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Ejere af små 
hunde er mindre 
tilbøjelige til 
at se uønsket 
adfærd som et 
adfærdsproblem.ADFÆRDS-

PROBLEMER 
HOS HUND 
– hvad ved vi i dag?

70-80% af alle hunde har et eller flere 

adfærdsproblemer. Dette fremgår af 

flere nyere studier, hvor ejere er blevet 

spurgt til deres hunds adfærd enten via 

online spørgeskemaer eller ved almindelige helbredstjek hos 

dyrlægen. Adfærdsproblemer er altså noget, størstedelen af 

alle hundeejere oplever eller har oplevet i større eller mindre 

grad. Dette er første af tre dele om adfærdsproblemer. Du kan 

læse de to næste afsnit i de kommende numre af HUNDEN
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ADFÆRDSPROBLEMER

 M
ange adfærdsproble-
mer vil højest føre til, 
at det er forbundet 
med mere besvær 
at leve sammen med 
hunden. En del ad-
færdsproblemer har 
dog store konsekven-
ser for både hundens 
og ejerens velfærd og 
kan ende med, at eje-

ren må skille sig af med hunden. En dansk undersøgelse fra 
1999 viste, at for ca. en fjerdedel af alle aflivninger på hund var 
adfærdsproblemer enten årsagen eller en medvirkende årsag 
til aflivningen. En nyere britisk undersøgelse fra 2018 viser, at 
ca. en tredjedel af alle dødsfald (inkl. aflivning) hos hunde un-
der 3 år skyldes adfærdsproblemer. Der er altså god grund til 
at blive klogere på, hvordan adfærdsproblemer hos hunde kan 
forebygges eller behandles.

Hvad er et adfærdsproblem?
Jeg har valgt betegnelsen ’adfærdsproblem’ for de adfærds-
mønstre hos hundene, der bliver betragtet som problematiske af 
ejeren eller andre mennesker omkring hunden. Jeg bruger altså 
betegnelsen både om ’unormal’ adfærd (sygelig adfærd eller 
normal adfærd, der optræder i unormal intensitet eller unormal 
sammenhæng) og om normal adfærd, der af hundens ejer og/

eller omgivelser opleves som uhensigtsmæssig eller uønsket. 
Hvornår, et adfærdsmønster kan betegnes som et adfærds-
problem, afhænger således i høj grad af øjnene, der ser. Hvis 
adfærden går ud over ejerens livskvalitet, vil ejeren naturligvis 
ofte se det som et adfærdsproblem. Det kan være, at hunden 
ødelægger de dyrt indkøbte møbler, når den er alene, eller at 
det er blevet nødvendigt at gå tur kl. 5 og kl. 23.30 for at undgå 
ubehagelige møder med andre på gåturen. 
Men et adfærdsproblem kan også være et adfærdsmønster, 
der påvirker hundens livskvalitet negativt uden nødvendigvis at 
være meget problematisk for ejeren. Et eksempel på det sid-
ste er hunden, der ligger stille, men rystende og halsende ved 
hoveddøren, i al den tid, ejeren ikke er hjemme. Eller hunden, 
der ikke længere har lyst til at gå tur (ja, de findes), fordi noget 
i omgivelserne gør den utryg. 
Og endelig kan vi også tale om et adfærdsproblem, hvis hun-
dens adfærd påvirker omgivelsernes livskvalitet eller sikkerhed. 
Så hvis hunden gør i haven flere timer dagligt, vil mange naboer 
nok mene, at hunden har et adfærdsproblem, ligesom aggres-
siv adfærd rettet mod fremmede hunde eller mennesker må 
betragtes som et adfærdsproblem. 
Ikke overraskende vil ejere, der opfatter deres hunds adfærd 
som ’problematisk’, være mere tilbøjelige til at søge hjælp med 
at løse adfærdsproblemet, end hvis de kun ser adfærden som 
’uønsket’. Det er måske mere overraskende, at man i et nyere 
studie har fundet, at nogle ejere vil angive, at deres hund ikke 
har adfærdsproblemer, på trods af, at de samtidigt bekræfter, 
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at hunden udviser adfærd i hverdagen, der normalt betegnes som 
uønsket, f.eks. træk i linen, hoppen op af mennesker, og problemer 
med indkald. 
Det omtalte studie er baseret på data fra et stort projekt ved navn 
’Generation Pup’, hvor mange hundrede britiske hunde og deres ejere 
følges gennem hele hundens levetid. Her fandt forskerne bl.a., at 
ejere af små hunde er mindre tilbøjelige til at betragte uønsket ad-
færd som et problem. Måske fordi den pågældende type adfærd er 
mindre problematisk hos små hunde og/eller måske fordi adfærden 
er mere udbredt blandt små hunde og derfor betragtes som normal 
frem for problematisk. 

