
Sammanställning	  av	  Pinschersektionens	  telefonenkät	  2013	  

Under	  2013	  har	  50	  telefonintervjuer	  med	  medlemmar	  i	  Pinschersektionen	  utförts(PS).	  
Syftet	  med	  enkäten	  har	  varit	  att	  undersöka	  hur	  våra	  medlemmar	  upplever	  arbetet	  i	  
föreningen.	  Samt	  att	  ge	  ytterligare	  möjlighet	  att	  lyfta	  fram	  vad	  man	  vill	  att	  styrelsen	  ska	  
fokusera	  arbetet	  på	  framöver.	  	  

Ett	  slumpmässigt	  urval	  om	  ca	  80	  medlemmar	  från	  medlemslistan	  togs	  fram.	  Utifrån	  
denna	  lista	  så	  har	  rundringning	  bland	  medlemmarna	  skett.	  45	  kvinnor	  och	  5	  män	  har	  
deltagit.	  Åldersspannet	  har	  varierat	  från	  medlemmar	  födda	  1934	  –	  1991.	  Inga	  
medlemmar	  i	  styrelsen	  har	  deltagit	  i	  enkäten.	  Svarsfrekvensen	  var	  väldigt	  hög,	  nästan	  
100%.	  	  	  

För	  att	  göra	  materialet	  mer	  greppbart	  att	  läsa	  och	  jobba	  med	  så	  har	  sk	  ”tema-‐områden”	  
som	  kommit	  upp	  under	  intervjuerna	  samlats	  ihop.	  Under	  dessa	  finns	  sedan	  specifika	  
citat,	  eller	  ämnen	  som	  personer	  lyft	  fram.	  Har	  samma	  ämne	  lyfts	  av	  flera	  individer	  så	  
står	  det	  antal	  efter	  ämnet.	  	  

De	  ställda	  frågorna	  är	  fetmarkerade	  samt	  understrukna.	  Tema-‐områdena	  som	  kommit	  
fram	  i	  enkäten	  är	  enbart	  fetmarkerade.	  	  

Styrelsen	  har	  tagit	  till	  sig	  av	  era	  förslag	  och	  påpekanden	  under	  hösten,	  och	  kommer	  att	  
fortsätta	  arbeta	  med	  dem	  framöver.	  

Styrelsen	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  medlemmar	  som	  tagit	  av	  sin	  tid	  för	  att	  svara	  på	  
enkäten.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Finns	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  att	  PS	  skulle	  arbeta	  mer	  med?	  

Det	  görs	  tillräckligt	  utifrån	  att	  man	  jobbar	  med	  ideella	  krafter.	  	  (2	  st)	  

Information:	  

Mailutskick	  

För	  lite	  information,	  vad	  görs	  i	  klubben?	  Man	  har	  glömt	  bort	  medlemmarna	  som	  fokus.	  
(3	  st)	  

Vet	  inte	  så	  mycket	  vad	  ni	  pysslar	  med.	  

Mentalitet:	  

Mer	  fokus	  på	  mentalitetsfrågor.	  (13	  st)	  

Behöver	  jobba	  mer	  på	  rasens	  rykte,	  har	  väldigt	  dåligt	  rykte	  hos	  te	  x	  veterinärer.	  (3	  st)	  

Man	  möts	  mycket	  av	  en	  ”gammal	  bild”	  av	  pinschern.	  Där	  beskrivs	  pinschern	  som	  
aggressiv,	  men	  det	  stämmer	  ju	  inte.	  	  

