
 

”Femhörningen” 
ett annat sätt att beskriva specifika egenskaper på MH 
Källa: Blixt, I-L., Blixt, C., Svartberg, K., 2007. Mentalitetsboken. 

I sitt doktorsarbete 2003 ”Personality in dogs” grupperar 
Kenth Svartberg de 33 delmomenten vid MH i fem olika 
egenskaper. Denna gruppering har sedan legat till grund då 
man talar om egenskapsvärden vid bearbetning av MH-
data.  

Här nedan ser ni vilka delar i MH som finns med i vilken 
egenskap. 
 

  Socialitet 
Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande 
person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till 
aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt 
värde). 

Egenskapsvärdet fås 
genom att räkna fram 
medelvärdet av 1a, 1b 
och 1c.  Se MH-
protokoll här intill. 
 

  Nyfikenhet/Orädsla 
Beskriver hunden 
reaktion vid 
överraskande eller 
okända händelser, och 
kan ses som ett mått på 
hundens allmänna 
”miljörädsla”; från 
undvikande och 
flyktbenägen med litet 
utforskande (lågt värde), 
till en undersökande och 
orädd attityd (högt 
värde). 

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 
6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 8c. 
(”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet 
beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare).   
Se MH-protokoll här intill. 
 

  Lekfullhet 
Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar 
med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och 
ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort 
intresse (högt värde). 

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 
2a, 2b, 2c, 9a och 9b. Se MH-protokoll här intill. 

  Jaktintresse 
Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett 
simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och 
tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga 
efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort 
intresse (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna 
fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1 och 2). .   
Se MH-protokoll här intill.  
 

  Aggressivitet 
Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i 
plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, 
skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i 

testsituationen men 
oklart vilken typ av 
aggressiv reaktion 
den motsvarar i 
andra situationer). 
Från liten tendens 
att visa 
hotbeteenden (lågt 
värde) till stor 
benägenhet att visa 
hotbeteenden (högt 
värde). 

Egenskapsvärdet 
fås genom att räkna 
fram medelvärdet 
av 5b, 6b och 8a .   
Se MH protokoll  
här intill.  
 
 
 

 
 
Förklaring till femhörningen 
”Femhörningen” liknar en vanlig MH-spindel. Skillnaden 
är, att här visas istället 5 egenskapsvärden som i sin tur 
innehåller olika delmoment från de 33 rutorna som 
beskrivs i ett MH-protokoll. 

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar en avvikelse med 
en beskrivningspoäng från rasmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  

Centrum i diagrammet har således värdet - 5 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +5 från Rasmedelvärdet. 



 



 

Hur man läser en MH-spindel 
 
I vårt exempel med långhårig collie jämförs spindeln mot 
alla andra bruksraser. Genomsnittet för alla dessa raser 
ligger inom den kraftigt markerade inre cirkeln i 
diagrammet, se figuren här nedan. Det vi ser som en 
spretig stjärna är resultatet av de hittills beskrivna 
långhåriga collies som finns med i statistiken. 

Längst upp står det kontakt. Vi ser också siffrorna 8e, 1a, 
1b, 1c i raden under.  
På MH-protokollet som finns på 
sidan 15 finns förklaringstext för varje 
moment. Där framgår det i huvudsak 
hur hunden ska agera för att hamna 
på den ruta som närmast skildrar det 
som hänt under beskrivningen. Totalt 
33 delmoment beskrivs.  

Allt som sticker utåt från den inre 
cirkeln är mer än genomsnittet. Allt 
som finns inom cirkeln är lika 
mycket eller mindre. 

Vi kan enas om att colliens vilja att ta 
kontakt är ungefär lika stor som andra 
bruksrasers. 

 

Nästa del av diagrammet speglar 
hundens vilja att leka. Här ser vi 
tydligt att den långhåriga collien finns 
långt in mot mitten i cirkeln och det 
betyder att den i mindre grad än 
övriga bruksraser vill leka med en 
främmande person. 

Sedan kommer vi till jakt och 
gripande , och även där ser vi att 
colliens lust att jaga och gripa ett 
okänt flyende föremål är mindre än 
övriga bruksrasers. 

