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Abstract 

Ear cropped and tail docked dogs is not an unusual sight in the society in Sweden even 

if the operations have been illegal for almost 70 respectively 30 years. In this master 

thesis I aim at analyzing how ear and tail cropping affect the dog’s communication and 

welfare.  

Dogs use signaling indicators like ears and tails for intraspecific and interspecific 

communicate. The indicators are used separately or together to signal different moods 

and the most important structure is the tail. Both humans and other dogs observe the tail 

of the meeting dog to interpret its mood. The ears do not have as prominent role in the 

communication, probably because of the impact humans have had during domestication 

and selective breeding. Dogs with immobile long hanging ears or constantly upright 

ears have difficulty to mediate their intentions. The most common methods for cropping 

is surgical operations and for docking it is surgical operation or a hard rubber ring that 

cuts of the blood circulation. Cropping and docking does not pose any risk prevention 

advantages. Today cropping and docking on dogs are done primarily by tradition, breed 

standards, aesthetic reasons and in some cases for the convenience of the owner. Dogs 

that are being cropped or docked feel pain and suffer during the procedures but also 

during healing and in some cases for the rest of their lives. In Sweden illegally 

performed operations on ears and tail are performed on dogs.                   
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Sammanfattning 

Öron- och svanskuperade hundar är fortfarande en inte helt ovanlig syn i det svenska 

samhället, trots att det har varit förbjudet att utföra ingreppen i 70 respektive 30 år. Med 

denna magisteruppsats vill jag analysera vilken betydelse operativa ingrepp på öron och 

svans har på hundens kommunikation och välfärd. Uppsatsen är en kvalitativ 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker, 

djurskyddslagstiftning, betänkanden, rättsfall, myndigheters hemsidor samt icke-

vetenskapliga webbplatser.  

För att hundar ska kunna kommunicera med artfränder och även med människa 

använder sig hunden av flera olika signalstrukturer, där ibland öron och svans. Den 

viktigaste signalstrukturen av dessa är svansen som används för att förmedla hundens 

sinnesstämning. Öronen har inte en lika framträdande roll i kommunikationen, vilket 

troligtvis är en bieffekt av människans selektiva avel. Hundar som har orörliga 

hängande öron eller konstant upprättstående öron har svårare att förmedla sina 

intentioner. De vanligaste metoderna vid kupering är kirurgi och på svans kan även en 

metod med gummiring användas för att strypa blodtillförseln vilket leder till nekros och 

att svansen faller av. Kupering kan inte motiveras som skadeförebyggande åtgärd då 

hundar som utsätts för kupering får utstå smärta och lidande både under ingreppet och 

under läkningsprocessen. Illegala operativa ingrepp på hundars öron och svans 

förekommer i Sverige.              
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1 Inledning och bakgrund 
Hundarnas ursprung och evolution är en kontroversiell fråga inom forskningsvärlden. 

Det mesta tyder på att de härstammar från vargen, Canis lupus, och domesticerades i 

södra Östasien för minst 15 000 år sedan (Wang et al. 2016; Wells 2009). Den selektiva 

aveln av hundar kan i viss mån ses som ett stort biologiskt och genetiskt experimentet, 

där människan påverkat en rad egenskaper hos hunden (Jensen et al. 2016). 

Domesticeringen av hundar ägde rum långt innan människan blev bofast; lantbrukets 

djur domesticerades först för 10 000 år sedan (Jensen et al. 2016). En trolig förklaring 

till att vargen kunde domesticeras är att den är en väldigt social vid ung ålder och att 

människan relativt lätt kunde ta kontroll över aveln. En egenskap hos vargarna som 

avlades på var troligen förmågan till samarbete med människan. Under 

domesticeringsprocessen har hundar utvecklat en god förmåga att uppfatta och 

kommunicera över artgränserna (Jensen et al. 2016). Som ett resultat av den långvariga 

aveln har hundar blivit den mest variabla däggdjursarten på jorden med raser som väger 

under 1 kg till hundraser som väger över 80 kg. Hundarnas utseende varierar också stort 

med olika typer av färg, päls och form. Även beteendet varierar då vissa raser är 

specialister på att jaga och andra på att vakta, valla eller att vara sällskapshund.  

En negativ sida av att människan styr aveln på hundar är att överdrivna 

rasstandarder ibland går före djurens välmående (Jansson & Laikre 2014). Under de 

senaste 100 åren har allmänhetens intresse för hundutställningar ökat och selektiv avel 

har fokuserat mestadels på hundars utseende och estetik (Jansson & Laikre 2014), vilket 

har lett till att många raser lider av sjukdomar och fysiska defekter som påverkar 

individen negativt genom hela livet (Jansson & Laikre 2014). Även hos svenska 

hundraser har forskare funnit att den genetiska diversiteten har minskat under en 30-års 

period och en viss nivå av inavel kunde ses på samtliga raser som undersöktes (Jansson 

& Laikre 2014). Det är inte helt ovanligt i länder som Vitryssland, USA, Kanada och 

vissa delar av Australien att utseendet ”förbättrats” kirurgiskt för att hundarna ska se 

estetiskt ”korrekta” ut. Operativa ingrepp som utförs för att förändra hundarnas utseende 

är exempelvis svans- eller öronkupering (Mills, Robbins, & von Keyserlingk 2016). 

Kupering definieras som avsiktlig stympning av öron eller svans och klassas som 

misshandel av djur i Sverige om det sker utan veterinärmedicinska skäl (Striwing 1987).   

Öronkupering på hund har varit förbjudet i Sverige sedan den första 

djurskyddslagen, lag (1944:219) om djurskydd. Kupering av svans på hund förbjöds 

1989. Det fanns ett starkt motstånd mot kuperingsförbudet, vilket resulterade i flera 
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domar i början på 1990-talet (Striwing 1998). Ulf Uddman, VD på Svenska 

Kennelklubben (SKK) uttalade år 2006 att Kennelklubben gärna såg att förbudet mot 

svanskupering skulle tas bort (Castelius 2006). Då ansåg SKK att svanskupering inte 

var plågsamt och tillät lagligt kuperade hundar att delta i tävlingar och utställningar.  

I utställnings- och championatreglerna från SKK som började gälla 1 januari 2017 

får hund född före 1 januari 2008 i land där öronkupering är tillåtet delta på utställning, 

Svenska Brukshundsklubbens (SBK) exteriörsbeskrivning, prov, tävling och 

beskrivning. Hund med kuperade öron född efter 1 januari 2008 får inte delta på 

utställning eller SBKs exteriörbedömning. Hund född efter 1 januari 2008 i land där 

öronkupering är tillåtet får delta på prov, tävling och beskrivning. Svanskuperad hund 

och hund som inte fötts med naturligt hellång svans födda efter 1 januari 2008 får inte 

delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning (SKK u.å.). Det finns dock undantag 

för hund född i Sverige och där svanskupering utförts i Sverige av veterinärmedicinska 

skäl. För att en veterinärmedicinskt kuperad hund ska få delta på utställning och SBKs 

exteriörbeskrivning krävs det att ett veterinärintyg uppvisas. Hund ur rasgruppen 

stående fågelhundar födda i land där svanskupering är tillåten eller har svanskuperats av 

veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt lång svans får delta på 

utställning och SBKs exteriörbeskrivning, för specifika raser se tabell 1 (SKK u.å.).  

Hund som är kuperad och inte får delta på utställning kan efter särskild prövning 

ges rätt att bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i 

stamboken. För att kuperad hund ska få särskild prövning krävs det att något av följande 

krav är uppfyllda (SKK u.å.):  

 Är född i land där svanskupering var tillåtet när det utfördes, av 

veterinärmedicinska skäl  

 Är inte är född med naturligt hellång svans  

 Är inte är av ras som redovisas i tabell 1 

 

Tabell 1 Hundar som får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan naturligt hellång svans. 

Källa: SKK (u.å.) 

Grupp Ras 

Grupp 1 australian shepherd 

australian stumpy tail cattle dog 

berger des pyrénées (båda varianterna) 

bouvier des ardennes 

bouvier des flandres 

gos d’atura catalá 

hrvatski ovcar 

mudi 

old english sheepdog 
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polski owczarek nizinny 

schipperke 

welsh corgi pembroke 

Grupp 2 dansk-svensk gårdshund 

engelsk bulldogg 

entlebucher sennenhund 

Grupp 3 jack russell terrier 

rat terrier 

terrier brasileiro 

tenterfield terrier 

Grupp 5 karelsk björnhund  

västgötaspets 

Grupp 6 smålandsströvare 

Grupp 7 stående fågelhundar 

Grupp 8  perro de agua español 

Grupp 9 bostonterrier 

franska bulldogg 

king charles spaniel 

 

Öron- och svanskuperade hundar är fortfarande ett aktuellt ämne även om det i 

Sverige har varit förbjudet att utföra svanskupering i närmare 30 år och öronkupering i 

70 år. Även om det har varit förbjudet att utföra ingreppen i Sverige förekommer 

fortfarande öron- och svanskuperade hundar på hundutställningar (Fig. 1) och i 

kennelannonser. Det är inte ovanligt att se kuperade hundar i reklamfilmer, filmer, 

musikvideos m.m. Eftersom det förekommer kuperade hundar i media föreligger det ett 

intresse att skaffa hundar med dessa ”egenskaper”. Hundsport är idag en global 

företeelse och rashundar transporteras över landsgränser. Det importeras avelsdjur till 

Sverige och utländska deltagare syns på svenska hundutställningar. Med detta 

examensarbete vill jag fördjupa mig i operativa ingrepp på öron och svans hos hund, 

speciellt kupering. Med obefogade ingrepp avses ingrepp som inte gynnar individens 

välfärd.   
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Figur 1. Öronkuperad american staffordshire terrier och öron- och svanskuperad dobermann på en SKK-

hundutställning på hösten 2016. Foto: © S. Sarenbo  

 
  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att studera vilken betydelse hundarnas öron och svans har 

i intraspecifik kommunikation men även interspecifikt med människor. Syftet är också 

att erhålla en djupare förståelse om och hur hunden påverkas fysiskt och psykiskt vid 

kupering, både på kort och lång sikt, samt orsaken till kupering, förr och idag.  

 

 Är öronen och svansen lika viktiga som signalstruktur vid hundens intra- 

och interspecifika kommunikation?  

 Vilka metoder används vid kupering av öron och svans?  

 Förekommer det ur djurskyddssynpunkt befogade operativa ingrepp på 

öron och svans på exempelvis arbetande hundar? 

 Förekommer det illegala operativa ingrepp på öron och svans i Sverige? 

 Hur påverkas hundens välfärd av öron- och svanskupering?  

 

Min hypotes är att hundar som har kuperade öron och svans utsätts för lidande 

under ingreppet men också under läkningsprocessen, och att de kan drabbas av en 

nedsatt välfärd med svårläkta sår och inflammationer efter ingreppet. Dessutom kan 

kuperade hundar ha svårare att kommunicera med artfränder och riskera att bli 

missuppfattade, vilket kan leda till skador. Vidare försvåras hundarnas kommunikation 

med människor efter det operativa ingreppet.   
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1.2 Metod 

Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar funna i 

Linnéuniversitetets databas OneSearch samt GoogleScholar, där artiklarna kommer från 

fackgranskade tidsskrifter (på engelska peer-reviewed). Majoriteten av böckerna är 

fackgranskade innan publicering eller publicerade av erfarna personer med djupa 

kunskaper inom området. Artiklarna har begränsats till fulltextartiklar på engelska och 

svenska med sökord aktuella i alla fällt, och urvalet baserades på abstrakt med relevant 

information, se tabell 2. Majoriteten av träffarna har sitt ursprung i etologiska 

tidsskrifter då fokus ligger på beteende hos hunden, men även veterinärmedicinska och 

några sociologiska då människan är inblandad i ingreppen och tolkningar av hundar. 

Vidare har jag använt mig av originalartiklar ur artiklarna och böckerna som jag inte 

fann genom litteratursökningen. Tidsskrifterna har jag analyserat via Ulrichsweb för att 

säkerställa att samtliga artiklar har blivit fackgranskade innan de publicerades.  

 

Tabell 2 Litteratursök i OneSearch med sökord, antal träffar på fulltextartiklar och lästa abstrakt.  

Sökord Träffar Lästa abstrakt 

Domestication dog 6 118 13 

Dog communication 82 310 31 

Dog communication tail 13 141 9 

Dog docking 2 594 11 

Dog cropping 2 880 2 

Dog breeding problems 10 453 12 

 

För att finna historia och kunskaper om utvecklingen av förbud i Sverige samt 

vilka regler som gäller studerades djurskyddslagstiftning, betänkanden från Statens 

offentliga utredningar samt rättsfall från svenska domstolar. Även myndigheters 

webbplatser har använts i examensarbetet för att få en mer beskrivande och bredare 

innebörd av innehållet i lagtexter. Icke-vetenskapliga webbplatser har också studerats så 

som Aftonbladet, Blocket, Svenska Kennelklubben, olika forum och uppfödarsidor.  

För att finna svenska rättsfall kontaktades länsstyrelser, polismyndigheter och 

tingsrätter men det gav inget resultat. Via min handledare fick jag tips gällande rättsfall 

från 1990-talet och kontakter för att få tillgång till fall från de sista tio åren som rörde 

öronkupering. För att erhålla ytterligare information kunde jag med hjälp av 

målnummer begära ut mer information av ett av ärendena hos Polismyndigheten.   
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2 Beteendeegenskaper hos hund 
Urval av hundarnas beteende har haft en avgörande roll i domesticeringsprocessen. I 

början av domesticeringen var urvalet troligen baserat på tamhet (van den Berg 2016). 

