
Angående TV-program med hundar 

 

Den satsning som förbereds på Sveriges TV1 med hundar som ska väljas in i olika hem är till 

sin uppbyggnad sådan att risken är stor att man bryter mot djurskyddslagen. Konceptet 

kommer nämligen att medföra att hundarna utsätts för stress. Hundar är speciellt känsliga för 

sociala förändringar, vilket har att göra med deras ursprung. 

 

Härstammar från vargen 

Hunden har som egen art funnits i ungefär femtontusen år och härstammar från vargen. Denna 

tidsperiod har visserligen förändrat hunden, men ändå är den fortfarande så nära släkt med sin 

vilda förfader att de kan para sig och få fertil avkomma och de har i princip alla gener 

gemensamt. Det ska emellertid inte förnekas att domesticeringen också har gjort att de båda 

arterna har olikheter, men dessa gäller inte för hela beteenderepertoaren. 

 

Det här innebär att vargens behov och beteende i stort går igen hos våra hundar, framför allt 

de grundläggande och de som har överlevnadsvärde. 

 

Sammanhållningen livsviktig 

Ett viktigt inslag i den sociala strukturen är sammanhållningen. En vargflock är en familj med 

mamma, pappa och ungar i olika åldrar som överlevt och stannat kvar i familjen i stället för 

att utvandra för att skaffa egna familjer. 

 

Vargar har ett flertal beteenden för att vidmakthålla och förbättra den inbördes 

sammanhållningen, såsom vård, lek, kommunikation och olika typer av kroppskontakter. 

Vargforskaren Erik Zimen kunde exempelvis konstatera att alla i en vargflock under vandring 

tog nos-mot-päls-kontakter var tionde minut. 

 

Tvärtemot gamla tiders uppfattning om aggressiva relationer har det visat sig att vilda vargar 

är mycket kärleksfulla med varandra. Föräldradjuren är monogama och lever som par livet ut. 

De, som också tidigare kallats ledarparet, är inte dominerande och "uppfostrande" - snarare är 

de ganska passiva och avslappnade i umgänget med de övriga. 

 

De sociala banden 

Dagligen arbetar vargarna på de sociala och emotionella banden, genom lekar, 

"uppvaktningar" från de yngre (slickningar mot de äldres munnar, svansviftningar, gnälljud 

med mera). Det förenar dem och binder dem samman, vilket också gör att de har ett 

samarbete i jakt och försvar man sällan sett i djurvärlden. I jaktens hetta, när de kämpar mot 

ett stort farligt byte som både sparkar och stångas, håller de ögonkontakt. De kan troligen 

styra varandra och komma in i olika roller gentemot bytet. Det här vore inte möjligt utan de 

starka sociala och emotionella banden och deras sammanhållning. 

 

Hunden 

Hunden har klart och tydligt kvar de beteenden från vargen som har med 

familjesammanhållning att göra och de som förstärker banden mellan individerna i gruppen. I 

vårt fall betyder det oss och vår familj. En hund leker med de vuxna och barnen och 

"uppvaktar" oss. En tydlig jämförelse är hundens beteende då familjemedlemmar kommer 

hem från att ha varit borta, det utlöser en intensiv uppvaktning med "pussar", svansviftningar 

och glädjetjut. Mycket sociala hundar kan bete sig på samma sätt även mot sådana som inte är 

familjemedlemmar, kanske mot alla människor. Men deras starkaste band är hela tiden med 



sin familj. Det är ju en av de företeelser som knyter människa och hund tillsammans och som 

är så psykiskt välgörande för oss. 

 

Dessa beteenden grundas på behov av sammanhållning och står ursprungligen i 

överlevnadens tjänst. Det är till exempel en orsak till varför hundar har svårt att vara 

ensamma hemma. Deras behov av sammanhållning är genetiskt programmerad och har sådan 

genomslagskraft att det måste till mycket träning för att lära en hund att acceptera några få 

timmar ensam hemma per dag. 

 

Starka behov 

Hundar har alltså starka och ursprungliga behov för sammanhållning och ett stabilt socialt 

fundament att agera i och utifrån. Det här är behov som vi endast i ringa grad kan påverka och 

normalt är de så starka att om de inte uppfylls, kan det skapa problembeteenden. Alltså är det 

av stor vikt att vi känner till och respekterar hundens sociala behov. 

 

Stress 

Ett ouppfyllt behov skapar stress. Det är ju individens försök att ändra på sin situation genom 

ökad kroppslig aktivitet. Stress fungerar som en trestegsraket. Först reagerar kroppen med en 

kortvarig ökad anspänning. Hjälper inte det så kommer stresshormoner, främst adrenalin, att 

frisättas i större mängd, vilket ökar anspänningen ännu mer. Individen får en ökad 

vakenhetsgrad och muskelstyrka. Kvarstår behovet och ingen lindring har inträffat, ökar 

stressreaktionen ytterligare, denna gång med hjälp av ett annat stresshormon, kortisol. Detta 

kan skada om det blir långvarigt. Det är ett segt hormon med en halveringstid på 20 minuter 

och kräver rejäl vila och återhämtning. 

 

Varför TV-programmet kan skada hundarna 

Det är alltså lång tids stress som är farligt och speciellt känsligt ar det med stress som 

emanerar från ouppfyllda sociala behov. Ska hundar "prövas" in i olika familjer kommer de 

inte att få uppfylla sina behov av social stabilitet - att komma till en familj och få stanna där. 

Viktigt att tänka på är att detta handlar om vuxna hundar som redan en gång förlorat sin 

sociala kärngrupp och alltså utsatts för den stressen en gång redan. De är alltså extra känsliga 

för ytterligare byte av familj. 

 

Flera hundar samtidigt 

Är uppläggningen på serien så att flera hundar ska umgås samtidigt i en familj, tillkommer 

ytterligare stark stress. Då förs en komponent av konkurrens in i bilden. Trivs inte hundarna 

med varandra direkt utsätts de för en av de starkare stressfaktorer som finns. I en vargflock 

kan alltid den som inte trivs lämna flocken, men vi människor har svårt att se detta i en grupp 

med hundar. Skulle det sedan vara så att hundarna leker vilt med varandra, dröjer det inte 

länge förrän kortisolnivån är hög på grund av den kraftansträngning som leken innebär. 

 

Olika symtom 

Den stress som kan bli följden av att binda sig och sedan separera, för att binda sig på nytt, för 

att sedan separera igen och så vidare, kanske inte syns så som man förväntar sig rent 

mänskligt. Stress hos hundar yttrar sig vanligtvis i ökad aktivitet (en hund kan verka 

överdrivet glad och lekfull), ensamhetsproblem, extrem knytning till en eller flera 

familjemedlemmar, dåliga relationer till andra hundar och andra så kallade problembeteenden. 

Ofta har vi svårt att koppla ihop dem med orsakerna, med stressfaktorerna. 

 



Att detta sammantaget går emot djurskyddslagens anda, om att djur ska behandlas väl och 

skyddas från onödigt lidande, är för mig helt uppenbart. Därför rekommenderar jag att 

programidén i TV1 arbetas om. Det finns så många andra sätt att visa hundar på. 
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