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Report info
Report date: den 5 juni 2014 kl 20:43 CEST
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Question 1
Hur använder du din hund?

Man kan markera flera alternativ

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency
by choice

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Sällskap/familjehund 103 28,93% 63,19% 91,15%

Avel 25 7,02% 15,34% 22,12%

Utställning 59 16,57% 36,2% 52,21%

Lydnad 52 14,61% 31,9% 46,02%

Bruksprov, spår, sök eller rapport 38 10,67% 23,31% 33,63%

Bruksprov, skydds eller IPO 3 0,84% 1,84% 2,65%

Tjänstehund, försvarsmakt 1 0,28% 0,61% 0,88%

Tjänstehund, räddning 2 0,56% 1,23% 1,77%

Agility 11 3,09% 6,75% 9,73%

Rallylydnad 35 9,83% 21,47% 30,97%

Vallning 6 1,69% 3,68% 5,31%

Annat 21 5,9% 12,88% 18,58%

Sum: 356 100% - -

Not answered: 50 - 30,67% -

Total answered: 113

Text input

Drag

Barmarksdrag

drag/canicross

viltspår

spår

viltspår

Viltspår
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Specialsök

viltspår

Terapi/Behandlingshund

Viltspår

Vakt

Jakt

spår

Terapihund

Specialsök

Terapihund

Drag

Drag

Text input

Är ibland med på jaktträning (med retrievers).

Är ibland med på jaktträningar med retrievers.

En otroligt lyhörd, intelligent och väldigt älskvärd hund som hela familjen dyrkar trots de problem som redovisas längre fram
i enkäten

Kanske andra saker. Han är bara 8 månader

pensionerad avelstik

Ställde ut innan avel påbörjades

Hon är med mig på vissa kurser och läger. Jag jobbar som instruktör.

Han är så ung att jag inte har börjat med agility, rally, avel eller utställning ännu.

Specialsök

Lavinhund under utbildning
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Question 2
Är din hund försäkrad och i så fall i vilket bolag?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 1 0,61% 0,88%

If 10 6,13% 8,85%

Sveland 19 11,66% 16,81%

Folksam 20 12,27% 17,7%

Agria 60 36,81% 53,1%

Annat bolag, ange nedan 3 1,84% 2,65%

Sum: 113 69,33% 100%

Not answered: 50 30,67% -

Total answered: 113

Text input

Optimal Djurförsäkring

Optimal

Optimal
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Question 3
Är du nöjd med ditt val av ras?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 105 64,42% 95,45%

OSÄKER 5 3,07% 4,55%

Sum: 110 67,48% 100%

Not answered: 53 32,52% -

Total answered: 110
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Question 4
Kan du tänka dig att skaffa en vit herdehund igen? Motivera gärna kort.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 106 65,03% 93,81%

NEJ 2 1,23% 1,77%

OSÄKER 5 3,07% 4,42%

Sum: 113 69,33% 100%

Not answered: 50 30,67% -

Total answered: 113

Text input

Mångsidig hund, lyhörd, lättlärd.

Frisk och trevlig ras

Lättlärd, följsam, "will to please", behagligt temperament. Lugn inne, full fart ute. All-round-hund!

avstår från import och söker mig en väldokumenterad svensk uppfödare...

Är uppfödare, så rasen har fångat mitt hjärta.

En samarbetsvillig, lättlärd och social hund.

Har redan flera och trivs utmärkt med rasen. Den är mångsidig,rolig att arbeta med, frisk och snygg.

En hund som ställer upp på allt. Lättlärd, lyhörd och följsam med lite vaktinstinkt.

Mycket bra allround hund

Min första vita skaffade jag 2012. Ett år senare, 2013 hämtade jag hem en till.

Trevlig, lättlärd med massor av energi och hjärna.

Ja verkligen!...en otroligt trevlig hund både till sällskap och arbete.

Mycket trevliga lätthanterliga

Vaken och intelligent hund.

väldigt trevlig och arbetsvillig.

Lagom mycket jobb för en helt underbar hund!

Blir troligtvis en något mindre hundras.

En underbar ras som är allsidig. Kan även slappna av hemma om det inte händer något på några dagar.

Underbar familjehund - lyhörd men ändå med stark vilja.

Han är toppen!

Barnkär. Lättdresserad. Enda negativa är att de är vita hundhår överallt!

Älskar deras personlighet.

Trevlig hundar med lagom motor,roliga att arbeta med.

God förarkontakt, fantastisk familjehund som älskar barn. Kärleksfull.

Enbart om jag har tänkt arbeta med den, och enbart av erfaren uppfödare.
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Ja, när vår kompis inte finns längre, fast vi kommer nog avvakta några år. Kanske vara hundvakt på helger o ledigheter
under en period.

Har haft flera innan

Underbar ras som kombinerar aktivitet med familj på ett balanserat vis.

Fin bruksras

De är så fantastiska i alla hänseenden!

Älskar trofastheten, intelligensen, vakenheten, lyhördheten smidigheten och utseendet.

Vi har redan två inom familjen, det är underbart att se dem tillsammans. Skulle vara kul att ha två på heltid! Så min har en
kompis att röja med och jag en att träna med!

Härligt temperament och arbetsglada hundar. Med dessa kan man göra allt!

