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Missförstånd om mentaltester av hundar 

 
Det finns flera sätt att testa hundars personlighet och det finns flera olika sätt att 

registrera informationen från testerna. Hundens beteende vid testen kan antingen 

registreras i en reaktionsbeskrivning som i fallet med mentaltest hund (MH) eller 

som en egenskapsbedömning där ett antal i förväg definierade egenskaper 

subjektivt bedöms. Namnet L- test kommer som bekant från ordet 

Lämplighetstest vilket antyder att syftet är att bedöma vilken typ av arbete som 

hunden passar för.  Vid L-tester tillämpas egenskapsbedömning. En vanlig 

missuppfattning är att detta samtidigt innebär att resultaten från en 

egenskapsbedömning är mindre säker och inte kan användas i avelssammanhang. 

Skälet är troligen att de första utvärderingarna som gjordes av Hundskolans L-test 

visade på mycket låga arvbarheter. Förklaringen var att man i dessa tester 

använde en skala av typen bra – dålig. I bedömningen kunde en hund med en 

något för lite av en egenskap få samma betyg som den som hade något för 

mycket. Efter att man vid hundskolan gått ifrån detta system och i stället 

bedömde egenskaper i en intensitetsskala erhölls fullt tillfredsställande 

arvbarheter på de flesta bedömda egenskaper 
2
.  

Senare tids beteendeforskning visar att resultat från en så kallad 

egenskapsbedömning ofta ger säkrare resultat än reaktionsbeskrivningar förutsatt 

att bedömaren är erfaren och kan fånga upp nyanser i reaktionerna som den mer 

rigida reaktionsbedömningen missar 
1
. Mycket talar dock för att 

reaktionsbeskrivningen är att föredra om många olika mindre erfarna personer ska 

bedöma hundarna, som i fallet med MH, där många olika beskrivare testar 

hundarna. Vissa av de som testar hundarna är relativt erfarna och har testat fler 

hundra hundar men det ska jämföras med Lasse Westlin på hundskolan som 

under sin tid testade mer än 10 000 hundar i hundskolans L-test. Pierre 

Wahlström som testar alla hundar i FM L-test har inte kommit upp i det antalet än 

men han har enbart åt FM testat mer än 1200 hundar vilket utan jämförelse gör 

honom till den i dag kanske mest erfarne mentaltestaren av hundar. 

När hundarna testas inom Försvarsmakten (FM) registreras informationen från 

testen i två helt separata protokoll, dels i ett reaktionsbeskrivningsprotokoll av 

samma typ som MH protokollet, dels ett egenskapsbedömningsprotokoll – det så 
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kallade L-testprotokollet – där 13 olika egenskaper (tillgänglighet, samarbetsvilja, 

hårdhet, dådkraft osv…) subjektivt värderas 
1
. 

Förutom testresultatet, dokumenterat i två helt olika protokoll, sker ytterligare en 

bedömning av de hundar som tas ut till dressyr under den efterföljande 

fördressyren och dressyren till tjänstehund. Denna del av bedömningen görs helt 

fristående av dressörer utan inflytande från personen som testat hundarna. En 

färdig tjänstehund – inom Försvarsmakten eller inom Polisen – har med andra ord 

först blivit godkänd i testen och sedan i den efterföljande dressyrens olika steg. 

När vi jämför dressyrframgång och testresultat visar det sig att informationen från 

reaktionsbeskrivningen och egenskapsbedömningen i FM testen med ungefär 

samma säkerhet förutsäger hundarna chanser ratt bli tjänstehundar
1
. Så långt står 

det med andra ord 1:1 mellan de båda protokollen. 

Men hur är det då om vi ska använda resultaten i avelsarbetet? En vanlig 

missuppfattning är att ett L-test endast kan användas för att bedöma hundarnas 

lämplighet som tjänstehundar men att informationen saknar betydelse om vi ska 

använda informationen i avelsarbetet. Inget kan vara mer felaktigt. En noga 

genomförd egenskapsbedömning kan ge precis lika värdefull information för 

avelsarbetet som en reaktionsbeskrivning 
2,3

. L-testen från Hundskolan uppvisade 

arvbarheter för de egenskaperna låg mellan 15 % - 37 % och arvbarheten på det 

mentalindex - av samma typ som FM använder i dag - som beräknades utifrån 

testresultaten, hade en arvbarhet på 25 % 
2. 

Det vill säga något högre arvbarheter 

än de som beräknats på egenskaper skattade från MH´t 
4
.  

Analyser på arvbarheter i egenskaperna från reaktionsbeskrivningen och 

egenskapsbedömningen i FM testen är utvärderade och kommer att publiceras 

vetenskapligt inom kort. Resultaten är dock tämligen entydiga; bedömningarna 

från de båda protokollen ger ungefär likvärdig information för avelsarbetet, det 

vill säga de egenskaper som utifrån resultaten räknas fram. 