Medlemsaktiviteter:	  

Mer	  aktiv	  förening	  för	  den	  ”vanliga”	  medlemmen.	  Som	  kanske	  inte	  är	  intresserad	  av	  att	  
ställa	  ut	  eller	  tävla	  med	  sin	  hund.	  Exempelvis	  lokala	  aktiviteter.	  (7	  st)	  

Vore	  bra	  med	  någon	  aktivitet	  om	  avelsfrågor	  för	  medlemmar.	  Bra	  te	  x	  för	  de	  som	  vill	  
funderar/vill	  använda	  sin	  hund	  i	  avel.	  Vad	  kan	  det	  innebära	  med	  olika	  kombinationer	  	  	  
te	  x?	  Bra	  om	  man	  kunde	  få	  oberoende	  rådgivning	  gällande	  detta.	  (6	  st)	  

Det	  är	  mest	  aktiviteter	  runt	  Stockholm.	  (6	  st)	  

Mer	  medlemsmöten.	  (5	  st)	  

Bra	  att	  ni	  anordnar	  MH.	  Var	  tydlig	  med	  när	  det	  hålls	  så	  fler	  får	  möjlighet	  att	  delta.	  (4	  st)	  

Större	  spridning	  på	  aktiviteterna	  i	  landet,	  det	  finns	  medlemmar	  i	  hela	  landet.	  (3	  st)	  

För	  lite	  aktiviteter	  i	  Skåne.	  (	  3	  st)	  

Bor	  i	  norra	  Sverige,	  inte	  mycket	  aktiviteter	  för	  oss	  här.	  (	  6	  st)	  

Lite	  aktiviteter	  i	  Göteborgsområdet.	  (2	  st)	  

Hjälp	  med	  information	  för	  att	  tydliggöra	  skillnader	  kring	  olika	  medlemskap.	  Oklart	  vad	  
det	  är	  för	  skillnad	  på	  SKK,	  SSPK	  och	  PS.	  Svårt	  när	  man	  är	  ny	  medlem	  att	  veta	  var	  man	  
ska	  var	  medlem,	  och	  varför.	  

Mer	  information	  kring	  anordnade	  aktiviteter	  för	  att	  locka	  fler.	  (	  2	  st)	  

Pinscherläger	  vore	  väldigt	  kul.	  (3	  st)	  

Ha	  aktiviteter	  med	  viltspår	  på	  flera	  ställen,	  t	  ex	  genom	  träffar.	  (2	  st)	  

Uppmärksamma	  viltspår,	  agility,	  rallylydnad	  mer.	  	  



Lyfta	  fram	  mer	  folk	  som	  jobbar	  med	  sina	  hundar,	  exempelvis	  inom	  bruks	  och	  lydnad.	  

Utställning:	  

Nybörjar	  på	  utställning,	  Information/föreläsning	  om	  hur	  man	  börjar	  ställa	  ut.	  Rent	  
praktiska	  saker.	  Hur	  går	  man	  sedan	  vidare	  för	  att	  nå	  högre	  placeringar?	  (2	  st)	  

Vill	  ha	  utställningar	  lite	  mer	  norrut.	  

Om	  MP	  ska	  hållas	  –	  håll	  även	  andra	  aktiviteter	  i	  samband	  med	  detta	  som	  kan	  vara	  roligt	  
att	  gå	  på	  för	  dem	  som	  inte	  ställer	  ut.	  	  

Officiell	  MP	  vore	  kul.	  

Rasen:	  

Pinschern	  är	  speciell.	  

Pinschern	  varnar	  inte	  innan	  den	  agerar.	  

Vilka	  har	  pinscher	  idag?	  Var	  har	  man	  hunden	  till?	  Vore	  intressant	  att	  veta.	  

Haft	  hund	  många	  år.	  Många	  brukshundar.	  Aldrig	  stött	  på	  en	  hund	  som	  pinschern.	  Det	  är	  
en	  sorg,	  jag	  klarade	  inte	  av	  min	  hund.	  Borde	  tydliggöras	  i	  rasbeskrivningen	  att	  det	  inte	  
är	  en	  hund	  för	  ”vem	  som	  helst”.	  Inte	  den	  lämpligaste	  hunden	  för	  förstahunds-‐ägaren.	  	  	  	  
(3	  st)	  

Behövs	  mer	  fokus	  i	  avelsarbetet	  för	  att	  få	  fram	  stabilare	  hundar.	  (	  3	  st)	  

Hjälp	  till	  att	  välja	  stabila	  avelsdjur.	  

Få	  ned	  avelstakten.	  Det	  är	  så	  många	  valpkullar	  idag.	  

