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INLEDNING

Bättre än 100! 

Grattis alla uppfödare och kommande valpköpare!  Vi som 
äger colliehundar har som första hundras i hela världen fått en 
oerhört stor möjlighet – ett unikt verktyg som gör att man ganska 
säkert kan förutspå den kommande kullens mentalitet, gällande 
egenskaperna nyfikenhet/orädsla samt skottfasthet.  
Svårigheten, om man nu ser det som så, är att få, varken uppfödare 
eller valpköpare, ser den unika möjligheten till att avla för en bättre 
mentalitet eller välja valp med bra förutsättningar att utvecklas i 
den riktning man vill… 

Mentalprojektet började redan 2010, de första indexlistorna 
publicerades 2012. 

Vad kan vi utläsa så här långt? 
Jo, många av uppfödarna tar inte hänsyn till det mest unika 
avelsverktyg som utarbetats där collierasen ingår i ett pilotprojekt. 
Anledning till att collierasen valdes ut som pilotras var att det 
föddes alldeles för många collievalpar med brister i det som borde 
vara självklart för alla, nämligen att få födas och vara orädd och 
nyfiken. Denna självklarhet, i mångas ögon, är tydligen ingen 
självklarhet för stora delar av uppfödarkåren av collie. 
Projektgruppen har tillsammans med styrelsen under 
dessa år informerat, diskuterat ute bland lokala 
aktivitetsområdena, haft föreläsningar, artiklar i colliebladet osv.  

Vad är orsaken till att man fortfarande inte förstår?

Det man skall ta hänsyn till är enbart två (2) stycken parametrar i 
avel för mentala egenskaper för att snabbt kunna få till stånd en 
förändring av rasens mentala utveckling. Har vi varit dåliga på 
att ge kunskap om hur man använder index, vill man inte förstå 
eller den allra värsta orsaken - bryr man sig inte? 

För collie finns fem olika mentala index, men man behöver bara 
titta på två av dessa; nyfikenhet/orädsla och skott.  
Kullens indexvärde (kullindex) beräknas så här:      

Lägg helt enkelt ihop föräldrarnas värden och dela med två.
Summan ska bli över 100.  Inte så komplicerat, eller hur?  
 
Nu har collie även fått index för HD. Det fungerar enligt samma 
princip dvs. även här skall man avla för att avkomman ska komma 
över 100 i index (kullindex). 

I din hand har du en tidning med tema Index. För en del av er 
är det repetition men för andra kanske nyheter. Läs och titta i 
listorna som finns på hemsidan. Kolla hur era hundar ligger till 
eller hur mamman och pappan till er kommande kull ser ut. Gör 
matteuträkningen och se vad det troliga resultatet blir. 

Projektgruppen har begärt ett möte till hösten med SKK/AK om 
hur vi går vidare. Pilotprojektet skall omvandlas till vardag och 
då vill vi att även mentalindex ska komma upp direkt på SKK 
Avelsdata (som det redan gör för HD-index). När hunden har 
fått sitt MH registrerat, så får den även ett index beräknat så att 
alla snabbt kan se hur indexet blev.  

Vår förhoppning är att alla uppfödare använder mentalindex och 
HD-index som ett VERKTYG i sin avel och på så sätt bidrar till 
att rasen höjer sin lägsta nivå när det gäller mentalitet och HD. 
Till alla kommande collieägare - ställ mer krav innan du köper 
din nästa colliekompis! 

 
Bättre än 100 borde inte vara så svårt! 
Ha en fortsatt fin sommar!
 
Projektgruppen för Mentalindex 
Margaretha Carlsson, Elisabeth Landfors och  Kerstin Persson 

Indexvärde för mor (t ex 108) + Indexvärde för far (t ex 110)

2

dvs 108+110 = 218, 
delat med 2 = 109=109
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Vid Svenska Kennelklubbens (SKK) 
fullmäktige 2001 beslutades att varje 
rasklubb skulle ha utformat en rasspecifik 
avelsstrategi (RAS) senast 2004. 
Dokumentet skulle utformas utifrån varje 
ras särskilda behov samt innehålla ett antal 
utvärderingsbara mål för avelsarbetet under 
de följande sju åren.

Vid Svenska Collieklubbens (SCK) årsmöte 
2004 fastställdes det RAS som tagits 
fram för kort- och långhårig collie av en 
arbetsgrupp tillsatt av SCKs styrelse. Detta 
dokument har sedan slutgiltigt godkänts av 
SKKs Avelskommitté (AK).
RAS dokumentet för collieraserna återfinns 
i sin helhet på SCKs hemsida.

Ett av delmålen i RAS är att 50% av varje 
årskull ska delta på Mentalbeskrivning 
Hund (MH) för att samla information om 
rasernas mentala status.
Redan då de första utvärderingarna gjordes 
kunde SCK konstatera att de bägge 
collieraserna har avsevärt större och mer 
långvariga rädslor än övriga bruksraser. 
Andelen skotträdda hundar är också mycket 
större än hos de andra bruksraserna. 
Collieraserna har också mindre leklust en 
de andra.
Vid en närmare granskning av resultaten 
visade det sig att många av de valpar som 
registreras har både en far och en mor med 
stora rädslor och ofta också skotträdsla 
gemensamt. Då de rädslor som många 
individer antogs ha stor arvbarhet beslutade 
man inom klubben att påbörja ett långsiktigt 
arbete med målet en trygg och glad collie.

SCK vände sig till SKK AK för att få ta del 
av deras synpunkter på colliens svårigheter 
i jämförelse med övriga bruksraser och för 
att be om hjälp att komma till rätta med 
situationen.
SKKs AK kallade i mars 2010 representanter 
för SCK, Svenska Brukshundklubben 
(SBK) samt Statens Lantbruksuniversitet 
(SLU) till ett diskussionsmöte med fokus 
på collierasernas mentalitet och vad som 
kan göras för att stärka den.
Vid mötet presenterade SCK en heltäckande 
statistik över all data som samlats in och 
utvärderats i enlighet med de uppsatta 
målen i RAS. Då denna genomgåtts och 

därpå följande frågor ingående besvarats 
och diskuterats sa Per Arvelius från SLU 
”Vi på SLU har länge pratat om att vilja 
avelsvärdera för mentalitet hos hund” och 
så gick det till när ”Projekt Mentalt Sund 
Collie” föddes!

Collieklubben har redan från första början 
arbetat aktivt för att hålla alla medlemmar 
och även andra intresserade informerade 
om hur projektet framskrider och har 
aktuell information utlagd på den officiella 
hemsidan www.svenskacollieklubben.
se samt information i varje nummer av 
klubbens tidning ”Colliebladet”.

Våren 2010 skickade SLU med SKKs hjälp 
ut en enkät till samtliga registrerade ägare 
av en långhårscollie födda mellan 1999 och 
2009. Enkäten var internetbaserad, bestod 
av ca 100 frågor och administrerades via 
SLUs hemsida. Det skickades ut ca 3600 
enkäter och det kom in drygt 1800 svar, 
vilket enligt SLU är en hög svarsprocent på 
en enkät med så många frågor. Svaren visade 
på ett stort engagemang från collieägarna. 
Det fanns mentalbeskrivningsprotokoll 
på ca hälften av hundarna i enkätsvaren 
och detta gjorde det möjligt att göra en 
jämförelse mellan ”hund i vardagen” och 
”hund i testsituation”. Jämförelsen visade 
tydligt att ägarnas beskrivning av hundens 
uppträdande i vardagen stämde överens 
med de reaktioner som hunden visade på 
mentalbeskrivningen. 

Denna kunskap gjorde det möjligt att 
fortsätta arbetet med att utveckla ett 
mentalindex för collie.

Sedan våren 2012 har det funnits listor 
med mentalindex församtliga collies som 
deltagit på mentalbeskrivning på Svenska 
Collieklubbens hemsida,listorna har 
uppdaterats kontinuerligt.
Listorna har gjort det möjligt för 
uppfödarna att medvetet välja partner till 
sin hund för att förbättra dennes svaga 
sidor med avseende på mentalitet och 
det var projektgruppens förhoppning att 
det skulle göras inga eller färre parningar 
med ett förväntat kullindex under 100 på 
Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Det framgår 
tyvärr med tydlighet från de gångna årens 
kullstatistik att vi fortfarande har en lång 
väg att gå.