Ja eftersom jag vill ha en arbetsvillig hund så är den Vita herdehunden perfekt.

säll mot flocke stark

JA DETTA VAR DET BÄSTA VI NÅGONSIN HAR GJORT DET ÄR EN HELT UNDER BAR RAS OCH HUND

Trevlig hund sund.

underbar ras

Passar oss bra, men är lite stor.

en mycket bra allroundhund,uthållig,bra spår och sökhund,underbar lydnadshund,vaktar sitt hus och sin matte, snäll och
pålitlig.m.m

Trevlig glad samarbetsvillig glad

En härlig ras

Underbar ras som passar till det mesta.

En trevlig och lättlärd ras som är suverän på att spåra.

trevlig och samarbetsvillig ras. Tyvärr så börjar hundarna se ut mera som tervurenser. Vilket inte var tänkt från början.

Bästa rasen.
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Question 5
Anser du att din hund uppför sig som du förväntade dig att en vit herdehund skulle göra?

Om NEJ, ange gärna avvikelsen

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 90 55,21% 80,36%

NEJ 22 13,5% 19,64%

Sum: 112 68,71% 100%

Not answered: 51 31,29% -

Total answered: 112

Text input

rädslor, många utöver skott och höga ljud

Hade inte räknat med den sena mentala utvecklingen.

Skäller och raggar vid möte med andra hundar. Pga osäkerhet antagligen.

Vaktig och bitig

Inte så pass motiverad att arbeta som jag önskat.

Osäker

Bättre

Rädd för okända människor.

"Hårdare i huvudet" än jag förväntat mig. Är man inte uttalat och tydligt ledare har man inte en chans när det blir en för
hunden spänd situation.

Mer hispig och svåruppfostrad än vad uppfödaren framställde att det. skulle vara. Men det är min första VH.

Bättre än förväntat avseende vakt och familje samspelet.

Dålig mentalitet

Lite mer skärpa än vad jag hade räknat med.

Över min förväntan otrolig perceptionsförmåga, trofasthet och godhet. Lite mer skärpa än vad jag hade räknat med dock
men gillar den också och ser den inte som någon nackdel.

I det stora hela så tycker jag det men min har en del problem med ljudrädslor. Hon blir då ängslig och orolig. Hon har även
varit på gränsen till skygg när det kommer till folk, något jag idag har tränat bort och betraktar henne som reserverad!
Förutom det är hon en nyfiken och framåt hund som älskar att hitta på saker, som en herdis ska vara!

mycke mer osäker mot folk ute

Delvis reaktiv i hundmöten

Hade inga förväntningar

aggressiv mot folk och andra hundar

Något skarpare och vaksammare mot främlingar än väntat.

Gladare busigare socialare än förväntat

Var inte beredd på all stress och ljudet i form av pip, tjut och gnäll när stressen kommer
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Question 6
Hur bedömer du din hunds allmäntillstånd?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Mycket gott 80 49,08% 70,8%

Gott 28 17,18% 24,78%

Medelgott 4 2,45% 3,54%

Dåligt 1 0,61% 0,88%

Sum: 113 69,33% 100%

Not answered: 50 30,67% -

Total answered: 113
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Question 7
Har din hund haft återkommande problem av något slag?

Beskriv detta nedan i korta ordalag

Text input

Nej

magproblem; lös i magen/diarréer, överkänslig mot vissa födoämnen

pannus, (kronisk ögonsjukdom som debuterade vid 5,5 års ålder)behandlas med ögondroppar 2 ggr/dag, hon får ej vistas i
stark UV strålning försvagade mellanhänder, vilket omöjliggör cykling, agility mm, Åksjuk, särskilt vid stadskörning

Känslig mage. Panosteit, återkommande hälta under första året

nej

Blötsår vid bad utan flera timmars föning efteråt.

Analsäcksinflamation

Öroninflammation vid 3 tillfällen.

Nej

Lös i magen, både av mat och bara av att springa runt under långa perioder

Hudproblem

nej, men vi har bara haft hunden i 4 månader ännu, omplacerad 3årig tik.

Magproblem

Allergi

När han var valp hade han växtvärk och fick penicillin två omgångar. Haltade på framben.

Hon är ännu under året och har haft en del besvär med hältor tyvärr. Dock beror det på hennes orädda framfart som vi ser
det.

ED 1

Nej

Lätt form av foderallergi(spannmål) som ger klåda.

Han har haft fyra anfall på en två årsperiod. Senaste var för nio månader sedan. Vi har varit hos specialist o utrett det men
så länge dom inte är för täta eller håller på för länge gör man inget. Så vi hoppas att han inte får några mer....

Nej!

Nej.

Problem med analsäckarna.

Nej.

Lätt magkatarr

Nej

Min hunds allmäntillstånd måste beskrivas som gott med tanke på att hon blir 11 år till sommaren. Lite problem har hon
med öron o ögon och vintertid kan hon bli lite stel vid fuktig väderlek. Vi behandlar stelhet med Hyaluron 365 (vintertid), päls
förebyggande med Omega3 o B-vitamin, ögon med Silk eye o öronen med Otodine vid behov.

Sträckning som gått upp några gånger första levnadsåret.

Pannus, hypothyroidism

Nej inga som helst problem.

Nej

I valp och unghundsåldern hade hon återkommande klåda. Luft i magen i form av rapningar av och till. Tidigare
skendräktigheter men nu är hon kastrerad.

I valp och tidig unghundsålder så hade min hund problem med klåda, allergi och ont i magen av och till.

Skotträdd och rädd för andra höga ljud som påminner om skott/smällare Återkommande muskelinflammation, är friröntgad
och har inga pålagringar.