Bra	  med	  mycket	  information	  kring	  problem	  med	  öronkanter.	  

Rasen	  borde	  synas	  mer,	  marknadsföra	  sig	  mer	  utåt.	  T	  ex	  på	  Stora	  Stockholm.	  (3	  st)	  	  	  	  	  	  	  	  

Det	  skulle	  vara	  kul	  att	  vara	  med	  på	  rastorget,	  men	  känner	  att	  jag	  behöver	  kunna	  mer	  om	  
rasen	  innan	  dess.	  	  

	  

Finns	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  att	  PS	  arbetade	  mindre	  med?	  

Lite	  mindre	  utställningsfokus.	  (	  3	  st)	  

Utställningsvärlden	  –	  upplever	  enbart	  exteriört	  fokus.	  Tycker	  det	  borde	  vara	  mindre	  
fokus	  på	  det	  i	  ert	  arbete.	  (2	  st)	  

För	  mycket	  fokus	  på	  utställningsmeriter.	  (	  2	  st)	  

Viktigt	  lyfta	  fram	  så	  mycket	  saker	  som	  möjligt,	  att	  det	  är	  spridning	  på	  vad	  man	  lyfter	  
fram	  och	  satsar	  på.	  	  

Inga	  aktiviteter	  som	  glädjer	  medlemmar	  är	  negativa.	  	  



Hur	  nöjd	  är	  du	  som	  medlem	  med	  PS	  arbete?	  	  

	  

Två	  bedömer	  att	  de	  ej	  kan	  svara	  på	  frågan	  och	  deltog	  inte	  i	  denna	  fråga.	  

	  

Finns	  det	  något	  som	  borde	  förbättras	  i	  vår	  verksamhet?	  

Man	  borde	  göra	  utskick	  med	  information.	  

Större	  öppenhet,	  man	  vill	  ju	  veta	  vad	  styrelsen	  gör.	  Vill	  ha	  tydligare	  protokoll.	  

Mer	  uppdateringar	  på	  Facebook.	  

Mer	  information	  kring	  vad	  man	  gör	  och	  vad	  som	  händer.	  (3	  st)	  

Vad	  har	  den	  nya	  styrelsen	  för	  mål?	  Hur	  ska	  man	  få	  med	  sig	  uppfödarna?	  Måste	  få	  med	  
sig	  folk	  på	  ett	  annat	  sätt.	  

Valphänvisningen	  har	  varit	  luddig.	  Är	  det	  te	  x	  nödvändigt	  att	  sätta	  gulmarkeringar?	  Inte	  
alla	  som	  tittar	  där	  i	  alla	  fall.	  Man	  kan	  få	  en	  bra	  hund	  även	  om	  man	  inte	  gjort	  alla	  dessa	  
tester.	  Mer	  information	  kring	  märkningar/testers	  betydelse.	  

Främja	  samarbete	  uppfödare	  emellan.	  Det	  är	  mycket	  konkurrens.	  

Mer	  kommunikation	  till	  de	  som	  inte	  är	  intresserade	  av	  utställningar.	  

Notisbladet:	  

Väldigt	  nöjd	  med	  tidningen.	  

Tidningen	  är	  väldigt	  trevlig,	  när	  den	  kommer	  ut.	  (2	  st)	  

Vill	  gärna	  se	  mer	  pinscher	  i	  tidningen.	  (	  2	  st)	  

Porträtt	  i	  tidningen	  på	  människor	  som	  jobbar	  med	  sin	  hund	  vore	  kul.	  
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Mycket	  nöjd	  24%	  

Ganska	  nöjd	  20%	  

Varken	  nöjd	  eller	  missnöjd	  48%	  

Ganska	  missnöjd	  2%	  

Mycket	  missnöjd	  2%	  

Bedömer	  de	  ej	  kan	  svara	  4%	  



Vore	  kul	  med	  små	  porträtt	  på	  olika	  uppfödare.	  Med	  frågor	  som:	  Varför	  de	  började	  föda	  
upp?	  Varför	  de	  valt	  pinschern	  som	  ras	  etc.,	  det	  vore	  kul	  att	  läsa	  om.	  

