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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, 2021-11-02. 
 
Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Anna Fors Ward (ordförande), Kristina Duvefelt, Cilla Hamfelt, Ken Lundahl, Patric 
Ragnarson. 

Adjungerade: 

Svante Frisk ( § 76), Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Erling Strandberg (från § 82), Helena 
Skarp 

Protokoll: 

Martin Larsson 

 

§ 68 Sammanträdets öppnande 
Kommitténs ordförande Anna Fors Ward hälsade ledamöter och adjungerade 
välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls i SKKs lokaler i Rotebro och som 
videomöte för vissa deltagare som inte kunde vara på plats. 
 

§ 69 SKKs verkställande direktör 

SKKs verkställande direktör, Kees de Jong, var inbjuden för att presentera sig för 
kommitténs ledamöter och berättade bland annat om sitt intresse för hundars hälsa i 
allmänhet.  

 

§ 70 Val av justeringsperson 

Patric Ragnarson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 71 Fastställande av dagordning 

KHM beslutade att fastställa dagordningen.  
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§ 72 Föregående protokoll 

 

Kommittén gick igenom protokoll 3-2021.  

Följande noteringar gjordes 

§ 49 Anna Fors Ward noterade från Svenska Kennelklubbens fullmäktigemöte, KF, att 
frågan från rasklubben för chinese crested rörande klädsel vid BPH-test var uppe för 
diskussion och det beslutades på mötet att KHM skulle ta upp frågan igen. Kommittén 
avser att återkomma till ärendet vid nästa möte när man erhållit ett justerat protokoll 
från KF-mötet. 

§ 52. Helena Frögeli redogjorde för uppdraget att kontakta BPH-arrangörer som kan 
vara behjälpliga att anordna BPH på Swedish Game Fair i Skokloster våren 2022.  

§ 53 Sekreteraren och mentalitetsansvarig inom Svenska Molosser och 
Herdehundsklubben har kontaktats gällande det tidigare avslagna önskemålet om att 
införa krav på genomförd BPH för att erhålla svenskt utställningschampionat. Klubben 
ska själv diskutera vidare och därefter återkomma till KHM om de behöver hjälp. 

§ 58 Aninova, ett norskt företag som arbetar med forskning om verktyg för avelsarbete 
hos hund och nötkreatur har fått BPH-data för 2 raser för att göra en pilottest och över 
hur BPH-resultat skulle kunna presenteras. 

Efter ovan gjorda noteringar lades kommitténs föregående protokoll 3-2021 till 
handlingarna. 

 

§ 73 Ekonomiska rapporter 

Sekreteraren gick igenom den ekonomiska rapporten per 2021-09-30. Noterade att 
kostnaderna för verksamheten låg väl inom budgetramarna. Därefter lades den 
ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 

§ 74  Dispensansökan MH 

KHM har mottagit en ansökan om att få genomföra Mentalbeskrivning Hund, MH, för 
en dobermanntik utan stamtavla. Med hänsyn tagen till omständigheterna och att 
Svenska Brukshundklubben, SBK, tillstyrkt ansökan beviljade KHM dispens för att få 
genomföra MH. 

 

§ 75 Ansökan om radering av tävlingsdata från SKKs register  

I föregående protokoll tog kommitteen upp ett ärende där hundägaren enlig egna 
uppgifter blivit dåligt bemött av arrangör och specialklubb vid genomförande av 
Mentaltest, MT, och hanteringen av överklagan därefter. Kommittén har erhållit ett 
yttrande från specialklubben till detta möte. Klubben har lämnat en ursäkt till 
hundägaren för att det tagit så lång tid att hantera ärendet men att det inte i sig 
påverkar beslutet i ärendet. Den uppkomna situationen diskuterades ingående av 
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kommittén som fann det anmärkningsvärt att det kunde tagit 8 månader innan 
hundägaren fick ett svar och uppmanar SBK att hantera denna typ av ärenden mer 
effektivt i framtiden. KHM beklagar hundägarens upplevda händelse och efterföljande 
hantering av ärende men beslutade att avslå hundägarens begäran om att radera 
samtliga resultat då det inte kan anses befogat.  

  

§ 76  Oacceptabelt beteende 

Rapporten för oacceptabelt beteende som omfattade alla rapporterade fall t.o.m. 
mitten av oktober förevisades. Totalt sett har 42 hundar inrapporterats under året. 
Siffran är mycket lägre jämfört mot tidigare mest beroende på att utbudet av 
aktiviteter varit begränsande under året p.g.a. covid-19-pandemin. 