Projektgruppen

 

.

Historik
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Om man vill avla för hundar som t ex 
visar mer Nyfikenhet/orädsla så är alltså 
det tveklöst effektivaste att utgå från 
hundarnas index för denna egenskap. 
Det är till och med så, att man inte 
vinner något på att i tillägg till indexet 
titta på hundens eget resultat eller på 
kullsyskonens eller föräldrarnas resultat 
för egenskapen. Allt detta är nämligen 
redan sammanvägt på bästa möjliga sätt i 
indexet

"

2004
RAS fasställs på SCK:s årsmöte

2009
Colliekonferens  
RAS revideras 2010-2018

2010

Möte SKK, SBK, SCK och SLU

Ansökan Fas 1

Insamling enkäter

Bearbetning av enkäter och  
MH-data

Redovisning av Fas1 till  
KHM/SKK

Colliekonferens i Västerås 
Redovisning av Fas 1

Arbetsmöten och förberedelser 
för ansökan Fas II

2011

SKK beviljar stöd till Fas II

2012

Index finns tillgängligt på SCK:s 
hemsida

2013

Utvärdering och vidareutveckling 
av index

Kullvis sammankagd lista med MI, 
HD, ED och CEA

MI för korthåren

Diskussionsmöten om MI i lokala 
aktivitetsområden

2014
Uppfödarmöte i Jönköping

Uppdaterad sammanlagd lista på 
hemsidan

Diskussionsmöten om 
MH-profilen i lokala 
aktivitetsområden

Per Arvelius disputerar med bl a 
MI för Collie som underlag för 
sin avhandling

2016
HD-index för långhår lanseras

Tidsaxel Index
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I sitt doktorsarbete 2003 ”Personality in dogs” grupperar Kenth 
Svartberg de 33 delmomenten vid MH i fem olika egenskaper. 
Denna gruppering har sedan legat till grund då man talar om 
egenskapsvärden vid bearbetning av MH-data. 

Här nedan ser ni vilka delar i MH som finns med i vilken egenskap.

 Socialitet

Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; 
från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande 
och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 
1a, 1b och 1c.  Se MH-protokoll nästa sida.

	 Nyfikenhet/Orädsla

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända 
händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna 
”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet 
utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd 
attityd (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet 
av 6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 
8c. (”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet 
beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare).  Se 
MH-protokoll nästa sida.

	 Lekfullhet

Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar 
med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha 
dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt 
värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 2a, 
2b, 2c, 9a och 9b. Se MH-protokoll nästa sida.

  

 Jaktintresse

Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet 
byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett 
säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet 
intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde). Egenskapsvärdet 
fås genom att räkna fram medelvärdet av 3a (1 och 2) och 3b (1 
och 2). Se MH-protokoll nästa sida.  

 Aggressivitet

Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga 
eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, 
utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men 
oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra 
situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) 
till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b 
och 8a .  Se MH-protokoll nästa sida.

”Femhörningen”
- ett annat sätt att beskriva specifika	egenskaper	på	MH
Källa: Blixt, I-L., Blixt, C., Svartberg, K., 2007. Mentalitetsboken.

Förklaring	till	femhörningen

”Femhörningen” liknar en vanlig MH-spindel. 
Skillnaden är, att här visas istället 5 egenskapsvärden 
som i sin tur innehåller olika delmoment från de 33 
rutorna som beskrivs i ett MH-protokoll.

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar en avvikelse  
med en beskrivningspoäng från rasmedelvärdet, som  
representeras av den inre ringen. 

Centrum i diagrammet har således värdet - 5 
och axlarnas yttre ändar har värdet +5 från 
Rasmedelvärdet.
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I vårt exempel med långhårig collie jämförs spindeln mot alla 
andra bruksraser. Genomsnittet för alla dessa raser ligger inom 
den kraftigt markerade inre cirkeln i diagrammet, se figuren här 
nedan. Det vi ser som en spretig stjärna är resultatet av de hittills 
beskrivna långhåriga collies som finns med i statistiken.
Längst upp står det kontakt. Vi ser också siffrorna 8e, 1a, 1b, 
1c i raden under. 

På MH-protokollet (se föregående sida) finns en förklaringstext 
för varje moment. Där framgår det i huvudsak hur hunden ska 
agera för att hamna på den ruta som närmast skildrar det som 
hänt under beskrivningen. Totalt 33 delmoment beskrivs. 

Allt som sticker utåt från den inre cirkeln är mer än 
genomsnittet.	Allt	som	finns	inom	cirkeln	är	lika	mycket	
eller mindre.

Vi kan enas om att colliens vilja att ta kontakt är ungefär lika stor 
som andra bruksrasers.

Nästa del av diagrammet speglar hundens vilja att leka. Här ser vi 
tydligt att den långhåriga collien finns långt in mot mitten i cirkeln 
och det betyder att den i mindre grad än övriga bruksraser vill 
leka med en främmande person.
Sedan kommer vi till jakt och gripande , och även där ser vi att 
colliens lust att jaga och gripa ett okänt flyende föremål är mindre 
än övriga bruksrasers.

Intresse beskriver hundens kom-i-håg vid moment som överraskar 
den. En hund som utan rädsla gärna nosar flera gånger på overallen 
är ett sådant exempel. Hunden vill kanske förvissa sig att overallen 

verkligen stannar kvar och inte plötsligt far upp igen. 
Samma sak gäller vid skramlet där hunden kanske vill 
gå in och titta flera gånger på det som förde oväsen. 
Vår rasspindel visar att våra långhårscollie är ungefär 
lika intresserade i avreaktionerna som övriga bruksraser.
Nyfikenhet är en egenskap som är mycket viktig för en 
hund. Blir hunden t.ex överraskad har den stor hjälp av 
sin nyfikenhet och kan snabbare komma över det som 
fick den att reagera. Långhårig collie saknar i hög grad 
nyfikenhet och det gör att avreaktionerna blir fördröjda 
i många av mentalbeskrivningens olika moment.

Aktivitet borde egentligen heta passivitet tycker jag. 
Momentet beskriver hundens förmåga att koppla av efter 
att den fått leka och jaga i de föregående momenten i 
banan. I tre minuter är föraren helt passiv och här tittar 
beskrivaren på om hunden är lugn och uppmärksam 
eller hellre hittar på egna hyss under tiden. Vår ras 
ligger precis som de övriga bruksraserna när det gäller 
denna del i MH:et.

Skott visar en tydlig trend utåt på diagrammet och 
det var som ni kanske minns mer . Långhårig collie 
är betydligt mer berörd av skott än övriga bruksrasers 
genomsnittliga skotträdsla som ju finns inom den inre 

cirkeln.

Rädsla ligger också utanför cirkeln. När rädslan kvarstår efter 
flera promenader fram och tillbaka vid t.ex dumpe och skrammel 
kan man avläsa det vid siffrorna 6d och 7c. Vi ser också att våra 
collies är mer ljudkänsliga än andra bruksraser eftersom 7a och 7 
c sticker ut som det gör på spindeldiagrammet. I ljudkänsligheten 
måste vi även räkna in många collies obehag för skott.

Hot betyder att beskrivaren tittar närmare på med vilken tyngd 
hunden hotar, viljan att sätta sig i respekt och hur hunden försvarar 
sig. Detta sker oftast med rest ragg, hög svans, stel kroppshållning, 
morrningar, skall och eventuella attacker. Vid spökena är det 
kanske lättast att lägga märke till detta eftersom momentet pågår 
under några minuter. Vi tittar också på hur hunden uppfattar 
avståndsleksfiguranten som omväxlande rör sig med sänkt huvud 
eller gör lekinviter. Overallen som plötsligt åker upp och spökena 
som avancerar framåt är också moment där vi vill ha denna 
egenskap beskriven. Vi ser att långhårig collie i mindre grad än 
andra bruksraser har hot och försvarslust.