Med tiden började man avla på specifika egenskaper som passade de arbetsuppgifter 

som hundarna skulle utföra, så som vakt, vallning, jakt, drag eller sällskap. Det är först 

under senare tid som det fysiska utseendet (fenotypen) har spelat en avgörande roll i 

avelsprocessen (van den Berg 2016). Coppinger och Coppinger (2001) presenterade den 

jaktsekvens som fungerar som en motor för en karnivor vid sökande och fällande av sitt 

byte. Sekvensen följer: ORIENT  EYE-STALK  CHASE  GRAB-BITE  KILL-

BITE  DISSECT  CONSUME. Hundarnas sekvens har med hjälp av människans 

avel drivits fram och förstärkts eller förtryckts beroende på vilken uppgift rasen ska 

utföra (Coppinger & Coppinger 2001). Border collien är ett bra exempel där den första 

sekvensen i serien har förstärkts: orient  EYE-STALK  CHASE  dissect  

consume. Detta för att erhålla en god vallhund, medan den senare delen av sekvensen 

har förtryckts då collien inte ska fälla djuren de vallar. Raser som används som 

boskapsvaktare har inga som helst jaktbeteenden kvar och hela sekvensen har avlats 

bort och endast  consume finns kvar på en idealisk boskapsvaktare (Coppinger & 

Coppinger 2001). Hundraser som har avlats fram för att jaga och fälla andra djur 

inklusive den egna arten är så kallade kamphundar, med raser som pitbullterrier, 

staffordshire bullterrier, american staffordshire terrier och andra bull-raser; i dessa raser 

har avel drivits för att förstärka den senare delen i jaktsekvensen. De brukar gå från EYE 

 SHAKE BITE/KILL BITE och ibland hela vägen till DISSECT utan stegen däremellan 

(Blyth u.å.).      

Hundpopulationen har under årtusendens lopp utsatts för populationsflaskhalsar, 

grundareffekter, genetisk drift och stark artificiell selektion som har bidragit till att den 

har en hög diversitet när det kommer till morfologi, sjukdomsmottaglighet och 

beteendekaraktärer. Det finns beteendevariationer som är genetiskt betingade mellan 

hundraserna (van den Berg 2016), däribland beteende och kommunikationssignaler. 

Hundar har genom åren avlats på egenskaper och utseende som passar till arbetet de ska 

utföra vilket har lett till att deras utseende och rörelsemönster är kopplat till beteendet, 

på engelska kallat ”behavioral conformation”. Avkomman till vallhundar, retrievers, 

slädhundar och kamphundar ärver sitt beteende och utseende och blir specialister på 

respektive område (Coppinger & Coppinger 2001).  
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3 Hundens kommunikation  
Djurs kommunikationssystem har evolverat så att individerna kan fatta beslut baserade 

på beteende, fysiologi och morfologi hos andra individer genom användandet av 

signaler. Signaler är förändringar i miljön orsakade av en individ (utsändaren) vilken 

kan överföra information till en annan individ (mottagaren). Sändning och mottagning 

av signaler är viktigt för att kunna reglera de sociala interaktionerna genom 

kommunikation av intentioner och känslomässiga nivåer hos individerna (Endler 1993). 

Repertoaren av tillgängliga signaler inom en art beror på individernas beteende och 

morfologi (Endler 1992). När honor i djurriket väljer partners föredrar de ofta hanar 

med en tydlig signalering. Hanar med starka färger, tydliga färgkontraster, som är 

snabbare eller har en bättre uppvisning, högre ljud, starkare doftavgivelser, stor kropp 

m.m. men även svanslängd är något som är avgörande när honor väljer vem hon ska 

para sig med (Endler 1992). Denna valmöjlighet är begränsad av oss människor i och 

med domesticeringen av hundarna.    

Hundar har flera olika sätt att kommunicera med signaler från kroppshållningen 

med förstärkning av huvud och svans. För att avge ett kraftfullare uttryck nyttjas ögon, 

läppar och tänder. Hundar kommunicerar även med hjälp av ljudsignaler som morrande, 

skällande, ylande, gnällande (Horowitz 2009), och doftsignaler. Intraspecifik och 

interspecifik kommunikation kan förändras om signaleringsstrukturen som används vid 

kommunikation är förändrad eller gått förlorad. Morfologiska förändringar genom 

domesticeringen, framför allt rasaveln, har påverkat hundarnas möjlighet att 

kommunicera med varandra (Kerswell, Butler, Bennett & Hemsworth 2010). Vanliga 

förändringar som gör det svårare att sända signaler är långa hängande öron och hår över 

ögonen. Vissa forskare menar till och med att den bredd av morfologiska variationer 

som finns hos hundar har gjort att den visuella kommunikationen har blivit av mindre 

vikt och övergetts för lukt- och hörselkommunikation (Kerswell, Butler, Bennett & 

Hemsworth 2010).       

 

3.1 Kommunikativa utvecklingsfaser 
Under de sista veckorna av den prenatala perioden hos hund kan fostret börja lära sig att 

känna igen distinkta odörer (anisfrö) som tillförts i moderns föda (Wells & Hepper 

2006). När valparna var 24 timmar gamla såg forskarna att de valpar som hade blivit 

utsatta för anisfrön i livmodern hade en preferens för anisfrön utanför livmodern (Wells 

& Hepper 2006). Den neonatala perioden pågår från partus tills valparna är runt två 
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veckor gamla och under denna tid är de känsliga för taktila stimuli och vissa typer av 

lukter och smaker. Valparna har inte utvecklat någon god kognitiv förmåga, men vissa 

influenser under denna period kan ha långtgående effekter på valparnas beteende. Även 

stress tidigt i livet kan ha negativa effekter på valparnas beteende och psykiska 

utveckling under en lång tid (Serpell, Duffy & Jagoe 2016). Tidig hantering och låg 

stress orsakad av människan kan ge lugnare och mer explorativa valpar. Moderns 

hantering av valparna under den neonatala perioden har avgörande och långvariga 

effekter på valparnas psykiska och beteendemässiga respons orsakad av stress (Serpell, 

Duffy & Jagoe 2016). Transitionsperioden startar då valparna öppnar ögonen runt dag 

13 och avslutas mellan dag 18-20 då öronkanalerna öppnar sig och de blir känsliga för 

plötsliga höga ljud. Valparnas beteende ändrar sig då de börjar krypa både framåt och 

bakåt men även ställa sig upp och börjar gå, om än vingligt. De börjar socialisera med 

sina syskon och leka genom att visa sociala signaler så som morrande och svansviftning 

(Serpell, Duffy & Jagoe 2016).  

Socialiseringsperioden är en viktig period för formationen av valpens förmåga för 

att skapa relationer och social anknytning till både föräldrar och syskon men även 

interspecifika relationer (Serpell, Duffy & Jagoe 2016). Under den här perioden sker det 

en snabb utveckling av valpens kognitiva förmåga (Serpell, Duffy & Jagoe 2016). 

Redan från sex veckors ålder kan valpar uppfatta människans kommunikation i form av 

pekande gester (Riedel, Schumann, Kaminski, Call & Tomasello 2008). Vid denna ålder 

har de inte präglats tillräckligt mycket på människor för att ha lärt sig människans 

kroppsspråk, vilket tyder på att den kommunikativa uppfattningsförmågan hos valparna 

är en speciell anpassning hos hundar, en anpassning som är medfödd och utvecklas vid 

ung ålder (Riedel, Schumann, Kaminski, Call & Tomasello 2008), men det finns delade 

meningar om detta; Dorey, Monique, Udell och Wynne (2010) menar att anpassningen 

uppstår först vid 21 veckors ålder. Den optimala perioden för att socialisera valpen är 

när den är mellan sex och åtta veckor gammal. Valpen har då en relativt stark 

motivation till att närma sig och skapa en social kontakt med en främmande (Serpell, 

Duffy & Jagoe 2016). Den juvenila perioden börjar vid ungefär 12 veckors ålder och 

valpen är då inte längre lika intresserad av att närma sig främmande individer. Den 

pubertala perioden startar någon gång efter sex månaders ålder, beroende på när valpen 

blir könsmogen. När det kommer till effekter på den vuxna hundens beteende är den 

pubertala perioden i hundarnas liv den minst undersökta perioden, men man har sett att 
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erfarenheter skapade under perioden kan utveckla långtidsförändringar i beteendet 

(Serpell, Duffy & Jagoe 2016).                    

             

3.2 Visuell kommunikation 
Hundar använder sig av visuella signaler samt doft- och ljudsignaler vid 

kommunikation. I jämförelse med andra arter så som katter och primater är hundar inte 

särskilt drivna av synen. Det har uppskattats att hundarnas synskärpa är ungefär sex 

gånger sämre än människans och även att färgseendet är svagare. Hundarna ser i 

ungefär samma färgskala som en människa som har röd/grön färgblindhet (Wells 2009). 

Genom evolutionen har hundar inte varit beroende av att utveckla synskärpan utan 

istället har fokus legat på att utveckla förmågan att se i gryning och skymning samt att 

upptäcka rörelser (Wells 2009). Inga visuella signaler har tillkommit under 

domesticeringen utan alla signaler som sänds med hjälp av kroppsspråket har funnits 

med sedan hundarna separerades från sina förfäder, däremot kan det vara så att några 

signaler har försvunnit eller försvårats med rasaveln (Bradshaw & Rooney 2016).  

Visuell kommunikation kan endast signaleras inom ett visst avstånd, när hundarna 

är inom synhåll för varandra. De första signalerna som sänds och tas emot är 

kroppsstorlek och mankhöjd. I vissa fall kan även svansposition, framför allt om den är 

i rörelse, vara en viktig första signal. Ju närmre hundarna kommer varandra desto 

tydligare blir signalerna och det kan även ses hur mötande hundar har rest ragg, dvs. 

pälsen på ryggen (Bradshaw & Rooney 2016). Hundarna använder sig av en stor 

variation av visuella signaler för att visa sina intentioner för andra. Position av kroppen, 

öron, svans, päls och ögonriktning kan alla ge viktig information om status och 

beteendeintentioner (Wells 2009); se figur 2. Rörelse är inblandad i många visuella 

signaler som tolkas som att hundarna vill ha uppmärksamhet, så som svansviftning. 

Hundar ser dåligt på nära håll och då tar lukt- och smaksinnet över (Bradshaw & 

Rooney 2016). Mottagande hund kan utifrån de visuella signalerna från sändande hund 

bestämma om den ska undvika kontakt, ignorera, uppvisa ett oförändrat beteende mot 

sändaren eller närma sig och eventuellt söka kontakt med den signalerande hunden och 

själv sända ut signaler vid det eventuella mötet. Om hundarna förs i koppel begränsas 

deras möjlighet att uppfatta och svara på mötande hunds signaler och framför allt är 

deras möjlighet till ett fysiskt möte reducerat (Westgarth et al. 2010), men även de 

signaler som de kan utföra och visa reduceras (Bradshaw & Rooney 2016).     
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Vid möte med andra individer uppvisar dominanta hundar ofta en upprätt 

kroppsposition, upprätt svans och bibehåller fast ögonkontakt. Ibland visar en aggressiv 

och dominant hund tänderna och reser ragg. Samtliga visuella signaler används för att 

göra djuret större och mer hotfull, för att reducera sannolikheten för en närkamp (Wells 

2009). Underlägsna hundar gör sig däremot mindre genom att sänka sin kropp, öron och 

svans samt att undvika ögonkontakt med en dominant individ, ibland kombinerat med 

urinering. Väldigt underlägsna hundar lägger sig på rygg med magen upp mot den 

dominanta individen, även här i kombination med urinering. En hund som är aggressiv-

underlägsen kan ge en blandad och förvirrad framställning av signaler, dels med en 

kaxig attityd som tyder på att hunden vill slåss genom att resa ragg och visa tänderna 

dels med en underlägsen attityd som visar att hunden vill fly undan situationen med 

tryckta öron, låg kroppshållning och låg svans (Wells 2009). Det verkar också vara så 

att hundar beter sig olika beroende på vilken ras motstående hund är av samt vilken färg 

hunden har, troligtvis ett resultat av generalisering från tidigare erfarenheter (Bradshaw 

& Rooney 2016).  

 

 

Figur 2. Springer spanieln är underlägsen i leken då den gör sig mindre och trycker sig bakåt från 

blandrasen som är dominant och visar ragg samt en upprättstående svans, kroppen är riktad framåt. Foto 

hämtat från Flickr och taget av Eric Sonstroem med licens CC BY 2.0, inga förändringar är genomförda. 

Länk: https://www.flickr.com/photos/sonstroem/16279373463/      

 

Hundar visar hela sin signalrepertoar mot andra djur, inklusive människor. Det är 

dock inte alltid som människan är tillräckligt snabb på att uppfatta signalerna, framför 

allt inte de mer underlägsna signalerna. När människan har en oförmåga att läsa av de 

underlägsna signalerna som hunden uppvisar kan det ibland leda till att hunden biter 

eller skadar personen (Wells 2009).                           

Artificiell selektion har resulterat i en bred variation av utseende hos hundarna 

och det är inte alltid till fördel för deras fysiska förmåga, vid kommunikation och 

sändande av signaler (Bradshaw & Rooney 2016). Hundraser som avviker mest från 

vargens utseende och stannar kvar utseendemässigt i det juvenila stadiet avviker mest 

https://www.flickr.com/photos/sonstroem/16279373463/
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från den ursprungliga kommunikationen. Vissa sociala signaler används olika beroende 

på individens morfologiska utseende och då framför allt noslängd. Vilka och hur ofta 

signaler sänds och tas emot beror på hundens utseende (Kerswell et al. 2010). Den 

franska bulldoggen med sin vida bringa och stela ben har begränsad förmåga att sänka 

sin kroppsnivå för att visa underlägsenhet. Brakycefala raser som engelsk bulldogg och 

mops kan inte förmedla ansiktssignaler (Bradshaw & Rooney 2016). Raser som saknar 

päls, har väldigt kort päls eller en päls som ständigt står upp kan inte visa sin ragg och 

raser med väldigt lång eller tjock päls uppvisar en näst intill dold kommunikation som 

är svår för mottagaren att läsa av (Bradshaw & Rooney 2016). Raser med mycket hår 

runt ögonen så som old english sheepdog och den ungerska pulin har svårigheter att ta 

ögonkontakt, vilket försvårar kommunikationen med andra individer. Individer som har 

hår framför ögonen uppfattas som mindre hotande av andra hundar men det finns en 

högre sannolikhet att de blir bitna (Kerswell et al. 2010).  

Det finns också hundraser vars signalering genom selektiv avel har dämpats. 

