunden i varv, så kommer det tillståndet säkerligen att kvarstå.


Är det någon miljö hunden tycker är extra svår att behålla lugnet i, försök att träna i den 
situationen ofta men i kortare stunder, och finns det möjlighet att ta ut ett avstånd till det hunden 
finns oemotståndligt, gör det, och börja träningen på ett större avstånd innan ni jobbar er närmre 
allt stök och stoj.


Byt ut buren mot en bädd eller en filt 

Att börja parkeringsträningen med en bur kommer att ge en väldigt 
tydlighet och träningen kommer att gå fortare framåt än om man börjar 
med tex en bädd eller en matta. Men, när parkeringen i buren väl är inlärd 
är det väldigt lätt att föra över det till en bädd eller något liknande.


Använd en bädd eller en matta i hemmet 
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När du byter ut buren mot en tex en bädd så är det bäst att först gå tillbaka till hemmaträningen 
för att göra det lättare för hunden till en början. Lägg bara ut bädden där buren brukar stå när ni 
arbetade med köksträningen så hunden känner igen situationen, det gör det lättare att få hunden 
att förstå att det är samma regler och förutsättningar som gäller i bädden.

Be hunden att gå och lägga sig i bädden, peka på bädden och ge bara din vanliga ligg signal, och 
när hunden lägger sig i bädden, släpp fokus på honom/henne och börja plocka fram dina råvaror 
ifrån kylskåpet precis som du gjorde vid träningspassen med buren. 

Lämnar hunden bädden så är det bara att lugnt ta tag i halsbandet och föra hunden tillbaka till 
bädden igen. Vänta med att lämna bädden tills hunden lagt sig igen, då återgår du till att fixa med 
middagen.

Det brukar oftast räcka med ett träningspass innan hunden förstår att det är samma regler och 
förutsättningar som gäller i bädden som i buren. Vad hunden parkeras på ska vara mindre viktigt, 
utan det är konceptet av parkeringen som ska förbli detsamma.


Själv använde jag mig bara av min jacka som jag lade på golvet inne i hundtränings hallen när min 
valp Öyvin följde med mig när jag höll i kurser. Första gångerna han följde med som 10 veckors 
valp så tog jag med buren som vi hade tränat in hemma, men bara efter 3-4 gånger så lämnade 
jag buren hemma och använde mig av min jacka som parkeringsplats istället.


Det första kurstillfället då jag använde mig av jackan som Öyvins parkering så misslyckades han 
självklart mer och lämnade jackan några gånger under lektionen. Och det enda jag gjorde var att 
lugnt men tydligt visa honom tillbaka till jackan. Eftersom han var så liten så bar jag oftast tillbaka 
till jackan, och då och då när han låg kvar, fick han lite godbitar lagda på jackan. Självklart så fick 
han alltid gnaga ben till en början också, det underlättade att han låg kvar i längre stunder de 
första gångerna. 

Det var när benet tog slut han brukade glömma av sig och lämna sin parkering. Men eftersom jag 
bara visade honom tillbaka och belönade honom regelbundet på jackan, så insåg han att det inte 
var speciellt lönsamt att lämna platsen. Sedan fick han även regelbundet en frisignal att lämna 
jackan för att visa en övning med mig, och då blev det även naturligt de välförtjänta roliga lek och 
träningspassen som blev belöningen för att han faktiskt låg kvar på sin parkeringsplats.


Så utveckla gärna burträningen till att hunden förstår att det är samma regler och förutsättningar 
oavsett om du ber hunden att lägga sig i buren, i bädden, på mattan eller kanske din jacka!
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Inget att ligga på alls! 

Steget ifrån att kunna parkera hunden i en bädd eller på din jacka till att 
bara be hunden att ligga ned är inte stort alls.


Be bara hunden att lägga sig ned 

Har du varit konsekvent med att alltid ge hunden en frisignal ifrån exempelvis ”sitt” och ”ligg” så 
är din parkeringsträning redan klar. Du ber bara hunden att lägga sig ned och ger frisignalen när 
det är ok för hunden att lämna platsen.

Har du inte varit speciellt noggrann med det här (som det flesta av oss;) så kommer i alla fall din 
tidigare parkeringsträning att hjälpa till att få till det här utan att du behöver något speciellt att 
parkera hunden på. Du kan med andra ord bara be hunden att lägga sig där ni är, men att 
använda dig av de situationer som ni tränat i innan, kommer att hjälpa hunden att känna igen 
”bilden” av träningssituationen, och därmed relativt omgående förstå vad det är som förväntas av 
honom/henne.


Så tillbaka till köksträningen!


Eftersom ni tränat på att parkera hunden under middagen, både i bur till en början, och sedan i en 
bädd eller på en matta, så kommer hunden med största sannolikhet att förstå precis vad som är 
lönsamt här, och vad som inte är.

Så be bara hunden att lägga sig ned och påbörja sedan alla köksbestyr som vanligt, och använd 
samma system du har hittills. Belöna med en bit mat nån gång ibland, eller ge hunden ett ben att 
gnaga på. Lämnar hunden platsen, visa tillbaka som vanligt. Och när du tycker hunden legat 
länge nog, ge lugnt en frisignal och så kanske han/hon får smaka lite rester eller slicka tallrikarna?


Du upprepar alltså bara stegen med vardagsrums träningen, köksträningen och hallträning precis 
som innan, men nu utan en bur, bädd eller matta. Det här kommer att göra att hunden känner igen 
träningen och situationerna och ganska omgående blir trygg och bekväm i att bara lägga sig 
varsom och vila där tills du ger en frisignal.                                                          

Lycka till!