Jag har nu beskrivit spindeln för långhårig collie, jämfört mot andra 
bruksraser. Enskilda hundar jämförs mot andra inom samma ras 
och då ligger genomsnittet för alla collies i mitten.
Vidare kan man titta på syskongrupper (hel eller halv) och då jämför 
man också mot den egna rasen. Vill man titta på ett spindeldiagram 
på en enskild kennel går det också bra.

Spindeldiagramet är fram till september 2011 och visar 2831 långhåriga collie  
som har genomfört en hel mentalbeskrivning och har kryss i samtliga rutor.

Hur man läser en MH-spindel
av Anita Braxenholm
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Längst ut på axlarna av diagrammet står i vårt fall siffran 1. Detta 
betyder att alla avvikelser motsvarar 0,2. Centrum har värdet -1 
och längst ut är värdet +1.
Vill vi studera avkommor efter en speciell hund står siffran 2 
längst ut. Avvikelserna är då 0,4 och längst in i cirkeln är värdet 
-2. Följaktligen är värdet längst ut +2.
Tittar vi i stället på en enskild hunds spindeldiagram så återfinns 
siffran 3 längst ut på varje axel. Avvikelserna är då 0,6 och 
centrumvärdet är -3 och längst ut på axeln är det +3.

Jag tycker det är bra att man vet om att mätvärdet förändras 
beroende på vilken typ av spindel man tittar på. Det viktigaste 
när man studerar ett spindeldiagram är dock att man har grunden 
klar för sig när det gäller tolkningen av hur en specifik egenskap 
står i förhållandet till andra raser eller individer inom samma ras.

LYCKA TILL! 

Moment 2: Lek

Moment 6: Överraskning

Moment 8: Hot
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Sedan mars 2012 har vi collieägare och uppfödare haft möjligheten 
att ta del av mentalindex för våra hundar som har deltagit på MH. 
Listorna har utvecklats och delats upp sedan starten. Idag finns tre 
olika typer av listor på collieklubbens hemsida.

En hund som genomför MH får fem indexvärden, ett indexvärde 
för vardera av de fyra egenskaperna Nyfikenhet/Orädsla (N/O), 
Socialitet, Lek och Jakt samt ett värde för Skott.

Olika delar/moment i MH vägs in i olika egenskaper. (Se sid 10-11 
i denna tidning)

Vad ser vi då på de olika listorna?

Den Sammanlagda Listan visar en hunds samtliga fem indexvärden, 
deras HD, ED och ögonstatus, eventuella barn och barnbarn, färg 
och kön. Hundarna ligger sorterade kullvis. Listan är gjort i Excell 
vilket innebär att det går att sortera efter olika önskemål.

Sedan har vi de två listorna med enbart mentalindex.  En lista Per 
indexvärde, dessa listor är uppdelade på Hanar, Tikar och hårlag och 
sorterade från högsta till lägsta värde. Den tredje listan är en Lista 
med samtliga mentala indexvärden för varje hund, den listan är 
delad för lång respektive korthår och är sorterad i alfabetisk ordning.

Om vi nu tittar närmare på själva siffrorna dvs indexvärdena:

Själva indexvärdet t ex 102. Om hunden har 100 motsvarar hunden 
rasens genomsnitt för aktuell egenskap. Har hunden ett värde över 100 
har den mer av egenskapen och har den under 100 har den mindre 
av egenskapen.  Dvs över 100 har hunden mer leklust, under 100 
har hunden mer skotträdsla.

Nästa siffra är hundens medelfel för aktuell egenskap. Medelfelet 
visar inom vilket område hundens exakta värde ligger. Som exempel 
indexvärde 107 med medelfel 10; då finns hundens exakta värde 
mellan 97 – 117. Lägre medelfel ger säkrare värde och medelfelet blir 
lägre om fler nära släktingar och då framförallt avkomma till aktuell 
hund har mentalbeskrivits.

På Lista med samtliga mentala indexvärden kan vissa hundar ha streck 
eller siffran 0 i stället för ett indexvärde. Det betyder att hunden har 
brutit sitt MH. Om det är ägaren eller beskrivaren som har brutit 
framgår inte. (En hund där ägaren bryter och sedan går upp på nytt 
och genomför hela MH kommer att få indexvärden uträknade vid 
nästa uppdatering efter genomfört MH)

En hund får indexvärden om samtliga moment från MH som ingår 
i en egenskap har utförts, t ex för att få indexvärde för egenskapen 
N/O måste hunden ha fullföljt MH t o m spökena moment 8e.

Det sista indexvärdet av de fem, är värdet för skott. Om 
det värdet saknas har hunden antingen brutit tidigare under 
MH eller om övriga fyra indexvärden finns så har ägaren 
avstått från skott.

En hund med värden över 100 är mer orädd för skott än 
den genomsnittliga hunden.

Tittar vi på helheten i listorna kan vi få mer information om 
individen än själva indexvärdena. Vi kan t ex se hur många 
individer i en kull som har deltagit på MH, om någon eller 
flera i kullen har ett brutet MH. Har en hund brutit kan vi se 
om det är tidigt eller sent under beskrivningen som hunden 
bröt. Vi ser även indexvärdena för alla beskrivna i kullen 
och därmed hur spridningen eller hur jämna de är i kullen i 
förhållande till rasmedel (100).

Är jag intresserad av en specifik egenskap så använder jag 
listan för just den egenskapen. Vill jag ha en hund med högt 
värde på en speciell egenskap titta på den listan först, sorterar 
fram ett antal lämpliga individer för att därefter gå vidare till 
listan för samtliga indexvärden för att kolla helheten. Förutom 
mentaliteten så behöver du även ta fram hälsodelarna, där vi 
numera har ytterligare ett index att använda. 

Dessa mentala indexvärden är det säkraste sättet att göra en 
bedömning av vad en hund förväntas nedärva mentalt till 
sin avkomma.

Projektgruppen

Vad kan vi utläsa av Indexlistorna?

        Det är enkelt att använda index. Man 
behöver nämligen inte längre själv försöka 
väga samman all information utan det är 
redan gjort på bästa möjliga sätt. Det är 
smidigare att bara behöva titta på indexet 
i stället för att försöka klura ut hur mycket 
den egna prestationen betyder i förhållande 
till föräldrarnas, och hur mycket man ska 
väga in syskonen, osv. Allt detta har redan 
tagits hänsyn till i indexet!

Viktigt att förstå att indexet är ett väldigt 
effektivt avelsverktyg – om det används! 
Så om man vill förändra rasen, tex i fråga 
om hur stabila och orädda hundarna är i 
gemen, kan det faktiskt gå jämförelsevis 
snabbt med hjälp av de index som nu finns 
tillgängliga.

Per Arvelius

"
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av Katja Nilsson & Per Arvelius 

Vad	är	skillnaden	på	ärftlighet	
och	arvbarhet?

Ibland används begreppen helt synonymt 
men vi tycker det är viktigt att skilja dem åt. 

Ärftligt är allt som rent biologiskt 
påverkas av gener.  

Arvbarheten talar om hur lätt det är för 
en uppfödare att påverka en egenskap i 
avelsarbetet.  

Nästan alla egenskaper påverkas av gener 
och är därmed ärftliga. En del egenskaper 
styrs bara av arvet. Exempel på sådana 
egenskaper är hur många ben man har, 
att vi har två ögon och att människor går 
upprätt medan hundar går på alla fyra. 
Pälsfärg, pälstyp och ögonfärg är också 
exempel på egenskaper som man brukar 
säga uteslutande styrs av gener. 

Arvbarhet är däremot inte ett biologiskt mått utan ett matematiskt beräknat värde som anger vilka möjligheter vi har att avla för en 
viss egenskap. 

Mycket av valpens utseende är helt styrt av gener – att den har två ögon, två öron, fyra tassar och en svans, men också pälsens färg 
och om pälsen är lång eller kort. 

Kan man avla för allt som är ärftligt?

Nej, det går inte. Det är till exempel arvet som styr att hundar har fyra ben och två öron. Men man kan inte avla för hundar som har 
fler ben och färre öron. Det beror på att det inte finns någon variation i de här egenskaperna. Alla hundar är lika, oavsett ras. När 
alla hundar är lika kan man inte förändra något genom avel. 

Det	är	väl	inte	bara	gener	som	styr	allt	–	visst	spelar	det	roll	hur	jag	som	hundägare	är	också?

