
Känner du din hund? 
Är du nyfiken på din hunds mentalitet? 
Gå en Mentalbeskrivning med din hund! 

MH står för Mentalbeskrivning Hund och är Svenska 
Brukshundklubbens verktyg för att få en bild av våra 
brukshundars mentala egenskaper. 
Collie ska likt de andra bruksraserna genomföra ett MH för 
att kunna bli föräldrar och få registrera valpar. 

Men MH är inte bara till för avelsdjuren utan  
det bästa vore att alla collies gick ett MH .  
 
Det finns flera anledningar.  

1. Det är himla roligt att få lära känna sin hund lite 
mer. Du blir garanterat överraskad! 

2. Det ett ypperligt sätt att ge uppfödarna mer 
information om familjebilden för de avelsdjur de 
är intresserade av.  

3. Alla avelsdjur måste gå MH, och om fler collies går 
MH finns det helt plötsligt fler potentiella 
avelsdjur att välja på.  

4. Collie har Mentalindex, och detta baseras på MH – 
varje MH hjälper till att bygga vårt Mentalindex.. 

5. Rasklubben (och alla vi collieägare) får ett 
fantastiskt underlag för att kunna följa vår ras 
utveckling.  

6. Vi valpköpare får ett ypperligt hjälpmedel att 
använda när vi letar efter vår nästa familjemedlem. 

7. Dessutom får du information som kan hjälpa dig i  
vardag och träning med din hund. 

 

Ta reda på fakta 

Genom att aktivt ta reda på fakta när du letar valp kan du få 
en hund som har bättre förutsättningar till att få en mentalt 
sund och frisk tillvaro i livet. Det är nog inte speciellt många 
valpköpare som aktivt letar efter en hund som är skotträdd, 
varför det kan betala sig att lägga lite extra tid på att välja en 
bra kull?  

Collie har som första ras i världen fått ett Mentalindex och 
detta index baseras på alla resultat från MH. Därför är det 
också viktigt att så många collies som möjligt går MH för då 
får de Mentalindex. För vem vet – kanske just din hund kan 
vara aktuell för avel?  
Läs mer om Mentalindex på Collieklubbens hemsida.! 

 

DUMPE - ETT MOMENT PÅ MH  

På MH går hund och förare igenom ett antal stationer där 
hunden först får hälsa, sen leka, jaga och stå still i 3 minuter. 
Efter dessa inledande stationer kommer vi till ett antal 
moment som kan vara lite mer överraskande för hunden. 
Varför då kan man undra? Jo, för man vill se om hunden 
blir rädd, arg samt hur nyfiken den är på att undersöka det 
som har hänt.  

De avslutande fem momenten; Avståndslek, Dumpe, 
Skrammel, Spöken samt lek med skott är gjorda för att på 
olika sätt testa hur din hund reagerar på 5 olika typer av 
händelser. Hela poängen är att det alltid sker i samma följd 
samt att det är det två minuter mellan de olika momenten. 
Allt för att resultaten ska bli jämförbara. 

Och det är ingen slump att man avslutar med just skotten. 
En hund som i vardagen upplevs vara skottfast, kan reagera 
på MH och den hunden kan därmed ha en större risk för att 
längre fram i livet utveckla en skottberördhet. Risken 
kommer också att öka för att den i högre grad kan ge 
skotträdda valpar, om den går i avel.  

Momentet DUMPE (heter egentligen Överraskning) 
består av att en overall (storlek 50-52) plötsligt rycks upp ca 
3 m framför hunden. Det är väldigt nära och väldigt 
plötsligt. I stort sett alla hundar reagerar på något sätt.    

På MH kryssar beskrivaren i ett protokoll (som du får med 
dig hem) och kryssen ligger i en skala som visar reaktionen. 
Därför är det ibland ”bättre” att ha låga siffror och ibland 
högre siffror ”bättre”. 

SKOTT 
1: skottfast  2  3  4  5: skotträdd 
LEK 
1: leker inte  2  3  4  5: leker mkt aktivt 

MH står för Mentalbeskrivning Hund 
Svenska Brukshundklubbens (SBK) test är i första 
hand till för de raser som SBK har avelsansvaret för, 
där collie är en av dom. Men många andra raser har 
gått och går fortsättningsvis på MH, då 
beskrivningen fungerar för alla raser. 

Arrangör av MH är rasklubbar inom SBK (t ex 
Collieklubben) eller lokala brukshundklubbar. 

Det beskrivs ca 4 000 hundar varje år och dagens 
MH startade 2000. Innan dess fanns 
Mentalbeskrivning unghund som startade på 80-
talet och innan dess ett enkelt prov som hette 
Karaktärsprov. 