Växtvärk.

nej inga återkommande

svår klåda

Osäkerhet, reaktiv hundmöten

Svår allergi Karaetit ( Pannus)

Nej
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Eksem i öronen en gång annars ingenting.

Urinläckage i samband med höglöp. Beror på att hon inte fick adekvat behandling för uvi i Norge som valp. Köpte tillbaka
henne och fick behandla i 13 mån innan hon var frisk.

lite röd om sina baktassar från och till.

Stel/öm i bakben/rygg.

Allergi mot husdammskvalster och förådskvalster som ofta ger öronproblem och svamp i tassar.

Det är en mycket skygg och ängslig hund. Har arbetat med henne hos hundpsykolog mm.

Kvalsterallergi

Stress och därtill dålig mage

Klåda i perioder men blivit bättre

Våteksem varje sommar.

Sakätare i unga dagar.

Sakätare i unga dagar.

efter som hon fyller 12 i år så är hon lite stel innan hon har kommit igång
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Question 8
Har din hund avlidit under undersökningsperioden?

I så fall hur gammal blev den?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,61% 0,91%

NEJ 109 66,87% 99,09%

Sum: 110 67,48% 100%

Not answered: 53 32,52% -

Total answered: 110

Text input

Lite över året
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Question 9
Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Temperamentsproblem 1 0,61% 1,23%

Ej avlivad 80 49,08% 98,77%

Sum: 81 49,69% 100%

Not answered: 82 50,31% -

Total answered: 81

Text input

Lever fortfarande.
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Question 10
Vilket år är/var din hund född?

Text input

2010

2009

2010

2012

2011

2009

2007

2012

2010

2006

2011

2008

2009

2010

2012

2011

2009

2012

2012

2012

2009

2009

2010

2008

2010

2010

2004

2012 och 2013

2008

2013

201204

2013

2012

2010

2012

2012

2009

2010

2013

2013

2009

2010

2013

2012

2010
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2006

2006

2009

2010.

2013

2004

2004

2003

2012

2010

2011

2013

2011

2009

2008

2012

2010

2010

2010

2007

2012

2010

2010

2006

2009

2011

2010

2004

2012

2012

2007

2009

2013

2010

2007

2005

2007

2010

2012

2008

2008

2010

2013

2006

2012

2010

2013

2006

2011
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2011

2008

2013

2013.

2006

2002

2008

2005

2013
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Question 11
Vilket hårlag har din vita herdehund?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Långhår 73 44,79% 65,18%

Korthår 39 23,93% 34,82%

Sum: 112 68,71% 100%

Not answered: 51 31,29% -

Total answered: 112
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Question 12
Är hunden en hane eller tik?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Hane 50 30,67% 44,64%

Tik 62 38,04% 55,36%

Sum: 112 68,71% 100%

Not answered: 51 31,29% -

Total answered: 112
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Question 13
Är hunden steriliserad/kastrerad?

Om JA ange ålder nedan.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA, under den här perioden p.g.a. medicinska orsaker 4 2,45% 3,67%

JA, tidigare p.g.a. medicinska orsaker 3 1,84% 2,75%

JA, tidigare p.g.a. beteenderelaterade orsaker 3 1,84% 2,75%

JA, tidigare p.g.a. andra orsaker ange nedan 8 4,91% 7,34%

NEJ 91 55,83% 83,49%

Sum: 109 66,87% 100%

Not answered: 54 33,13% -

Total answered: 109

Text input

Kryptokid

2012 pga tre långa löpperioder/år samt i förhoppning om att hon skulle bli mer stabil

5 år

Hunden var steriliserad vid övertagandet, anledning enligt tidigare ägare var att de ville slippa löpet.

Vet ej då han är omplacerad hos mig.

Misstänkt pyo. Valde sterilisering i samband med detta i och med att hon var starkt påverkad (beteendemässigt) vid löp.

2,5

Livmoderinflammation

Fick ej gå i avel pga extra kota i ryggen.

Min hund kastrerades pga illamående, kräkningar, trötthet, depression och kraftiga löp med rikliga blödningar.
Skendräktighet startade tidigt och höll på länge.

Min hund har haft mkt problem i samband med löpcykeln: skendräktighet som började tidigt med lång duration, illamående,
trötthet, depression och rikliga löp.

4 år

Har en tik också. Blandras.

År 2011

För ett år sedan.

Överväger att kastrera i hälsosyfte.

Eftersom vi inte skulle avla på honom då han var krypt

Efter som hon mådde dåligt när hon löpte. Och hon ville inte para sig, så då beslutade vi att kastrera henne när hon var 5
år.
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Question 14
Blir din tik skendräktig?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA, har hänt någon gång men påverkas ej i arbete/aktivitet 7 4,29% 9,46%

JA, efter varje löp men påverkas ej i arbete/aktivitet 1 0,61% 1,35%

JA, efter varje löp och påverkas påtagligt i arbete/aktivitet 4 2,45% 5,41%

JA, har hänt någon gång och påverkas måttligt i arbete/aktivitet 3 1,84% 4,05%

JA, har hänt någon gång och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet 3 1,84% 4,05%

JA, efter varje löp och påverkas lindrigt i arbete/aktivitet 2 1,23% 2,7%

NEJ 54 33,13% 72,97%

Sum: 74 45,4% 100%

Not answered: 89 54,6% -

Total answered: 74

20 / 60

 