I föregående protokoll beslöts att föreslå en arbetsgrupp tillsammans med aktuella 
kanslister på SKK för att klargöra begreppet oacceptabelt beteende. Gruppen är inte 
tillsatt ännu men kommittén beslöt att ta initiativet och gav Patric Ragnarsson och 
Anna Fors Ward i uppdrag att ta initiativet för att starta gruppen med Partic 
Ragnarsson som sammankallande. 

 

§ 77  Ansökan om att använda polishund utan Mentalbeskrivning Hund (MH) i avel, 
tysk schäferhund. 

KHM noterade att ärendet avser en ansökan om dispens från hälsoprogrammet 
avseendet Mentalbeskrivning Hund och därför ett ärende för Avelskommittén (AK) att 
behandla. För ärenden rörande mentalitet brukar AK efterfråga en kommentar från 
KHM. 

KHM diskuterade ansökan och specialklubbens yttrande och konstaterade därefter att: 

 SBKs statistik visar att få polishundar utan MH används i avel av privata 
uppfödare.  

 KHM ser positivt på ansökan då hundens arbetstitel kan antas borga för goda 
bruksegenskaper. 

 Hälsoprogrammets krav på MH säkrar att eventuella avkommor i sin tur inte 
kan användas i avel utan känd mental status via MH.  

Punkten beslöts vara omedelbart justerad 

 

§ 78 Beslut från SKK/KHMs verkställande utskott, VU. 

VU redogjorde för sitt beslut att tillstyrka hund att få göra ett MH trots att hunden 
ännu inte hunnit blir svenskregistrerad.  

KHM beslutade att fastställa VU-beslutet. 
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§ 79  Särskilda rasspecifika rasspecifika domaranvisingar, SRD. 

Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, har efterfrågat KHMs syn på texten i 
anvisningarna, som just nu revideras, för det som rör mentalitet. KHM framförde 
uppskattning över att bli tillfrågade varefter texterna diskuterades. Kommittén 
konstaterade sig nöjda med texterna och att de kan lämnas oförändrade och därmed 
inget mer att tillägga.   

 

§ 80  SBKs exteriörbeskrivarkonferens och beviljat anslag. 

SBK har skickat en ansökan om att få utnyttja ett tidigare beviljat anslag till en 
exteriörbeskrivarkonferens som aldrig kunnat genomföras till följd av 
coronapandemin. KHM beslutade att bevilja ansökan men ville betona att 
förutsättningen som tidigare angetts gäller fortfarande. De exteriördomare, som vid 
särskild förfrågan i anslutning till anmälan som tidigare meddelat intresse att 
exteriörbeskriva brukshundsraser, ska beredas plats på exteriörbeskrivarkonferensen 
2022. 

 

§ 81 Uppdragslistor 

Pågående uppdrag gicks igenom och statusen uppdaterades.  

En fråga som diskuterades lite mer omfattande var hur en förändring i utvecklingen av 
coronasituationen skulle påverka BPH. KHM beslutade att förlänga tidigare beslut 
vilket innebär att nuvarande reststriktioner gäller till kommande årsskifte. Därefter 
återgår verksamheten till det normala regelverket/utförandebeskrivning. Skulle 
förutsättningarna förändras under december månad och framåt får KHM/VU ta beslut 
om nya regler/restriktioner med kort varsel. Samtliga BPH-arrangörer kommer då att 
informeras. 

 

§ 82 BPH 

a) 10-årssjubileet 

Planeringen av arbetet med att uppmärksamma 10 årsjubileet pågår. 
Kommittén är tacksam för det intresse och engagemang för BPH som såväl 
klubbar, uppfödare, funktionärer och hundägare visar. Jubileumsgåvor och 
jubileumsrosetter har tagits fram. En artikelserie med en fördjupning av BPHs 
innehåll planeras. Olika typer av marknadsmaterial ska tas fram. Det 
diskuterades flera ytterligare idéer som att erbjuda föreläsningar inför 
kommande årsmöten och mentalitetsföredrag på distans. Cilla Hamfelt, Helena 
Frögeli och Åsa Lindholm fick i uppdrag att undersöka hur aktiviteterna ska 
planeras under året. 



 NR 4-2021 

SKK/KHM  
Sida 5/9 

 
 
 
 

 

5 
 

 

b) Inkommen skrivelse om mörk halvfigur på ”BPH” 

Denna fråga diskuterades vid förra mötet och beslöts då bordläggas för 
inhämta mer information. 