MH ska inte blandas ihop med MT som är ett 
Mentaltest, även det ett SBK prov. Man måste ha 
gått MH innan man kan gå MT. 

BPH är SKK:s egen beskrivning som riktar sig till alla 
raser, dvs. dom som inte har MH. 



 

Bild på collie vid dumpen, moment 6: Överraskning på MH. 
Fotograf: B Bauer. 

På MH så hanterar och beskriver man momenten som kan 
vara lite jobbiga, på ett likartat sätt 

Dumpe och ljud momenten beskrivs med hjälp av 5 kryss: 

a) Rädsla 
b) Hot/Aggression 
c) Nyfikenhet 
d) Kvarstående rädsla 
e) Kvarstående intresse (inte på spökena) 

På det här sättet kan man få en bild av hur varje hund 
reagerar på de olika händelserna, utifrån ett likartat sätt att 
beskriva det.  

Så här går själva momentet till utifrån de 5 stegen som 
beskrivs här ovan: 

1. Dumpe far upp och hunden reagerar direkt. Det går 
fort så beskrivarna måste veta vad de ska titta efter 
och det är om hunden håller blicken kvar på dumpen 
hela tiden eller om den släpper den med blicken dvs. 
vänder sig om och flyr. 

 
2. Föraren stannar och släpper kopplet när dumpen far 

upp och sen väntar man 15 sekunder för att se vad 
hunden gör. 
Den här fasen går ut på att hunden ska ta sig fram till 
dumpe för att kunna undersöka vad det var som flög 
upp. 
Beskrivaren tittar på nu är hur lång tid det tar tills 
hunden är framme vid overallen samt hur mycket hjälp 
den får av föraren. 
Inget fel i att behöva hjälp, men det är nyttig 
information till dig som ägare – min hund 
behöver/behöver inte hjälp när den blir skrämd. 
 

3. Väl framme (med eller utan hjälp) så vill man att den 
ska UNDERSÖKA det som skrämt den för att den 
sen ska kunna AVREAGERA. Med det så menar man 
att den ska tänka ”Aha, en overall!! Var det bara en 
overall? Pust… det var ju inte så farligt”. Gör hunden 
detta snabbt så har den vad man kallar för snabb 
avreaktion.  
 

Det motsatta är att hunden inte riktigt tar in att det 
faktiskt bara är en overall utan den har svårt att 
komma över den plötsligt uppfarande overallen. 

 
4. När hunden har avreagerat så gör man ett antal 

passager som går ut på att hund och förare går förbi 
overallen ett par gånger. Då tittar beskrivaren på om 
det finns någon kvarstående rädsla eller någon 
kvarstående nyfikenhet. Beskrivaren tittar på hundens 
känsloläge vilket kan yttra sig genom att den gör en 
liten båge runt overallen när ska gå förbi och detta ser 
beskrivaren och sätter krysset därefter.  

Sen är momentet klart och man går direkt vidare till nästa 
moment som är Skramlet osv. 

Sist på MH kommer skotten och det kan vara så att den i 
vanliga fall skottfasta hunden visar sig reagera på skotten. 
Det kan vara så att hunden har lagt på sig under banans 
gång och då blir det för mycket när skotten brinner av.    
 

RÄDSLA (Källa: Wikipedia) 

Är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, 
båda äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt 
ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande.  
Rädsla varierar kraftigt mellan individer och kan sträcka sig från en 
mild känsla av oro till extrem rädsla, kallad för paranoia, skräck 
eller fobi. 

Rädsla är en fundamental instinkt med koppling till neuronerna i 
amygdala i hjärnan. 

Då man möter en överlägsen fiende så kopplas det sympatiska 
nervsystemet på och hjärnan bestämmer sig för ”flykt eller kamp”. 

 
Alla kan bli rädda och som det står ovan är rädsla en 
överlevnadsinstinkt. 
Men det är skillnad på att BLI RÄDD och på hur snabbt 
hunden kan komma över rädslan genom att våga och vilja 
undersöka. Det man vill undvika är att hunden har stora 
kvarstående rädslor.  
 
Vad är det som händer vid kvarstående rädsla?  
Om man ska försöka beskriva händelseförloppet på ett MH 
så kan man helt enkelt säga att hunden har svårt för att 
komma över att den blivit rädd. Den minns helt enkelt.  
Den här typen av minnen är jobbiga för hunden för de har 
en tendens att öka över tid. Därför är det noga med att mäta 
just kvarstående rädsla på MH. 

Skotträdsla är en rädsla som är plågsam för hunden, men 
också för ägarna. Tyvärr har rädslor en tendens till att bli 
värre med åren. En hanterlig skotträdsla kan utvecklas till en 
mer panikartad rädsla och även smitta till andra plötsliga 
ljud, som rädsla för åska som kan utvecklas till rädsla för 
regn och så är den negativa spiralen igång Till detta kan vi 
även ofta lägga andra plötsliga ljud samt fyrverkerier.                                  

