
Lägger sig till rätta för att 
sova eller vila nära.

Ser tydligt ut att njuta, har 
tunga avslappnade eller 
helt slutna ögon, knorrar 
av välbehag, vänder upp 
magen, sträcker ut och 
lägger sig på sidan eller 
sätter sig bredvid, drar en 
djup suck, andningen är 
lugn och hundens musk-
ler avspända.

Kelar aktivt tillbaka ge-
nom att luta sig, pussas, 
vända upp baken för kli, 
kramas, trycker nosen 
i din hand, kryper upp i 
famnen, buffar eller vält-
rar sig mot dig.

Uppmärksam, kontaktsö-
kande och alert, förvän-
tansfull och glad.

Fryser till och är helt stilla.

Söker inte kontakt.

Vänder bort huvudet.

Går iväg.

Slickar sig om nosen, 
gäspar, smackar, skakar 
sig.

Ber om hjälp eller söker 
skydd hos någon.

Korta andetag.

Mjällar.

Spänd ansiktsmuskulatur 
med stirriga ögon.

Lyssnar inte på tilltal.

Frånvarande med tom 
blick.

Ryggar undan.

Kryper ihop för att freda 
sig.

Flämtar kraftigt.

Svansen mellan benen.

Springer och gömmer 
sig.

Reser ragg.

Morrar.

Stirrar på dig.

Visar tänder.

Snappar i luften.

Gör utfall.

Biter löst.

Biter hårt.

NÄRHETSPALETTEN | Hundens respons på beröring och närmanden

Kela, träna eller bara njut av att vara nära när hunden är på grönt, växlar den över 
till gult så ge den en paus och det utrymme den ber om, då slipper din vän att 
kommunicera med orangea och röda signaler för att göra sig förstådd!

Alla hundar är olika och den här paletten ska ses som en generell översikt och inte som ett facit. Genom att studera och kart-
lägga din hunds små signaler noga kommer du att lära dig hur just den kommunicerar.

FRÅN KNORR TILL MORR | Hur våra hundar 
reagerar på närhet varierar från dag till dag och 
från situation till situation. Det som ena stunden 
är mysigt och tryggt kan i en annan miljö vara 
mindre trivsamt. Hundar har ett fantastiskt rikt 
kroppsspråk och många olika ansiktsuttryck. 
Genom att lyssna på och respektera vad de 
försöker säga kan vi slippa många konflikter 
och skapa förtroende.

Kort och gott har vi allt att vinna på att inte 
tolkas som hotfulla och helt undvika att använ-
da vår kropp och röst som ett verktyg för social 
press, hot eller bestraffning. Genom att vara 
noga med att vår närvaro alltid ska signalera 
trygghet och vänlighet kan vi göra oss själva till 
en pålitlig resurs för hunden.

Vid träning av nödvändig hantering och 
omvårdnad, som kloklippning, borstning och 

visitering, ta det alltid i små steg och försäkra 
dig om att hunden är på grönt och trivs hela 
tiden.

Vi vill så väl när vi klappar, gosar och vår-
dar våra älskade hundar – se till att det alltid 
uppfattas som det ömhetsbevis du vill att det 
ska vara.
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