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H U N DA R S M E N TA L I T E T
Tabell A. 20 Topplista terrier

Ken Lundahl

Ras 2007 - 2017
Staffordshire bullterrier
American staffordshire terrier
Borderterrier
Irish softcoated wheaten terrier
Jack russell terrier
Irländsk terrier
Cairnterrier
Airedaleterrier
Parson russell terrier
Bedlingtonterrier
Släthårig foxterrier
Bullterrier
Norfolkterrier
Miniatyrbullterrier
Kerry blue terrier
Welshterrier
Norwichterrier
Ceskyterrier
Lakelandterrier
Silky terrier

Aktuell terrierstatistik 2017-01-23

Rasspecifika avelsstrategier - RAS

Det händer inte så mycket i BPH-statistiken under november-januari men
det kan ändå ha ett visst intresse med en
uppdatering när vi går in i ett nytt år
(se Tabell A - 20 Topp-lista terrier).

Vissa raser har relativt många hundar
som tidigare gjort MH men antalet
deltagare i MH har minskat succesivt
för varje år inom alla icke-SBK -raser
och speciellt efter 2012 när BPH blev
officiellt.

Tabell och diagram i följande text är baserade på de 20 raser inom Terriergruppen som ligger över 1 % BPH-beskrivna
hundar av antalet registrerade under
perioden 2007-2017. Under perioden har
registrerats totalt 51 386 terrier av samtliga 36 terrierraser och av dessa är 1483
BPH-beskrivna 2017-01-23.
Fortfarande är det ”staffarna” som leder
numerärt (Diagram A - Antal BPHbeskrivna inom rasen totalt) med 440 st
BPH-beskrivna vilket motsvarar 6,08 %
av antalet registrerade 2007-2017. På andra plats kommer som tidigare ”amstaff”
med 313 st BPH-beskrivna och 7,98 % .
Om vi istället tittar på procenten
(Diagram B - Procent BPH-beskrivna
inom rasen totalt) är det irländsk terrier
som slår alla övriga terrierraser stort med
12,5 % BPH-beskrivna och som god tvåa
även här kommer ”amstaff ” med sina
7,98 %.

Utvärderingar och jämförelser mellan
raser av ”vardagsmentalitet” underlättas av att man använder ett och samma
mätinstrument för ändamålet. BPH är
naturligtvis inte det perfekta eller helt
optimala mätinstrumentet för hundars
mentalitet/personlighet men det är
det bästa verktyg vi har för tillfället.
Förhoppningsvis kommer forskning och
utveckling leda till ännu bättre verktyg i
framtiden men det hjälper oss föga idag.
SKK har beslutat att för alla icke-SBKraser är BPH den beskrivningsform
som ska användas vid utvärdering av
vardagsmentalitet.
Det är mycket lämpligt att rasklubbar,
som nu ligger i tid för att revidera
sina RAS-dokument, beaktar detta i
kommande formuleringar. Inte bara i
politiken utan även i hundvärlden är
signaler viktiga.
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BPH 17-01-23
440
313
117
115
82
59
57
36
32
32
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15
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7228
3922
4721
3428
8169
472
2786
611
1527
723
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748
946
658
304
269
715
227
204
178

%
6,08
7,98
2,48
3,35
1
12,5
2,05
5,89
2,1
4,43
2,21
2,67
2,01
2,74
4,93
5,58
1,12
2,64
2,94
1,12

RAS är ju en rekommendation till
uppfödare och sen är det upp till
uppfödarens eget personliga ansvar och
omdöme att utifrån rasstandard och
RAS-dokument planera sin uppfödning.
Även om RAS är en rekommendation
baseras MÅL och STRATEGIER i RAS
på ras-och specialklubbens samlade
kunskaper om rasen och hur avelsarbetet
bör bedrivas. Därför är formuleringen
av texten i RAS viktig. Den utgör en
vägvisare för uppfödarna.
Rasklubbar som i RAS och i krav
för valphänvisning/hanhundslistor
på hemsidor fortfarande har
rekommendationer om MH bör ersätta
detta med BPH istället och helt stryka
MH.
OBS! För att tävla bruks med en terrier
krävs inte MH - det går utmärkt med
BPH för alla icke-SBK-raser. Detta beslut
har fortfarande inte nått fram till alla
uppfödare trots att det gått flera år nu.
Information är svårt.
”Vi rekommenderar att fler hundar av
rasen gör BPH….”
När man läser på en del rasklubbars
hemsidor och i deras RAS undrar man
hur rasklubben tänker, när man på ett
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För beskrivarnas del är videobeskrivningar och gemensamma
diskussioner i samband med
BPH-konferenser viktiga inslag i
kvalitetssäkringsarbetet och att öka
samstämmigheten av bedömningen.
Under 2016 - 2017 pågår en utvärdering
av testledares (och delvis figuranters)
agerande på testbanan. Alla arrangörer/
testledare ska skicka in videofilmer till
BPH-gruppen över aktiva funktionärers
agerande under BPH.
De som ev. inte skickar in videofilmer
före 2018-01-01 avstängs från vidare
funktionärsarbete till dess en av BPHgruppen godkänd videofilm föreligger.
Efter BPH-gruppens granskning av
filmerna sker en återkoppling till aktuella
testledare och samtidigt får vi en bra
information om vad som behöver
förbättras i kommande utbildningar.
För att resultat från BPH ska vara
jämförbara och tillförlitliga är det
viktigt att inverkan av ovidkommande
miljöfaktorer reduceras och att
standardisering av hela testet drivs så
långt som möjligt.
Psykologiska bias