Medlemmar:	  

Behöver	  öka	  gruppkänslan/sammanhållningen	  i	  klubben.	  Idag	  är	  det	  bara	  tidningen	  
som	  ”håller	  ihop”	  oss.	  (5	  st)	  

Organisera	  mer	  saker	  spritt	  över	  landet.	  

Varför	  inte	  en	  kommunikationsbrevlåda	  i	  PS-‐regi?	  För	  tips	  och	  liknande.	  

En	  ungdomssektion	  för	  att	  engagera	  yngre	  personer	  vore	  väldigt	  uppskattat.	  

Arrangera	  träffar.	  (3	  st)	  

Mentalitet	  skulle	  behöva	  mer	  fokus	  –	  viktig	  fråga.	  

	  

Finns	  det	  frågor	  du	  skulle	  vilja	  att	  vi	  jobbade	  mer	  med?	  

Kul	  aktiviteter,	  vi	  har	  en	  ”rolig	  ras”.	  T	  ex	  rallylydnad,	  tips	  och	  trix.	  (2	  st)	  

Föreläsningar	  –	  exempelvis	  hundpsykologi,	  mentalitet,	  hundens	  språk.	  Anders	  Hallgren	  
vore	  väldigt	  roligt	  att	  lyssna	  på.	  (3	  st)	  

Mentalitet	  –	  oerhört	  viktig	  fråga.	  Finns	  brister	  att	  jobba	  med.	  

Ta	  även	  upp	  de	  dåliga	  sidorna	  med	  rasen,	  så	  man	  kan	  diskutera	  dem	  öppet.	  

Gärna	  prova-‐på	  aktiviter	  med	  ”låg	  tröskel”.	  	  

Diskussioner	  kring	  olika	  bedömningar/skalor	  som	  används	  att	  bedöma	  hundarna.	  Vad	  
betyder	  olika	  siffror	  och	  liknande,	  vilken	  betydelse	  har	  de?	  

Hur	  blev	  du	  medlem	  från	  första	  början?	  	  
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Kontaktade	  själv	  klubben	  46%	  

Gåvomedlemsskap	  uppfödare	  40%	  

Rekryterad	  av	  annan	  medlem	  8%	  

Annat	  alternativ	  6%	  



Vad	  är	  ditt/dina	  syfte/syften	  med	  att	  vara	  medlem	  i	  klubben?	  	  

	  

Här	  var	  det	  varit	  möjligt	  att	  ange	  flera	  svarsalternativ.	  	  

	  

Annat	  alternativ:	  

Breddar	  möjligheterna	  att	  ställa	  ut.	  	  (6	  st)	  

Viktigt	  stödja	  ekonomiskt	  -‐	  pinscherrasen	  är	  en	  sådan	  liten	  ras.	  (4	  st)	  

Mälarpinschern	  (3	  st)	  

Genomföra	  MH	  

Vill	  känna	  tillhörighet	  

Tidningen	  

Vill	  göra	  MT	  

Gick	  på	  uppfödarens	  rekommendationer	  

Man	  ska	  väl	  vara	  med.	  
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Vill	  ha	  info	  om	  rasen	  70%	  

Vill	  stödja	  klubben	  ekonomiskt	  med	  
medlemsavgiften	  48%	  

Vill	  ha	  info	  och	  delta	  i	  aktiviteter	  
anordnade	  av	  klubben	  64%	  

Annat	  alternativ	  14	  %	  



Skulle	  du	  rekommendera	  andra	  att	  bli	  medlemmar	  i	  PS?	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Skulle	  vilja	  kunna	  rekommendera,	  men	  klubben	  behöver	  bli	  mer	  levande	  först.	  

Rekommenderat	  till	  flera.	  

Som	  enskild	  hundägare	  finns	  det	  inget	  ”behov”	  av	  att	  vara	  med	  i	  klubben.	  Inget	  som	  drar	  
så.	  

Man	  får	  lite	  info,	  vilket	  är	  positivt!	  Man	  blir	  ju	  aldrig	  fullärd.	  