Question 15
Hanars testikelstatus

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

Har/hade två normalt belägna testiklar 48 29,45% 90,57%

Har/hade endast en testikel 3 1,84% 5,66%

Har/hade inga testiklar 2 1,23% 3,77%

Sum: 53 32,52% 100%

Not answered: 110 67,48% -

Total answered: 53
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Question 16
Anser du att din hund är lyhörd och kontaktvillig?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 102 62,58% 99,03%

NEJ 1 0,61% 0,97%

Sum: 103 63,19% 100%

Not answered: 60 36,81% -

Total answered: 103
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Question 17
Är din hund lättdistraherad vid träning?

om JA, av vad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 38 23,31% 37,62%

NEJ 63 38,65% 62,38%

Sum: 101 61,96% 100%

Not answered: 62 38,04% -

Total answered: 101

Text input

katt, kanin

Dofter

Stor viltintresse

ja/nej Andra hundar

Andra hundar. Dock tränar vi inte på klubb längre av andra orsaker.

Andra hundar, fåglar mm. Men han är ju bara nio månader så....

Ibland, ibland inre!...beror på vem hunden/människan är.

Alla typer av störningar. Främst synretning

hon är väldigt lyhörd på ljud

Av det mesta runt omkring.

Hög ljud tex hundskall, barn som skriker, skott

Hon går mycket på näsa så spår av alla slag distraherar henne

katter

Bara ibland när löptikar är i närheten....

Andra hundar, fåglar

Lukter, hundar, människor.

Andra hundar

andra hundar

Alla störningar

Störs lätt av andra hundar, skott o allt som rör sig

Ibland men oftast inte.

Ibland vid lydnadsträning men aldrig spår, sök eller agility. 100% fokuserad då.

Andra hundar.

Andra hundar
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Skotträdd

Allt!

av andra djur kommer nog bli bättre med tiden

Om resten av familjen är med vill han hålla koll på dom

Av andra hundar som leker.

Dofter

Nyfiken på vad som händer runt omkring när han blir uttråkad och vill då göra annat
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Question 18
Reagerar din hund på tillrättavisningar så som du önskar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 97 59,51% 94,17%

NEJ 6 3,68% 5,83%

Sum: 103 63,19% 100%

Not answered: 60 36,81% -

Total answered: 103
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Question 19
Anser du att din hund har lätt att koppla av när inga aktiviteter erbjuds?

Vid NEJ, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 94 57,67% 91,26%

NEJ 9 5,52% 8,74%

Sum: 103 63,19% 100%

Not answered: 60 36,81% -

Total answered: 103

Text input

nej, inte när hon inte har aktiverats under en lång period, tex när jag vart sjuk långdraget (månader), annars lätt att koppla
av

Ja, hemma. På träning/tävling kopplar han av om han är i sin bur, men har svårare utan.

Mitt nej är inte generellt, han kan koppla av också, men om han har leklust försöker han dra igång lek på eget initiativ.

När andra hundar finns omkring

andra hundar

Hon kopplar av mycket lätt även i röriga situationer.

Beror på miljö. I stan absolut, i skog - höga förväntningar.

I bullriga miljöer

Vissa svårigheter utomhus

Kurstillfällen, nya miljöer.

När folk är på besök eller när vi besöker andra

Vid besök samt om vi (släkt) är samlade och någon avviker.
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Question 20
Visar din hund aggresivitet mot okända personer, hundar eller i andra situationer?

Om JA, mot vad och i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 25 15,34% 24,75%

NEJ 76 46,63% 75,25%

Sum: 101 61,96% 100%

Not answered: 62 38,04% -

Total answered: 101

Text input

andra tikar

Okända hundar ibland

Mot vissa hundar.

Personer

Plötsliga möten med okända hundar

I anslutning till sin första kull blev hon mer vaksam mot andra tikar , ej ungtikar.

Utfall om hundar kommer för nära, samt om människor kommer nära dock om han redan är högt i stress.

Hundar, i de flesta situationer. Vi jobbar på det.

Om överdrivet skällande mot allt främmande räknas som aggressivitet, så är svaret ja...

Endast mot någon enstaka äldre tik

Personer, hundar, vid möten

Ibland mot andra hundar men inte alltid

Inte aggressivitet men hon har en otrolig perceptionsförmåga och om hon uppfattar något avvikande eller hotfullt hos
främmande människor så har det hänt att hon har markerat detta genom att resa ragg, höja svans och skallmarkera och då
har jag utökat avståndet i de situationer där jag känner minsta osäkerhet i att personen kommer att tränga sig på. Jag litar
helt på min hund och om jag säger åt henne att lägga av så gör hon det. Men jag lyssnar på henne eftersom det har visat
sig att hon alltid har rätt i det hon vill förmedla och jag utökar hellre avståndet i de få situationer där hon gör mig
uppmärksam på något, eller så ställer jag mig emellan och det fungerar också bra. Om någon skulle ge sig på mig så är jag
dock säker på att hon skulle försvara mig. Om någon annan hund gör utfall eller provocerar så svarar hon tillbaka med all
rätt. Hon är mycket duktig med andra hundar. Hon har aldrig varit i slagsmål men hon står upp för sig och hon har mycket
pondus gentemot andra hundar. Hon har också mycket tålamod och leker fint med andra hundar. Hon är enormt språksäker
och hon har hjälpt många hundar.

