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Stort tack till er alla för att ni deltagit på mentalbeskrivningen för vår Ö-

kull vilket innebär att vi fortfarande uppnår vårt mål på 100% 
mentalbeskrivna avkommor! Detta innebär också att ni alla tar ett stort 
aktivt ansvar för en sund mental utveckling av rasen!  

Mentalbeskrivning i sig är ett 
utomordentligt väl 
fungerande instrumentet för 
beskrivning av 
beteendereaktioner och 
vertyg för avelsutvärdering.  

Att vidare använda detta 
som en viktig parameter i en 
effektiv avelsplanering för 
mentala egenskaper 
förutsätts givetvis att 

tillräckligt stor andel av populationen beskrivs. Därför har också Svenska 
Riesenschnauzerklubben i RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) satt upp ett mål 
på > 75% av populationen skall genomgå mentalbeskrivning, enligt 
nulägesbeskrivningen i RAS 2011 är utfallet endast 42% för perioden 2006 
- 2010. 

 

Utdrag ur nulägesbeskrivning i RAS 

  



 

Denna gång var vi tillbaka på Lilla Edets Brukshundklubb där vi tidigare 

också beskrivit både vår E och K-kull. Lilla Edet som har en lång tradition av 
mentaltester är erkänt duktiga och har dessutom en riktigt bra testbana. 

Som upptakt på årets Kennel Ekhöjdenläger tjuvstartade vi med 
mentalbeskrivning av Robbie och Kokos avkommorna i Ö-kullen. Vi 
samlades på fredagskvällen på Tånga-Hed, Vårgårda med gemensam 
middag därefter genomgång och beskrivning av ingående moment samt 
filmvisning  av dessa.  

En trevlig kväll med många skratt avslutades tidigt eftersom en tidig 
lördagsmorgon väntande. Ett extra tack till Kerstin som med stor framgång 
agerade tolk 
till våra tyska 
vänner,  
Heike och 
Sven. 

 

 

 

 

 

 

”Tidig morgonstund har guld i munn” heter det, och fint väder hade vi 
verkligen när vi stod klara för gemensam avfärd till Lilla-Edet. Efter en dryg 
timmes bilfärd stod vi klara vid klubben där Owe med funktionärer tog 
emot oss. Traditionsenligt för våra mentalbeskrivningar var vädret perfekt 
för hundaktiviteter!  

  



 

Som första hund i banan gick Mango, vilken hon klarade med bravur trots 
att vissa regler på utförande av kampleksaker mm inte riktigt är avpassade 
för denna storlek på hund.  

Därefter tog Ö-kullen testbanan i besittning och efter att alla passerat 
genom banan på ett mycket hedersvärt sätt fick även en inbiten 

schäfermännis
ka som Owe 
medge att 
kullen gjort ett 
mycket fint 
intryck!  

 

 

 

 

 

Tror till och med att Ove såg fram emot att spendera lördagskvällen framför 
datorn och sammanställa kullens resultat inför söndagens mentalföredrag 
och kullsammanställning! 

 

Efter en lång men 
otroligt spännande 
och rolig dag åkte 
vi sedan tillbaka till 
förläggningen och 
avslutade dagen 
med gemensam 
pizzaafton med 
många nöjda 
miner! 

 

 



På söndagen presenterade Owe avslutningsvis en mycket intressant 
sammanfattning av resultatet från mentalbeskrivningen samt svarade på 
många och intressanta frågor kring våra brukshundars mentalitet. 

Avslutningsvis ett tack till er alla för att ni tar väl hand om era Ekhöjden 
hundar men också för att ni handgripligen reser land och rike runt för vårt 
gemensamma intresse, Riesenschnauzern! 

Sammanfattning av resultat samt kort information om 
Mentalbeskrivning se följande sidor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentalbeskrivning Kennel Ekhöjden Ö-Kull 

 

 Östen hade vid testen ingen tidigare erfarenhet av skott, därav ett intresse riktat mot skytten. På 
efterföljande läger kunde vi också konstatera att detta intresse helt var borta.  
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Kontakt 1a Hälsning 4 3 4 4 4 4 4 3,9 
 1b Samarbete 4 3 4 4 4 4 3 3,7 
 1c Hantering 3 3 3 3 3 3 3 3,0 
Lek 1 2a Leklust 4 4 4 4 5 4 4 4,1 
 2b Gripande 4 3 4 4 5 4 4 4,0 
 2c Dragkamp 2 3 3 5 5 3 3 3,4 
Jakt 3a Förföljande 1 4 4 3 4 4 4 4 3,9 
 3b Gripande 1 5 5 3 3 5 2 5 4,0 
Aktivitet 4 Aktivitet 4 4 2 4 3 4 3 3,4 
Avst. Lek 5a Intresse 3 3 2 3 3 4 3 3,0 
 5b Hot/agg. 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
 5c Nyfikenhet 4 5 5 5 5 5 5 4,9 
 5d Leklust 3 2 4 5 5 3 3 3,6 
 5e Samarbete 3 1 4 3 3 3 3 2,9 
Överaskning 6a Rädsla 1 2 2 4 2 1 2 2,0 
 6b Hot/agg. 1 1 1 3 3 1 1 1,6 
 6c Nyfikenhet 5 1 3 2 3 5 5 3,4 
 6d Kv. Rädsla 1 1 1 2 1 1 1 1,1 
 6e Kv. intresse 1 1 1 1 2 3 2 1,6 
Ljudkänslighet 7a Rädsla 1 2 2 2 2 2 1 1,7 
 7b Nyfikenhet 5 5 2 5 5 5 5 4,6 
 7c Kv. Rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
 7d Kv. Intresse 2 1 2 2 2 2 1 1,7 
Spöken 8a Hot/agg. 1 3 3 3 3 1 3 2,4 
 8b Kontroll 3 3 3 5 5 4 5 4,0 
 8c Rädsla 1 3 5 3 2 1 2 2,4 
 8d Nyfikenhet 5 5 1 4 5 5 3 4,0 
 8e Kontakt 4 4 1 4 4 4 4 3,6 
Lek 2 9a Leklust 4 3 4 4 5 4 4 4,0 
 9b gripande 4 4 4 5 5 3 4 4,1 
Skott 10 Berördhet 1 4* 1 1 1 1 1 1,4 