 Frågeställaren hade ifrågasatt om färgvalet på halvfiguren som är brun kunde 
ses som rasistiskt. 

Kommittén har tillfrågat Kenth Svartberg, doktor i etologi och en av skaparna av 
BPH, om vilka effekter en eventuell justering av färgen skulle kunna ha på 
beskrivningen. Ett eventuellt färgbyte, från dagens vinröda (alltså inte bruna) 
till en ljusare färgställning måste, innan det kan genomförs, testas och 
utvärderas. 

Kommittén beslöt att inte genomföra några förändringar. KHM poängterade 
åter att figurens utseende avser att ge tydliga färgkontraster och att därmed 
utgöra en väl synlig retning för hunden. Ingen koppling till hudfärg hos 
människor avses.  

 

d) Nya västar till funktionärer 

Ken Lundahl påtalade att behov finns av att köpa in nya västar till BPH-
funktionärerna. Kommittén diskuterade olika kvalitetskrav och beslöt att 
arbetsgruppen för BPH skulle ta fram ett kostnadsförslag på ca 500 st västar 
med liknande kvalitet som idag och som kommittén kan ta ställning till. Det är 
sannolikt en så stor kostnad och att den inte ryms inom den löpande 
verksamhetsbudgeten utan att en eventuell finansiering måste ske via tillskott. 

  

e) Arbetsgruppen för BPH, minnesanteckningar.  

Arbetsgruppen (Catharina Brandsten, Ken Lundahl, Helena Frögéli, Karin Blom 
och Ninni Ottervald) har sedan dess bildande det delegerade ansvaret att sköta 
den löpande verksamheten för BPH. Arbetsgruppen för regelbundna 
minnesanteckningar som finns med på KHMs kommittémöten. 

KHM tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens digitala möten nr. 13 
2021. Minnesanteckningar från möte nr 12 innehåller genomgång av pågående 
regelrevidering, vilket vid dagens möte inte var färdigställd. Reviderat regelverk 
kommer att presenteras till kommande möte 2022.  

Kommittén gick igenom beslut från arbetsgruppen enligt 
minnesanteckningarna och beslöt fastställa besluten enligt nedan: 

 Vilande testledare Carina Johnson, Lunds BK 

 Beskrivaraspiranter som inte haft möjlighet att följa studietakten i 
utbildningen under 2021 kommer att flyttas över till kommande 
beskrivarutbildning. 
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 Auktorisation av nya beskrivare Annika Wadsö, VäKK och Åsa Ågren, NäKK 

 Auktorisation av nya testledare Maria Holmgren Malungs KK. 

 Aktivering av testledare Katarina Ecklein, Hallands KK, efter genomförd 
uppdatering. 

 

 Kommittén tackade BPH-funktionärerna för genomförda insatser. 

 

 

§ 83 Mentalindex 

Arbetsgruppens sammankallande Kristina Duvefelt redogjorde för arbetet som skett 
sedan senaste KHM-mötet.  

Anna Fors Ward gav en resume från KF och den workshop om mentalindex som KHM 
ansvarade för. I Workshopen medverkade Anna Fors Ward, Helena Fögeli, Jessica 
Persson från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS, och Erling Strandberg 
från Sveriges lantbruksuniversitet. Sammantaget var det mycket lyckat och både 
föreläsare och publik var nöjda med respons och innehåll. 

Erling Strandberg och Helena Frögeli redogjorde för pilotprojektet mentalindex och 
dess status. 

Pilotprojektet med rhodesian ridgeback är nära att färdigställas. Kenth Svartberg och 
Erling Strandberg har inom projektet tagit fram fyra, index, generella egenskaper som 
avser att mäta lekfullhet, socialitet, miljötrygghet och hotfullhet. Avelsvärdena för 
dessa egenskaper förväntas vara aktuella även för andra raser i projektet. Utöver dessa 
egenskaper kommer SRRS, efter önskemål från klubben, även få tillgång till 
avelsvärden för egenskapen social trygghet. Förhoppningen är att SRRS kommer kunna 
få tillgång till avelsvärdena inom närmaste framtiden.  

Rasklubben för perro de agua español gör en nystart för sitt mentalindexprojekt i 
januari/februari-2022. Det har varit pausat under coronapandemin.  

KHM beslöt att vid ett kommande möte med SBK efterhöra hur den del av  
pilotprojektet som avser mentalindex för MH-raser bäst ska kunna återupptas. Det 
ingående raserna som utsetts är rottweiler, briard och hovawart.  