Vid plötsliga möten har hon svarat med vakt. Om någon kommer fram för att klappa eller prata. Men inte så mycket längre,
tränat bort beteendet.

när okända personer dyker upp oväntat.

Hundmöten

Han skäller och låter men är inte aggressiv.

Lite vaktig och markerar men inte aggressiv.

Okända människor som kommer för nära.
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Hon springer fram, cirklar runt, skäller och nafsar. Lyder inte inkallning.

mot andra hundar när vi är ute och går på promenad. men det blir bättre och bättre

Hundar han inte känner när han är i koppel

Vid osäkerhet, möten med okända barn och hundar

Hon vaktar sin matte personligen och "sin" trädgård/innegård mot andra hundar och personer med "mystiskt" kroppsspråk,
särskilt efter mörkrets inbrott.

Mot andra mörka hundar, mot män i medellängd.

Hon kan morra åt andra hundar i nya situationer, men hon blir bättre och bättre på det.
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Question 21
Visar din hund rädslor/ängslighet vid något tillfälle mot okända personer eller vid speciella tillfällen/situationer?

Om JA, i vilka situationer och mot vad?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 43 26,38% 42,16%

NEJ 59 36,2% 57,84%

Sum: 102 62,58% 100%

Not answered: 61 37,42% -

Total answered: 102

Text input

mot en del främmande människor, främst män, som vill hälsa/ta på henne

skott o höga ljud

raketer/smällare

Skottlossning,fyrverkerier.

Främmande människor

Om nån okänd springer snabbt emot honom!

Ängslig ibland i möte med personer utan hundvana.

Snabba rörelser när han var i könsmognad. Betydligt bättre sen.

Gillar inte åska eller om man 'höjer rösten'

Mörker

När man möter andra på en väg där vi inte brukar möta så många.

Han är rädd för luftballonger (har sommartid turflygningar över vårt hus)

Ibland mot bilar när vi går i trafiken.

Rädd och osäker mot alla nya människor och även människor som han träffat ett antal gånger. Extremt rädd för barn.

Mot karlar som ser lite skumma ut

Skäller på nya människor om vi möter dem på promenad. Ingen agressivitet. Bara rädsla. Skäller men vågar inte hälsa.

när folk bara går fram och ska klappa henne då säger hon till med ett skall och backar. (unghund)

Han är rädd för vissa okända hundar och kan då skälla, innan han hälsat.

Löpare, rullskido- och skateboard åkare som kommer mot henne.

ännu inte fullt ut socialt tränad så helt naturligt. Tex i stadsmiljöer.

När främmande folk går fram för snabbt

Burdusa män.

Bara mot personer som inte kan hund. Stirrar på henne eller något annat avvikande kan få henne att reagera och backa
eller skälla ut personen.

När andra hundar visar aggretioner, skäller
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Så fort en okänd människa ska hälsa och i vissa fall om de går bakom på promenad eller är för nära.

Mot människor i olika situationer. Beror på kunnigheten hos människan.

möten med personer

När hon hör skott

Inga rädslor över huvudtaget däremot så har hon en stor integritet och gillar inte att främmande människor går rakt på
henne. Om dom väntar lite och ger henne en liten stund att känna in personen så går det hur bra som helst. Jag låter inte
folk tränga sig på henne utan värnar om hennes integritet. Så dom får vänta tills jag säger att det är ok. Jag tycker dock att
hon har blivit mycket öppnare för nya kontakter efter kastrationen.

Om någon stirrar eller hos veterinären där folk närmar sig

Hundmöten

Om det är en person med taskigt kroppsspråk reagerar hon.

tog lite tid ( en dag ) innan han vande sej att åka husbil, var då lite stressad men det gick över

Tycker att det är jobbigt i möte med nya människor.

Främst främmande, men det är egentligen bara familjen som får klappa och få kontakt med henne.

män med skägg

Möten med okända barn och hundar

När det skjuts på nära håll och fyrverkerier

Män i medellängd. Händer

När främmande människor går fram till henne på ett burdust sätt eller om dom går fram och försöker ta på henne.
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Question 22
Visar din hund rädslor/ängslighet vid höga eller plösliga ljud (t ex dammsugare, bil som baktänder, tryckluftsborr, föremål som

tappas)?

Om JA, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 12 7,36% 11,65%

NEJ 91 55,83% 88,35%

Sum: 103 63,19% 100%

Not answered: 60 36,81% -

Total answered: 103

Text input

Visade rädsla vid skott. Numera borttränat.

De ljud som hon har byggt upp rädslor för, kan vara höga el låga. Kan exempelvis passera brunnsborrningsmaskin utan att
reagera, men blir stressad av tvättmaskinens avslutningspip

nyårsafton och dagarna däromkring när det smälls

Bortsett ljud som kan misstolkas som luftballong.

Sirener (ambulans/polis/brandkår), folk i trappuppgången om de låter för högt

Ja ibland.

Nyårssmällare och bil som baktänder

men visst kan hon reagera på höga ljud

Skott, raketer, smällare, åska. Sommartid; regn som slår mot ruta/fönsterbläck.

Föremål som tappas, kraftig blåst, fyrverkerier, skott.

Skotträdd

Hunden är bakskygg

Inte vardagliga ljud som dammsugare och borr, inte heller gatuarbeten etc. Utan ljud som låter som smällare och
gatumusikanter.

Han är inte rädd för något...

fyrverkerier och skott
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Question 23
Visar hunden rädsla då den går på hala eller ostadiga underlag?