Absolut! Många egenskaper påverkas förutom av gener också av den omgivning en individ lever i. Hur långa vi blir är genetiskt 
styrt, men om vi inte får tillräckligt med mat under uppväxten så kan vi inte växa så mycket även om vi har gener för att bli långa. 
Vår hälsa påverkas av kost, motion och hur sund miljö vi bor i. Hur vi beter oss påverkas av vilken omgivning vi befinner oss i men 
också vilka erfarenheter vi har sedan tidigare. En skrämmande upplevelse i barndomen kan göra oss mer benägna att visa rädsla eller 
aggressioner senare i livet. Den påverkan som vår omgivning har kallas i avelssammanhang för miljöeffekter. 

Man brukar säga att en individs egenskaper är summan av arv och miljö. I avelsarbetet gäller det att lista ut vilka individer som är bra 
på grund av sitt arv och inte för att de haft till exempel en gynnsam uppväxtmiljö eller fått bra träning. 

Ärftlighet & arvbarhet

EGENSKAP =       ARV   +     MILJÖ  
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Hur	beräknar	man	arvbarhet?

Man kan inte avla för en egenskap om alla hundar är likadana. Men för de flesta egenskaper finns det ju skillnader. Hundraser skiljer 
sig väldigt mycket från varandra i fråga om både utseende och mentalitet. Men även hundar i samma ras är olika varandra. Att hundar 
är olika kallar vi för variation. 

Förutsättningen för avelsarbete är att det finns variation, och att en del av variationen beror på olika gener. 

Allt avelsarbete bygger på att det finns skillnader i olika egenskaper mellan hundar i en ras. Dessa skillnader kallar vi variation. 

Arvbarhet är inte ett biologiskt mått, som ärftlighet är. Arvbarhet är ett statistiskt mått som beskriver hur stor andel av variationen i 
en viss egenskap som beror på genetiska skillnader mellan olika individer. Arvbarheten blir då en andel mellan 0 och 1, eller uttryckt 
i procent från 0 till 100 %. 

VAriAtiON	OrsAkAD	AV	ArV

VAriAtiON	OrsAkAD	AV	MiLjö+

                                                                              

                                  

        

   

                                                     

Vi hittar på att vi vill avla för mankhöjd hos collie, och vi behöver skatta en arvbarhet. Vi samlar in uppgifter om hundars mankhöjd 
och sen tittar vi på olika familjer. En hanhund som är 70 cm har fått 6 kullar med en genomsnittlig mankhöjd på 69,5 cm. En annan 
hanhund som är 60 cm hög har fått 6 kullar som i genomsnitt blivit 59 cm. Halvsyskongrupperna är mer lika varandra och sin pappa 
än de är lika den andra halvsyskongruppen. Egenskapen verkar gå i arv! Genom att titta på många familjer och jämföra   
syskongrupper kan vi med statistiska beräkningar räkna ut arvbarheten. 

VAriAtiON	OrsAkAD	AV	ArV
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Det är inte så lätt att göra sig en bild av vad en variation dividerad med en annan variation egentligen betyder. Ett sätt att förklara 
det är att om arvbarheten för en egenskap är hög är en stor del av olikheterna mellan individer i rasen, i den egenskapen, orsakade 
av arv. Då är det lätt att förändra rasen i en viss riktning. Om arvbarheten är låg beror skillnader mellan hundar mest på olika 
miljöorsaker. Då kan man fortfarande ha ett framgångsrikt avelsarbete, men det tar lite längre tid och kräver lite mer kunskap. 

 Hur	ska	man	tolka	en	arvbarhet?

Som uppfödare väljer man ju i allmänhet avelsdjur som är bättre än rasens medeltal för en viss egenskap. Arvbarheten talar om 
hur stor del av föräldrarnas överlägsenhet som man i genomsnitt förväntar sig ska nedärvas till avkomman. 

 

Ett (påhittat) exempel:

Vi vill avla för större hundar och arvbarheten för mankhöjd är 60 %. Vi hittar på att den genomsnittliga mankhöjden för collie är 
60 cm. Vi väljer följande föräldrar:

                                                 

                       

Karo och Fido är i genomsnitt 7,5 cm högre än rasmedelvärdet  
(Karo är 10 cm högre och Fido 5 cm högre: 10+5=15 och 15/2=7,5). 

Av denna ”överlägsenhet” på 7,5 cm beräknar vi att 60 % går i arv eftersom arvbarheten var 60 %.  
Fidos och Karos avkommor kommer då i genomsnitt att bli: 

60 cm (rasens medelvärde) + 7,5 cm x 0,6 = 64,5 cm höga. 

Det säkraste sättet att förutsäga vad en hund kommer nedärva i fråga om 
MH-egenskapen Nyfikenhet/orädsla är att titta på dess index för denna 
egenskap. Indexet är inte perfekt, men det är mycket säkrare än att titta på 
hundens eget MH-resultat.

"
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Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en 
rutinmässig avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie. 
Första delen av projektet är nu avslutad och fortsättningen, 
fas 2, kommer att påbörjas i början av år 2013. Som ett led i 
projektet påbörjar vi nu en inofficiell avelsvärdering baserad 
på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig 
av idag. Avelsvärdena, eller indexen, presenteras via Svenska 
Collieklubbens hemsida. 

Vilka egenskaper ingår i avelsvärderingen?
Avelsvärden skattas för de fem så kallade sammanvägda 
personlighetsegenskaper som definierats från olika delmoment 
i MH. De fem egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, 
Lekfullhet, Jaktintresse och Aggressivitet. Utöver dessa fem skattas 
också ett avelsvärde för momentet Skott då det inte ingår i någon 
av de fem personlighetsegenskaperna. 

korrigering	av	miljöfaktorer
En fördel med avelsvärderingen framför att välja avelsdjur baserat 
på deras prestationsresultat är att vi kan korrigera hundens fenotyp 
(MH-beskrivningsresultat i det här fallet) för olika miljöfaktorer 
som vi vet påverkar hur hunden beter sig. Det gör att resultatet 
blir mindre känsligt för om hundens beteende har påverkats av 
icke-ärftliga omständigheter, som till exempel väder och vind 
eller vem som var beskrivare . De systematiska faktorer som de 
skattade avelsvärdena för MH-egenskaperna är korrigerade för 
är effekten av kön, effekten av vilket år och vilken månad på året 
hunden är beskriven, vilken kull hunden är född i, vem som var 
beskrivare, vid vilket tillfälle hunden är beskriven och hundens 
ålder vid beskrivningstillfället. 

Hur tolkar man avelsvärdena?
En hunds avelsvärde, eller index, för en egenskap uttrycks som 
ett värde där 100 representerar rasens medelvärde (egentligen 
medelvärdet i en så kallad referenspopulation, se nedan). Hundar 
som har ett index över 100 nedärver mer av egenskapen medan 
hundar som har ett index under 100 förväntas nedärva mindre 
av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar 

ska man välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen 
Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Observera att för egenskapen 
Skott är skalan för indexet omvänd i relation till skalan som 
används vid registreringen av egenskapen. Det betyder att för 
Skott är ett index över 100 önskvärt, det vill säga hundar med 
index över 100 nedärver mer skottfasthet, trots att ett högt värde 
på fenotypskalan egentligen betyder mer skotträdsla. Det beror på 
att man i arbete med BLUP-index traditionellt brukar vända skalan 
så att värden över 100 representerar det som är önskvärt i relation 
till avelsmålet. För alla MH-egenskaper är avelsmålet inte tydligt 
definierat, till exempel vad avser jaktintresse eller aggressivitet. För 
samtliga sammanvägda egenskaper ska skalan då tolkas som att 
värden över 100 står för mer av egenskapen i relation till rasens 
medelvärde. Är man nöjd med rasens medelvärde väljer man 
avelsdjur med indexvärden omkring 100, vill man driva avelsarbetet 
i en viss riktning väljer man avelsdjur som avviker från 100. 
Kullens förväntade avelsvärde är genomsnittet av föräldradjurens 
index. Rasens medelvärde är beräknat baserat på resultat från 
hundar födda åren 2006 - 2010. Denna grupp kallar man för 
referenspopulation. Referenspopulationen ska spegla den genetiska 
nivån för respektive egenskap i den svenska populationen av nu 
levande hundar. Vilka hundar som ingår i referenspopulationen 
ändras alltså med tiden. När avelsvärderingen görs om nästa år 
kommer referenspopulationen istället definieras som hundar födda 
åren 2007-2011. Definitionen av referenspopulationen utgår i det 
här fallet från samma definition som SKK använder vid beräkning 
av HD/ED-index. 

