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Utveckling av metod för att identifiera
relationsstilar hos hund och ägare
INTRODUKTION För att maximera välmående hos både hund och ägare är en god relation avgörande. Denna studie syftar till att utveckla en pålitlig
metod för att se om det går att hitta olika relationsstilar bland hundar och deras ägare. Olika relationsstilar har identifierats hos människor, och metoden
grundar sig därför i teorier inom humanpsykologin: anknytning och socialt stöd.

HUND
Mått på graden av
trygghet hunden
söker hos sin ägare i
utmanande situationer

METOD Totalt 63 golden retrievers och deras kvinnliga
ägare deltog i studien. Hundarna fick tillsammans med
deras ägare genomgå fyra utmanande situationer
utomhus, samt ett separations- och återföreningstest.
Ägarna svarade på en rad olika standardiserade enkäter
om hunden, relationen till hunden, samt deras relation till
andra människor.

Mått på graden av
omvårdnadsbeteende
samt hur detta
påverkas av hur
relationen till andra
människor ser ut

Eventuella samband mellan hundens beteende under
testerna och ägarens svar i enkäterna undersöktes initialt
genom korrelationstester. Fortsättningsvis skall vi genom
multivariata statistiska test undersöka om vissa
beteendemönster/karaktärer hos ägare kan beskriva olika
kategorier av relationsstilar mellan hund och ägare.

Hur ofta är din hund med
dig när du slappnar av,
t ex tittar på TV?

VISUELL ÖVERRASKNING

ÄGARE

LJUDÖVERRASKNING

Hur ofta berättar du
saker för din hund
som du inte berättar
för någon annan?

Hur ofta hindrar din
hund dig från att göra
saker som du
egentligen vill göra?

• Hur relationen upplevs och ser ut enligt ägaren
Jag upplever att andra
inte vill komma så nära
mig som jag vilja ha dom.

Jag tycker att det är
lätt att lita på andra.

Jag oroar mig för att inte
vara lika bra som andra
människor.

• Ägarens anknytningsstil
NÄRMANDE PERSON

’SPÖKE’

De beteenden som analyserades var hur hunden positionerade sig i förhållande till sin ägare, var
hunden tittade och hur lång tid det tog till hunden gick fram till ’hotet’.

•

Vardagsbeteende hos hund

•

Ägarens upplevelse av socialt stöd

PRELIMINÄRA RESULTAT
• Hundar till ägare som var mer trygga i sig själva gick snabbare fram och undersökte hotet, vilket kan återspegla att ägarens närhet är det som behövs för att
hunden ska våga går fram
• Hundar till ägare som tycker att det är viktigt att vara omtyckt av andra tittade mer på ägaren under de utmanande situationerna, vilket kan återspegla att hunden
söker mer stöd hos sin ägare. Dessa hundar skällde även mer under separation från sin ägare, gnällde under en längre tid vid återförening och viftade mindre på
svansen
• Hundar till ägare som rapporterat att de gjorde mycket tillsammans med hunden till vardags var mer passiva under separation från ägaren
• Hundar till ägare som i högre grad såg negativa konsekvenser av hundägande uppvisade mer stressrelaterade beteenden under separation

SLUTSATS: Ägarens anknytningsstil tycks påverka deras omvårdnadsbeteende gentemot hundar, vilket i sin tur gör att
hundarna uppvisar olika strategier för att hantera en utmanande situation tillsammans med sin ägare.
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