Kamphundar har dämpade eller uteblivna signaler då de är avlade att gå direkt till attack 

och döda sin motståndare och anses ”svåra att läsa av” (Blyth u.å.). Utebliven 

signalering ger fördel i hundslagsmål. När hundattack sker utför kamphunden sitt jobb 

och kan ibland uppvisa ivriga och glada signaler så som svansviftning både före och 

efter genomförd attack (Sarenbo 2015).      

 

3.3 Öron- och svanskommunikation 
Öron- och svansrörelser används vid interspecifik kommunikation (Bradshaw & 

Rooney 2016). Hundraser med rörliga öron kan röra dem från upprätt och ”självsäker 

position” till en mer avslappnad position; de kan även föra öronen bakåt tätt intill 

huvudet för en defensiv position (Fox 1970). Öronen har evolverat främst för att 

lokalisera ljud som alstras av bytet, för att optimera predation. Många hundraser har en 

väldigt rörlig hjässa med mer än 20 separata muskler som kan samarbeta för att röra 

öronen i 180° (Bradshaw & Rooney 2016). Öronen kan röras oberoende av varandra för 

att fånga in ljud och vid upptag av ljud riktar den båda öronen mot ljudet och även 

fokuserar med nos och öron mot ljudkällan (Cederlund 2010). En hund med orörliga 

hängande öron eller en hund som inte kan vinkla och har konstant upprättstående öron 

har mycket svårare att förmedla sina signaler (Bradshaw & Rooney 2016) än en hund 

med rörliga öron. Hängande öron gör det svårare för mottagaren att notera öronens 

förändringar (Kerswell et al. 2010). Det finns många varianter av öron från jämthundens 
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upprättstående öron som efterliknar vargens till bassetens tungt hängande öron. 

Däremot verkar det inte finnas någon skillnad i hörselsinnets känslighet mellan raser 

med olika typer av öron. Hundar som förlitar sig på spårning med nosen har ofta 

hängande öron och hundar med upprättstående öron förlitar sig mer på alla sinnen vid 

jakt (Cederlund 2010).  

En stor kropp visar tydligare visuella signaler och särskilt om de är förstärkta med 

rörelse. Hos hundarna är svansen en effektiv signalstruktur som förlänger hundarnas 

siluett mot omgivningen (Endler 1992). Hundarnas svans är en viktig del i intraspecifik 

kommunikation (Leaver & Reimchen 2008) men även interspecifik med människan 

(Tami & Gallagher 2009). Hundarnas svanstipp har ofta en annan färg än resten av 

svansen som tydliggör kontrasten mot omgivningen (Bradshaw & Rooney 2016). 

Hundarna kan röra svansen i olika höjder och i olika hastigheter för att kommunicera 

många olika sinnesstämningar (Bradshaw & Rooney 2016). En svans som hålls högt 

signalerar dominans och uppvisas ofta av trygga individer. Om hundarna håller svansen 

i en låg position eller mellan benen signalerar det rädsla eller osäkerhet. En lös och ledig 

svansviftning indikerar kontaktsökande intentioner medan låga svansviftningar används 

för att visa hänsyn. En högt viftande svans kan indikera självförtroende och är de höga 

svansviftningarna stela kan de indikera oro (Bradshaw & Rooney 2016). Även åt vilket 

håll hundarna viftar sin svans förtäljer vad hundarna känner och visar det för mötande 

hund eller människa (Quaranta, Siniscalchi & Vallortigara 2007). 

Quaranta, Siniscalchi och Vallortigara (2007) fann att hundar som fick se sin 

ägare viftade kraftigt åt höger, vilket tyder på att det finns en asymmetri i hjärnan som 

kontrollerar en funktion som är relaterad till hundens känslor i vänster hjärnhalva. 

Vänster hjärnhalva kontrollerar den högra sidan av kroppen då vänster hjärnhalva 

registrerar en positiv upplevelse. När hundarna fick betrakta en okänd dominant hund 

viftade de kraftigt åt vänster och därmed en aktivering i höger hjärnhalva, en negativ 

känsla sågs hos hunden (Quaranta, Siniscalchi & Vallortigara 2007). Hundar är också 

känsliga för mötande asymmetriska svansviftningar och yttrar sig olika beroende på åt 

vilket håll svansen viftar. I en studie utförd av Siniscalchi, Lusito, Vallortigara och 

Quaranta (2013) fick hundar studera en video med en hund, både i naturlig skepnad och 

i grå siluett, som viftade på svansen. När hundarna studerade den vänsterviftande 

svansen på videon hade hundarna en högre hjärtfrekvens samt visade högre poäng på 

orosbeteende än när de studerade den högerviftande svansen eller statiska svansen. 

Forskarna kunde även notera att hundarna som studerade den högerviftande svansen var 
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mer avslappnade och lugna än vid de två andra stadierna (Siniscalchi et al 2013). I 

Kanada utförde Artelle, Dumoulin och Reimchen (2011) en studie med en robot som 

viftade på svansen. Roboten efterliknande en svart labrador och svansen kunde styras 

manuellt så att den viftade antingen åt höger eller vänster och svansen var försedd med 

en vit tipp. Roboten placerades i en park och möttes av lösa hundar i 452 separata 

interaktioner. Studien visade att mötande hundar sprang fram till roboten utan att stanna 

av när den viftade åt vänster, medan svansviftningar åt höger i högre grad genererade ett 

stopp (Artelle, Dumoulin & Reimchen 2011). 

 

3.4 Kommunikation med människor 
Människan har haft och har fortfarande en stor inverkan på den domesticerade hundens 

utveckling och hundar spelar en stor roll i vårt samhälle. Bakgrunden till hundarnas 

beteenden kan ses i två nivåer (Udell & Wynne 2008). Den första är de fylogenetiska 

influenserna genom hundarnas unika evolutionära bakgrund. Det andra och kanske 

viktigaste är deras ontogenetiska bakgrund då de lever tätt intill människan under hela 

uppväxten och är beroende av sin människa, vilket har pågått i tusentals år. Hunden blir 

kontrollerad och präglad av människan tidigt i livet genom bestraffningar och 

belöningar (Udell & Wynne 2008). Hare och Tomasello (2005) menar att hundarnas 

förmåga att tolka vårt kommunikativa språk har evolverat som en biprodukt av 

domesticeringen och att hundarna och människan är styrd av liknande selektivt tryck 

(Hare & Tomasello 2005). En intressant förmåga som hundarna besitter, och många 

andra djurarter saknar, är att de kan läsa av och svara på människans kommunikation i 

form av kroppsspråk så som pekande, huvudnickningar och -skakningar, ögonriktning 

m.m. (Udell & Wynne 2008). Även hundar som har fötts upp med minimal kontakt med 

människan har en bra förmåga att läsa av människans pekande (Hare, Brown, 

Willianson & Tomasello 2002). Hundar är också bra på att förstå vad vi säger och att 

känna av vår sinnesstämning. En trolig förklaring till att hundarna har blivit skickliga på 

att läsa av oss är att de hundar som var bra på att följa sin ledare och var snabba på att 

svara på människans signaler vid samarbete fick vara kvar och föröka sig (Udell & 

Wynne 2008).    

Ett område som har fått lite mindre uppmärksamhet är hur hundar gör för att 

kommunicera med oss människor. Miklósi, Polgárdi, Topál och Csányi (2000) gömde 

foder eller en favoritleksak inför 10 olika hundar. Hundarna kunde inte nå fodret eller 

leksaken i frånvaro av en människa. När människan kom in i rummet visade hundarna 
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tydligt området där fodret (leksaken) var gömd genom att slicka sig om munnen, 

vokalisera, vifta på svansen, nosa, titta på ägaren och sedan på fodret eller leksaken. 

Frekvensen av att vokalisera och tittande på området där saken var gömd ökade när 

människan befann sig i rummet. Hundarnas förmåga att peka och visa en människa 

objekt är en del av vardagsbeteendet som de använder sig av (Udell & Wynne 2008) 

och signalerna hämtas ofta av från den underlägsna intraspecifika kommunikationen 

(Bradshaw & Rooney 2016).            

För att se hur människor från olika erfarenheter beskriver och identifierar 

specifika beteendesignaler lät Tami och Gallagher (2009) 60 observatörer från fyra 

olika kategorier (hundägare, veterinärer, hundtränare och icke hundägare) kategorisera 

beteende hos nio hundar. Personerna fick kategorisera hundarnas beteende så som rädd, 

självsäker, vänlig, underlägsen, aggressiv, lekfull, defensiv. Av de signaler som 

hundarna förmedlade var svansen det vanligaste tecknet som observatörerna använde 

sig av för att fastställa hundarnas beteende. Av svanssignalerna som noterades oftast var 

det hela 75 % som var i form av rörelse, istället för att notera svansposition och 

frekvens av svansens rörelse. Svansviftning observerades vid flera beteenden och 

tolkades som vänlighet, självsäkerhet, aggression och avståndstagande men var 

signifikant associerat med vänlighet och lek. En femtedel av deltagarna använde 

svansens höjd för att identifiera avståndstagande beteende medan indragen svans 

förmedlade rädsla och underlägsenhet (Tami & Gallagher 2009). Svansviftning antas av 

gemene man vara en vänlig signal även om det också förekommer hos aggressiva 

hundar. Signalen kan vara en indikator på vilken exalteringsnivå hundarna befinner sig 

i. Svansens position har däremot en mindre beskrivande betydelse och visar hundarnas 

sociala status och ger en bra indikation på hundarnas självsäkerhet. Öronens position 

var de minst tolkade signalerna som deltagarna använde sig av för att tyda hundarna, 

vilket kan bero på att de var svåra att notera på videoklippen samt att det även förekom 

raser med hängande öron (Tami & Gallagher 2009). Öronens position är en pålitlig 

indikator för att läsa av den sociala statusen hos hundar (Tami & Gallagher 2009). Tami 

och Gallagher (2009) fastställde att det förekommer begränsade kunskaper hos ägarna 

och att vissa beteenden, speciellt aggression och lek, kan leda till missförstånd. För att 

förebygga att människor blir bitna måste vi bli bättre på att känna igen olika beteenden. 

De framhåller också att människan främst tittar på svansen för att läsa av en hunds 

kroppsspråk och att det föreligger en risk att människan får svårare att förstå hunden om 

den är kuperad.   
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Fratkin och Baker (2013) fann att hundarnas öronform påverkar hur vi uppfattar 

dem, hängande öron uppfattades som en mer positiv egenskap. Forskarna använde sig 

av fotografier på hundar med olika öronformer (hängande eller upprättstående). 

Försökspersonerna fick kategorisera hundarna i fem grupper: trevliga, skötsamma, 

emotionellt stabila, utåtriktade och öppna för upplevelser. Hundar med hängande öron 

så som basset, cocker spaniel och vaktel kategoriserades signifikant högre än de med 

upprättstående öron som trevliga och emotionellt stabila hundar, och lägre som 

utåtriktade hundar. Hundar med upprättstående öron så som alaskan malamute, 

chihuahua och schäfer kategoriserades som mer utåtriktade. Arter med upprättstående 

öron ses hos många vilda hunddjur samt hos terriers, jakthundar och arbetande hundar. 

Öronform hos hundar är en tyst signal som tolkas av oss människor (Fratkin & Baker 

2013).                        
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4 Lagstiftning och historik om kupering 
Alla EUs medlemsländer är skyldiga att följa Europarådets konventioner som förs in i 

det egna landets lagar. Europarådet utfärdar även rekommendationer som endast är 

riktlinjer för medlemsländerna. Den första konventionen angående djurskydd (ETS 65) 

handlar om skydd av djur under internationella transporter. Den andra konventionen 

skyddar djur i animalieproduktionen (ETS 87), den tredje gäller skydd av djur vid slakt 

(ETS 102), den fjärde skyddar ryggradsdjur som används vid djurförsök eller andra 

vetenskapliga ändamål (ETS 123) och den sista och femte gäller skydd av sällskapsdjur 

(ETS 125) (Djurtransportutredningen 2003, ss. 267-268). ETS 125 trädde i kraft 1992 i 

Sverige och konventionen fastställde att operativa ingrepp för att modifiera utseendet på 

husdjur skulle förbjudas, speciellt svanskupering. Undantag från dessa föreskrifter ska 

godkännas om veterinären anser det vara nödvändigt av veterinärmedicinska skäl eller 

för att underlätta för djuret. Ingrepp som kan orsaka kraftig smärta på djuret ska utföras 

under anestesi och göras av veterinär eller underordnad (Lefebvre, Lips & Giffroy 

2007). Av 47 länder i Europa har 25 länder signerat konventionen ETS 125 men 

Nederländerna och Spanien har inte fastslagit när konventionen ska börja gälla. 

Nederländerna undertecknade konventionen redan 1987 och Spanien 2015 (Council of 

Europe 2017), se bilaga I. Svanskupering har förbjudits i delar av Storbritannien men 

arbetande hundar är undantagna från lagstiftningen i England och Wales av terapeutiska 

och profylaktiska orsaker. Till arbetande hundar räknas jakt-, ställande- och 

retrieverraser, spanielraser och terrier av alla sorter samt kombinationer av dessa raser 

(House of Parliament 2007). Öronkuperade hundar får inte delta i några av 

Storbritanniens kennelklubbs arrangemang (The Kennel Club u.å.).  

En av de vanligaste definitionerna av djurvälfärd kom till i Brambell-rapporten 

(Brambell 1965) angående livsmedelsdjurens förhållanden. I rapporten fastställdes det 

att djuren skulle få både fysiska och psykiska krav tillfredsställda samt skyddas från 

onödigt lidande (SOU 2011:75, s. 394). Den första listan med det välkända begreppet 

för djurvälfärd ”De fem friheterna” skapades 1979 av Farm Animal Welfare Council 

(FAWC 2009) och ser nu ut som följande: 

 

1. Frihet från hunger och törst 

2. Frihet från obehag 

3. Frihet från smärta, skada eller sjukdom 

4. Frihet att kunna utrycka sitt naturliga beteende 

5. Frihet från rädsla och oro 
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Samhällets ansvar är att se till att lagstiftningen på området är tydlig och 

ändamålsenlig, samt att ingripa om det brister i den enskildes ansvar (SOU 2011:75, s. 