Hur säkert är en individs avelsvärde?
I en avelsvärdering kan man inte plocka ut hundens verkliga, 
sanna avelsvärde, utan man gör en uppskattning baserad på 
den information man har om hundens egen prestation och om 
släktingars prestation. Därför är man på ”genetikspråk” alltid petig 

Avelsvärdering för mentalitet - långhårig collie
 av Katja Nilsson & Per Arvelius, Januari 2012
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med att kalla indexen för just ”skattade index” eller ”skattade 
avelsvärden” för att särskilja dem från hundarnas sanna avelsvärden 
som vi aldrig kan komma åt för egenskaper som i likhet med 
mentalitet styrs av många gener ihop med olika miljöfaktorer. 
Även om vi alltså inte kan räkna ut det sanna avelsvärdet, så kan 
man beräkna hur säkert det skattade avelsvärdet är. 
Säkerheten för ett skattat avelsvärde beror på egenskapens så 
kallade arvbarhet och på hur mycket information man har om en 
viss individ. Ju högre arvbarhet desto större säkerhet, och ju mer 
information (fler beskrivna släktingar, i synnerhet avkommor) en 
individ har desto säkrare blir individens index. De sammanvägda 
MH-egenskaperna har högre säkerhet jämfört med egenskapen 
Skott. Det är viktigt att känna till att oavsett hur stort medelfelet 
är, så är det skattade avelsvärdet alltid ett säkrare mått på hundens 
nedärvningsförmåga (sanna avelsvärde) jämfört med vad den rena 
fenotypen (i det här fallet hundens eget MH-beskrivningsresultat) 
är.
Säkerheten presenteras här som ett så kallat medelfel. Medelfelet 
kan tolkas som det intervall (index plus/minus medelfel) som 
hundens sanna avelsvärde sannolikt ligger inom. Ta till exempel en 
hund som har ett index på 120 med ett medelfel på 15. Det tolkas 
som att med 67% säkerhet kan man anta att hundens verkliga, 
sanna, avelsvärde ligger i intervallet 105-135. 

Vilka	hundar	får	ett	avelsvärde?
Avelsvärderingen bygger på samtliga registrerade MH-beskrivningar 
för långhårig collie, fram till början av januari 2012. För att 
få ett avelsvärde presenterat måste hunden ha ett eget MH-
beskrivningsresultat. Alla hundar som har komplett information 
för de delmomenten som summeras i en sammanvägd egenskap 
ingår i analysen för den egenskapen. Även hundar som har en 
avbruten MH-beskrivning kan alltså få avelsvärden för till exempel 
Socialitet, då den egenskapen vägs ihop av de första delmomenten 
i en MH-beskrivning. Hur många avelsvärden en hund med brutet 
MH får beror på hur långt i beskrivningen hunden kom. För 
brutna beskrivningar har ingen skillnad gjorts beroende på om 
det var ägaren eller beskrivaren som avbröt. Om en hund har mer 
än ett beskrivningsresultat i databasen är det den senast utförda 
som använts i analysen. Avelsvärden presenteras inte för hundar 
födda före år 2000. 
 

BLUP	och	släktskap
Den i dag mest använda metoden för avelsvärdering är BLUP 
(utläses Best Linear Unbiased Prediction), och det är denna 
metod som använts även för collie.  Eftersom man i BLUP-
avelsvärderingen tar hänsyn till all släktskapsinformation som finns 
om varje hund gör det att familjer, t.ex. kullsyskon och föräldrar, 
får likartade avelsvärden. De djur som hamnar i topp för en viss 
egenskap riskerar alltså att vara nära släkt med varandra. Det är 
alltså fortfarande minst lika viktigt som tidigare att se till att inte 
nära släktingar överutnyttjas i avelsarbetet! Förutom indexet för 
en viss egenskap måste man alltså precis som tidigare ta hänsyn 
till släktskap och inavelsaspekter och förstås alla andra egenskaper 
i avelsmålet som till exempel hälsa och exteriör. 

 
Kommentarer av SCK angående Index för aggression 
Svenska Collieklubben har valt att avstå från ett mentalt index för 
egenskapen ”aggression” av följande skäl:
Aggression är ett beteende som syftar till att bibehålla och helst 
öka avståndet mellan individen och det som denne uppfattar 
som hotfullt. Lyckas man inte uppnå målet med hjälp av 
aggressionsyttringar så flyr man och ökar alltså avståndet på så 
sätt i stället.
Mentalindex bygger på en värdering utifrån vad som är mer eller 
mindre önskvärt av just den egenskap som respektive index avser 
och utgångspunkten är hundens reaktioner på mentalbeskrivningen. 
När det gäller aggression har den genetiska korrelationen mellan 
den aggression som beskrivs vid MH och hundens vardagsbeteende 
inte undersökts ännu. I nuläget kan vi inte fastställa hur starkt ett 
samband eventuellt är. För att undvika att eventuellt styra aveln 
i en viss riktning har Svenska Collieklubben valt att åtminstone 
tillsvidare utelämna denna egenskap.  
Vid MH beskriver vi endast hur arg hunden blir i situationen. 
Vi gör i beskrivningsraderna ”hot, aggression” ingen värdering 
av varför hunden visar aggression, är det för att den är ”rädd 
om” och följaktligen vill försvara sin förare och sig själv mot det 
den uppfattar som hotfullt eller är det för att den är ”rädd för” 
och alltså först hotar för att sedan fly om den inte lyckas avvärja 
hotet. Bägge beteendena kan resultera i ”kryss i samma ruta” på 
protokollet och anledningen till aggressionen utläses av kryssen 
i de omgivande beskrivningsraderna. 

Vill	du	ha	mer	detaljerad	information?

Ytterligare beskrivningar av BLUP-index finns att läsa 
i Colliebladet nr. 3 2011: ”Avelsindex som hjälpmedel i 
hundaveln”, Läs även gärna SKKs beskrivning av index för 
HD och ED. Det gäller andra egenskaper men principiellt 
går avelsvärderingarna till på precis samma sätt. 

Har du frågor?

Om du har frågor om avelsvärderingen, index eller enskilda 
hundars resultat kan du vända dig till Svenska Collieklubbens 
projektgrupp projektet@svenskacollieklubben.se
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av Katja Nilsson & Per Arvelius 
Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Avelsindex för colliens mentalitet så som den be-
skrivs	genom	MH	har	nu	funnits	tillgängliga	en	tid.	
Målet är att avelsvärderingen på sikt ska resultera 
i en positiv trend vad gäller colliens mentalitet, 
främst	rädslor.	För	uppfödare	och	valpköpare	
gäller	det	att	nu	vänja	sig	vid	och	lära	sig	tolka	
det nya verktyget. Vad är det för skillnad mellan 
avelsindexet	och	hundens	MH-resultat?	Hur	kan	
en	hund	med	ett	bättre	MH-resultat	få	ett	sämre	
index	än	ett	helsyskon	med	dåligt	MH-resultat,	och	
kan	hundens	index	bli	sämre	för	att	man	råkar	
beskriva för fel domare eller vid fel årstid?

Som vi beskrivit i tidigare artiklar i Colliebladet så påverkas 
en hunds index både av samtliga släktingar till hunden som 
har en MH-beskrivning, och vi gör även en korrigering för 
så kallade ”systematiska miljöeffekter”. Systematiska miljö-
effekter är faktorer som påverkar alla hundar som beskrivs 
på samma sätt, men som inte går i arv och därför inte bör 
påverka hundens avelsvärde. Till exempel korrigerar vi för 
hundens kön, att domare beskriver lite olika, årstid, och 
förhållanden som generellt påverkar alla hundar vid ett visst 
beskrivningstillfälle. På det här sättet kan vi fånga upp en del 
av de saker som kan bidra till att MH-resultaten inte alltid 
upplevs helt tillförlitliga, som att vädret var dåligt, att det 
var något speciellt med figuranterna eller att en beskrivare 
gör annorlunda tolkningar än en annan beskrivare. 