 

§ 84 Utbildning  

Utbildningsprojektet rädsla hos hund fortgår. Utbildningen ska produceras på den för 
SKK nya plattformen, Learnfier. För att kunna färdigställa projekt avser gruppen att 
ansöka hos SKKS Utbildningskommitté om nya medel 2022.  

Utbildningen Mera Mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende har köpts 
av Länsstyrelsen för att utbilda djurskyddsinspektörer (ca 16 st). KHM kommer efter 
genomförd utbildning få ta del av gruppens utvärdering. 
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§ 85 Information från ledamöter och adjungerade 

 Anna Fors Ward rapporterade från Kennelfullmäktige och beslut som togs där. 
Det var ett omvälvande och spännande möte.  

Till dagens möte hade Anna tagit med ett personlighetstest som vi på 
kommittémötet genomförde och det var väldigt igenkännande för alla och 
kunde sammanfattas att det är olikheterna som gör att samarbetet i en grupp 
blir både kreativt och produktivt. 

 Cilla Hamfelt har hållit praktiska och teoretiska jaktkurser genom Flatcoated 
retrieverklubben och Golden retrieverklubben för hundägare som aldrig 
tidigare jagat med sina hundar. Det var mycket uppskattat. 

 Helena Frögeli informerade om den kommande konferensen med 
mentalpoolen den 29-30 november.  

KHM har tidigare (§09 KHM 1/2021) beslutat att erbjuda en kostnadsfri 
rasanpassad föreläsning utifrån uppdaterad BPH-data till klubbar med 500 eller 
fler BPH-beskrivna hundar. Föredragen ska hållas av föreläsare från Svenska 
Kennelklubbens Mentalpool. Föreläsningsmaterial kommer att sammanställas 
under 2022. 

 Helena Skarp redogjorde för SKKs avelskommittees workshop på KF som var 
inriktad på hur man kan bredda avelsbasen.  

 Patric Ragnarsson kommer att hålla en kurs om akutsjukvård för hund hos 
Uppsala Läns Kennelklubb. 

 

§ 87 Protokoll och protokollsutdrag från CS, arbetsgrupper och kommittér 

 CS 5-2021 

 AG Standard 8-2021 

 UK 4-2021 

 KSS 4-2021 

 UtstK 4-2021 

 DK 4-2021 

 Kommittén noterade protokollen. 

 

§87 Till KHM för kännedom 

 An investigation into the impactof pre-adolescent training on canine behavior 

 BPH 200-analys för chinese crested dog 

 BPH 200-analys för bearde collie 
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 BPH 200-analys för dalmatiner 

 Is cognition the secret to working dog success? Brian Hare, Morgan Ferrans 

 Longterm stress in dogs. Amanda Höglin m.fl. 

 Influence of Gonadectomy on Canine Behavior. Clara Palestrini m.fl. 

 Owner attention facilitates social play in dog–dog dyads. Lindsay R. Mehrkam, 
Clive D.L. Wynne 

 Reliability and Validity of a Dog Personality and Unwanted Behavior Survey. 
Milla Salonen m.fl. 

 Risk-factors associated with veterinary-related fear and aggression in owned 
domestic dogs. Anastasia C. Stellato m.fl. 

 The hierarchical structure of dog personality in a new behavioural assessment. 
Kenth Svartberg 

 Validation of a Behavior Test for Predicting Puppies’ Suitability as Detection 
Dogs. Lucia Lazarowski 

 Working dog training for the twentyfirst century. Nathaniel J. Hall m.fl. 

 

§ 87 Övriga ärenden 
KHM diskuterade regelformuleringen; ”Observera att registreringsbevis ska medföras 
på testdagen” och om textens eventuellt skulle kunna vinna på att justeras till 
”Hundägaren ska medföra underlag för kontroll av identitet och vaccination, t ex 
registreringsbevis eller pass”. Frågan kommer att återupptas vid nästa möte i samband 
med diskussion om inkomna revideringsförslag för regelverken.  

 

§ 88 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde blir ett tvådagarsmöte och äger rum den 16-17e 
februari 2021. Mötet planeras att läggas i Östersund. 

 

§ 89  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 
 

§ 90 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Anna Fors Ward tackade KHM för ett bra möte och mötet avslutades.  

 

Vid protokollet 

 

Martin Larsson 
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Justeras     Justeras  

 

Anna Fors Ward,    Patric Ragnarsson 

ordförande     Justerare  
   

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