400). Hur djur ska behandlas i Sverige regleras i djurskyddslagen (1988:534), i 

fortsättningen DL, djurskyddsförordningen (1988:539), i fortsättningen DF, samt 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd, som är utförligare och mer 

detaljerade än DL och DF. Föreskrifterna är bindande och de allmänna råden fungerar 

som stöd för tillämpning av lagen. De allmänna råden underlättar för djurhållaren att 

agera vid vissa situationer för att få ett så gott djurskydd som möjligt. Enligt 10 § i DL 

(1988:534) är det förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i 

andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Med stöd av 11 § DL ska 

en veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonal anlitas om operativa 

ingrepp ska genomföras på djur. En hund som har öronkuperats utomlands får inte 

komma in i Sverige förrän öronen har läkt ordentligt, de ska inte längre behöva tejpas 

eller ha öronställning då detta är olagligt här. Det är inte heller lagligt att tejpa, binda 

eller på annat sätt tvinga upp eller ner öronen på en hund om det innebär ett lidande för 

individen. Ägare får inte göra hål i hundars öron för att exempelvis sätta dit öronhängen 

(Jordbruksverket 2016).     

Öron- och svanskupering av hund behandlas redan år 1938 i Betänkande med 

förslag rörande djurskyddslagstiftning (SOU 1938:36). Största fokus i rapporten rörde 

svanskupering på häst som ansågs vara en ren ” lyx- och modeoperation” och ingreppet 

på häst förbjöds och klassades som djurplågeri. Hästar fick utstå avsevärt lidande under 

operationen men även efteråt då de förlorat sitt skydd mot flygfän. Vad det gäller 

hundar klassades öronkupering som djurplågeri medan svanskupering bedömdes vara 

tillåtet att utföra, även av lekman, på valpar under två månaders ålder. Utredningen kom 

fram till att valpar under två månaders ålder inte kände lika mycket smärta som hundar 

som var äldre än två månader. Följande citat kommer från en skrivelse av Svenska 

sällskapshundklubben den 10 januari 1934:  

 

Frågan huruvida kuperingen förorsakar djuret lidande torde icke behöva svar. Det 

bör för en var ligga i öppen dag, att även om operationen utföres under bedövning och 

således i och för sig är smärtfri, läkningstiden dock måste vara plågsam. […] 

Kuperingen, huru den än utföres, bereder djuret lidande. […] Lägges härtill, att 

förfarandet icke har någon estetiskt tilltalande effekt och att några praktiska fördelar 

ej heller genom detsamma vinnas, bliver det endast en brutalitet mot den värnlöse, en 

oförsvarlig handling, som skarpt sticker av mot vår tids humana inställning (SOU 

1938:36, s. 43). 
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Citat från utredningen: 

Vad angår kuperingsoperationerna på hundar, så synes, av Svenska 

sällskapshundklubbens föreliggande skrivelse att döma, på vederhäftigt och 

inflytelserikt håll bland hundägare ett livligt intresse för dessa operationers 

avskaffande finnas. Det förefaller kollegiet därför vara en framkomlig väg till detta 

mål, att en överenskommelse träffades emellan de ledande kennelorganisationerna att 

förvägra tillträde till de offentliga hundutställningarna för hundar med kuperade öron 

(SOU 1938:36, s. 44). 

Vad härefter angår rådande sedvänja att kupera öron eller svans å hund måste man 

beteckna dessa förfaranden såsom rena lyxoperationer, vilka ej tjäna något för djurets 

brukbarhet praktiskt syfte. Till försvar för operationerna torde inga vägande skäl 

kunna anföras, medan däremot allvarliga erinringar kunna framställas mot desamma. 

Bruket att kupera vissa hundraser, i synnerhet då det sker beträffande öronen, måste 

anses innebära en osed, som bör motarbetas (SOU 1938:36, s. 97).  

[…] Vad särskilt beträffar svanskuperingen plägar denna operation i allmänhet 

utföras vid en ålder, då hunden endast i ringa mån känner smärtan av ingreppet. Och 

för det fall att operationen utföres vid en mera framskriden ålder, kan man genom ett 

stadgande om bedövningstvång utesluta faran att djuret tillfogas lidande (SOU 

1938:36, s. 97). 

Gäller det åter kupering av öronen å hund, ställer sig problemet betydligt 

annorlunda. Även ett sådant ingrepp plägar visserligen företagas, medan djuret ännu 

befinner sig i späd ålder, och även i nu ifrågavarande fall torde smärtan av ett senare 

utfört ingrepp kunna avlägsnas genom bedövning. Här tillkommer emellertid det 

förhållandet, att öronkuperingen i regel icke kan anses avslutad i och med den första 

operationen. En efterbehandling, varvid öronen uppbindas och deras form kontrolleras 

och korrigeras, måste i allmänhet vidtaga. Denna efterbehandling medför ett icke 

obetydligt lidande även för en förhållandevis okänslig hundvalp, i all synnerhet som 

komplikationer, i allmänhet bestående i varbildning eller brand i delar av öronbrosket, 

relativt ofta tillstöta (SOU 1938:36, s. 98). 

Vid övervägandet av nu anförda omständigheter har utredningsmannen funnit det 

berättigat att förbjuda kupering av hundöron, medan kupering av svans å hund allenast 

underkastas viss reglering i syfte att tillförsäkra djuren en möjligast sakkunnig och 

smärtfri behandling. Bestämmelser i denna riktning ha i förslaget intagits i andra och 

tredje styckena av 14 §. Härvid innehåller lagrummets andra stycke bestämmelserna 

om kupering av svansen å bland andra djur hund. Sådant ingrepp må företagas endast 

av veterinär och under bedövning. Från denna föreskrift har undantag emellertid 

ansetts böra meddelas beträffande hund, som ej uppnått två månaders ålder. På grund 

av en så ung hundvalps mindre utvecklade känslighet torde det nämligen icke möta 

betänkligheter att lämna svanskupering å djuret helt oreglerad. Denna 

undantagsbestämmelse torde komma främst den organiserade hundaveln till godo 

(SOU 1938:36, s. 98). 

  

Utredningen fastställde att kennelorganisationen har en viktig roll då det kommer 

till operativa ingrepp på hundar. Om kuperade hundar inte tilläts delta i 

tävling/utställning bidrog kennelorganisationen till att hundarna fick behålla sitt 

naturliga utseende (SOU 1938:36).    

I Sverige infördes ett kuperingsförbud på svans på hund 1989. För att en veterinär 

ska få utföra ett operativt ingrepp på hundens öron eller svans krävs det att defekten är 

grav eller att öronen/svansen har blivit illa skadad och att det medför lidande för hunden 

om operativt ingrepp inte utförs (Striwing 1998). När svanskupering har skett bör ett 

intyg utfärdas för varje enskild valp. Om hela kullar föds med missbildade svansar 

måste det föranleda avelshygieniska åtgärder (Striwing 1998). Fram till 1989 när 

kuperingsförbudet trädde i kraft kuperades omkring 56 raser av dåtidens 200 raser i 
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Sverige så som boxer, dobermann, rottweiler och vorsteh (Striwing 1987). Enligt 

tradition svanskuperades så många som en tredjedel av alla rashundar och i vissa länder 

exempelvis i USA är det fortfarande tradition och står som krav i rasstandarder (Bennett 

& Perini 2003). Öronkupering är förbjudet i många länder (se bilaga I), men utförs på 

rutin i vissa länder och då framför allt på hundar som deltar i slagsmål, 

exteriörbedömning på hundutställningar, jakt, boskapsvaktande, men även på 

sällskapshundar. I USA bör dobermann, boxer och dvärgschnauzer vara öronkuperade 

enligt rasstandarder medan stor- och mellanschnauzer, grand danois, bouvier des 

flandres, dvärgpinsher m.fl. får vara öronkuperade eller ha naturliga öron (Swabe 2005).     

Nu för tiden känner i stort sett alla i västvärlden till hur en veterinärklinik för 

smådjur är utformad även om alla personer inte har smådjur. Ändå är veterinärernas roll 

i samhället vad det gäller smådjur en relativt ny företeelse då hundar och katter 

historiskt sett har erhållit begränsat veterinärt intresse (Swabe 2005). Detta för att 

smådjuren inte har bidragit till ekonomin eller välfärd för människan till skillnad från 

hästar och lantbrukets djur som var nödvändiga att hålla vid livet och bota deras 

sjukdomar för att själva kunna överleva. Hundarna har inte heller utgjort något stort hot 

mot människans hälsa (förutom rabies) eller ekonomi samt att de har varit lätta att 

ersätta (Swabe 2005). Det var under 1800-talet som intresset för sällskapshundar ökade 

och även intresset att hålla dem vid liv. Det började uppstå veterinärkliniker som 

specialiserade sig på hundar och smådjur i Storbritannien som sakta men säkert spred 

sig över världen, men det var först under 1900-talet som det blev accepterat att behandla 

hundar och smådjur. Storbritannien var framstående inom smådjursområdet och 

utvecklade anestesi vilket har blivit nödvändigt vid smådjursbehandlingar. Under 1900-

talet började hästarnas roll i samhället att minska i takt med att motorerna blev 

vanligare. Hästveterinärerna blev överflödiga och ändrade inriktning mot smådjur. Efter 

första världskriget fick smådjursveterinärerna mer arbete och när andra världskriget var 

över och ekonomin hos befolkningen blev bättre var smådjursklinikerna ett faktum 

(Swabe 2005).               

Idag 2017 är veterinärvården i stort sett lika utvecklad och avancerad som 

humanvården. I USA utförs plastikkirurgi på hundar så som ansiktslyft, magoperationer 

för borttagning av överflödig hud, tandkorrigering, ögonbrynskorrektioner, botox för att 

släta ut rynkor, implantat i öron för att de ska vara upprättstående, plasttestiklar på 

hanhundar som har kastrerats etc. (MailOnline 2013). Ägare kan spendera upp till 10 

000 dollar på ingreppen för att behandla sina djur eller förändra så att djuren erhåller det 
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utseende som ägaren eftertraktar. I Storbritannien spenderade ägare över 10 000 pund 

för att förhindra att hunden skulle bli blind av överflödig hud (MailOnline 2013). Bara i 

Sverige omsatte djursjukvården 2015 3,08 miljarder kronor (SLA 2016).       

   

4.1 Orsaker till kupering, förr och nu? 

Ett genomgående drag i människans relation med domesticerade djur är att människan 

kan ändra utseendet på djuret kirurgiskt om de inte ser estetiskt korrekta ut (Swabe 

2005). Kupering av svans och öron på hundar har förekommit i minst 2000 år för att 

tillfredsställa varierade motiv (Bennett & Perini 2003). Kupering är troligtvis det äldsta 

operativa ingreppet som har utförts på hundar. Under romartiden kuperades hundar för 

att ge ett ökat skydd mot rabies (Swabe 2005). Att använda hundar som hade långa 

svansar och hängande öron i jakt, i slagsmål eller som boskapsvaktande hundar hade en 

ökad risk att utsättas för skador på dessa kroppsdelar. Svans och öron reducerades i 

storlek för att minska skaderisken. En del ägare menade att de svanskuperade hundarna 

fick en reducerad förmåga att manövrera och därmed hade en lägre möjlighet att jaga 

vilt medan andra menade att svanskuperade hundar fick starkare rygg och ökad 

hastighet (Broughton 2003). Jakthundar så som vorsteh och wachtel kuperades också 

för att förebygga skador på svansen när de sprang i otillgänglig natur, hålor och andra 

svåråtkomliga platser (Bennett & Perini 2003). Arbetande hundar behövde ägarna i 

USA inte betala skatt för och för att visa att hundarna var arbetande svanskuperades de 

(Broughton 2003). Det har även förekommit att bönder var tvungna att betala skatt på 

hunden beroende på svanslängd; ägarna kortade därmed av svansen (Broughton 2003). 

Jakt var en rikemanssport och hundar med hellångsvans betalade rikemännen mer skatt 

för då de menade att hundar med naturligt lång svans var bättre anpassade till jakt, 

vilket ledde till att svanskupering blev en tradition utförd av allmänheten (Broughton 

2003). Andra hundraser som inte har använts till jakt eller som boskapsvaktande hundar 

har endast svanskuperats av estetiska skäl (Bennett & Perini 2003). När 

svanskuperingsförbudet trädde i kraft i Sverige var de vanligaste argumenten mot 

kuperingsförbudet att det gav ett minskat avelsvärde, att det var kundens önskemål, av 

estetiska skäl, tillkortakommanden på den internationella utställningsarenan och för att 

förhindra att hundarna slog sönder sina svansar (Striwing 1998), se bilaga II. 

Motivering för svanskupering i länder där det nyligen införts eller där det ska införas 

svanskuperingsförbud kan delas in i fyra grova kategorier (Lefebvre, Lips & Giffroy 

2007).  



  

 

21 

 

1. För att förebygga skador på svans vid jakt eller för att förbättra hygienen på 

långhåriga hundar.  

2. Ekonomiska/kosmetiska skäl då hunduppfödare tror att deras valpar blir svårare 

att sälja eftersom de inte följer rasstandarderna.  

3. Kosmetiska skäl som vilar på tradition och rasstandarder.  

4. För att underlätta för ägaren då stora hundar som är kuperade inte river ner saker 

i hemmet med sin annars långa svans.  

 

Idag ses svanskupering som ett estetiskt ingrepp som har en negativ inverkan på 

hunden (Lefebvre, Lips & Giffroy 2007). Följande exempel är hämtade från 

amerikanska rasstandarder:  

 

 Boerboel är traditionellt svanskuperad men hellånga svansar är 

accepterade  

 Bouvier des flandres svans ska vara kuperad och stubbsvansen ska bestå 

av två till tre kotor  

 Boxerns svans ska vara kuperad, en okuperad svans ges poängavdrag vid 

bedömning  

 Griffon bruxellois ska ha en svans som är kuperad till ungefär en tredjedel  

 Cane corso kan ha både en naturligt lång svans och en kuperad svans från 

fjärde kotan  

 Dobermann är kuperade efter den andra kotan  

 Stor schnauzer kuperas efter andra eller tredje kotan   

 Rottweilern ska vara kuperad nära kroppen med endast en eller två kotor 

lämnade  

 Grand danois som är svanskuperad diskvalificeras.  