Samma resultat – olika index
I många fall kommer det kunna konstateras att hundar 
med samma MH-resultat kan få helt olika index. Eller till 
och med att en hund med ett dåligt MH-resultat kan få ett 
bättre index än en hund som varit helt orädd på MH. Är 
det verkligen rimligt och hur blir det så? Faktum är att det 
är just det här som gör indexen mycket mer tillförlitliga i 
avelsarbetet än hundens eget resultat. Indexet är nämligen 
inte alls samma sak som hundens beteende, utan ett mått 
på vad hunden förväntas nedärva till sina avkommor. 

Ofta kan sådana här skillnader bero på att hundarnas släktin-
gar har tillfört information till det egna resultatet. En hund 
med ett bra MH men där många släktingar har mer mediokra 
resultat har troligen fått sitt fina resultat på grund av andra 
faktorer än sitt genetiska arv, till exempel en duktig ägare och 
en gedigen miljöträning. Men även helsyskon kan få olika 
index trots likartade MH-beskrivningsresultat. Helsyskon 
har ju samma släktingar. Hur kan det bli så?

Miljöfaktorernas	betydelse
När det verkar som att helsyskons index inte stämmer 
jämfört med deras beskrivningsresultat är det sannolikt kor-
rigeringen för de systematiska miljöfaktorerna som spelar in.

Ett exempel: 
Vi tänker oss ett helsyskonpar, tiken Fluffy som fått ett 
MH-resultat som motsvarar ungefär rasens medel och 
hanen Fido som i många avseenden har gjort ett bättre 
MH-resultat. Ändå är det Fluffy som fått det bättre indexet 
– 110 – medan Fido fått indexet 100. Syskonen beskrevs 
vid olika tillfällen och Fido var ungefär ett halvår äldre än 
Fluffy vid sin beskrivning. 

Fido och Fluffy har ju samma stamtavla så index-skillnaden 
kan inte förklaras av släktingarnas resultat. Istället kan vi 
utgå ifrån att skillnaden beror på miljöfaktorerna. Dels 

påverkar könet, en del av Fidos bättre MH-resultat kan 
troligen förklaras med att han är en hanhund och lite tuf-
fare än sin syster. Att de beskrivits vid olika tillfällen spelar 
också in. Fluffy kan ha gjort sitt MH vid dåligt väder och 
med en domare som generellt låg ”sämre” på skalan än den 
beskrivare som beskrev Fido. Att hundarna beskrevs vid 
olika ålder kommer också att påverka resultatet, där vi vet 
att yngre hundar tenderar att visa mer rädslor. 

Att tolka ett avelsindex
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Ett vanligt ”tankefel” är att man betraktar hundens MH-
resultat som en sanning. Och det är det ju på sätt och vis, 
det var ju faktiskt så hunden betedde sig. Därför uppfattar 
man att indexet är opålitligt när indexet inte speglar hundens 
beteende – det måste vara fel när Fluffy får ett bättre index 
än sin bror trots att det var brodern som hade det bättre 
MH-resultatet. Här är det viktigt att komma ihåg att indexet 
beskriver hundens nedärvningsförmåga snarare än hundens 
beteende. Ur avelssynpunkt är indexet mycket mer pålitligt 
jämfört med hundens faktiska MH-resultat. 

kan	man	själv	manipulera	hundens	index?
Om nu hundens index påverkas av alla korrigeringar, kan 
man då optimera hundens index genom att se till att be-
skriva vid rätt ålder och rätt årstid och så vidare? Nej, det 
kan man inte! Om man lyckas beskriva hunden vid bästa 
möjliga förutsättningar, och för ”rätt” beskrivare och vid 
”rätt” ålder och så vidare är det mycket möjligt att den får 
ett bra MH-resultat. Men i skattningen av hundens index 
kommer den statistiska modellen att så att säga straffa 
hans resultat så att indexet blir något lägre än man kunde 
förvänta. Och omvänt, den hund som beskrivs under sämsta 
möjliga omständigheter kommer att uppvärderas och få 
ett bättre index än man kanske skulle gissat enbart utifrån 
hundens resultat. 
Tanken att man skulle kunna styra hundens index genom 
att välja rätt miljömässiga omständigheter fungerar bara om 
man utgår ifrån att hundens resultat blir detsamma, 

oavsett vilken miljö vi beskriver den i – men det vet vi inte 
stämmer! Tvärtom kommer en och samma hunds MH-
resultat att skilja sig beroende på vem som dömer, hundens 
ålder och så vidare. Det är därför vi gör korrigeringarna. 
Hundens faktiska MH-resultat är förstås betydligt lättare 
att manipulera. Det är ytterligare en fördel med att basera 
selektionen på index jämfört med faktiska resultat. 

kom	ihåg:
- Indexet, eller avelsvärdet, beskriver   
	 hundens	nedärvningsförmåga	-	inte	dess		
 beteende. 

-	 korrigeringen	för	miljöfaktorer	gör	att		 	
	 förutsättningarna	vid	varje	enskild	MH-	 	
 beskrivning får mycket mindre betydelse  
	 för	hundens	index	jämfört	med	hundens		
 faktiska MH-resultat.

- Hundens index är mycket svårare att   
	 manipulera	och	påverka	jämfört	med		 	
	 hundens	faktiska	MH-resultat,	vilket		 	
 bidrar till att det är ett betydligt säkrare  
 avelsverktyg. 
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Sedan våren 2012 publiceras så kallade 
mentalindex för ett antal egenskaper på 
Collieklubbens hemsida, bland annat 
för egenskapen ”skott”. Mentalindexen 
beräknas med utgångspunkt från en hunds 
resultat vid Mentalbeskrivning Hund (MH), 
genom att hänsyn tas även till hur hundens 
släktingar presterat. Resultatet blir ett 
mått – index – som med större säkerhet 
förutsäger vad en hund kommer nedärva 
om den används i avel, än vad hundens 
eget MH-resultat gör.   

Vid en MH-beskrivning har ägaren 
möjlighet att avstå momentet skott. Hunden 
tilldelas då en 5:a i protokollet vilket betyder 
att den betraktas som rädd för skott. Vid 
tidigare beräkningar av mentalindex (MI) 
har vi inkluderat den informationen, men 
i den senaste beräkningsomgången i juni i 
år valde vi i stället att stryka dessa hundars 
resultat. Det betyder att vissa hundar som 
tidigare fått index för skott inte längre får 
det. I praktiken rör det sig om totalt 92 

långhåriga collie och 26 korthåriga sedan år 
2002 där ägaren valt att avstå skott. Motivet 
till förändringen är att vi genom att ta med 
dessa hundar riskerar att inkludera felaktig 
information. Hundarna har ju faktiskt inte 
genomfört momentet och vi kan inte veta 
vad de verkligen skulle ha gjort. Kanske 
avstår man skott för att man på förhand 
vet att hunden är väldigt rädd för smällar, 
men det är också möjligt att ägaren avstår 
skott av andra skäl och hunden kanske inte 
alls skulle ha fått en 5:a. 

Det är inte självklart vilket tillvägagångssätt 
som är bäst när man beräknar index för 
skott; att som nu betrakta hundar där 
ägaren avstått skott som att skott-resultat 
saknas, eller att som tidigare tilldela dem en 
5:a. Ett möjligt problem, med nuvarande 
modell som vi förstått att det finns en 
oro för, skulle kunna uppstå om många 
collieägare av ”taktikskäl” börjar avstå 
skott för sina hundar. Bakgrunden är det 
faktum att en hunds skottindex bygger 

både på dess eget MH-resultat och på 
släktingars resultat. Farhågan är att ägare 
till hundar de misstänker skulle få en 5:a 
på skotten kommer välja att avstå detta 
moment så att hunden inte ”drar ner” sina 
släktingars index, hellre än att genomföra 
skottmomentet. Med det tidigare systemet 
hade denna taktik varit resultatlös (eller 
faktiskt till och med haft motsatt effekt) 
eftersom dessa hundar då togs med i 
beräkningarna med en 5:a på skotten. 