ställe skriver att mentalitet är mycket
viktigt och på ett annat ställe listar krav
på meriter för att en hund ska få stå på
en hanhundslista eller att en parning
ska få valphänvisning. I meriterna som
räknas, ingår då inte alls BPH (eller
tidigare MH) utan här gäller enbart
utställningsmeriter. Man blir då inte
förvånad att rasklubbar kan ha svårt att
motivera vissa av sina uppfödare och
medlemmar att delta i BPH.
Kognitiv dissonans
Psykologen Leon Festingers teori (1957)
om kognitiv dissonans kan kanske
förklara en del av svårigheterna för en
rasklubb att öka intresset för mentalitet
hos sina uppfödare. Teorin säger att den
mänskliga naturen upplever obehag när
vi presenteras för information som inte
stämmer med vår tidigare uppfattning.
Ett sätt att lösa konflikten vi upplever
är då att ofta omedvetet hänfalla till
s.k.”conformation bias” d.v.s. bortse från
fakta som inte stämmer med vår tidigare
åsikt och söka efter fakta som bekräftar
den. Teorins giltighet har styrkts i
många olika psykologiska studier bl.a. av
Peter Watson, John Cook och Stephen
Lewandowsky.

I dagens samhälle där var och en skapar
sin egen ”sanning” - inte minst den
nytillträdde amerikanska presidenten
Donald Trump med sin ”alternativa
sanning” - kan det vara klokt att vid
presentation av ny kunskap ta hänsyn
till människans bevisade benägenhet att
hålla kvar vid sina tidigare åsikter. Att
ifrågasätta och vara skeptisk är klokt men
kan ibland leda till att man fortsätter leva
i sin egen lilla bubbla medan världen
omkring förändras utan att man ser det.
Kvalitetssäkring av BPH
Genetiska analyser av BPH-data för
fem olika raser har gjorts av Erling
Strandberg 2016. Det framgår av
analyserna att det finns en inverkan av
systematiska miljöfaktorer på resultaten.
Önskvärt är att deras inverkan hålls
så låg som möjligt. En minskning
av dessa faktorer ökar de skattade
arvbarhetsvärdena. Till de systematiska
miljöfaktorerna räknas bl.a.
beskrivareffekter och testledareffekter.
Båda dessa faktorer är påverkbara med
hjälp av utbildningar och övningar.

Robin Kramer (Department of
Psychology, Trent University) skrev 2017
en intressant artikel om att startordning
vid olika tävlingar har betydelse för hur
en prestation bedöms. Hur objektiva är vi
egentligen?
Studier visar att en tävlandes prestation
inte helt säkert bedöms utifrån enbart sig
själv utan kan påverkas av både det som
skett före och efter. Tänk på det när du
ställer ut din hund.
Vår bedömning influeras av hela
sammanhanget d.v.s. även av övriga
deltagare som bedöms vid samma
tillfälle.
Man måste vara väl medveten om de
psykologiska fällor som finns för att
kanske kunna undvika dem.
Om en mycket ”energisk och livlig” hund
eller en mycket ”slö och inaktiv” hund
beskrivs före min egen hund finns risk
att dessa påverkar bedömningen av min
hund. Åter den s.k. mänskliga faktorn …
som vi aldrig kan utesluta så länge vi inte
kan överlämna bedömning till datorer.
Mycket händer i oss som vi inte alltid är
helt medvetna om….
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hända i två hundar, som reagerar helt
olika inför den retning halvfiguren utgör.
Vi ser hund nr 1, som i samma ögonblick
som halvfiguren far upp nästan rent
reflexmässigt vänder på klacken och
snabbt flyr ett antal meter. Halvfiguren
har här orsakat en informationskedja
från ögat till thalamus som skickar
informationen vidare till nacklobens
synsinnescentra men även till amygdala
för en omedelbar snabb reaktion (fight
or flight). Denna snabba kopplingsväg
mellan amygdala och thalamus kallas
rädslereaktionens låga väg. Evolutionen
har varit ändamålsenlig, som alltid,
och skapat möjligheter för individens
överlevnad. I en farlig situation måste
individen ibland kunna handla utan att
tänka först.