Om JA i vilka situationer eller typer av underlag?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 5 3,07% 4,9%

NEJ 97 59,51% 95,1%

Sum: 102 62,58% 100%

Not answered: 61 37,42% -

Total answered: 102

Text input

blanka platsgolv

De flesta underlag som rör sig, låter eller är hala. I alla situationer.

fortfarande osäker på stengolv etc. men hon är unga och inte fullt ut socialt tränad ännu. Har blivit lite försenat pga hältorna
hon haft.

Mycket blanka och hala golv

Rulltrappor
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Question 24
Då hunden ånyo hamnar i en situation då den tidigare visat tecken på rädsla, visar den då rädsla på nytt?

Om JA, i vilka situationer?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 20 12,27% 19,8%

NEJ 81 49,69% 80,2%

Sum: 101 61,96% 100%

Not answered: 62 38,04% -

Total answered: 101

Text input

ja vid vissa främmande människor

alla som vi inte har uppmärksammat första gången och därför inte har tränat

smällare/raketer

Ibland. Om hon ser nåt konstigt. Oftast släpper hon de ganska fort.

Luftballonger.

Tyckte dammsugaren + hårtork var läskigt i början men gick över efter någon månad.

I möten med människor, framförallt barn.

Tillbakadragen

Smällare

Vi kom i en trappuppgång där det ekade. Först var han skeptisk o lite rädd. Jag igonerade och vi gick upp. Jag gjorde om
det 3 ggr, sista gången gick han själv utan koppel inga problem

lär sig fort tycker vi

Kraftiga regnväder sommartid, även om det inte börjar åska kan hon visa rädsla. Förknippar lågtryck/kvav luft och regn med
åska.

Hälsande på okända människor.

Se fråga 22

Skjutdörrar eller annat skrammel.

olika situatoner

Ffa skott

Åka kollektivt

Oftast går det över när hon fått vera vad det är och inte är farligt

Vid närmande av rulltrappa

33 / 60

 



Question 25
Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?

Om JA, beskriv kort problemet

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 35 21,47% 34,65%

NEJ 66 40,49% 65,35%

Sum: 101 61,96% 100%

Not answered: 62 38,04% -

Total answered: 101

Text input

ja att hon är rädd för vissa främmande, ibland går det fint ibland inte, vart jobbigt vid tex veterinärbesök och lydnadstävling.

rädslor, se ovan

Osäker på människor, osäker på hundar (mendet släpper när han får umgås med dom, dock väldigt underlägsen)

Väldigt dominant

Blyg för främmande människor

Som ung, osäker på okända människor. Gick över med åldern.

Kan ibland bli lite ängslig i situationer där han känner att han inte har mitt stöd.

Stort intresse för vilt och stor jakt Inari instinkt, kombinerat med självständighet.

Hundmöten. Väljer om det är möjligt att undvika dessa. Han skäller, morrar, drar och vill fram.

Mycket stort jaktintresse, lyssnar inte alls om hon får upp ett spår...

Överentusiastisk i möte med andra hundar.

Vägrar sluta bitas

Hans rädsla för människor som inte verkar gå över trots mycket träning. När han blir rädd så uppvisar han flyktbeteende.

Paniken under nyårshelgen

hennes osäkerhet

Rädd för vetrinärer

Människorädslan, i perioder har han svårt att möta människor på promenad.

Mkt självständig. Vill gärna ta över, o måste med bestämdhet tryckas ned för att inte göra det. ENVIS.

Överdrivet skällande och vaksamhet mot främmande människor och djur.

Hög aktivitet

rädlan

Ibland utfallen mot andra hundar och när hon hör skott

Skendräktigheten tidigare. Hon har lite separationsångest som kan göra mig lite begränsad ibland.

Rädslorna
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Hundmöten, viss tikaggresivitet

Vissa svårigheter att koppla av utomhus och ibland när många personer befinner sig i hemmet

Stundtals är hon alldeles för kreativ och påhittig. Egentligen inget problem men ibland blir det kostsamt.

Aggressivitet.

Hon är skygg och ängslig mot människor och i nya situationer.

Stress och att hela tiden måste hålla ihop familjen när vi går på promenad (om han är kopplad). Går vi hela familjen så
stressar han och tjuter.

Möten med okända barn och hundar men hon är ännu en unghund.

Vid möte av vissa andra hundar samt människor

35 / 60

 



Question 26
Har din hund haft hudproblem eller klåda?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 28 17,18% 27,72%

NEJ 73 44,79% 72,28%

Sum: 101 61,96% 100%

Not answered: 62 38,04% -

Total answered: 101

Text input

Reagerade mot fästinghalsbandet Scalibor och drabbat av rävskabb.

Reaktion med klåda mot Scalibor fästinghalsband (2,5 år gammal). Rävskabb (3,5 år gammal).

Blötsår ca 2år

Ca 1 årsålder. Torr hud/päls vid fällning.

En sommar (första eller andra sommaren) hade han problem med röd och irriterad hud under en tass efter för mycket
vattenlek.

Torr i huden till och från, eksem

Från valp upp till ca 2 år. Massa klåda och magproblem. Pga foder. Efter när jag byte till rått kött så har det upphört. inga
problem på 3 år.

Svår klåda startade under första löpet. Hon kliade, tuggade fick mkt röd hud med utslag. Visade sig vara allergi mot
födoämnen som var starkast före och under löp. Stabiliserades vid tre års ålder. Nu medicinfri men strikt diet.