Att resonera i termer av att man riskerar 
att ”förstöra” en individs avelsvärde 
om avkommorna presterar dåligt är ett 
märkligt resonemang. Är man intresserad 
av att veta en individs verkliga genetiska 
potential är det gynnsamt att beskriva så 
många släktingar som möjligt. I vissa fall 
kanske en individ har råkat få ett bra eget 
resultat, och i mer sällsynta fall kanske även 
samtidigt ett bra avelsvärde, på grund av 
faktorer som inte är ärftliga. Då kan indexet 
dras ner om avkommor presterar dåligt, 

Manipuleras mentalindex 

genom att ägare avstår skott vid MH? 
av Per Arvelius & Katja Nilsson
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men i så fall med rätta eftersom individen 
ifråga inte är ett bra avelsdjur med avseende 
på den egenskapen. Att mörka det gynnar 
knappast avelsarbetet i rasen som helhet. 

Är det då troligt att folk ändå kommer börja 
avstå skott för att därigenom manipulera 
släktingarnas skottindex? I den statistik vi 
kan ta fram så här långt finns inget som 
kan tolkas som någon trend att hundägare 
valt att avstå mer eller mindre över åren. I 
figuren presenteras statistik på årsbasis för 
åren 2002-2012: långhårsägare har avstått 
skott 1-13 gånger per år, korthårsägare 1-7 
gånger. Men det finns inget som tyder på 
en stadig utveckling åt något särskilt håll. 

Men figuren säger ju inget om framtiden. 
Vad skulle hända om fler och fler började 
avstå skott? 
För det första skulle vi så småningom 
få en situation där många hundar saknar 
information och då har man minskat 
möjligheterna att kunna bedriva ett 
avelsarbete baserat på index. Utan fenotyper 
(beskrivningsresultat) – inget index – inget, 
eller i alla fall betydligt sämre, utsikter till 
genetiskt framsteg. De hundar som har 
information kommer få sämre säkerhet 

(medelfelet blir högre) i sitt avelsvärde om 
till exempel avkommor eller syskon inte 
beskrivs. 

Vi vet inte hur Collieklubben skulle välja 
att hantera en situation där många personer 
av taktikskäl började avstå skott. Men det 
vore rent häpnadsveckande oansvarigt om 
collieägare och –uppfödare skulle agera på 
detta sätt, och vi har faktiskt lite svårt att 
föreställa oss det. Om så ändå blev fallet 
skulle det omedelbart framgå av statistiken. 
I det läget vore såklart en lösning att gå 
tillbaka till den tidigare ordningen, det vill 
säga att ånyo inkludera alla dessa hundar 
vid indexberäkningarna. Det skulle i så 
fall betyda att alla hundar som avstått av 
taktikskäl automatiskt tilldelades en 5:a. 
Vilket i sin tur skulle leda till att de hundar 
som man försökt manipulera till att få ett 
bättre index än de förtjänar, i ett slag fick 
lägre index än de hade fått om man inte 
ägnat sig åt att fuska från början. 

Det är svårt att manipulera enskilda 
individers index genom att välja 
omständigheter kring MH-beskrivningen, 
som t.ex. bana, domare, årstid och så vidare. 
Att försöka manipulera genom att avstå 
från att beskriva släktingar är ännu svårare! 

Strategin drabbar enbart collieuppfödares 
möjlighet att i förlängningen kunna bedriva 
ett avelsarbete, dessutom fungerar den inte 
eftersom det är enkelt att modifiera sättet 
att beräkna indexen om det skulle visa sig 
behövas.

Kommentar: 
657 KH har gjort MH. Av dessa har totalt 
31 avstått skott, vilket är 5%. 2012 eller 
senare har 12 avstått skott (39% av andelen 
som avstått)

4112 LH har gjort MH, Av dessa har totalt 
105 avstått skott, vilket är 3%. 2012 eller 
senare har 21 avstått skott (20% av andelen 
som avstått) 

Collieklubbens projektgrupp kommer 
noggrant följa utvecklingen av antalet 
hundar vars ägare avstår skott; hur antalet 
förändras och om en tydlig släktbild visar 
sig.

Farhågor framfördes att indexvärden för skott skulle kunna manipuleras i framtiden.  Då hund där ägaren 
avstår skott inte får något indexvärde. I de första listorna/beräkningarna fick dessa hundar ett indexvärde 
motsvarande att de hade fått kryss i ruta 5.  
Projektgruppen har nu tittat på statistik de senaste 14 åren och kan inte se någon tendens till att detta skulle 
ha utnyttjats medvetet på något sätt.
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av Katja Nilsson & Per Arvelius 

Min	hund	gjorde	ju	ett	riktigt	bra	MH,	då	behöver	jag	
väl inte bry mig om syskonens mindre bra? Jag kan väl 
använda	min	hund	i	avel?

Om en hund har en MH-profil som är önskvärd för rasen 
men samtliga syskon har icke-önskvärda resultat kan man inte 
rekommendera att använda en hund i avel, i alla fall inte med 
avseende på just mentaliteten. Hundens prestation på MH styrs 
av dess genetiska anlag men även av miljöfaktorer. Om många 
släktingar har ett avvikande resultat jämfört med hunden själv 
finns skäl att tro att det är gynnsam miljö som gjort att just din 
hund presterar så mycket bättre. Det är alltså inte troligt att den 
goda prestationen kommer nedärvas till avkomman. 

Min	hund	har	aldrig	reagerat	på	skott	tidigare,	behöver	
jag	bry	mig	om	att	den	gjorde	det	på	MH,	jag	ska	ju	
ha	den	i	avel?

Man bör alltid ta hänsyn till att ett potentiellt avelsdjur visar 
jämförelsevis mer rädsla i vissa situationer än vad andra hundar i 
rasen gör. Det kan vara många orsaker som gör att du upplever 
att den inte gjort det tidigare. MH är en väldigt speciell situation 
för en hund och hunden blir belastad på ett sätt som den normalt 
inte blir till vardags. Kanske har den tidigare utsatts för skott i 
så trygga miljöer att den klarat av att hantera obehaget då, men i 
kombination med den övriga belastningen vid MH så visar den 
rädsla.

Min	hund	jagar	vilt,	det	vill	säga	allt	från	kaniner	till	
uppflygande	fåglar	och	rådjur,	men	trasan	på	MH	är	
inte intressant. Hur kan det komma sig?

Situationen med trasan vid MH skiljer sig väldigt mycket från 
det verkliga mötet med vilt. Forskning har visat att det inte finns 

någon stark koppling mellan hundens reaktion för trasan på MH 
och dess jaktlust i vardagslivet. Däremot finns en koppling till 
hundens leklust i vardagen, så vi kan anta att hunden uppfattar 
trasan snarare som en leksak än som verklig jakt. 

 jag	har	gjort	MH	med	min	hund,	men	beskrivaren	visar	
sig	äga	en	schäfer,	hur	skall	den	personen	kunna	collie?	
jag	vill	inte	att	min	hund	skall	vara	som	en	schäfer!

Vid ett MH beskriver man vad hunden gör enligt en skala som 
inte lägger någon värdering vid hundens reaktion. Skalan säger 
alltså inte något om vad som är önskvärt eller dåligt, utan är rent 
beskrivande. Det gör att det går utmärkt att använda samma test 
för collier och schäferhundar, eftersom det sen är upp till rasklubb 
och uppfödare att bestämma vilken profil man tycker är önskvärd 
för rasen. Den önskvärda profilen kan ju se väldigt olika ut för en 
collie jämfört med en schäfer. Eftersom beskrivaren bara kryssar i 
vad hunden gör behöver den personen inte kunna alla olika rasers 
typiska beteendemönster. Tolkningen görs ju i ett senare skede av 
hundägaren, rasklubben eller uppfödaren. En collie som gör MH 
förväntas alltså inte bete sig som något annat än just en collie!  

Hur	kan	cirka	40	minuter	av	min	hunds	 liv	på	en	
beskrivning ligga till grund för om den är lämplig att 
användas i avel?

