
Mentalitetsundersøkelse for Stabijhoun 
 
Først og fremst vil vi takke alle som har deltatt i undesøkelsen. Vi har fått inn totalt 81 svar, 
både fra medlemmer og ikke-medlemmer – det setter vi stor pris på.  
Hensikten med denne undersøkelsen er å begynne en kartlegging av mentaliteten hos rasen 
vår. Det var mulig å huke av på flere svaralternativer, samt kommentere dersom man ønsket 
å utdype eller om alternativene ikke passet sin hund.  
 
Tisper: 50 stk 
Hannhunder: 31 stk  
 
Alder: Fra under ett år til 11 år. 
 
Spørsmål 1: Hvordan reagerer din hund på at det kommer fremmede inn i deres hus?  
Bjeffer: 57 stk (70,4%) 
Vil hilse på med en gang: 67 stk (82,7%) 
Vil ikke hilse før eier har hilst: 1 stk (1,2%) 
Vil ikke hilse, men holder seg i nærheten: 6 stk (7,4%) 
Holder seg i bakgrunnen: 3 stk (3,7%) 
Gjemmer seg: 2 stk (2,5 %) 
 
Spørsmål 2: Vil din hund kunne gå tur med en fremmed, og hvordan oppfører den seg? 
Går villig med halen i været. Bryr seg ikke: 19 stk (23,5%) 
Går villig nok, men snur seg og ser etter eier. Følger likevel den fremmede: 37 stk (45,7%) 
Går et stykke, men stopper og ser etter eier: 15 stk (18,5%) 
Blir motvillig med: 3 stk (3,7%) 
Går noen skritt, men stopper og ser etter eier. Vil ikke gå lenger: 8 stk (9,9%) 
Vil ikke gå med en fremmed. Setter eller legger seg ned og gjør motstand: 5 stk (6,2%) 
Vet ikke: 14 stk (17,3%) 
 
Spørsmål 3: Hvordan reagerer hunden din hvis den ser eller lukter fugl? 
Interessert: 39 stk (48,1%) 
Stopper opp og følger med: 34 stk (42%) 
Tar stand: 19 stk (23,5%) 
Vil løpe etter/fange fuglen: 49 stk (60,5%) 
Uinteressert: 8 stk (9,9%) 
 
Spørsmål 4: Hva gjør din hund hvis dere treffer på spor av hjortevilt? 
Setter nesa rett ned i sporet og vil følge etter dyret: 42 stk (51,9%) 
Drar i båndet og er ivrig: 39 stk (48,1) 
Hvis løs; stikker av: 23 stk (28,4%) 
Hvis løs; løper etter sporet, men kommer tilbake på innkalling: 27 stk (33,3%) 
Interessert, men følger ikke sporet: 9 stk (11,1%) 
Er lite eller uinteressert i sporet: 13 stk (16%) 
 



Spørsmål 5: Hvordan reagerer hunden din dersom dere treffer på fremmede mennesker 
ute? 
Bjeffer: 21 stk (25,9%) 
Vil hilse med en gang: 20 stk (24,7%) 
Vil hilse når de er nærmere: 27 stk (33,3%) 
Hilser når du hilser (eller godkjenner at hunden får hilse): 31 stk (38,3%) 
 
Sammendrag av kommentarer: 
Vi har fått inn 22 kommentarer og det gjentagende er at hunden er reservert, skeptisk eller 
forsiktig. Noen har kommentert at hunden deres overser den fremmede fordi den ikke har 
noe interesse av å hilse, mens noen har kommentert at den ikke vil hilse før den har fått 
tillatelse av eier/fører. 
 
Spørsmål 6: Reagerer hunden din på trafikken? 
Reagerer lite eller ikke i det hele tatt: 50 stk (61,7%) 
Reagerer på biler: 7 stk (8,6%) 
Reagerer på tunge kjøretøy som buss, lastebil, traktor o.l.: 24 stk (29,6%) 
Reagerer på tog, trikk eller t-bane: 17 stk (21%) 
Reagerer på motorsykler: 14 stk (17,3%) 
Reagerer på utrykningskjøretøy: 8 stk (9,9%) 
 
Sammendrag av kommentarer: 
Til spm.6 er det mottatt 40 kommentarer. Generelt omhandler kommentarene at hunden 
viker unna nærgående trafikk og/eller at det er lydene fra trafikken som fører til reaksjonen 
hos hunden. 9 av 40 kommentarer sier at hunden blir redd og/eller får panikk av trafikken i 
visse situasjoner. Noen kommentarer tilsier at hunden blir stresset og/eller vil jage visse 
kjøretøy i trafikken. En kommentar begrunner hundens reaksjon med en tidligere ubehagelig 
situasjon i nærheten av trafikken. 
 