Fick klåda vid 10 veckors ålder. Försvann när jag bytte till allergifoder. Sedan till spannmålsfritt foder.

Drabbas lätt av våteksem om man inte är noga.

Hon har tidigare haft lite klåda vintertid vid låg luftfuktighet, se svar om B-vitamin och Omega3 på tidigare fråga

Juvenil demodex som behandlades och ej återkommit

Hon kliade sig lite från första dagen vi fick hem henne vid 8 veckors ålder. Sedan ökade klådan av och till vid
löpcykeln/fällning. Men klådan har aldrig varit extrem.

Fukteksem, endast vid svansroten.

Valpeksem på magen. 3-5 månaders ålder.

sedan han var liten på sina baktassar har han klåda och är röd till och från

vid ca 2,5 års ålder

i somras efter för mycket badande ihavet

Kliade sig för mkt redan som unghund

Började klia sig runt ettårsåldern, kommer vid fällning men mindre klåda nu än förut.

våteksem varje sommar trots att han inte får bada.

Vid 2 års ålder
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konstiga bluppar som förvunnit efter ca 40 minuter ser ut som att hon har blitt stungen av getingar. Och detta sätter sig bara
runt nosen.

klåda på vintern. Jag uppfattar det som ev lite mer torr hud då. Från ca 5 år.
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Question 27
Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 8 4,91% 9,09%

NEJ 58 35,58% 65,91%

Ej sökt veterinär för problemen 22 13,5% 25%

Sum: 88 53,99% 100%

Not answered: 75 46,01% -

Total answered: 88
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Question 28
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 6 3,68% 6,9%

NEJ 81 49,69% 93,1%

Sum: 87 53,37% 100%

Not answered: 76 46,63% -

Total answered: 87

Text input

Då han i vissa perioder kliar sig extremt mycket så är det svårt att lämna honom ensam, då kliar han tills det blöder. Klådan
ökar när han är stressad eller uppe i varv, till exempel under träning.

Pga öppna sår ofta levt med tratt och inte vistats på tex brukshundsklubbar pga infektionrisk

När den varit som värst vid löp så har det varit lite besvärligt men hon har aldrig kliat sig så hon har fått bara fläckar eller så.

mycket klåda vissa dagar/år.

har varit hos vet och fått salva.det fungerar bra

Klåda som är svår att komma till rätta med.
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Question 29
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 86 52,76% 100%

Sum: 86 52,76% 100%

Not answered: 77 47,24% -

Total answered: 86
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Question 30
Har din hund haft problem med infektioner?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 6 3,68% 6,06%

NEJ 93 57,06% 93,94%

Sum: 99 60,74% 100%

Not answered: 64 39,26% -

Total answered: 99

Text input

Fick en infektion i huden efter rävskabbsangrepp 2013.

ja, en urinvägsinfektion.

Hon hade några urinvägsinfektioner som valp

Sår infektioner pga klåda uppstod vid ca 1 års ålder

Hon har aldrig haft en infektion. Förutom parasiter.

Giardiainfektion vid ett års ålder

Hade fram till 15 månaders ålder problem med en envis urinvägsinfektion. Uvi:n började då hon bodde i Norge och
veterinär inte lyckades diagnosticera och hon inte fick behandling. Nu är hon frisk och pigg och glad.
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Question 31
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av infektioner?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 2 1,23% 2,5%

NEJ 57 34,97% 71,25%

Ej sökt veterinär för problemen 21 12,88% 26,25%

Sum: 80 49,08% 100%

Not answered: 83 50,92% -

Total answered: 80
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Question 32
Har infektionerna påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,61% 1,32%

NEJ 75 46,01% 98,68%

Sum: 76 46,63% 100%

Not answered: 87 53,37% -

Total answered: 76

Text input

Tratt och isolering
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Question 33
Har infektionerna varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 77 47,24% 100%

Sum: 77 47,24% 100%

Not answered: 86 52,76% -

Total answered: 77
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Question 34
Har din hund haft matsmältnings- och/eller tarmproblem?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 14 8,59% 14,29%

NEJ 84 51,53% 85,71%

Sum: 98 60,12% 100%

Not answered: 65 39,88% -

Total answered: 98

Text input

återkommande diarréer i skov, från ca 6 mån till 2 års ålder.

Har haft magkatarr vid ett tillfälle. Ca 5 år.

Lös i magen fram och tillbaka. Både pga mat och pga stress. Från födsel.

Känslig mage. Tål ej vissa foder och värktabletter.

Från valp till 2 års ålders. Blod i avföring, lös i magen varje dag. Ont. Inga problem på 3 år efter att börjat utfodra med rått
kött.

Kräks galla ibland när hon inte ätit.

Vid byte av foder valp/vuxen. Långvariga problem med magkatarr. Hittade ett foder som passar henne. Inte haft några som
helst problem med detta sedan flera år tillbaka.

6år

Lätt magkatarr, känslighet för foder och vissa hundgodis - fanns med från början.

Hon var lös i magen och hade kräkningar första dagen hon kom hem till oss och det höll i sig i några dagar. Sedan har hon
alltid haft problem med rapningar av och till. Men hon har i princip aldrig diarré. När hon var 18 månader så blev hon akut
sjuk med kräkningar och magsmärtor. Hon hade ätit en spya ute.

Äter specialkost

Vi misstänker dock att han är något känslig för spannmål

Hon har en känslig mage. Tål endast våtfoder.

