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Då det finns många frågetecken och myter 
kring vad en mentalbeskrivning (MH) är, 
beslöt vi oss för att svara på följande frågor 
med förhoppningen att öka kunskapen och 
intresset för MH. För den riktigt vetgiriga finns 
det en uppsjö av hemsidor som beskriver ännu 
mer vad MH är och vad den innehåller.
 
Att mentalbeskriva sin hund är att få en beskrivning av 
hundens beteenden. MH är framtaget av studier gjorda 
av etologer och är idag det bästa opartiska redskap vi 
har för att beskriva en hunds beteende i olika miljöer 
och situationer.

Det viktigaste är att komma ihåg att det inte finns något 
rätt eller fel i ett MH. 

Varför ska jag göra ett MH på min hund?
Du får reda på din hunds styrkor och svagheter genom att 
din hund studeras i olika situationer och man ser hur den 
reagerar i dessa. Det som händer under en beskrivning 
är saker man kan råka ut för i vardagen, då är det bra att 
veta hur din hund reagerar. Genom att få en professionell 
utvärdering av din hunds mentalitet kan du få tips och 
hjälp på hur du kan hjälpa din hund att komma över 
obehag och minska ev rädslor. MH är det bästa verktyget 
som finns idag för att mäta hundars mentala hälsa.

Behöver min hund kunna något speciellt för att göra 
ett MH?
Att beskriva sin hund krävs inga förkunskaper, det 
enda som krävs är att din hund är vaccinerad enligt de 
föreskrifter som Kennelklubben har.

Vilka hundar är det som ska beskrivas? 
Alla registrerade hundar över tolv månader är välkomna. Det 
spelar ingen roll om det är en avelshund, tävlingshund eller “bara” 
en familjehund. MH är öppet för alla raser. Någon exakt siffra på 
hur många olika raser som har beskrivits har vi inte, det är alltifrån 
små Chinese Crested Dog till stora S:t Bernhardshundar. 

Min hund gillar inte att leka kamptrasor, kan jag ändå beskriva 
henne/honom?
Meddela testledare/beskrivaren i början av beskrivningen att 
din hund inte har någon kamplust. Vid skottprovet springer man 
vanligtvis istället för kampar med sin hund.

Min hund är skotträdd, hur gör jag då?
Skotten är det sista momentet under beskrivningen, alltså 
bara en liten del av hela beskrivningen. Skotten är ett moment 
man kan välja att avstå ifrån. Om man inte vill utsätta sin 
hund för skott säger man till testledaren och momentet utgår. 
Idag upplever vi att det läggs en alldeles för stor vikt vid detta 
moment, en hunds mentalitet avgörs inte enbart på om hunden 
är skottfast eller ej. Det finns så många andra bitar i hundens 
mentalitet som är viktiga.

Kan min hund ta någon skada av att göra ett MH?
Om du upplever att din hund tycker det blir väldigt obehagligt under 
beskrivningen kan du som ägare när som helst avbryta hundens 
MH; hundens välmående går före allt annat – så även i MH! 
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Även testledare och beskrivare kan avbryta ett MH om de upplever 
att hunden har svårt för att släppa/komma över någon av de 
moment den utsätts för

Finns det tillfällen då man inte bör eller får göra MH?
Det finns unghundar, oavsett ras, som hamnar i en så kallad 
”spökålder” och kan då i princip vara rädd för sin egen skugga. 
Då bör man givetvis inte beskriva sin hund; din hund ska vid 
beskrivningstillfället vara som den alltid brukar vara, är den inte 
det så vänta tills den har mognat.

Vad är det som händer under ett MH? 
Under ett MH är det en kedja av händelser som sker med pauser 
mellan varje moment. Hunden får hälsa på ett antal okända 
människor och bli hanterad (man ”känner igenom” hunden, 
ungefär som man gör på utställning) av testledaren. Viljan att 
leka undersöks och nyfikenheten, dvs vågar den gå fram till något 
som vid första anblicken verkade lite farligt? Man ser hur hunden 
reagerar och hanterar de olika situationer vid tex lek, skrammel, 
människor förklädda till spöken. Beskrivningen avslutas med ett 
skottprov. Detta skottprov är inte obligatoriskt utan ägaren kan 
välja att avstå detta.

Momenten i detalj finns att läsa mera om hos Svenska 
Brukshundsklubbens hemsida – www.sbk.nu  eller hos 
Boxerklubbens hemsida där dessa presenteras med bilder och 
lättläst text: www.molo.boxerklubben.nu/mh/mh.htm

Kan MH hjälpa Bearded Collien som ras?
Ja! Om så många hundar som möjligt beskrivs i en ras 
får man fram en mer rättvis bild av rasens mentalitet, 
därigenom kan rasens eventuella svagheter förbättras.  
MH kan hjälpa uppfödare i sin avelsplanering. Då MH utförs på 
samma sätt i hela Sverige kan en person i Kiruna får sig en bra 
uppfattning om en hunds mentalitet som bor i Ystad.

Vem arrangerar MH? 
MH anordnas idag främst av brukshundsklubbarna, även en hel 
del specialklubbar arrangerar MH. För att hitta ett MH nära dig, 
gå in på www.sbk.nu. 

Är det svårt att komma med på MH?
Det förekommer ofta rykten om att det är svårt att 
komma med, detta stämmer oftast inte. Det förekommer 
runt om i landet att MH blir inställt pga för få anmälda.  
Tag kontakt med brukshundsklubbarna i din närhet, fråga när de 
ska ha sin beskrivning och anmäl din hund!

Till slut… 
Det viktigaste är att komma ihåg att det inte finns 
något rätt eller fel i ett MH. Alla hundar reagerar 
olika. Det finns inga betyg som är bra eller dåligt, 
beskrivaren bara studerar och noterar det hunden 
gör. Det är samma hund som du har med dig hem 
som du hade med dig dit!

Varför ska jag mentalbeskriVa  min hund?

Leklusten kontrolleras

Överraskningsmomentet “dumpen”

Spökmomentet
(dådkraften kollas)

Testledaren går en liten  runda 
med hunden för att se 

hur den reagerar