 

Australian shepherd, dansk-svensk gårdshund och fransk bulldogg kan födas med 

antingen hellång svans eller med en kortare svans. I USA utförs svanskupering för att få 

hundarna inom respektive ras enhetliga (Bennett & Perini 2003). Hundar som föds med 

en kortare svans kallas för stubbsvans (på engelska bob-tail) och det finns också hundar 

som föds helt utan svansanlag (Haworth et al. 2001). Vanliga raser som kan födas med 

antingen naturligt lång svans, stubbsvansanlag eller helt utan svansanlag är beagle, 

cocker spaniel och västgötaspets. Det skulle kunna vara möjligt att avla vidare på dessa 

anlag för att få fram hundar som saknar svans eller föds med en stubbsvans men det 

medför en risk att avkomman föds med skelettförändringar (Lefebvre, Lips & Giffroy 

2007).  

Vanliga raser som utsätts för öronkupering i USA är american staffordshire 

terrier, american bully, bouvier des flandres, boxer, griffon bruxellois, cane corso, 
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dobermann, dogo argentino, grand danois, schnauzer och pitbullterrier. Pitbullterriers 

används som kamphundar för att slåss mot varandra och det är tillåtet i vissa stater i 

USA och i Japan. Hundarna kan skada varandra allvarligt under slagsmålen (Stafford 

2007), och kupering kan vara ett sätt att minska skaderisken då mötande hund inte kan 

bita tag i öronen. Kupering försvårar för mötande hund att läsa av den kuperade 

hundens sinnesstämning (ASPCA u.å.). Pitbullterriers ska vara öronkuperade för att det 

signalerar en stark och alert hund som lever upp till rasstandarden i USA (AVMA 

2013a), vilket kan vara av värde i hundutställningssammanhang. Nu för tiden måste inte 

öronen vara kuperade för att få visas på hundutställningar men det verkar ge en fördel 

(Anonym 2016) och många uppfödare och ägare vill behålla hundarnas traditionella 

utseende. En annan fördel som lyfts fram av är att hundarna erhåller en lägre risk att 

drabbas av öroninfektioner (AVMA 2013a).  
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5 Metoder vid operativa ingrepp 
I USA utsätts årligen 130 000 valpar för onödiga operativa ingrepp i form av 

svans- och öronkupering, anti-skall operationer samt reducering av klor (Broughton 

2003). Svanskupering behöver inte utföras under anestesi och kan därmed genomföras 

av personer som inte har någon medicinsk kompetens, vilket gör att uppfödare och 

hundägare själva kan utföra ingreppet. Öronkupering klassas i USA som en operation 

och kräver enligt lag att valpen är under narkos och därmed utförs det oftast av en 

veterinär, men det händer också att uppfödare och hundägare utför ingreppet själva. I 

USA är det ungefär 70 raser som ”ska” vara svanskuperade enligt rasstandard 

(Broughton 2003). I länder där det är tillåtet att förändra hundarnas utseende med 

operativa ingrepp på öron och svans känner inte alla människor till hur hundarna 

erhåller sitt utseende. Mills, Robbins och von Keyserlingk (2016) studie i Kanada 

avslöjade att 42 % av deltagarna inte kunde förklara varför hundar på fotografier såg 

olika (naturliga och kuperade) ut. Deltagarna trodde att utseendeskillnaderna var 

genetiskt betingade och inte ett fysiskt ingrepp som uppfödaren utsatte hundarna för.    

 

5.1 Metoder vid öronkupering 

Vid öronkupering klipps eller skärs delar av öronen bort. Öronen kuperas ofta då valpen 

är mellan nio och tolv veckor gamla (Broughton 2003). Schnauzer är runt 10 veckor 

gamla och 2/3 av örat återstår, boxern är nio till tio veckor gammal och 2/3 till ¾ 

återstår. Dobermann och grand danois är runt nio veckor gamla när kupering sker och 

det återstår ¾ av örat efter ingrepp (Stafford 2007). Pitbullterriers öronkuperas på fyra 

olika nivåer som lång-, uppvisnings-, kort- eller kampkupering (Anonym 2016), se figur 

3.  

 

 

Figur 3 Pitbullterrier med normallånga öron samt 4 olika kuperingstyper: lång, utställning, kort och kamp. 

Illustrerade av Linda Jönsson.  

 

Hundarna kuperas medan brosk och muskler i örat inte är fullt utvecklade så att de 

kan tränas att bli upprättstående. Veterinären som utför ingreppet börjar med att söva 
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ner valpen, trimma bort hår och klipper eller skär bort ”överflödig vävnad” och avslutar 

med att sy ihop snittet. Läkningen kan ta upp till två månader och under den här 

perioden måste öronen vara upprätta. Det genomförs med hjälp av en speciell anordning 

av papper eller metall som valpen har under tiden som snittet läker ihop. Därefter 

stadgas öronen upp med hjälp av tejp (Broughton 2003). Om öronen inte tejpas kommer 

de troligtvis att lägga sig ner och hunden får inte det eftertraktade utseendet (Anonym 

2016). Under tiden som öronen läker måste snitten rengöras 2-3 gånger om dagen. Alla 

sårskorpor måste tas bort då såret inte läker lika fint om de är kvar och öronen kan få ett 

deformerat utseende samt att öronen eventuellt inte står upp (Anonym 2016). Det är 

viktigt att uppfödare/hundägare följer veterinärens råd och om stygnen inte tas bort i rätt 

tid kan det öka risken för infektioner. En öronkupering utförd i USA kostar mellan 150 

till 800 dollar och då ingår oftast ett uppföljningsbesök, smärtstillande och i vissa fall 

antibiotika (Anonym 2016).  

 

5.2 Metoder vid svanskupering 
Svanskupering är fortfarande ett lagligt ingrepp i många länder inklusive USA, Kanada, 

Australien samt flera länder i Afrika. Svanskupering innebär att hela eller delar av 

svansen kuperas (Bennett & Perini 2003) och utförs vanligen när valpen är mellan 2 till 

5 dagar gammal (Quartarone, Voslárová, Russo, Dolezelová, & Passantino 2012) eller 

vid tre månaders ålder (Eyarefe & Oguntoye 2016). Kupering kan utföras antingen 

genom att sätta en gummiring runt svansen eller med hjälp av kirurgi, som är den 

vanligaste metoden (Quartarone et al. 2012). Om svansen omsluts av en stram 

gummiring leder det till att blodcirkulationen stryps nedanför ringen och nekros uppstår 

vilket gör att svansen slutligen faller av (Bennett & Perini 2003). Detta ingrepp utförs 

normalt av uppfödaren utan att valpen får bedövning (Eyarefe & Oguntoye 2016). 

Enligt Bennett och Perini (2003) utförs det kirurgiska ingreppet i USA oftast manuellt 

och utan att valpen sövs eller får smärtstillande läkemedel innan svansen kuperas. Håret 

runt svansen trimmas bort, svansen kläms med en gummiring vid önskad längd, hela 

eller delar av svansen klipps/skärs bort med hjälp av en vass sax eller skalpell. 

Avslutningsvis sys den nya svanstippen ihop med ett eller flera suturer och bandageras 

(Quartarone et al. 2012).    
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5.3 Befogade operativa ingrepp 

Inför öronkuperingsförbudet i Norge fann Berg (1951) att ungefär 14 hundar av 200 

individer som var okuperade skulle erhålla örongångsbesvär. För att förebygga 

öroninfektioner på hund var inte öronkupering rätt metod att använda sig av, däremot 

var hårborttagning en bra åtgärd för att förebygga örongångsbesvär på hundar med 

mycket hår i öronregionen (Berg 1951). De hundar som hade en förhöjd risk för 

örongångsbesvär var de med halvstående öron och mycket behåring över örongångarna 

med en frekvens på 13,3 %. De öronkuperade hundarna hade en frekvens på 6,7 % av 

örongångsbesvär och hundar med hängande öron hade en frekvens på 7,1 % hundar med 

upprättstående öron hade den lägsta frekvensen på 4,2 % av örongångsbesvär (Berg 

1951). Enligt AVMA (2013a) finns det inga vetenskapliga studier som visar på att 

öronkupering skulle förebygga eller behandla örongångsbesvär inte heller finns det 

några belägg för att öronkupering skulle förbättra hundarnas hörsel.    

 

Tabell 3. Hud- och öronbesvär är hos raser som vanligen kuperas. Källa: SKK och rasklubbar 

Ras Åkomma 

American staffordshire terrier Atopisk dermatit 

Fotsvamp 

Fukteksem 

Demodex 

Boxer Atopisk dermatit 

Fotsvamp 

Fukteksem 

Infektioner 

Furunkolos 

Demodex 

Dobermann Atopisk dermatit 

Alopeci 

Hypertheorism 

Dogo argentino Atopisk dermatit 

 

Jakt- och vakthundar kan råka ut för svansskador som ofta kan vara smärtsamma 

och svårläkta (Broughton 2003). I en enkätundersökning sammanställd av Stigson 

(2017) vid SLU riktad till djurägare av spaniels angående svansskador på jaktspaniels 

framgår det att en stor andel av jaktspaniels utsattes för skador på svansen. Med denna 

enkätstudie vill rasklubben och hundägare att en utredning ska tillsättas där djurägarens 

observationer ska tas på största allvar, för att eventuellt kunna tillåta förebyggande 

operativa ingrepp på svans i Sverige (Stigson 2017).  
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Risken för svansskador var 0,23 % per år då en population hundar i Storbritannien 

studerades (Diesel, Pfeiffer, Crispin & Brodbelt 2010). Av 138 212 individer hade 281 

stycken svanslidanden och risken för svanslidanden för arbetande hundar var 0,29 % 

och risken för icke-arbetande hundar var 0,19 %. Av de rapporterade svansskadorna var 

36 % orsakade i hemmet, 17,5 % utomhus, 14,4 % hade fastnat i en dörr, 16,5 % var 

okända skador och återstående berodde på andra orsaker (Diesel et al. 2010). Hundar 

med en lång svans och hundar hållna i hundrastgård hade en högre risk att utsättas för 

svansskador. Svanskupering reducerade risken för svansskador med 12 %. För att 

undvika att en enda svansskada ska uppstå på hund beräknade Diesel et al. (2010) att 

ungefär 500 hundar måste få sina svansar kuperade. Hundraser vars svans utsattes för 

förhöjd risk för svansskador var engelsk springer spaniel, cocker spaniel, greyhound, 

lurcher (korsning av vinthundras) och whippet när författarna jämförde med labrador 

och andra retrieverraser (Diesel et al. 2010), vilka inte traditionellt används som 

jakthundar utan främst som sällskap (AVMA 2013b). 

Enligt Bennett och Perini (2003) finns det inga vetenskapliga studier som styrker 

att svanskupering av specifika raser skulle förebygga eventuella svanslidanden som 

hade uppstått om de hade fått behålla sin hellånga svans. I England är det fortfarande 

tillåtet att svanskupera arbetande hundar så som ställande retrieverraser av alla typer och 

kombinationer av typer, spaniels av alla typer och kombinationer samt terriers av alla 

typer och kombinationer av typer (House of Parliament 2007). I Wales är det tillåtet att 

svanskupera spaniels av alla typer och kombinationer, terriers av alla typer och 

kombinationer samt jakt- och ställande retrievers från följande raser: bracco italiano, 

breton, långhårig vorsteh, strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh, ungersk vizsla, ungersk 

strävhårig vizsla, spinone, perro de aqua español, weinmaraner, griffon d’arret à poil 

dur, slovenský hrubosrsty stavac och båda storlekar av münsterländer (Assembly Wales 

2007). I Wales sker svanskupering på valpar för att förebygga att den vuxna hunden ska 

utsättas för svansskador under arbetet som kan orsaka mer smärta och lidande än 

svanskupering genererar på den lilla valpen (Assembly Wales 2007). Inga vetenskapliga 

artiklar styrker detta påstående utan det är anekdotisk evidens.     

Inte heller har det publicerats några vetenskapliga artiklar som visar att det är bra 

att kupera svansen för att erhålla en bättre hygien runt svansen till följd av ett ökat 

luftflöde och ljus som skulle förebygga infektioner (Broughton 2003).  
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5.4 Hur påverkar kupering hundens fysiska välfärd på kort och lång 
sikt? 
Vanligtvis utförs öronkupering under full bedövning dvs. sövning och det i sig kan 

innebära en viss risk (AVMA 2013a). Det kirurgiska ingreppet är smärtsamt för 

valparna om det inte sker under narkos. Läkningsprocessen med mycket hantering av 

öronen är smärtsam, ändå kanske inte ägaren blir nöjd med resultatet och valparna kan 

bli utsatta för ännu fler ingrepp (AVMA 2013a). Det finns en risk att öronen blir 

infekterade som leder till ytterligare smärta och lidande för valpen. Vi öronkupering är 

det sällan valparna får smärtstillandade under läkningsprocessen även om valpen 

besöker veterinären flertalet gånger för att få öronen hanterade, sträckta och omtejpade 

(Broughton 2003).  

Hundarnas svans är en komplex struktur som består av 6 till 23 kotor, ligament, 

muskler och senor samt nervbanor och kärlsystem (Lefebvre, Lips & Giffroy 2007) och 

som har multipla funktioner så som balans (Wada, Hori & Tokuriki 1993) och visuell 

signalering (Wells 2009). Svanskupering är inte ofarligt då det har rapporterats om 

valpar som dör av chock eller av blodförlust i samband med ingreppet, men det finns 

ingen statistik om komplikationer eller dödsfall efter ingrepp (Bennett & Perini 2003). 