Hvad er de mest udbredte adfærdsproblemer?
Hvor står vi så i Danmark? Hvilke adfærdsproblemer ser vi, og hvad 
skal vi som hundeejere være særligt opmærksomme på at forebygge? 
I den tidligere nævnte undersøgelse af årsager til aflivning af hunde 
i Danmark fandt man, at næsten 70% af de hunde, der blev aflivet 
pga. adfærdsproblemer, blev aflivet pga. problemer med aggression. 
Det giver god mening, for det er svært at leve med en hund, der f.eks. 
bider. Spørgsmålet er så, om aggression er det største problem blandt 
danske hunde i dag? 
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Det måske mest 
interessante fund ved 
denne undersøgelse er, 
at alle tre grupper af 
professionelle synes at 
opfatte nervøsitet og 
angst samt problemer 
med manglende 
lydighed som mere 
udbredte end problemer 
med aggression.  
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På et seminar om adfærdsproblemer 
hos hunde, afholdt i efteråret 2020 af 
Videncenter for Dyrevelfærd i samar-
bejde med Center for Forskning i Fa-
miliedyrs Velfærd, blev der præsenteret 
en undersøgelse, som kan kaste lys 
over det spørgsmål: Der er tale om en 
spørgeskemaundersøgelse udarbejdet 
af to dyrlægestuderende i samarbejde 
med forskere fra Center for Forskning 
i Familiedyrs Velfærd, herunder forfat-
teren til denne artikel. Da vi af erfaring 
ved, at de ejere, som søger hjælp, sø-
ger hjælpen hos forskellige grupper af professionelle, blev både 
dyrlæger (med eller uden særlig erfaring inden for adfærd), ve-
terinærsygeplejersker og hundetrænere inviteret til at deltage i 
spørgeskemaundersøgelsen. 
Der var i alt 162 personer, der svarede på undersøgelsen, hvoraf 
størstedelen var dyrlæger eller veterinærsygeplejersker. Delta-
gerne i undersøgelsen blev bedt om at angive, hvilke adfærdspro-
blemer de oftest så i deres professionelle arbejde med hunde. Det 
var altså den professionelles vurdering af hundens adfærd, der 
havde betydning, og der var ikke nødvendigvis tale om, at ejeren 
havde henvendt sig til den professionelle pga. problemadfærd.
Blandt almindeligt praktiserende dyrlæger var problemer med 
håndtering det mest sete problem. Altså problemer med at blive 

holdt fast, undersøgt, få klippet negle 
mm. Herefter kom problemer med ner-
vøsitet/angst og manglende træning. 
Hos dyrlæger med særlig erfaring el-
ler uddannelse inden for adfærd samt 
hos veterinærsygeplejersker var det 
de samme tre adfærdsproblemer, der 
blev udpeget som de mest sete, men 
nervøsitet/angst indtog førstepladsen. 
Hos hundetrænere indtog nervøsitet/
angst også førstepladsen for mest sete 
adfærdsproblem, efterfulgt af mang-
lende træning og aggressiv adfærd.

Denne spørgeskemaundersøgelse er ikke dækkende for ud-
bredelsen af adfærdsproblemer hos hunde i Danmark, men den 
kan give en ide om, hvilke problemer de mennesker, der arbejder 
professionelt med hunde, oplever. At dyrlæger opfatter problemer 
med håndtering som mere udbredt end hundetrænere kan meget 
vel hænge sammen med, at dyrlægerne netop ofte er nødt til at 
håndtere hundene, og dermed får direkte syn for sagen, hvis hun-
den ikke er tryg ved håndtering eller ligefrem udviser aggressiv 
adfærd, når den skal fastholdes eller undersøges. 
Det måske mest interessante fund ved denne undersøgelse er, 
at alle tre grupper af professionelle synes at opfatte nervøsitet 
og angst samt problemer med manglende lydighed som mere 
udbredte end problemer med aggression. 

To adfærdsbehandlere, den ene, Pernille Blok-Riisom, med dyrlæge-
baggrund, og den anden, Karen Frost, med hundetrænerbaggrund, 
holdt oplæg om adfærdsproblemers udbredelse på det nævnte se-
minar. De kunne begge nikke genkendende til, at nervøsitet/angst 
og problemer med manglende lydighed er nogle af de mest udbredte 
problemer. Karen Frost nævnte dog, at der er stor forskel på, hvad hun 
ser af problemer som hundetræner på træningspladsen, og hvad hun 
ser af problemer som adfærdsbehandler. 
Som hundetræner ser hun på træningspladsen problemer med højt 
stressniveau, vokalisering (gøen, piben, hylen), manglende evne til at 
fokusere på ejeren og problemer med aggressiv adfærd hundene imel-
lem. Som adfærdsbehandler ser hun flest sager relateret til angst, men 
på en tæt andenplads kommer problemer med aggressiv adfærd, heraf 
over halvdelen relateret til aggressiv adfærd over for andre hunde.
At vurderingen af, hvad der er de mest almindelige adfærdsproblemer, 
afhænger af, hvem man spørger, kan vi genfinde i de videnskabelige 
artikler på området. F.eks. viser en australsk undersøgelse baseret 
på spørgeskemaer til 203 hundeejere, at de mest almindelige ad-
færdsproblemer nævnt af ejerne var: ophidselse (over excitement), 
hoppen op af mennesker, løben frem mod mennesker og gøen. En 
undersøgelse baseret på data fra en klinik, der modtager henviste ad-
færdspatienter, viser derimod, at de mest sete problemer er: aggres-
siv adfærd rettet mod ejeren, mod fremmede og mod andre dyr samt 