Speciellt	  för	  första-‐gångshundägare	  kan	  det	  vara	  positivt.	  
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Ja	  76%	  

Nej	  2%	  

Kanske	  22%	  



Skulle	  du	  vilja	  engagera	  dig	  aktivt	  i	  föreningen,	  nu	  eller	  i	  framtiden?	  

	  

	  

*	  Följdfråga	  om	  Ja	  eller	  Kanske.	  Är	  det	  något	  speciellt	  område	  som	  intresserar	  dig,	  
som	  du	  skulle	  känna	  vore	  roligt	  att	  engagera	  dig	  mer	  i	  inom	  föreningen?	  

Mentalitetsfrågor	  (4	  st)	  	  

Utställning	  (4	  st)	  

Ordna	  träffar/	  aktiviteter	  (3	  st)	  

Bruks/lydnad	  (3	  st)	  

Vaccinationsfrågor	  (2	  st)	  

Avel/genetik	  (	  2	  st)	  

Agility	  

Viltspår	  
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Ja	  12%	  

Nej	  46%	  

Kanske	  40%	  

Är	  redan	  aktiv	  2%	  



Har	  du	  noterat	  att	  föreningen	  har	  fått	  en	  ny	  hemsida?	  

	  

Hur	  skulle	  du	  ställa	  dig	  till	  en	  frågefunktion	  på	  PS	  Hemsida?	  Där	  medlemmar	  
kunde	  logga	  in	  och	  enkelt	  kunde	  får	  svar	  på	  sina	  frågor.	  

	  

Bra	  öppna	  upp	  hemsidan	  för	  kommunikation.	  

Viktigt	  att	  kompetenta	  människor	  svara	  på	  frågorna.	  

Bra	  komplement	  till	  ”oseriösa”	  forum.	  

Alltid	  positivt,	  frågan	  är	  om	  det	  är	  görligt.	  

Många	  skulle	  nog	  uppleva	  det	  positivt.	  

Inte	  enbart	  ”rasspecifika	  svar”	  –	  även	  allmänna	  frågor	  typ	  ”pinscher-‐do-‐talk”.	  

Risk	  att	  det	  inte	  tar	  fram	  det	  bästa	  i	  människor.	  

Ja	  46%	  

Nej	  48%	  

Kanske	  6%	  

Positiv	  88%	  

Neutral	  8%	  

Negativ	  4%	  



Är	  det	  något	  du	  skulle	  vilja	  tillägga?	  	  

	  

Hälsofrågor:	  

Mer	  fokus	  på	  fysisk	  och	  mental	  hälsa.	  (2	  st)	  

Valde	  pinscher	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  frisk	  ras,	  vill	  att	  det	  ska	  fortsätta	  så.	  Viktigt	  
jobba	  med	  hälsofrågor.	  

Samla	  kunskap	  om	  veterinärer	  som	  har	  mycket	  erfarenhet	  av	  pinscher.	  Vore	  skönt	  att	  
kunna	  välja	  dem	  i	  vissa	  lägen.	  	  

Vaccinationsreaktioner:	  

Vaccinationsreaktioner	  behöver	  vara	  i	  fokus.	  (5	  st)	  

Svårt	  att	  få	  gehör	  hos	  veterinärer	  kring	  detta.	  	  

Väldigt	  tuff	  upplevelse	  	  

Vore	  bra	  med	  information	  kring	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  att	  vänta	  med	  att	  vaccinera.	  

Kan	  man	  stödja	  forskningen	  på	  något	  sätt?	  

Hemsidan:	  

Väldigt	  fin!	  Mycket	  fina	  bilder,	  lättmanövrerad.	  (5	  st)	  

Bra	  information	  på	  hemsidan.	  	  

Tråkiga	  bilder	  på	  hemsidan,	  händer	  inte	  så	  mycket.	  

Har	  inte	  sett	  att	  det	  finns	  någon	  plats	  på	  nya	  sidan	  med	  allt	  gammalt	  material.	  

Resultatet	  inte	  uppdaterat	  gällande	  KM,	  arbetande	  hund.	  