Valpar som utsätts för ingreppet utan att sövas eller bedövas får utstå stark smärta och 

särskilt om det är utfört med hjälp av gummiring då förloppet är utdraget (Eyarefe & 

Oguntoye 2016). Bennett och Perini (2003) fann att unghundar som utsätts för 

svanskupering upplever allvarlig akut smärta under ingreppet. Kirurgiskt ingrepp anses i 

de flesta fall skapa mindre akut smärta och kronisk smärta än om svansen utsätts för en 

gummiring (Bennett & Perini 2003). Noonan, Rand, Blackshaw och Priest (1996) 

studerade hur 50 valpar av traditionella kuperingsraser reagerade under det operativa 

ingreppet och noterade att valparna reagerade kraftigt med beteendeförändringar 

exempelvis genom att skrika högt under kuperingsögonblicket. De fann också att de 

valpar som reagerade kraftigast tog längre tid på sig att komma till ro efter ingreppet. 

Det är svårt att gradera stressen som valparna utsattes för men Noonan et al. (1996) 

kunde konstatera att valparna upplevde smärta om än kortlivat.    

Ett exempel: I Nigeria utsattes en 3 veckor och 2 dagar gammal boerboelvalp för 

misslyckad svanskupering utförd med hjälp av en gummiring. Valpen var allvarligt 

medtagen av smärta och detta tog sig uttryck genom oavbruten vokalisering (Eyarefe & 

Oguntoye 2016). Valpen kom in till kliniken med en kraftigt svullen svans som var 

angripen av kallbrand efter att ägaren hade försökt att strypa blodtillförseln med en 
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gummiring som hade suttit i två veckor. Kullsyskonens svansar hade fallit av efter 

ungefär en vecka. Ägaren informerade även om att valpen inte åt eller umgicks med 

sina syskon. För att valpen skulle må bättre utfördes en kupering kirurgiskt och valpen 

tillfrisknade och växte som sina kullsyskon (Eyarefe & Oguntoye 2016).  

En vanlig missuppfattning är att nyfödda valpar inte har någon känsel då de är 

underutvecklade men Bennett och Perini (2003) lyckades inte finna några 

forskningsresultat som tyder på att valparna inte upplever smärta under ingreppet. Det 

skulle kunna vara tvärtom då valparnas nervsystem är outvecklat och de har få 

inhiberande nervbanor som kan hindra smärta att uppstå. Deras nervceller saknar också 

myelin vilket gör att signalen blir fördröjd. Infantila ryggradsdjur har ryggmärgen, som 

är en tunn rörformig förlängning av det centrala nervsystemet, längre ner i ryggraden än 

vuxna vilket kan leda till en högre risk för kuperingsrelaterade infektioner som kan 

generera ytterligare smärta efter ingreppet (Bennett & Perini 2003).  

Kronisk smärta kan uppstå från svansstumpen som har infekterats eller av 

neurom, dvs. nervförtjockning efter kupering (Eyarefe & Oguntoye 2016). Även senare 

i livet kan en hund som är svanskuperad drabbas av problem så som atrofi och 

nedbrytning av svans- samt höftmuskulatur (Bennett & Perini 2003), vilket kan leda till 

en försämrad rörelseförmåga (Eyarefe & Oguntoye 2016). Därtill är svansen ett viktigt 

balanseringsorgan (Wada, Hori & Tokuriki 1993) men enligt Bennett och Perini (2003) 

finns det inte tillräckligt bra studier som visade svansens betydelse för hundens balans. 

En minskad muskulatur i de bakre regionerna kan också leda till en ökad risk för fekal 

inkontinens och en minskad diafragmastyrka, vilket kan leda till perineal hernia, dvs. 

ljumskbråck. Urininkontinens verkar också vara överrepresenterat på typiska raser som 

kuperas (Bennett & Perini 2003).   

 

5.5 Illegala ingrepp 

En hund som är öron- eller svanskuperad och som befinner sig i Sverige är antingen 

importerad från land där ingreppet var tillåtet eller så kan den vara kuperad illegalt. 

Enligt Jordbruksverket (2017) har det blivit vanligare under senare år att hundvalpar 

som utannonseras på Internet smugglats in i Sverige med falska papper eller från länder 

där hundvalpar av olika skäl är billigare att köpa. Om man köper en hund som har blivit 

kuperad, antingen öronen eller svansen eller båda, är den troligtvis inte född i Sverige 

(Jordbruksverket 2017). En kuperad hund bör ha ett veterinärintyg på ingreppet (SKK 

u.å.). Hundar som smugglas in i landet har ofta levt under hemska förhållanden 
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(Jordbruksverket 2017). I Sverige finns det minst två rättsfall under de senaste tio åren 

där ägarna gjort sig skyldiga för brott mot djurskyddslagen genom att låta öronkupera 

sina hundvalpar.    

 

5.5.1 Öronkupering  

Fall I: Polismyndigheten uppsökte den tilltalade i ett annat ärende och fann en hundvalp 

med ingrepp utfört på öronen och såren var relativt färska. Polismyndigheten tog 

kontakt med Länsstyrelsen och genom samråd beslutade de med stöd av 32 § DL 

(1988:534) att Polismyndigheten omedelbart skulle omhänderta valpen. Vid 

veterinärbesiktningen samma dag konstaterades det att öronlapparna var 

avskurna/avklippta någon eller några centimeter ovanför öronbasen. Såren hade delvis 

läkt ihop och det fanns några sårskorpor runt snittet, vissa med sårvätska. Det var 

lindrig svullnad runt sårkanterna. Vid besiktningen hade valpen fortfarande 

mjölktänderna kvar. Veterinären som utförde besiktningen trodde att det operativa 

ingreppet hade skett 2-3 veckor innan polisen fann valpen.       

För att valpen skulle erhålla ett ”bättre” utseende erkände den tilltalade att hen 

hade låtit en bekant klippa/skära av öronen även om hen visste att det var förbjudet, då 

hen tidigare angående en annan hund fått ett beslut om detta. För ingreppet hade hen 

betalat 5 000 kr. När den tilltalade hade hämtat valpen efter 3-4 timmar var den trött och 

kräktes i bilen. Valpens öron svullnade upp och efter några dagar började snittet på det 

ena örat att spricka i nederkant. Den tilltalade uppsökte inte veterinär utan försökte få 

kontakt med den som hade utfört ingreppet. Valpen fick ingen smärtlindring under 

läkningsprocessen.  

Valpen hade utsatts för onödigt lidande under tiden som ingreppet utfördes och 

efter ingreppet då veterinär inte uppsöktes och valpen inte fick smärtlindring. På 

tingsrätten dömdes den tilltalade för djurplågeri. Den tilltalade hade otillbörligen utsatt 

hundvalpen för lidande dels genom att låta utföra ett operativt ingrepp som inte varit 

befogat av veterinärmedicinska skäl dels genom att underlåta att snarast uppsöka 

veterinärvård vid lidande och smärta.  

 

Fall II: Länsstyrelsen i ett län fick in en anmälan om en 20 månader gammal american 

staffordshire terrier som var öronkuperad. Enligt ägaren var hunden kuperad när 

familjen köpte den från Polen vid 6 månaders ålder. Vid kontrollen kontrollerade 

inspektörerna inte ID-märkningen på hunden. I bostaden fanns det en bur och ägaren 
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informerades om att burhållning i bostaden är förbjuden enligt 1 kap, 14 § SJVFS 

2008:5. Anmälan betraktades som obefogad och ärendet avslutades.    

 

Fall III: Länsrätten (i dag förvaltningsrätten) i ett län avslog en överklagan om ett 

omedelbart omhändertagande av djur enligt 32 § punkt 3 DL (1988:534). En nio veckor 

gammal american staffordshire terriervalp hade fått delar av öronen avskurna av en 

bekant till ägaren. Valpen hade inte fått någon veterinärvård efter ingreppet och 

länsstyrelsen bedömde att hunden var utsatt för lidande och omhändertogs. Valpens 

öron var vid omhändertagandet blodiga och såriga och ingreppet hade utförts av annan 

än veterinär och på ett sådant sätt som strider mot DL.   

I länsstyrelsen kontrollrapport framgick att valpen hade varit borta från lägenheten 

i tre dagar och att ingreppet troligen utförts i Sverige. Den tilltalade hade inte vågat söka 

upp veterinär då hen visste att ingreppet inte var lagligt. Vid kontrollen skakade valpen 

ofta på huvudet, visade irritation och var rädd om sina öron. Vid veterinärbesiktning 

uppdagades det att valpens öron var felaktigt kuperade med såriga kanter. Såren var 

svullna, lite inflammerade och med sårskorpor som visade att öronen hade blivit 

avklippta mitt på och rakt av. Valpen hade ont vid beröring av öronen och det liknade 

inte en godkänd kupering utförd av veterinär utan hela öronlapparna hade skurits/klippts 

bort.  

I kontrollrapporten framgår också att valpen skulle användas som kamphund.    

Länsstyrelsen gjorde även en tilläggsanmälan för att det eventuellt skulle tillsättas 

en utredning för att redogöra för vem som är ansvarig för misstanke om brott enligt 

brottsbalken alternativt brott mot djurskyddslagen. Ärendet lades ned av 

Polismyndigheten efter förundersökningen.   

 

Figur 4 En olagligt kuperad hundvalp av rasen american staffordshire terrier. Foto: © Hundstallet AB. 
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Fall IV: I tingsrätten dömdes den tilltalade för brott mot djurskyddslagen då en grand 

danoisvalp hade utsatts för icke veterinärmedicinska ingrepp. Valpen hade enligt den 

tilltalade skadat det ena öras så allvarligt att det inte gick att sy ihop och lät då kupera 

örat.  Den tilltalade lät även kupera det andra örat för att valpen skulle se estetiskt bättre 

ut. Enligt partsutsaga kuperades valpen av en tysk veterinär som inte hade behörighet att 

utföra ingreppet i Sverige.    

 

5.5.2 Svanskupering  

Svanskupering var ett vanligt ingrepp på hundar i Sverige innan svanskuperingsförbudet 

trädde i kraft den 1 januari 1989. I bilaga II sammanställs 7 stycken domar efter 

lagändringen. De vanligaste argumenten för svanskupering var att det är ett ingrepp som 

utfördes av tradition, rasstandard, förebyggande och bekvämligheter för ägare. Det 

framhölls att ingreppet inte var smärtsamt för så små valpar och att avsaknad av svans 

inte heller påverkade valparna negativt när det kommer till kommunikation.    

 

5.6 Hur påverkas hundens kommunikation med artfränder (och 
människor) vid kupering? 

Hundar som är öronkuperade har svårare att kommunicera med artfränder och 

människor (Swabe 2005). En hund med kort svans, eller en svans som är hårt ringlad 

samt en kuperad svans har svårigheter att signalera sina intentioner vid ett möte 

(Bradshaw & Rooney 2016). Raser med naturligt korta svansar är västgötaspets och old 

english sheepdog och raser med hårt ringlad svans är till exempel american akita och 

gråhund. Den kan få problem att signalera sin sinnesstämning och sociala status vid 

kommunikation med artfränder och interspecifika interaktioner (AVMA 2013b).    

Personlighet hos hunden är en viktig faktor vid köp men det är slutligen utseendet 

på hunden som är huvudsaken vid val av ras som driver aveln framåt (Mills, Robbins & 

von Keyserlingk 2016). Enligt Fratkin och Baker (2013) studerar människan hundars 

öronform och position för att bedöma hundar och även fastställa deras personlighet. 

Hund med hängande öron uppfattades som vänligare. Forskarna menar också att en 

öronkuperad hund kan uppfattas på ett annat sätt än om den hade förblivit okuperad 

(Fratkin & Baker 2013). Mills, Robbins och von Keyserlingk (2016) fann att ägare med 

en kuperad hund uppfattas annorlunda jämfört mot ägare med en naturlig hund. De 

använde sig av fyra raser som vanligen är öron- och svanskuperade (dobermann, dvärg 

schnauzer, boxer, griffon bruxellois) varav de tre första tillhör de 20 vanligaste raserna i 
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Kanada där studien utfördes. Deltagarna fick se bilder på hundar som var öron- och 

svanskuperade samt i sin naturliga utformning och majoriteten av deltagarna i studien 

såg modifierade hundar som mer aggressiva, mot både människor och andra hundar. De 

naturliga hundarna uppfattades som mer lekfulla och mer attraktiva än de modifierade 

hundarna (Mills, Robbins & von Keyserlingk 2016).  

Eftersom att svansen är en viktig del i intraspecifik kommunikation undersökte 

Leaver och Reimchen (2008) hur hundar reagerade på en robot som liknade en labrador 

som kunde utrustas med två olika svanslängder och två olika rörelsemönster. Forskarna 

fann att hundarna läser av en individ med lång svans bättre då hunden tydligare kan 

förmedla sin sinnesstämning och sociala status (Leaver & Reimchen 2008). Roboten var 

utrustad med en kort svans (9 cm) och en lång svans (30 cm), rörelserna var antingen 

stilla eller viftande. Det noterades 492 interaktioner med individer som delades in i fem 

storlekskategorier vidare delades de två första och de två sista in i små respektive stora 

hundar. Eftersom individerna filmades och kvaliteten inte var så god uteslöt forskarna 

viktiga beteenden så som öronposition, tecken på stress och tungrörelser. De studerade 

hur snabbt individerna rörde sig mot roboten, positionen av svanstippen, positionen av 

svansbasen, huvudposition och svansrörelse. Forskarna fann att det fanns en skillnad 

mellan grupperna och gruppen med de stora hundarna var mer benägna att närma sig 

roboten. De stora hundarna närmade sig roboten med långa viftande svansen i högst 

grad (91 %) och långa stillastående svansen i minst grad (74 %) och närmade sig den 

korta svansen med olika rörelse lika ofta (runt 85 %). De stora hundarna stannade dock 

oftare när de närmade sig robothunden med den korta svansen, kanske för att robotens 

intentioner var svårare att läsa av (Leaver & Reimchen 2008). En hund med en kuperad 

svans har en sämre förmåga att förmedla sina visuella signaler. Enligt Leaver och 

Reimchen (2008) finns det anekdotiska föreställningar att hundar som var kuperade var 

inblandade i fler aggressiva möten än hundar med fullång svans. De kunde inte styrka 

denna företeelse med sin studie men de kunde visa att svanslängden påverkar den 

interspecifika kommunikationen (Leaver & Reimchen 2008).  