Den höga vägen och den låga vägen
Förändringar i hjärnan, när olika
känslor upplevs, studeras idag på såväl
människor som hundar med hjälp av bl.a.
fMRI (functional Magnetic Resonance
Imaging) som mäter hjärnaktivitet
genom förändringar i blodflödet. Man
kartlägger olika områden i form av
en hjärnatlas som relateras till olika
funktioner (Pankaj Sah, 2017). I ett
amerikanskt statligt understött projekt
har neurovetenskapsforskare kartlagt
helt nya områden som tidigare inte
har beskrivits.Ett stort framsteg för
hjärnforskningen och inte minst ökade
möjligheter att behandla hjärnans
sjukdomar.
I litteraturen kan man läsa att hundens
inkommande sinnesinformation orsakar
olika beteendemässiga och fysiologiska
förändringar i form av emotionella
reaktioner. Amygdala är en bilateral
(dubbelsidig) struktur, som utgör en del
av det s.k. limbiska systemet, belägen
basalt, djupt i hjärnan medialt (innanför)
om tinningloberna. Amygdala anses ha
viktig funktion i hjärnans emotionella
nätverk och spelar stor roll vid uppkomst
av negativa och positiva känslor.
Amygdala ligger i närheten av thalamus
och hypothalamus som också ingår i det
limbiska systemet.
Thalamus är en omkopplingsstation
där de flesta av våra inkommande
sinnesintryck passerar innan de går
vidare upp till cortex (hjärnbarken)
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för att bearbetas. Kopplingen mellan
thalamus och amygdala håller
amygdala underrättad om det som
händer i vår omvärld. Hypothalamus
är en hjärnstruktur som kontrollerar
hypofysen, körteln som kontrollerar
hormonproduktionen i våra övriga
körtlar. Hypofysen kan liknas vid en
dirigent i kroppens hormonella orkester.
Amygdalas kopplingar till hypothalamus
gör dels att amygdala är väl underrättad
om såväl aktivitet som hormonbalans i
kroppen och kan styra hormonbalansen
genom att informera hypothalamus.
Amygdala reagerar starkt vid snabba
förändringar i omvärlden, i stressfyllda
situationer med emotionella reaktioner
som utlöser snabba handlingar. Kroppens
hormonbalans ändras och därmed
hundens beteende.
Vid ett plötsligt hot t.ex. under BPH
i Moment 4 Överraskningen, när
halvfiguren hastigt reses upp framför
hunden, är det sannolikt amygdala
som aktiverar kroppens sympatiska
nervsystem och en adrenalindusch som
ett led i en ”fight or flight” reaktion.
Djurstudier har visat att amygdala har en
viktig funktion vid rädsleinlärning men
är inte den enda strukturen med förmåga
att utlösa rädslereaktioner. Det vore väl
för enkelt i vår komplicerade tillvaro som
ofta kräver alternativa lösningar.
Moment 4 i BPH är ett bra moment att
använda för att exemplifiera vad som tros

Hund nr 2 beter sig helt annorlunda. Den
stannar upp, står och ”funderar” över
vad det är den egentligen ser - överväger
om det är något farligt - bestämmer sig
slutligen för att gå fram och undersöka
det okända. Nyfikenheten tog överhand.
Här har informationen gått den höga
vägen.
Syninformationen bearbetas hos hund
nr 2 i nackloben och i tinningloben för
en eventuell igenkänning av situationen
och slutligen i pannloben för ett
beslutsfattande hur situationen ska lösas.
Denna väg tar mycket längre tid.
Amygdala har även kopplingar till
smakupplevelser, minnesfunktioner,
inlärning och att ge minnen ett
emotionellt innehåll. Den registrerade
aktiviteten i amygdala är kraftigare vid
positiv känslomässig visuell information
än negativ.
Ovanstående är naturligtvis en mycket
grov förenkling av komplicerade
neurofysiologiska reaktioner i samband
med en plötslig yttre retning, som kan
uppfattas hotfull, beroende på hundens
personlighet. Den kan ändå ses som
en modell för hur yttre information
kan tänkas bearbetas i hjärnan och
därefter leda till helt olika lösningar
beroende på hundens mentalitet/
personlighet. Slutligen är kanske hundens
för oss obegripliga och komplicerade
personlighet ”bara” kemiska reaktioner
styrda av neurotransmittorer och
elektriska impulser men det förklarar ju
ändå ingenting….
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