
Hur är er relation?
Nedan finns ett antal frågor om dig, din hund och ert samspel. 
Genom att besvara frågorna, som är i påståendeform, och därefter 
följa anvisningarna kan du få en uppfattning om er relation i TSB-
termer. Frågorna ger kanske ingen exakt bild, men kan ändå vara 
en användbar utgångspunkt i ditt vidare relationsarbete.

Ge svar utifrån hur väl du anser frågorna stämmer enligt alterna-
tiven nedan. Har du flera hundar bör du tänka på en hund i taget 
då du besvarar dem. Analysera inte varje fråga alltför mycket, tänk 
på hundens beteende i allmänhet. Försök att besvara alla frågor.

 stämmer  stämmer  stämmer  stämmer  stämmer
 inte alls dåligt  lite  ganska bra  helt och hållet 
 0 1 2 3 4

1. Min hund är lätt att engagera i olika aktiviteter
2. Min hund har lätt att förstå mina ord och gester 

– vi har en bra kommunikation 
3. När jag kräver det måste hunden lyda, kosta 

vad det kosta vill 
4. Min hund uppskattar att leka med mig 
5. Det är viktig att vara vänlig mot sin hund
6. För att lära hunden något är det viktigt att be-

löna den med sådant den tycker mycket om
7. Jag kan lätt få hunden att låta bli lockelser ge-

nom att ta till min bestämda sida
8. Min hund litar alltid på mig
9. Jag kommunicerar ofta med hunden med en 

bestämd röst
10. Det är viktigt att kunna hitta hundens riktigt 

glada känslor 

  0    1     2    3    4  

Detta är ett utdrag ur boken Bra relation av Kenth Svartberg där du kan få 
hjälp att bedöma vilken relation du och din hund har. Utdraget är främst 
avsett som en hjälp för instruktörer som använder boken som litteratur på 
hundkurser, då det kan vara bra att ha ett separat formulär att skriva i.
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RELATIONSFRÅGEFORMULÄR

11. Min hund slutar genast med ofog om jag för-
bjuder den 

12. Min hund uppskattar verkligen att jag kelar 
med den 

13. Riktigt bra belöningar är det som gäller för att 
få en lyhörd hund 

14. Min hund blir ofta svansig och låg mot mig
15. Om hunden blir skrämd av något ser jag till att 

hjälpa den att komma över det 
16. Det är viktigt med humor och lekfullhet i rela-

tionen till hunden 
17. Det är viktigt att hunden tidigt i livet lär sig att 

det är jag som bestämmer  
18. Jag ser till att hunden inte ska känna någon 

oro då jag lämnar den ensam 
19. Jag gör mig ofta stor och går emot hunden för 

att få den att lyssna 
20. Det är viktigt att göra många saker med hun-

den som den tycker om 
21. Jag kan lätt få hunden trygg om den skulle bli 

osäker eller rädd 
22. Jag har lätt att lägga märke till bra saker som 

hunden gör, och belönar den då 
23. Jag upplever att min hund trivs att vara i min 

närhet 
24. Om inte hunden reagerar när jag säger till den 

tar jag tag i den 
25. Vi har ofta avkopplade stunder tillsammans
26. Det är viktigt med ordning och reda i hund-

hållningen 
27. Min hund blir glad då vi ska göra något till-

sammans 
28. Hunden är tillsammans med mig under i stort 

sett dygnets alla timmar
29. Jag lägger ner mycket tid på att få hunden att 

verkligen gilla att lyssna på mig

  0    1     2    3    4  
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RELATIONSFRÅGEFORMULÄR

30. Tar jag i med rösten reagerar hunden direkt
31. Jag klappar och myser ofta med min hund
32. Det viktigaste i relationen med hunden är att 

den kan innebörden av ”nej” 
33. Min hund uppskattar att vila nära mig, exem-

pelvis i soffan eller då jag sitter i gräset 
34. Då jag har min hund lös reagerar den glatt och 

villigt på min inkallningssignal 
35. Min hund blir aldrig orolig då jag lämnar den 