Slutsatsen blir med andra ord att sättet att registrera information inte har så stor 

betydelse. Vilken testform som är att föredra har mer att göra om under vilka 

förhållanden hundarna testas.  

Övertro på själva testens utformning 

Svenska Brukshundklubben arrangerar två typer av tester, förutom MH även 

mentaltesten. De flesta av testmomenten i dessa tester är i det närmaste identiska. 

Den viktigaste skillnaden mellan dem är att bedömningen i den förra sker i form 

av en reaktionsbeskrivning och den senare i form av en egenskapsbedömning. 

Eftersom Mentaltesten inte blivit föremål för någon riktig utvärdering kan vi inte 

säga vilken av testerna som skulle ha störst värde för avelsarbetet. En gissning är 

dock att MH´t är den testform som ger mest värdefull information eftersom 

reaktionsbedömningen minskar de enskilda domarnas effekt på testresultatet.  
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Oberoende av vilken dokumentation man väljer ökar värdet av bedömningen om 

man i stället för de olika registreringarna använder sig av aggregerade egenskaper 

från en faktoranalys. Egenskaperna leklust, socialitet, jaktlust och aggression från 

MH är exempel på sådana egenskaper     

Hur används informationen från testerna 

Hundarna blir naturligtvis inte bättre bara för att vi testar dem. Det viktigaste är i 

stället hur vi omsätter informationen från testerna i avelsarbetet. Det finns då 

olika sätt att gå tillväga. Vi kan välja ut de hundar som gör det bästa testresultatet 

till avel. Eftersom vi då endaste ser till individens eget testresultat talar vi då om 

individselektion. Men vi kan även se till kullsyskon och nära släktingars 

testresultat. Om vi endast tar hänsyn till denna information talar vi om 

familjeselektion.  

Har vi att göra med egenskaper som har en hög arvbarhet, (> 40 %) är 

individselektion viktigare än familjeselektion. Har vi i stället att göra med 

egenskaper som har en låg arvbarhet (<20 %) ger ren familjeselektion bättre 

resultat än individslektion. 

Under alla förhållanden ger en kombination av dessa båda det bästa resultatet; 

välj ut de bästa individerna ur de bästa linjerna/släktena till avel. Oberoende av 

vilken test vi talar om, FM testen eller MH´t, är arvbarheterna så låga att en ren 

individselektion är otillräckligt som underlag för att ta ut nya avelsdjur. Vi måste 

därför testa merparten av alla hundar så att vi även får fram ett bättre underlag för 

familjeselektion, så att vi t.ex. kan välja avelsdjur ur de bästa kullarna. I dessa 

väljer vi sedan givetvis de bästa individerna. 

Men oberoende hur vi väljer ut nya avelsdjur är det aldrig helt säkert att de 

uttagna avelsdjuren verkligen är bra nedärvare. Enda sättet att verkligen avgöra 

detta är att i begränsad omfattning använda dem i avel och sedan utvärdera 

avkommorna. De som då visar sig vara goda nedärvare kan nyttjas ytterligare, de 

som inte är det avförs från vidare avel.  

Ett system med sådan avkommegranskning förutsätter att merparten av 

avkommorna verkligen blir utvärderade. Per-Erik Sundgren menade att femton 

testade avkommor ur minst tre olika kullar ofta är tillräckligt för att man ska 

kunna göra en någorlunda säker utvärdering. Provas alla avkommor räcker det 

därför normalt med tre kullar för att kunna göra en avkommegranskning. Testar 

man bara en individ i varje kull skulle det krävas femton kullar för att göra en 

utvärdering. 

Sett mot den här bakgrunden skulle det vara meningslöst för avelsarbetet att 

enbart låta MH testa FM avelsdjur. Man skulle behöva testa merparten av 

hundarna i de kullar där man väljer ut avelsdjur för att informationen från MH 

testen skulle ha ett värde för avelsarbetet. De flesta är nog medvetna om detta och 

den egentliga orsaken till kravet att FM skall MH testa sina avelsdjur är att det 
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skall vara rättvist, att FM skall vara tvungna att göra precis som alla andra 

uppfödare. Nu har den principen blivit viktigare är allt annat, inklusive rasens 

utveckling och framtid i Sverige.  

FM har erbjudit uppfödare att använda avkommegranskade FM hundar i avel. 

Dessa har ofta 30-40 testade avkommor efter sig som visat sig vara klart över 

genomsnittet. Nu föredrar omkring 1/3 av schäferuppfödarna i stället att välja 

utländska hanhundar, som även de saknar MH, men som också i flera andra 

avseenden är sämre dokumenterade än FM hundar.  

 

Erik Wilsson 

Avelsansvarig FM 
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