angst-relaterede lidelser. Her fylder gøen og ’ulydighed’ meget lidt. 
Vi kan måske sige, at de adfærdsproblemer, der fylder lidt for mange 
hundeejere, er dem, der relaterer sig til manglende træning eller ly-
dighed. Denne form for problemer vil nok typisk vil blive betragtet 
som ’uønsket’ fremfor ’problematisk’ og dermed gøre ejeren mindre 
tilbøjelig til at søge professionel hjælp. De adfærdsproblemer, der fyl-
der så meget for ejeren, at vedkommende søger professionel hjælp, 
relaterer sig til gengæld til nogle andre og nok noget mere alvorlige 
problemer som angst eller aggression.

De mere alvorlige adfærdsproblemer
Lad os se nærmere på de mere alvorlige problemer, hvor der er tale 
om andet og mere end problemer med manglende træning og lydig-
hed. Det er ikke kun den føromtalte spørgeskemaundersøgelse til 
dyrlæger, veterinærsygeplejersker og hundetrænere, der peger på, 
at frygtrelaterede lidelser er det mest udbredte problem blandt hunde 
i dag. Også internationale videnskabelige studier, hvoraf Professor 
Björn Forkman præsenterede flere på seminaret om adfærdsproble-
mer hos hunde, peger på, at lidelser, som lydangst, separationsangst, 
og frygtrelateret aggression, er blandt de mest udbredte. 
Andre studier peger på aggressiv adfærd som det mest udbredte 
adfærdsproblem. En mulig forklaring på, at problemer med frygt og 
angst i dag virker mere udbredt end aggression, kan være, at vi 

Adfærdsproblemer 
er mange ting. 
Det kan f.eks. 
være, hvis hunden 
ødelægger 
ting, når den er 
alene hjemme. 

Som adfærdsbehandler 
ser Karen Frost flest sager 
relateret til angst, men 
på en tæt andenplads 
kommer problemer med 
aggressiv adfærd. 
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er blevet bedre til at genkende, at en del aggressiv adfærd i virkelig-
heden bunder i frygt. Når dyrlæger og veterinærsygeplejersker i den 
før nævnte danske undersøgelse i deres arbejde oplever en hund, der 
snapper ud på dyrlægebordet (aggressiv adfærd), så ved fagperso-
nerne godt, at det handler om, at hunden er frygtsom, stresset og utryg 
ved håndteringen, ikke at den har et egentligt aggressionsproblem. Og 
netop denne sammenhæng mellem aggression og frygt bliver da også 
bekræftet af flere studier, bl.a. et stort finsk studie baseret på spør-
geskemaer udfyldt af 13.700 hundeejere. Dette studie viser nemlig, 
at sandsynligheden for at se problemer med aggression hos hunden 
er to til tre gange større, hvis hunden også har problemer med frygt.  
Min erfaring fra arbejdet som adfærdsbehandler er, at der meget ofte 
opstår problemer med frygtrelateret aggression selv for hunde, der ifølge 
ejeren startede med at udvise aggressiv adfærd uden at være frygtsom. 
Det kunne f.eks. være hunden, der forsvarer sit kødben med knurren, 
og bliver irettesat med skæld ud fra ejeren eller tævehunden, der siger 
fra med knurren overfor nærgående hanhunde og oplever, at det giver 
konflikter med den anden hund. I begge tilfælde vil hunden lære, at situa-
tioner, hvor den henholdsvis ligger med et ben eller møder andre (han)
hunde, er lig med noget ubehageligt. Hunden kan med tiden begynde 
at frygte sådanne situationer, og i et forsøg på at undgå situationen og 
holde den anden part på afstand vil hunden nu udvise frygtrelateret ag-
gression som gøen, snerren, eller snappen i kombination med adfærd 
relateret til frygt som tilbagelagte ører, lav kropsholdning, smasken og 
lignende.  
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Min erfaring fra 
arbejdet som 
adfærdsbehandler 
er, at der meget ofte 
opstår problemer 
med frygtrelateret 
aggression selv for 
hunde, der ifølge 
ejeren startede med 
at udvise aggressiv 
adfærd uden at 
være frygtsom. 
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Sandsynligheden 
for at se problemer 
med aggression er to 
til tre gange højere, 
hvis hunden også har 
problemer med frygt.