(exempelvis skäller eller har sönder saker)
36. Ibland hukar sig hunden då jag gör en hastig 

rörelse 
37. Min hund är ofta uppmärksam på mig och för-

väntar sig roliga aktiviteter 
38. Min hund anpassar sig alltid efter min vilja
39. Det är viktigt att hunden inte utsätts för något 

som kan väcka obehag 
40. Jag har hittat riktigt bra belöningar för min 

hund som hunden aldrig tröttnar på 
41. Flera gånger varje dag åtlyder min hund mina 

förbud 
42. Min hund har lärt sig att utföra många olika 

uppgifter genom vår gemensamma träning
43. Då jag vill att hunden ska lyda höjer jag rösten 

och gör den mörk 
44. Min hund uppskattar stunderna av omvårdnad 

(exempelvis kloklippning och borstning)
45. Jag har flera röstsignaler med olika innebörd 

som då de sägs med ljus röst får min hund att 
reagera direkt 

46. Hunden tar åt sig mycket om jag grälar på den
47. Jag har lätt att förstå hur min hund tänker och 

känner i olika situationer
48. Då jag tränar med hunden vill jag att den ska 

vara sugen och förväntansfull 

  0    1     2    3    4  
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RELATIONSFRÅGEFORMULÄR

Svarsmall för relationsfrågeformuläret
Du ska nu räkna ihop poäng för frågorna i sex olika kategorier. 
Poängen är de som står högst upp ovanför svarsrutorna på varje 
sida (d.v.s. 0 poäng för ”stämmer inte alls”, 1 poäng för ”stämmer 
dåligt”, o.sv.). Efter att du fyllt i alla siffror lägger du samman po-
ängen i respektive kategori, och går vidare till nästa sida.

Fråga    5
 15
 18
 25
 28
 31
 39
 47
Summa

          Trygghet      Samarbete              Bestämmande

Din attityd och ditt agerande mot hunden

Fråga    6
 10
 13
 16
 20
 22
 29
 48
Summa

Fråga    3
 9
 17
 19
 24
 26
 32
 43
Summa

Fråga    2
 8
 12
 21
 23
 33
 35
 44
Summa

          Trygghet      Samarbete              Bestämmande

Din hunds samspel med dig

Fråga    1
 4
 27
 34
 37
 40
 42
 45
Summa

Fråga    7
 11
 14
 30
 36
 38
 41
 46
Summa

A

B
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Exempel

30

30

20

10

30

20

10

20

10

Bestämmande

Trygghet 

Samarbete

30

30

20

10

30

20

10

20

10

Bestämmande

Trygghet 

Samarbete
B

30

30

20

10

30

20

10

20

10

Trygghet=22
Samarbete=24
Bestämmande=16

A
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Tolka svaren – hur står det till med relationen?
Nu har du en uppfattning om hur er relation ser ut utifrån dina 
svar, och får kanske en känsla för vad som dels fungerar bra i dags-
läget och vad som kan jobbas mer med i framtiden.

Två bilder har framkommit. En utifrån dig (A) – vilken attityd 
du har och hur du agerar gentemot din hund i rollerna – och en 
utifrån hur din hund samspelar med dig i respektive roll (B). Det 
troliga är att bild A och B överensstämmer ganska bra. Då har du 
och din hund samma syn på er relation. Om inte kan det vara in-
tressant att fundera på orsaken.

Om du har högre poäng för rollen än vad din hund har
Du satsar i rollen, men hunden svarar inte i motsvarande grad. Det 
kan bero på att relationen är ung (ung hund, eller en äldre hund 
som nyss lärt känna dig). Med tiden kan ditt satsande komma att 
påverka hunden, vilket gör att den svarar mer. Det kan också bero 
på att hundens läggning jobbar mot rollen. Exempelvis att hunden, 
trots din investering i trygghetsrollen, har svårt att finna trygghet 
både hos sig själv och tillsammans med dig. En tredje  anledning 
kan vara att du agerar på ett sätt som hunden har svårt att ta till 
sig. Då kan det vara på sin plats att tänka över hur du kommunice-
rar, och vilka upplevelser du brukar bjuda hunden på.

Om hunden har högre poäng för rollen än vad du har
Att förhållandena är tvärtom, du har lägre poäng än vad din hund 
har, kan bero på de motsatta anledningarna. Det kan vara en äldre 
relation, där dina tidigare investeringar i rollerna fortfarande bär 
frukt. Hunden känner dig, och du behöver inte längre satsa så 
mycket på relationsarbetet. Det kan också bero på att hunden har 
väldigt lätt för rollen, exempelvis att hunden till sin läggning är 
väldigt samarbetsvillig. Den tredje orsaken skulle vara att du gör 
rätt; trots att du inte jobbar så mycket i rollen har du hittat rätt 
hos hunden med det du gör. 
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