Spørsmål 7: Hvordan reagerer hunden din på plutselige lyder både innendørs og utendørs? 
Reagerer lite eller ikke i det hele tatt: 22 stk (27,2%) 
Skvetter, men avreagerer kjapt: 26 stk (32,1%) 
Bjeffer et lite bjeff: 18 stk (22,2%) 
Blir nysgjerrig og vil undersøke: 31 stk (38,3%) 
Skvetter og kan ta tid før hunden avreagerer: 6 stk (7,4%) 
Bjeffer gjentatte ganger: 31 stk (38,3%) 
Blir redd og/eller opphisset: 7 stk (8,6%) 
 
Sammendrag av kommentarer: 
Vi har fått inn 33 kommentarer til spm.7. De fleste kommentarene sier at hunden varsler når 
noen går inn på eller forbi eiendommen. Bjeffing på ukjente lyder utenfra er også 
gjentagende. Plutselige og høye lyder er det også flere hunder som reagerer på med bjeffing 
og usikkerhet. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hunden går alle steder jeg går. Viser ikke tegn til utrygghet. 
Hunden går alle steder jeg går etter at jeg har vist den at det ikke er farlig    
Hunden blir usikker, og jeg må lokke/overbevise den om ah det er trygt å følge med. 
Hunden blir usikker, og stopper opp.  
Den vil ikke gå på slike underlag, og setter seg eller legger seg ned. 
Hunden nekter å være med. Den prøver å trekke seg unna og rømmer dersom den kommer 
løs. 
Vet ikke. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Den tåler godt å være alene noen timer. Den sover stort sett og ødelegger aldri noe. 
Den liker ikke å være alene, piper litt, men roer seg fort og ødelegger ingenting. 
Den liker ikke å være alene, den piper og bjeffer når jeg går, men roer seg etter en stund. 
Den liker ikke å være alene, den piper og bjeffer, og er urolig hele tiden mens jeg er borte. 
Den hater å bli alene og vil ødelegge ting dersom den blir forlatt i mer enn noen få minutter. 
 

 
Min hund liker ikke hunder av samme kjønn som den selv, med noen få unntak. 
 
 

 



Sammendrag av kommentarer til spørsmål 15: 
28 kommentarer er mottatt. Ut ifra kommentarene og statistikken opplever i underkant av 
halvparten av hundene som har deltatt i undersøkelsen en form for indre stress. Enten i 
form av at hunden blir overivrig eller nervøs. De fleste kommentarene påpeker mengden 
mennesker som avgjørende, i tillegg til andre faktorer som støy og andre hunder.  
 
 
 
Har hunden din hatt en traumatisk opplevelse som påvirker noe av det ovennevnte –
gjerne skriv en kommentar her: 
10 av 38 kommentarer sier at hunden har opplevd en eller flere traumatiske opplevelser, de 
fleste av ulik sort. Så å være uheldig situasjon med lyder, bilkjøring, andre 
hunder/mennesker. 
 
Påvirkes hverdagen negativt i en eller flere situasjoner på grunn av en bestemt atferd? 
Hvis ja, skriv en kommentar nedenfor. 
Her har vi mottatt 43 kommentarer. Ordlyden viser til bjeffing som problematisk i noen 
situasjoner. Ellers er skepsis til fremmede en veiende faktor. Noen såpass at man unngår 
situasjoner hvor man vet det vil være mye mennesker. Dårlig evne til å avreagere blir også 
vist til. Et fåtall påpeker at å være alene hjemme kan være problematisk. Utagerende 
oppførsel mot hannhunder og utfall mot trafikk blir også nevnt her. Vokting og aggressiv 
oppførsel mot mennesker er det et fåtall som har kommentert. Redsel for skudd og 
fyrverkeri er det flere som nevner og noen må tilrettelegge for trygghet for hunden f.eks 
på nyttårsaften. 
 
Ytterligere kommentarer:  
Her var det veldig hyggelige tilbakemeldinger på rasen. Det går igjen at hunden er en fin 
familiehund med gode arbeidsevner. Det er flere kommentarer på hvor glade de er i barn og 
lek, samt deres intelligens og deres lyst til å være med på aktiviteter familien begir seg ut på. 
Godt gemytt og evne til å avreagere blir kommentert i positiv sammenheng her. 
Lyder som skudd og fyrverkeri blir igjen tatt opp som problematisk for en del hunder og det 
samme gjelder reservasjon ovenfor fremmede mennesker (mørkkledde og/eller menn). 
Nervøsitet og usikkerhet kommenteres, og at det har vært vanskelig å jobbe med fordi 
hunden påvirkes slik at hverken mat eller lek fanger interesse. En kommentar sier at de ikke 
ville anbefalt rasen uten videre med tanke på sin egen hunds atferd, men at hunden 
fungerer godt i sitt hjem da de vet triggere og hvordan de skal håndtere hunden. 
Noen få kommentarer handler om spørreundersøkelsen og at noen svaralternativer ikke 
passet sin egen hund – det er tatt i betraktning.   
 
 
 