Har det gått så långt, behöver man allvarligt fundera på 
hundens välmående i sitt vardagliga liv… 



Det bästa vore att al la hundar hade 1a på skotten 
vilket tyvärr inte är  fal let för vår ras där närmare  
35 % av de hundar som går MH får kryss i  ruta 5.  

 

MEN… LEKEN ÄR VIKTIG! 

Vi människor utvecklar ofta olika taktiker för att hantera 
våra rädslor. Det kan även hundar göra. Det är därför det är 
så viktigt att våra hundar tycker om att leka…  
Vissa hundars motto är ”Med lek löser jag alla problem” 
och en sådan hund kan hantera pressande situationer genom 
att helt ta till leken.  
 

 
 
En normal hund oavsett ras, ska klara av att ta sig igenom 
en MH-bana. Hundar som dessutom tycker att MH är 
ganska kul – de har helt enkelt ett roligare och mer 
okomplicerat liv. För det är nämligen till och med bevisat 
att MH speglar hur hunden upplever sin vardag! 
 

OKOMPLICERADE HUNDAR är enkla att leva med 
och ägarna kan syssla med roligare saker än att inrätta sitt liv 
för att hunden ska fungera i vardagen.  
Det finns dom som upplever sin hund sin orädd då den är 
väldigt lydig och inte hittar på saker, när de egentligen är så 
ängsliga så dom inte vågar… 
Att inte våga gå i vissa trappor, på vissa golv, åka bil eller 
hiss osv. detta är olika typer av rädsla.   
 
Dessutom har forskning den senaste tiden visat att hundars 
”rädslehormoner” stannar kvar i kroppen mycket längre hos 
dom än den gör hos oss människor. Det är ju negativt för 
hela hundens välmående på lång sikt. 
 
Och vill du träna och kanske tävla, då är chansen mycket 
större att den okomplicerade hunden tycker att det är minst 
lika kul som du gör. Och det är så det borde vara. 

BESKRIVARENS GENOMGÅNG 

Efter att ha genomfört ett MH så har beskrivaren en 
genomgång av hunden. Man går igenom protokollet och 
förklarar varför kryssen sitter där de sitter. 
Du får reda på din hunds starka sidor, vad den gillar och 
vad som därmed du som ägare kan använda dig av i 
vardagen. Du får även reda på saker som din hund tycker är 
lite jobbigare. Beroende på vad det är kan några av hundens 
starka sidor användas för att hjälpa hunden i vardag, träning 
och tävling.  

GÅ ETT MH MED DIN HUND! 
Det är väldigt intressant att få uppleva hur ens hund 
reagerar och löser problemen den ställs inför. Behöver den 
mitt stöd eller fixar den det själv? 
Vågar den leka med främmande person? 
Blev den rädd för dumpe eller var det inget speciellt? 

Har man aldrig gått ett MH känns det kanske läskigt. Men 
det krävs inga förkunskaper, vare sig för dig eller för 
hunden, utan du blir guidad genombanan av en testledare. 

Och vem vet - din hund kan överraska dig och kanske vara 
betydligt tuffare än vad du tror.  
Collie har en förmåga att verka lite försiktiga ibland, men 
skenet kan bedra och din hund kanske istället växer allt 
eftersom beskrivningen pågår! 

Även erfarna hundägare som har gått många MH kan bli 
överraskade.  

VISST ÄR DU NYFIKEN  
och vill förstå mer om din hund! 

  

 

Kirsten Wretstrand text, faktagranskad av Elisabeth Pettersson och 
Margaretha Carlsson, både Mentalbeskrivare. 

Så här anmäler du till MH 
Gå in på www.sbktavling.se  
(Brukshundklubbens sida för anmälning och 
resultatredovisning av tävlingar och prov) 

Det finns en flik för MH/MT och där hittar du alla MH-
beskrivningar som du kan anmäla till. 

Det roligaste är dock om din uppfödare anordnar ett 
UPPFÖDAR-MH där förhoppningsvis alla i kullen kan 
vara med. Det är så roligt och intressant att gå med 
och titta på de andra i kullen. För man får vara med 
som publik. 

Ett MH kan ha upp till 9 hundar och det tar nästan en 
timme per hund. Efter beskrivningen har Beskrivaren 
en genomgång av din hund och du får ett protokoll 
med dig. 

Ett MH kostar 600 kr och resultatet som är officiellt 
hittar du även på SKK:s Hunddata. 

Fotograf: Ellen Wretstrand 

Fotograf: K Wretstrand 