Svansen är den vanligaste signalen som människan använder sig av för att läsa av 

hundens sinnesstämning och beteende (Tami & Gallagher 2009). Av svanssignalerna 

som noterades oftast var det hela 75 % som var i form av rörelse, istället för att notera 

svansposition och frekvens av svansens rörelse. En hund som är svanskuperad har 

svårigheter att förmedla sina intentioner för oss människor (Tami & Gallagher 2009).  
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Ägarna till en öron- och svanskuperad hund uppfattades som mer aggressiv, mer 

narcissistisk, mindre lekfull, mindre pratsam och känslokallare än ägare till hundar med 

sitt naturliga utseende bevarat (Mills, Robbins & von Keyserlingk 2016). Mills, 

Robbins och von Keyserlingk (2016) fann också att det skiljde sig mellan könen där en 

kvinna med en modifierad hund uppfattades som mer aggressiv, mer dominant, mer 

narcissistisk och mer kompetent än en kvinna som ägde en naturlig hund. Medan den 

manliga ägaren till en kuperad hund uppfattades som mer narcissistisk, känslokallare 

och mindre kompetent än en manlig ägare med en hund som var oförändrad (Mills, 

Robbins & von Keyserlingk 2016). En person som låter utföra ingreppen på sin hund 

ändrar hur denne och hunden uppfattas av allmänheten för resten av hundens liv (Mills, 

Robbins & von Keyserlingk 2016). 
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6 Diskussion 
Under arbetets gång har jag fått en djupare förståelse för hur kupering av öron och svans 

påverkar hundarna både fysiskt och psykiskt. Det är intressant att följa utvecklingen av 

hundarnas roll i samhället hur det började med att människan avlade på tamhet och 

samarbetsförmåga hos hundarna, vidare till jaktbeteendesekvensen och under de sista 

100-200 åren med fokus på utseende och estetik. Rasstandarder har ibland utvecklats till 

det extrema med operativa ingrepp som standard. De operativa skönhetsingreppen som 

öron- och svanskupering har ingen fysisk eller psykisk fördel för hunden utan utförs 

endast i ägarens intresse. Dessutom får valpen utstå avsevärda smärtor både under och 

efter ingreppet om valpen inte är sövd under ingreppet och får smärtlindring i 

läkningsprocessen. Det är inte heller ovanligt med komplikationer så som kronisk 

smärta senare i livet. Inte nog med att hunden får utstå smärta och eventuella 

komplikationer så påverkas den psykiskt då det försvårar hundens 

kommunikationsmöjligheter med både artfränder och människor. 

Svenska Kennelklubben har en viktig roll när det kommer till synen på kupering 

av öron och svans på hund och 2006 tyckte de att det åter skulle bli lagligt att utföra 

svanskupering på hundar. I statens offentliga utredningar från 1938 fastställde 

utredningen att kennelklubbarna har en avgörande roll i att låta hundarna få behålla sitt 

naturliga utseende genom att inte låta kuperade hundar delta i tävlingar/utställningar. I 

och med enkätundersökningen på jaktspaniels, på uppdrag av Jaktspaniels i Sverige, 

JIS, från i år verkar det vara ett ämne som fortfarande är aktuellt. Redan i de offentliga 

utredningarna från 1938 ansågs det att öronkupering var djurplågeri och idag accepteras 

öronkuperade hundar av SKK bara ingreppet har utförs i ett annat land, vilket bidrar till 

ett godkännande av kupering. För att begränsa populariteten av kuperade hundar har 

Svenska Kennelklubben och rasklubbar en avgörande roll och det vore bra om de inte 

tillät kuperade hundar att delta i tävlingar/utställningar. Andra åtgärder som SKK skulle 

kunna göra för att förebygga eller minska traditionen med kuperade hundar är att inte 

låta sina medlemmar marknadsföra kuperade hundar på sina hemsidor. I den svenska 

lagstiftningen tycker jag att det borde införas ett importstopp av kuperade hundar för att 

markera landets inställning till obefogade operativa ingrepp. De svenska uppfödarna har 

ju anpassat sig och det förekommer inga kroksvansar på utställningar. Jag fann inga 

vetenskapliga forskningsresultat som kunde visa att förebyggande svanskupering skulle 

främja hundarnas välfärd utan enbart det motsatta. 
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Djurvälfärd är ett svårt område att bedöma då djuren inte kan uttrycka exakt vad 

de känner, men utgår jag från ”de fem friheterna” inskränker kupering på flera punkter. 

Hunden upplever obehag, smärta och troligtvis även rädsla och oro innan, under och 

efter ingreppet. Hundar som kuperas kan inte heller uttrycka sitt naturliga beteende då 

de saknar signalstrukturer för att kunna uttrycka sig naturligt. Kommunikationen hos 

hundar och dess förmåga att sända signaler är beroende av morfologi. Raser som är 

brakycefala har redan en reducerad möjlighet att uttrycka sig och kuperar man dessa 

tillkommer ytterligare handikapp då fler strukturer försvinner som gör det svårare för 

hundarna att förmedla sina intentioner.       

Det finns få vetenskapliga studier som behandlar öronens betydelse vid 

hundmöten, men det är troligtvis mindre då öronen redan är så varierade hos de olika 

hundraserna. Det är även detta signalsystem som kan vara det mest avvikande från den 

ursprungliga kommunikationen då konstant upprättstående öron, som inte går att fälla in 

mot huvudet, eller långa hängande orörliga öron inte liknar vargens. Hundar med 

avvikande öronform och rörelsemönster har i och med detta svårare att förmedla sina 

signaler. Öronens position är den signal som människan använder sig minst av för att 

fastställa hundarnas sinnesstämming, däremot har öronformen betydelse vid tolkning av 

hundars framtoning. Öronens position kanske kan vara av mindre värde vid möte även i 

den intraspecifika kommunikationen där kommunikationen övergår från en visuell 

kommunikation till en lukt- och hörselkommunikation som Kerswell et al. (2010) 

framhåller. Även om öronens form och position är en signal som används och är 

inblandad i den intraspecifika och interspecifika kommunikationen är det kroppsstorlek, 

mankhöjd och svansposition, framför allt om den är i rörelse, som är de första visuella 

signalerna som uppfattas av mottagaren. Det är ny viktig kunskap att hundar kan 

förmedla vad de känner genom att vifta svansen åt antingen höger eller vänster. En 

egenskap som vi människor skulle kunna använda oss av för att läsa av hundarna innan 

vi går fram och hälsar på en främmande individ för att förhindra missförstånd. 

Visserligen är det ju fler parametrar som är inblandade vid ett möte men ju fler signaler 

man lär sig att tolka desto lättare blir det att tolka sin egen och andra hundar. En 

svanskuperad hund har svårigheter att förmedla sina intentioner för artfänder och för oss 

människor. 

Leaver och Reimchen (2008) kunde inte styrka de anekdotiska framställningarna 

om att svanskuperade hundar skulle var inblandade i fler aggressiva möten än hundar 

som hade normallång svans. Men med tanke på hur vanligt det verkar vara med både 
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öronkuperade kamphundar och även öron- och svanskuperade säkerhets- och 

vakthundar, i exempelvis USA, kanske det är raserna mer än det faktum att de är 

kuperade som gör att de är inblandade i fler aggressiva möten. Genom medveten 

selektiv avel har man undertrykt signaleringsförmågan hos kamphundarna. De har 

avlats på att dölja sina intentioner vid ett möte med en annan individ och öronkuperas 

hundarna blir de ännu mer uttryckslösa och ser respektingivande ut. Det kan till och 

med vara så att kamphundarna viftar svansen både före och efter genomförd attack; en 

signal som oftast uppfattas som en vänlig signal av oss människor. Svansviftningar kan 

även uppvisas vid aggression vilket troligtvis är intentionen i detta sammanhang. Med 

tankte på kamphundarnas genetiska bakgrund är det inte så konstigt att vi uppfattar dem 

som oförutsägbara och svåra att läsa av, vilket kanske mötande hundar också har. 

I Sverige saknas praktiska fördelar med öronkupering då hundar inte används till 

hundslagsmål eller i hetssporter, inte heller behöver de slåss med vargar och björnar för 

att vakta boskapen. Det är möjligt att förebyggande svanskupering kan komma att bli 

aktuellt på jakthundar i Sverige om det i framtiden genomförs en gedigen undersökning 

av för- och nackdelar ur hundens välfärdssynpunkt, då de verkar drabbas av 

svansskador. Skaderisken på svans vid jakt är ett argument som används utomlands för 

att tillåta svanskupering på jakt- och arbetande hundar. Ett annat argument för 

svanskupering är att det skulle vara bra för att få en bättre hygien runt svansen då 

avföring inte skulle fastna lika lätt men det är samma sak här som med mycket hår i 

öronen, att klippa är det mest skonsamma för hunden. Det kan också vara bra att ge 

hunden ett annat foder som inte genererar lika lös avföring. I det längre perspektivet kan 

däremot svanskupering leda till sämre hälsa hos hundarna samt eventuellt leda till 

skador i samband med missförstånd i kommuniceringen. Samma argument som lyfts för 

svanskupering i svenska domar från 90-talets början används idag i länder där det 

nyligen blivit eller ska bli lagstadgat: att förebygga skador, ekonomiska eller 

kosmetiska skäl, tradition och rasstandard. Bekvämlighet för ägaren framgick inte 

riktigt så tydligt i domarna.  

Mills, Robbins och von Keyserlingk (2016) fann liknande uppgifter som mina 

iaktagelser om öronkupering på kamphundar från domar. Hundar med kuperade öron- 

och svans ger hunden ett mer respektingivande uttryck vilket troligtvis leder till att det 

blir mer eftertraktat att kupera just kamphundar och hundar tillhörande säkerhets- och 

vaktraser. Enligt Mills, Robbins och von Keyserlingk (2016) kan det innebära att ägare 
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av modifierade hundar har en större risk att hamna i sociala konflikter och andra 

problem.  

Även tradition och kraven i rasstandarder - som i exempelvis USA - spelar en 

avgörande roll i beslutet att låta kupera sina hundar, då ingreppet verkar ge en fördel vid 

exteriörbedömning på hundutställning. I USA skiljde det sig mycket mellan raserna i 

hur långt de har kommit med att tillåta naturlig hund i den exteriöra bedömningen. 

Boxern ska vara svanskuperad annars får den ett poängavdrag vid bedömningen vilket 

känns olustigt då det naturliga utseendet, i min mening, borde premieras med tanke på 

dagens kunskap. En annan ras som stod ut i mängden var grand danoisen som inte får ha 

en kuperad svans då den blir diskvalificerad, men den får ha kuperade öron vid 

bedömningen som är ett mer avvancerat ingrepp med mer och utdragen smärta. Kennlar 

i Sverige importerar kuperade avelshundar från exemelvis USA och marknadsför dem 

via kennelsidorna, vilket kan bidra till intresset för kupering. Dessa egenskaper följer ju 

inte med avkomman utan är något som utfördes när föräldradjuren var valpar hos 

utländska uppfödaren.  

I och med domarna kan man också se att de tidiga domarna handlar om 

svanskupering och de senare om öronkupering där det nämns att den ena hunden var 

avsedd att använda till hundslagsmål. ASPCA (u.å) har sett att trenden i USA vad det 

gäller hundslagsmål minskade fram till 2000-talet och på senare år har intresset för 

hundslagsmål ökat, troligen på grund av Internet som gör det enklare än någonsin att 

organisera slagsmål. Det är skrämmande att nästan hälften av personerna i Kanada, där 

det är vanligt med kupering, inte kände till hur hundarna har erhållit sina 

utseendeskillnader, utan trodde att det vara genetiskt betingade skillnader.  

Liksom Broughton (2003) har jag inte lyckats att finna några vetenskapliga 

forskningsreslutat som ur djurskyddssynpunkt skulle ge individen fördelar att vara öron- 

eller svanskuperad så vida den inte har skadat sig illa eller har sår som inte läker på öron 

och svans. Uppstår det en svårläkt skada behöver inte det innebära att hela örat eller 

svansen måste kuperas utan enbart bara de delar som är skadade. Inte heller kuperas 

båda öronen för att det ena är skadat som utfördes på grand danoisvalpen i fall IV bland 

domarna. Att öronkupering skulle förebygga öronproblem då fukten inte skulle bli 

instängd i öronen saknar vetenskapliga belägg. Det är däremot bra att klippa bort håret 

runt örongångarna på exempelvis långhåriga boskapsvaktande hundar som ovtjarkor. I 

tabell 3 anas det att hundraser som ofta utsätts för öronkupering lider en hög risk att 

drabbas av olika typer av öronbekymmer och hudbesvär. Det är oroväckande att 20 % 
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av boxerpopulationen i Sverige har upprepade eller långvariga hudproblem, 28 % lider 

av öronproblem varav 72 % av dessa är vid enstaka tillfällen och 28 % har 

återkommande problem (Persson, Edgren & Söderström 2011). Det vore intressant att 

se hur en studie med dagens metoder skulle se ut på exempelvis boxer för att se om 

öronbesvären avhjälps med kupering, då den studie jag fann är från 50-talet.    

Det är mycket svårt att veta hur många illegala operativa ingrepp som har skett i 

Sverige de senaste 10 åren, då det är svårt att få fram domar på illegala operativa 

ingrepp och de flesta som utfört ingreppen upptäckas inte. Flertalet av hundarna som 

fick svansarna kuperade på 90-talet var utförda på ”farliga” hundraser men det förekom 

även ett fall med storpudel som är rena sällskapshundar och ett fall med foxterriers som 

användes som jakthundar. Öronkuperingarna utförda under de sista tio åren motiverades 

av ägarna med estetiska skäl eller att hunden skulle användas som kamphund. På 90-

talet motiverades kuperingarna av rasstandarder, tradition, förebyggande, 

tillkortakommanden på den internationella marknaden, samt köparens krav. Det 

framhölls också att flera hundar hade fötts med defekter och felaktiga svansar som 

exempelvis ”kroksvansar” och det är ju inte så konstigt då svansen inte har tagits 

hänsyn till i avelsarbetet. Kupering kan dölja genetiska defekter och om en kuperad 

hund premieras på utställning vill många uppfödare ta avkomma på den premierade 

individen. Om föräldern är kuperad för att dölja icke eftertraktade anlag så som sjukdom 

eller defekt kan det leda till att avkomman föds med samma sjukdom/defekt på svans 

eller öron och problemet blir vanligare.   