Intresse beskriver hundens kom-i-håg vid moment som 
överraskar den. En hund som utan rädsla gärna nosar 
flera gånger på overallen är ett sådant exempel. Hunden 
vill kanske förvissa sig att overallen verkligen stannar kvar 
och inte plötsligt far upp igen. Samma sak gäller vid 
skramlet där hunden kanske vill gå in och titta flera 
gånger på det som förde oväsen. Vår rasspindel visar att 
våra långhårscollie är ungefär lika intresserade i 
avreaktionerna som övriga bruksraser. 

Nyfikenhet är en egenskap som är mycket viktig för en 
hund. Blir hunden t.ex överraskad har den stor hjälp av 
sin nyfikenhet och kan snabbare komma över det som 
fick den att reagera. Långhårig collie saknar i hög grad 
nyfikenhet och det gör att avreaktionerna blir fördröjda i 
många av mentalbeskrivningens olika moment. 

Aktivitet borde egentligen heta passivitet tycker jag. 
Momentet beskriver hundens förmåga att koppla av efter 
att den fått leka och jaga i de föregående momenten i 
banan. I tre minuter är föraren helt passiv och här tittar  

 

Spindeldiagramet är fram till september 2011 och visar 2831 

långhåriga collie som har genomfört en hel mentalbeskrivning och 
har kryss i samtliga rutor. 

 

beskrivaren på om hunden är lugn och uppmärksam eller 
hellre hittar på egna hyss under tiden. Vår ras ligger precis 
som de övriga bruksraserna när det gäller denna del i 
MH:et. 

Skott visar en tydlig trend utåt på diagrammet och det var 
som ni kanske minns mer . Långhårig collie är betydligt  
mer berörd av skott än övriga bruksrasers genomsnittliga 
skotträdsla som ju finns inom den inre cirkeln. 

Rädsla ligger också utanför cirkeln. När rädslan kvarstår 
efter flera promenader fram och tillbaka vid t.ex dumpe 
och skrammel kan man avläsa det vid siffrorna 6d och 7c. 



 

Vi ser också att våra collies är mer ljudkänsliga än andra 
bruksraser eftersom 7a och 7 c sticker ut som det gör på 
spindeldiagrammet. I ljudkänsligheten måste vi även räkna 
in många collies obehag för skott. 

Hot betyder att beskrivaren tittar närmare på med vilken 
tyngd hunden hotar, viljan att sätta sig i respekt och hur 
hunden försvarar sig. Detta sker oftast med rest ragg, hög 
svans, stel kroppshållning, morrningar, skall och 
eventuella attacker. Vid spökena är det kanske lättast att 
lägga märke till detta eftersom momentet pågår under 
några minuter. Vi tittar också på hur hunden uppfattar 
avståndsleksfiguranten som omväxlande rör sig med sänkt 
huvud eller gör lekinviter. Overallen som plötsligt åker 
upp och spökena som avancerar framåt är också moment 
där vi vill ha denna egenskap beskriven. Vi ser att 
långhårig collie i mindre grad än andra bruksraser har hot 
och försvarslust. 

Jag har nu beskrivit spindeln för långhårig collie, jämfört 
mot andra bruksraser. Enskilda hundar jämförs mot andra 
inom samma ras och då ligger genomsnittet för alla collies 
i mitten. 

Vidare kan man titta på syskongrupper (hel eller halv) och 
då jämför man också mot den egna rasen. Vill man titta 
på ett spindeldiagram på en enskild kennel går det också 
bra. 

Längst ut på axlarna av diagrammet står i vårt fall siffran 
1. Detta betyder att alla avvikelser motsvarar 0,2. Centrum 
har värdet -1 och längst ut är värdet +1. 

Vill vi studera avkommor efter en speciell hund står 
siffran 2 längst ut. Avvikelserna är då 0,4 och längst in i 
cirkeln är värdet -2. Följaktligen är värdet längst ut +2. 

Tittar vi i stället på en enskild hunds spindeldiagram så 
återfinns siffran 3 längst ut på varje axel. Avvikelserna är 
då 0,6 och centrumvärdet är -3 och längst ut på axeln är 
det +3. 

Jag tycker det är bra att man vet om att mätvärdet 
förändras beroende på vilken typ av spindel man tittar på. 
Det viktigaste när man studerar ett spindeldiagram är 
dock att man har grunden klar för sig när det gäller 
tolkningen av hur en specifik egenskap står i förhållandet 
till andra raser eller individer inom samma ras. 

 
LYCKA TILL! 
Av Anita Braxenholm 

 

 

 

 

 

 

MH-bilder  

 

 

 

 