 

Teori och sammanfattning av egenskapsvärde  

Egenskapsvärden och teorin bakom dessa bygger bl.a. på Kenth Svartbergs 
doktorsavhandling ”Personality in dogs”. Denna bygger i korthet på att 
använda mentalbeksrivningen som en metod att beskriva en hunds 
personlighetsdrag alltså en individs karatärisktiska beteende i olika 
situationer och dess stabilitet över tid. Genom statistisk analys av insamlad 
data från >15000 hundar och de ingående 33 olika beteendereaktionerna 
som beskrivs fann man en systematsik samvariation till 5 större grupper 
Nyfikenhet/Orädsla, Aggressivitet, Socialitet, Jaktintresse samt Lekfullhet. 
Vidare faktoranalys av resultaten visade att 4 av de 5 grupperna var 
associerade till en bredare personlighetsdimension som byggdes upp av 
lekfullhet, Socialitet, Jaktintresse samt Nyfikenhet/Orädsla vilken benämns 
som ”boldness” eller framåtanda. I detta arbete bevisades också kopplingen 
mellan framgång på bruksprov, hundförarens målsättning och graden av 
boldness. Dessutom har undersökningar av bl.a. Hans Temrin vid Etologiska 
avdelningen, Stockholms universitet visat att mentalbeskrivningen till 
mycket stor grad kan förutsägbara hundars framtida beteendereaktioner. 

Även SLU har genomfört genetiska analyser av mentalbeskrivningen där 
bl.a. arvbarhet, betydelse av variationsorsaker som ex. testbana, beskrivare 
mm har skattats. Men även genetisk korrelation mellan beteende reaktioner 
i mentalbeskrivningen har skattats samt genomfört beräkningar på  
korrelation mellan arvbarhet och fenotypisk spridning. 

Nedan en kort beskrivning av egenskapsvärden och kopplingen till 
ingående moment i mentalbeskrivningen. 

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. 

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) 

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. 

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). 

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. 

  



Sammanställning av egenskapsvärden för Ö-kullen 

Sammanställning av egenskapsvärden visar att Ö-kullen har mycket hög 
grad av boldness eller framåtanda och ligger generellt betydligt över rasen 
genomsnitt där flera indivder ligger mycket över genomsnittet. Kullens 
styrka är helheten med en bra balanserad nivå av nyfikenhet/Orädsla, 
förmåga och vilja att engagera sig i lek med främmande människor och 
deras mycket stora vilja att jaga efter och gripa föremål i jaktlekar. 
Egenskapsvärdet för aggressivitet ligger under genomsnittet för rasen 
vilket i sig är naturligt när rädslorna är låga.  

Nedanstående tabell visar alla ingående moment i mentalbeskrivningen 
uppdelade i fem större grupper av egenskaper, (Nyfikenhet/Orädsla 
Aggressivitet, Socialitet, Jaktintresse, Lekfullhet) samt den övergripande 
egenskapen ”boldness” dessa egenskapsvärden presenteras för respektive 
individ i kullen, kullsnitt samt rasmedel.  
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Nyfikenhet/Orädsla 5,0 4,1 3,4 3,7 4,4 4,9 4,6 4,3 3,7 
Aggressivitet 1,0 1,7 1,7 2,3 2,3 1,0 1,7 1,7 2,1 
Socialitet 3,7 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,5 3,6 
Jaktintresse 4,5 4,5 3,0 3,5 4,5 3,0 4,5 3,9 2,8 
Lekfullhet 3,6 3,4 3,8 4,4 5,0 3,6 3,8 3,9 3,5 
Boldness 4,19 3,76 3,47 3,82 4,40 3,78 4,05 3,93 3,40 

 

 

 

  



Egenskapsvärden i diagramform för Kennel Ekhöjdens Ö-kull relativt 

rasmedel 

 

 

Boldness  i diagramform för respektive individ i Ekhöjdens Ö-kull relativt 

rasmedel 
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