Med den här typen av metod vid litteratursökning som jag har använt mig av 

känns det som att jag har funnit relevanta artiklar, böcker och webbsidor som har gett en 

bred bild av både för- och nackdelar med kupering. För att få svar på mina 

frågeställningar och för att erhålla en så vidsträckt kunskap om kupering som möjligt 

både ur människans synvinkel och ur välfärdssynpunkt har jag använt mig av artiklar 

från flera vetenskapliga discipliner så som etologi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin, 

juridik, sociologi etc., disciplinerna har i sin tur egna forskningstraditioner. I min analys 

och värdering av de olika källorna har jag försökt hålla mig så objektiv som möjligt och 

lagt mest vikt vid de vetenskapliga artiklarna och böckerna. Jag har inte lyckats att finna 

några vetenskapliga artiklar som visar att systematisk öron- eller svanskupering skulle 

gynna hunden eller en hundras, utan det är ett ingrepp som enbart sker för att ägaren ska 

erhålla ett självuppfyllande behov. Under arbetets gång har jag varit noga med att 

avgränsa materialet till mina frågeställningar, vilket i vissa lägen har varit svårt då det 
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finns mycket intressant material att fördjupa sig i. Jag har försökt att använda mig av så 

nya publikationer som möjligt för att finna uppdaterad information på området och för 

att erhålla en överblick om hur diskussionerna ser ut och hur hundar annonseras till 

allmänheten har jag använt mig av icke vetenskapliga webbsidor. Myndigheternas 

information har jag värderat nästan lika högt som de vetenskapliga böckerna och 

artiklarna. Inför examensarbetet genomförde jag en sökning på studentarbeten inom 

området och jag fann inga uppsatser som berörde ämnet operativa ingrepp med 

kuperade öron eller svans, förhoppningsvis kan den här uppsatsen fylla ett 

kunskapsglapp, då öron- och svanskuperade hundar förekommer i Sverige. De tidigare 

studentuppsatserna hade fokuserat på olika delar av hundens kommunikation och sedan 

vissa av uppsatserna skrevs har det kommit ut nya vetenskapliga artiklar och böcker på 

området. I en studentuppsats från 2009 kom Johansson (2009) fram till att avsaknad av 

svans inte skulle innebära någon nackdel i den intraspecifika kommunikationen, vilket 

med dagens vetskap troligtvis är felaktigt.  

Att bättre förstå hundarnas öron- och svanskommunikation både med artfränder 

och i den interspecifika kommunikationen skulle kunna användas till att förebygga 

negativa interaktioner och mänskliga skador i kontakt med hundar. Kupering av 

hundens öron och svans kan sällan motiveras ur djurskyddssynpunkt, och kan i stället 

leda till att hundens liv förkortas pga. missförstånd i kommunikationen eller de fysiska 

lidanden som kan följa ingreppet. Det krävs också bättre information till allmänheten 

om kupering av öron och svans då det cirkulerar mycket okunskap på området.            
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7 Slutsatser 
Syftet med litteraturstudien var att erhålla en djupare förståelse för öronen och svansens 

betydelse i hundarnas intra- och interspecifika kommunikation, samt erhålla en djupare 

förståelse om och hur hunden påverkas fysiskt och psykiskt vid kupering, både på kort 

och lång sikt, samt orsaken till kupering, förr och idag.  

Hundarna har större nytta av sin svans än av öron vid förmedling av signaler till 

artfränder och människor. Svansen är en effektiv signalstruktur som förlänger 

hundarnas siluett mot omgivningen. En hund som har lång svans kan på långt avstånd 

tydliggöra sin sinnesstämning för mottagaren och på så sätt förmedla sina intentioner 

vid ett eventuellt möte, en hund med kuperad svans får försämrad förmåga till detta. 

Svansen är den vanligaste signalstrukturen som människan använder sig av för att tolka 

hundarnas sinnesstämning och beteende. Öronen hos hundarna har så pass varierad 

morfologi mellan raserna och skiljer sig mycket från vargens öron vilket kan ha bidragit 

till att öronens roll i signaleringen har ebbats ut under domesticeringsprocessen. En 

hund med kuperade öron eller hängande öron kan ha svårigheter att förmedla sina 

signaler och den blir svårare att tolka för både hund och människa.       

 Den vanligaste metoden som används vid kupering är kirurgi. På svans kan det 

även ske med hjälp av en tajt gummiring som stryper blodtillförseln och nekros uppstår 

som leder till att den döda stumpen faller av.  

Jag har inte funnit några vetenskapliga studier som tyder på att öron- eller 

svanskuperings skulle gynna hundens välfärd så vida ingreppet inte utförs av 

veterinärmedicinska orsaker där en kupering kan förhindra att djuret ska lida mer av 

sina besvär. Motiveringarna till kupering kan enkelt förebyggas genom att exempelvis 

klippa pälsen och kroksvansar som uppstod efter kuperingsförbudet försvann snabbt 

från utställningarna.    

I Sverige förekommer det illegala operativa ingrepp på öron och svans, sedan 90-

talets början till nu kan man antyda en trendbrytning då öronkupering har blivit 

vanligare än svanskupering. Det är dock fortfarande aktuellt med svanskupering då 

organisationer vill att svansskador hos jakthundar ska utredas.  

Hundar som utsätts för kupering erhåller en nedsatt välfärd då de får utstå obehag, 

smärta och troligtvis även rädsla och oro, de kan inte heller uttrycka sig naturligt. Vid 

kupering uppstår smärta och lidande under själva ingreppet men även under 

läkningsprocessen, som kan sträcka sig upp till två månader, och i vissa fall även resten 
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av livet. Under läkningsprocessen får valparna oftast ingen smärtlindring, och vid 

öronkupering ska öronen sträckas och tejpas om upprepade gånger.  

 Min hypotes styrktes då hundar med kuperade öron och svans har fått utstå 

smärta och lidande med en nedsatt välfärd under ingreppet men även under 

läkningsprocessen då de oftast inte får smärtlindring. Det är inte ovanligt att hundarna 

drabbas av infektioner och svårläkta sår i operationssnittet. Även efter ingreppet kan 

hundarna ha en nedsatt välfärd med smärta, muskelsvaghet, inkontinens m.m. Hundar 

som är kuperade har också svårigheter att förmedla sin sinnesstämning. Jag lyckades 

inte finna några vetenskapliga belägg för att hundar som är kuperade oftare blir 

missuppfattade och därmed lider en högre risk att bli skadade. Hundarnas förmåga att 

kommunicera har däremot begränsats i och med ingreppet.  

Hundar som öron- och svanskuperas utsätts för avsevärt lidande under och efter 

ingreppet. Kupering är ett djurskyddsproblem som måste tas på allvar och mer 

forskning samt hårdare lagstiftning och krav från SKK behövs på området. Även 

information från uppfödare om att föräldradjuren är importerade och att kupering är 

förbjudet är viktigt för att sprida kunskapen och förhindra att kupering sker.      
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Bilaga I  
Öron- och svanskupering av hundar i Europarådets medlemsländer. Källa: 

Europakonventionen för skyddande av sällskapsdjur (ETS 125) samt Wikipedia. 

F = förbud, V = tillåtet om ingreppet utförs av veterinär, R = förbud (undantag finns), J 

= tillåtet på jakthundar eller arbetande raser, T = tillåtet.      

Land Öronkupering/år Svanskupering/år  ETS 125 

 Albanien    

 Andorra    

 Azerbajdzjan  R/2008 * 

 Belgien F R/1992 * 

 Bulgarien F F/2005  

 Bosnien och Hercegovina  V  

 Cypern F F/1994  

 Danmark F J/1993 * 

 Estland F F/2001  

 Finland F R/1992 * 

 Frankrike F R/2004 * 

 Georgien    

 Grekland F F/1992 * 

 Irland  F F/2014  

 Island F F/2001  

 Italien F  F/2011 * 

 Kroatien F F  

 Lettland F R/2011 * 

 Litauen F F/2004 * 

 Luxemburg F R/1992 * 

 Liechtenstein    

 Malta    

 Makedonien    

 Moldavien    

 Monaco    

 Montenegro    

 Nederländerna F F/2001  

 Norge F F/1992 * 

 Polen F/1997 F/2012  

 Portugal F V/2001 * 

 Rumänien F F/2005 * 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Albanien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://sv.wikipedia.org/wiki/Azerbajdzjan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulgarien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bosnien_och_Hercegovina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Island
https://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroatien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lettland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makedonien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moldavien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monaco
https://sv.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4nien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Albanien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://sv.wikipedia.org/wiki/Azerbajdzjan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bulgarien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bosnien_och_Hercegovina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georgien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Island
https://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kroatien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lettland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malta
https://sv.wikipedia.org/wiki/Makedonien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Moldavien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monaco
https://sv.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4nien


  

 

II 

Land Öronkupering/år Svanskupering/år  ETS 125 

 Ryssland R R  

 Serbien F F/2001 * 

 Spanien R R  

 Sverige F/1944 F/1989 * 

 Storbritannien 
England F/1899 
Skottland F/1899 
Wales F/1899 

J/2006 
F/2006 
J/2006 

 

 Slovakien F F/2003  

 Slovenien  F F/2007  

 Schweiz F F/1988 * 

 San Marino    

 Tyskland F J/1992 * 

 Tjeckien F R/1999 * 

 Turkiet F F/2004 * 

 Ukraina F F/2014 * 

 Ungern F T  

 Österrike F F/2000 * 

 
 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serbien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slovakien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slovenien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Marino
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungern
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Serbien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slovakien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slovenien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Marino
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjeckien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungern
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterrike
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Bilaga II 
Domstolshandlingar med motiveringar för svanskupering på hund.  

Tingsrätt (T)/ 

Årtal 

Antal, ras Motivering av ingreppet  Påföljd 

Vänersborgs T 

1990 
8 storpudelvalpar Tradition i mer än hundra år 

Rasstandard  

Motståndare mot svanskuperingsförbud  

Negativt för avelsarbetet på kuperingsraserna  

Ville väcka liv i debatten om kuperingsförbudet  

Ej smärtsamt då valparna endast är några dagar gamla  

Ingreppet påverkade inte valparnas balans eller kommunikation  

Förebygger framtida svanslidanden och sjukdomar i svansen   

Kuperingsförbud medför svårigheter för avelsutvecklingen när det kommer till kuperingsraserna  

Ej fysiologiskt utvecklade och kan inte känna smärta vid kupering som utförs på rätt sätt  

Ingen beteendeskillnad mellan kuperade och okuperade hundar  

Tragiskt för hunduppfödare att inte få kupera, negativt för aveln  

Svårigheter att få fram tjänstehundar 

80 dagsböter á 80 kr 

 

Lidköpings T 

1990 
18 rottweilervalpar Veterinärmedicinskt befogat ingrepp 

Följde den tyska rasstandarden som gäller internationellt  

Tradition på rasen i flera hundra år 

Valparna känner med all säkerhet ingen smärta vid kupering 

Naturligt lång svans skadas lätt och svårläkta sår 

Flera hundar har fötts med defekter och felaktiga svanar ex. ”kroksvans” sedan kuperingsförbudet  

Viktigare att följa rasstandarder än lagar 

Ny lagstiftning har genererat att den tt slutade föda upp hundar 

Inga egentliga smärtupplevelser för valp vid ingrepp 

Defekterna på hundarnas svansar kommer att öka 

Arvsanlag från rasen kommer att försvinna när avelsarbetet måste ta hänsyn till att hundarna måste 

ha svans 

Valpar har inga medvetna smärtupplevelser under de två första levnadsveckorna befinner sig i 

konstant sömn 

50 dagsböter á 10 kr 

 



  

 

II 

Utestängda från den internationella marknaden 

Avelsarbetet försvåras och blir ”trångt” då det blir för få avelsdjur 

Antalet svansar som får kuperas kommer att öka  

En hund som saknar svans kan kompensera för detta med andra egenskaper 

En hundras som har kuperats under många generationer kommer att generera hundar som inte kan 

använda sina svansar korrekt och därmed signalera fel 

”Det är ett drastiskt ingrepp att förändra förutsättningarna för rasen genom att föreskriva att 

svansen inte får kuperas” 

Skövde T 

1990 
5 dobermannvalpar Kuperingen utfördes på ett skonsamt sätt av en erfaren uppfödare 

”En dobermann kommer, om svansen inte kuperas, att alltid skada svansen med smärta som följd. 

Det är också omöjligt att sälja en dobermannvalp, om inte svansen är kuperad” 

50 dagsböter á 65 kr 

 

Trelleborgs T 

1990 
5 rottweilervalpar 

varav 1 möjligt 

befogad kuperad 

 

Rasstandard  

Viktigare att följa tidigare bestämmelser för rasen än lagar 

 

35 dagsböter á 20 kr 

 

Uppsala T 

1992 
3 foxterriers varav 2 

troligtvis 

importerade och 1 

där kupering inte 

kunde visas 

  Åtalet ogillades 

 

Ystad T 

1993 
1 dobermannvalp Av veterinärmedicinska skäl då dobermannhundens svans har ett så pass tunt pälslager att det 

föreligger en stor risk för skador om hunden spårar i skog och mark. Framför allt om hunden finner 

det den spårar och viftar ivrigt på svansen.  

Om skada uppstår på svans är den ofta svårläkt eftersom att hunden viftar på svansen och slår upp 

skadan  

Kundens önskemål  

40 dagsböter á 30 kr 

 

Ängelholms T 

1996 
4 rottweilervalpar Tog med sig den dräktiga tiken i båt till internationellt vatten där kupering utfördes 

Svansen består mest av brosk och kupering ger inte upphov till blödningar 

Vaktbolag vill inte ha hundar med svans. Fördärvas antingen i tjänst eller slås sönder mot möbler 

och liknande.  

Bedövningssprutan som ges i samband med kupering orsakar ungefär lika mycket smärta som 

själva ingreppet 

50 dagsböter á 225 kr 

 

 