Han var 1 år och fick grovtarmskatarr

Återkommande valpdiarrér, har lite känslig mage ex gällande godis och foderbyten.
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Question 35
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av mag- tarmsjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 7 4,29% 8,43%

NEJ 55 33,74% 66,27%

Ej sökt veterinär för problemen 21 12,88% 25,3%

Sum: 83 50,92% 100%

Not answered: 80 49,08% -

Total answered: 83
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Question 36
Har dessa mag-tarmproblem påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 5 3,07% 6,33%

NEJ 74 45,4% 93,67%

Sum: 79 48,47% 100%

Not answered: 84 51,53% -

Total answered: 79

Text input

Fått äta vet-foder samt allmänt jobbigt att vara lös i magen hela tiden.

Hon har haft problem med benhinninflamation och tålde ej värktabletter som veterinär skrev ut så det va väldigt besvärligt
ett tag.

När hon hade problem så var det oerhört besvärligt. Hon hade en eosonofil inflammation i tarm och magsäck troligen
orsakad av parasiter/allergi enligt veterinär. Detta var i unghundsåldern. Dom tog biopsier från magsäck och tarm. Man såg
också att formen på magsäcken inte var helt normal vilket kan förklara rapningarna.

Bara under den tiden han var sjuk
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Question 37
Har mag- tarmproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 78 47,85% 100%

Sum: 78 47,85% 100%

Not answered: 85 52,15% -

Total answered: 78
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Question 38
Har din hund haft problem med fortplantnings- och eller könsorganen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 9 5,52% 9,09%

NEJ 90 55,21% 90,91%

Sum: 99 60,74% 100%

Not answered: 64 39,26% -

Total answered: 99

Text input

vet inte än..första kullen i år

För ung

2 urinvägsinfektioner på kort tid. Prostatit, vilket ledde till kastrering.

Misstänkt pyo - ca 4 år

löper inte. vid 1års ålder

Jobbiga löp. Första löp 1 års ålder

Monorchid. Har haft förhudskatarr av enklare art.

Vätska i livmoderhornen efter en parning vid fyra års ålder. Hon gick tom.

Pyometra, tumör på ena äggstocken.

Han är krypt

När vet tog bort livmodern så var den veckad och tiken hade inga gulkroppar. så hon skulle ha haft väldigt svårt att bli med
valpar.
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Question 39
Har en utredning av problemen skett av veterinär med specialistkompetens?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 3 1,84% 3,9%

NEJ 52 31,9% 67,53%

Ej sökt veterinär för problemen 22 13,5% 28,57%

Sum: 77 47,24% 100%

Not answered: 86 52,76% -

Total answered: 77
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Question 40
Har problemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,61% 1,32%

NEJ 75 46,01% 98,68%

Sum: 76 46,63% 100%

Not answered: 87 53,37% -

Total answered: 76

Text input

Hon fungerade inte optimalt runt löp. Se tidigare anteckningar.
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Question 41
Har problemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 76 46,63% 100%

Sum: 76 46,63% 100%

Not answered: 87 53,37% -

Total answered: 76

Text input

Hon har avmaskats och fått egenhändigt lagad mat som hon mår utmärkt på. Jag tog beslutet att kastrera henne då
försvann klåda, illamående, löp, skendräktighet och depression. Nu har jag en jätteglad hund som är valpig, busig och
livsglad! Jag tror att många av besvären varit hormonrelaterade samt felaktigt foder. Magproblemen och klådan förvärrades
av torrfoder. Prover visade några näringsbrister och för höga värden av vissa mineraler när hon åt torrfoder. Hon hade höga
kopparvärden vilket kan ge skendräktighet. Nu har hon toppenvärden! Lite trix med att göra mat själv men helt klart värt det!
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Question 42
Har din hund haft problem med öronen?

Om JA beskriv dessa kort och ange vid vilken ålder de uppstod.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 8 4,91% 8,25%

NEJ 89 54,6% 91,75%

Sum: 97 59,51% 100%

Not answered: 66 40,49% -

Total answered: 97

Text input

Öroninfl. 12 månader

Öroninflammation, ca 2år

Öroninflammation en gång, tror det var runt 4-årsåldern.

Klåda uppstod vid åtta månaders ålder

Till och från, numera får hon Otodine vid behov se svar tidigare fråga

Lite klåda när hon åt torrfoder. Hon kan fortfarande få det om hon fått något godis hon inte tål.

vid 2 års åldern

Två öroninflammationer som unghund. Allergirelaterat.
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Question 43
Har en utredning av problemen skett av veterinär med speciellt intresse av öronjukdomar?

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

JA 1 0,61% 1,3%

NEJ 60 36,81% 77,92%

Ej sökt veterinär för problemen 16 9,82% 20,78%

Sum: 77 47,24% 100%

Not answered: 86 52,76% -

Total answered: 77
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Question 44
Har öronproblemen påverkat hundens vardagliga liv i stor utstäckning?

Om JA beskriv hur.

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 74 45,4% 100%

Sum: 74 45,4% 100%

Not answered: 89 54,6% -

Total answered: 74
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Question 45
Har öronproblemen varit så svåra så att hunden avlivats för dessa?

Om JA ange vid vilken ålder

Frequency table

Choices
Absolute
frequency

Relative
frequency

Adjusted
relative
frequency

NEJ 76 46,63% 100%

Sum: 76 46,63% 100%

Not answered: 87 53,37% -

Total answered: 76
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