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Styrelsens rapport om arbetet med mentalitetsfrågan 

 

MENTALITET 

Mental betyder ”det som rör själslivet i motsats till det fysiska”. 

Mentalitet brukar definieras som ”själslig inriktning och läggning” men en mera 
lättillgänglig beskrivning i hundsammanhang är att mentalitet är hundens sätt att vara 
och hur den beter sig i olika situationer. 

Mentalhygien avser åtgärder för att främja god själslig hälsa och främst det som kan 
styras med hjälp av avel och i det sammanhanget bör påpekas att hundens mentalitet är 
ett resultat av såväl arv som miljö. 

 

Sverige är ett föregångsland i fråga om avel för hälsa och mentalitet och under senare 
år har våra hundars mentalitet lyfts fram som ett prioriterat område inom SKK-
organisationen vilket bland annat har resulterat i att vi har öppna register vad avser våra 
hundars fysiska och mentala hälsa. 

Det är i sammanhanget viktigt att inte ”snäva in” begreppet mentalitet till att enbart avse 
hundens uppträdande i sociala sammanhang. Dålig mentalitet är inte enbart en fråga om 
farliga eller rädda hundar. Jakt- och bruksegenskaper är också en del av våra hundars 
mentalitet och de olika former av mentaltester som förekommer avser oftast att beskriva 
hundarnas mentalitet med avseende på lämplighet inom olika användningsområden. 

 

Den Engelska springer spanieln är i likhet med flertalet brittiska jakthundsraser 
uppdelade i utställningslinjer och jaktlinjer genom selektion av avelsmaterialet. En sådan 
uppdelning av rasen i olika populationer leder av naturliga skäl och genetiska orsaker till 
att de olika populationerna uppvisar mentala skillnader. 

Vår strävan som rasklubb för Engelsk springer spaniel är att rasen skall hålla en god 
mental standard oavsett vilken avelsinriktning de enskilda individerna tillhör. 

 

För närvarande finns följande möjligheter till mental beskrivning öppen för vår ras. 

MH (Mentalbeskrivning hund). Ursprungligen avsedd för SBKs raser men numera öppen 
för alla raser. Springerklubben har avtal med SBK som ger oss rätt att utnyttja MH. 
.Resultaten redovisas i SKKs avelsdata. 

BPH (SKKs officiella mentalbeskrivning) Syftet är att bidra till ökad kunskap av hundars 
mentalitet. BPH är öppet för alla raser. Resultaten redovisas i SKKs avelsdata. 

Jaktprov för spaniel. Bedömningen är rasgruppsspecifik och prov får endast 
arrangeras av SSRK-organisationen. Resultaten redovisas i SKKs avelsdata. 
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Utställningar (officiella). Arrangeras av SKKs länsklubbar och av SSRK-organisationen. 

Ingen särskild bedömning av mentalitet sker utan domaren gör sin bedömning av hur 
hunden låter sig hanteras och hur hunden uppträder mot människor och andra hundar. 

Resultaten redovisas i SKKs avelsdata. 

Utöver vad som ovan angivits skall vid all officiell verksamhet hundar som visar 
oacceptabelt beteende anmälas till SKK för utredning. 

Springerklubbens funktionsbeskrivning. Klubben har också en egen inofficiell 
funktionsbeskrivning som varit i bruk sedan 2008. 

SSRK har nyligen infört en funktionsbeskrivning för Retriever och resultaten från denna 
redovisas i SKKs avelsdata. SSRK har aviserat en motsvarande beskrivning för spaniel 
och Springerklubben har anmält sitt intresse av att medverka vid utarbetandet av denna 
och därvid kan våra erfarenheter från vår egen funktionsbeskrivning komma väl till pass. 
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