Skulle	  vara	  kul	  att	  läsa	  mer	  om	  barmarksdrag	  på	  hemsidan,	  än	  så	  länge	  är	  det	  bara	  en	  
rubrik.	  

Rasen:	  

Väldigt	  trevlig	  ras,	  men	  rätt	  anonym.	  

Behövs	  mer	  information	  om	  rasen,	  det	  är	  inte	  en	  ras	  för	  ”vem	  som	  helst”.	  

Behövs	  information	  om	  att	  den	  är	  väldigt	  frusen,	  svårt	  när	  man	  bor	  lite	  norröver.	  	  

Skulle	  aldrig	  skaffa	  någon	  annan	  ras.	  Underbara	  hundar.	  

Har	  blivit	  bränd	  av	  rasen.	  Skulle	  inte	  våga	  skaffa	  igen	  tyvärr.	  	  

Trevliga	  hundar,	  få	  ut	  mer	  information	  om	  dem.	  

Pinscherns	  rykte	  bland	  djursjukvåren	  som	  en	  ”bitare”	  skulle	  man	  behöva	  jobba	  med.	  
Känns	  tråkigt.	  	  



Pinschersektionen:	  

Mer	  positiv	  bild	  det	  senaste	  året.	  Når	  mer	  ut	  till	  medlemmarna.	  

Kul	  mentalitetsföreläsning	  ni	  anordnade.	  Hade	  gärna	  velat	  gå,	  men	  hoppas	  det	  
arrangeras	  liknande	  igen.	  

Sektionen	  känns	  som	  att	  den	  varit	  ganska	  sovande.	  

Viktigt	  att	  förankra	  RAS.	  

Ha	  ett	  gratis	  första	  år	  i	  klubben	  för	  valpköpare.	  Har	  man	  te	  x	  i	  Norge.	  	  

Vet	  inte	  vad	  den	  nya	  styrelsen	  gör.	  Det	  är	  inte	  bra	  med	  så	  stora	  förändringar,	  byta	  ut	  en	  
hel	  styrelse.	  Styrelsen	  ska	  bestå	  av	  en	  blandad	  skara,	  nu	  är	  det	  te	  x	  inga	  uppfödare	  i	  
styrelsen.	  

Mycket	  positivt	  att	  ni	  ringer	  runt	  på	  det	  här	  sättet,	  ett	  trevligt	  initiativ!	  Viktigt.	  (4	  st)	  

Uppfödare:	  

Bra	  uppfödare	  i	  klubben!	  Bara	  träffat	  trevligt	  folk.	  

Inbördes	  konflikter	  bland	  uppfödare.	  Styrelsen	  skulle	  behöva	  agera	  på	  något	  vis.	  Man	  
behöver	  förhindra	  påhopp,	  anmälningar.	  Man	  ska	  känna	  sig	  trygg	  i	  föreningen.	  

Medlemmar:	  

Vore	  kul	  att	  veta	  var	  det	  finns	  andra	  pinscherägare	  i	  regionen.	  Skulle	  kanske	  uppfödarna	  
kunna	  fråga	  sina	  valpköpare	  om	  de	  ville	  vara	  med	  i	  ett	  register	  för	  andra	  valpköpare?	  

Vore	  kul	  om	  man	  kunde	  köpa	  pinschersaker	  på	  hemsidan.	  Exempelvis	  pins,	  kläder	  
såsom	  t-‐shirt	  eller	  liknande.	  	  

Lägg	  årsmötet	  på	  ställen	  dit	  människor	  lätt	  kan	  ta	  sig.	  Gärna	  med	  möjlighet	  till	  
övernattning.	  Kul	  om	  man	  kan	  få	  ihop	  det	  med	  någon	  annan	  aktivitet	  i	  anslutning.	  	  

Mälarpinschern	  är	  verkligen	  jätte,	  jättetrevligt!	  Kan	  man	  lägga	  mycket	  krut	  på.	  Två	  
dagar	  istället	  för	  en	  te	  x?	  Kan	  anordna	  någon	  annan	  aktivitet	  i	  samband,	  kanske	  en	  
föreläsning?	  	  

	  

	  