Ett MH kan ge mycket nyttig information, som tillsammans med 
annan information om hunden, kan ligga till grund för beslut om 
den är lämplig till avel. Forskning har visat att MH har god koppling 
till hundens beteende i vardagslivet, och att reaktionerna i MH 
har tillräckligt höga arvbarheter för att de ska gå att påverka med 
avel. I projektet Mentalt Sund Collie kommer vi undersöka dessa 
samband ytterligare för just collie. MH är det mest objektiva och 
standardiserade sätt vi har att mäta ärftliga mentala egenskaper 
hos hundar, där vi också vet att dessa egenskaper har betydelse 
för hur hunden vardagsbeteende. 

Hur görs beräkningarna av Mentalindex rent praktiskt? 
Är det ett datorprogram som räknar fram detta? Hur 
ser	formeln	för	beräkningen	ut	(om	sådan	finns)

Vi använder ett program som heter DMU för att skatta indexen. 
Programmet är utvecklat i Danmark för att användas inom 
husdjursaveln och är väl spritt och beprövat. Formeln är ganska 
knepig att förstå om man inte är insatt i matrisalgebra och så 
kallade mixed models equations, men på ett mer intuitivt plan 
skulle man kunna skriva den så här: 

En hunds resultat vid MH = Hundens kön + Beskrivningsår + 
Beskrivningsmånad + Hundens ålder + Beskrivningstillfälle + Kull 

Frågor och svar - om mentalitet
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+ Beskrivare + Hundens gener (avelsvärde, index) + ”Resten”. 

Det vill säga vi korrigerar en hunds resultat för vilket kön hunden 
har, när på året beskrivningen är gjord och så vidare, för att 
därigenom komma så när sanningen som möjligt i fråga om vilka 
gener hunden har. ”Resten” syftar på sådana miljöfaktorer vi inte 
har information om och därför inte kan korrigera för. Det som inte 
framgår av denna ”intuitiva” formel är att vi inte bara korrigerar 
för en rad miljöeffekter, utan även väger in släktingars resultat, 
allt för att komma så nära sanningen som möjligt när det gäller 
vilka gener en hund har för en viss egenskap.

Vilka släktingar ingår i en individs indexvärde? 

Alla hundar med MH-resultat som går att identifiera som släktingar 
via SKKs härstamningsdata påverkar en hunds index.

skiljer	sig	graden	av	påverkan	på	en	individs	indexvärde	
beroende	på	hur	nära	släktskapen	är?	till	exempel;	har	
MH-resultat	från	en	individs	helsyskon	större	påverkan	
på	individens	index,	jämfört	med	dess	halvsyskons	MH-
resultat?	Vilka	släktingar	har	i	så	fall	störst	betydelse	
för individens index? 

Ju närmare släkt två hundar är, desto mer lika är de genetiskt och 
därmed påverkar de även varandras index mer. Om vi tänker oss 
”normala” släktskapsförhållanden, dvs bortser från att individer 
som en följd av inavel kan vara väldigt nära släkt, så har en förälder 
och dess avkomma störst påverkan på varandras index. Eftersom 
en förälder oftast har många avkommor, medan varje avkomma 
ju endast har en mor respektive en far, så påverkar avkommorna 
tillsammans sina föräldrars index mer än vad föräldrarna påverkar 
avkommornas. 

Bättre än 100!
Vad betyder det? Ja, vad menas med det...
Det är en möjlighet för collieuppfödare att ge sina planerade 
valpkullar så goda mentala förutsättningar som möjligt.

I mars 2010 inleddes ett projekt (Mentalt Sund Collie). 
Med hjälp av forskare på SLU har collieuppfödare idag en 
världsunik möjlighet att ta del av sina avelsdjurs mentalindex. 
Detta index baseras på hundens Mentalbeskrivning (MH).

När indexvärden räknas fram för hunden så är det inte bara hundens egen beskrivning som väger in. Utan även hundens 
avkommor, syskon, övrig släkt och miljöfaktorer som tex kön och ålder påverkar hundens indexvärden. Allt för att det ska 
bli en så rättvis värdering som möjligt av hundens mentalitet.

Alla collies som har deltagit på MH får indexvärden. Collieklubben vill framhålla två av dessa värden. De värden som värderar 
nyfikenhet/orädsla/(N/O) och skottfasthet.
För att stärka collierasen och förbättra de svagheter som finns, bör en planerad collie kull ha ett skattat indexvärde. 

Bättre än 100 på dessa egenskaper:
Nyfikenhet/Orädsla	och	skottfasthet.

Dessa indexvärden redovisas för de kullar som presenteras på Collieklubbens hemsida.

Projektgruppen Mentalt Sund Collie
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Utfall 2012-2015
 
De indexvärden som föräldradjuren har vid parningen är de som 
tillsammans bildar ett så kallat KULLINDEX. För varje registrerad 
kull så loggas föräldradjurens index för nyfikenhet/orädsla och 
skott i en fil. Detta har gjorts sedan starten av index 2012. 

Alla var väldigt nyfikna på när den första sammanställningen 
kunde göras men tidigt så syntes det att uppfödarna tyvärr inte 
prioriterar NO och skott i sin avel. För att ett avelsindex skall 
verka måste en majoritet av uppfödarna använda sig av det, vilket 
i det här fallet skulle betyda att flertalet kullar skulle ligga på över 
100 för dessa båda index.  

Hur uppfödarna har valt, redovisas i diagrammen till höger, ett 
för korthåren och ett för långhåren. 

Eftersom mentalindex bara finns i Sverige medför det att när man 
åker utomlands och parar så har hanen inget index. Dessa redovisas 
som utland. Vidare kan en individ sakna index vid parningstillfället 
om indexlistorna inte har hunnit bli uppdaterade mellan att hunden 
gått sitt MH och parningen sker. Dessa registreras som "saknar 
index". Om något föräldradjur har ett brutet MH så finns heller 
inget index för NO eller skott. Dessa registreras som "brutet". 
Om en tik med brutet MH blir parad utomlands så registreras 
det som "utland/brutet". Siffrorna i staplarna avser antalet kullar. 

Här intill ligger långhårens diagram för kullindex för N/O överst och 
korthåren därunder. Det syns tydligt att uppfödarna bland långhår 
respektive korthår har som grupp betecknat, olika prioritering i 
sin avel. Men inte ens bland korthåren lyckas andelen kullar med 
kullindex på över 100 nå någonstans mellan 50-60 %. Men bland 
långhåren kan man närmast beteckna det som en katastrof. Inte 
ens en tredjedel av kullarna hamnar på över 100 i index på N/O.  
Utfallet för skott är nästan identiskt varför enbart N/O redovisas. 

Projektgruppen

Hur	har uppfödarna valt	avelsdjur? 
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Under 2016 skall projektgruppen tillsammans med SLU och SKK 
komma fram till när MI kan komma in i SKK:s avelsdata precis 
som för HD-index, se sidan 31. Målet är alltså att pilotprojektet 
skall nå i hamn men det återstår lite arbete för både projektgruppen 
och SLU.   

SCK:s styrelse tillsammans med projektgruppen för mentalindex 
samt arbetsgruppen för HD-index ser fram emot att både MI och 
HD-index finns på avelsdata för att uppfödare enklare skall kunna 
göra provparningar utifrån båda dessa index. Det är alltid både 
roligt men svårt att vara pilot då övergången till en vardag med 
index på ett annat sätt än idag inte sker på en gång utan att det tar 
lite tid. En förändring blir t.ex. att de listor som idag presenteras på 
Collieklubbens hemsida med MI, kommer att ersättas av avelsdata. 
Eftersom indexvärdena räknas om med betydligt tätare intervaller 
än idag, har sådana listor inte längre någon praktisk funktion.   

Vad är nästa steg för MI? 
Faktum är, att om alla uppfödare kraftsamlade och hade 
fokus på att varje kull skulle ligga över 100 för indexet N/O 
samt att alla valpköpare ställde krav på sin kommande valp, 
så skulle collierasen utvecklas i en positiv riktning på bara 
ett par generationer. Det är inte alltför många år!   Som det 
har sett ut under de här åren (2012-2015) så kommer istället 
skillnaden öka mellan uppfödare som avlar för mentalitet 
med hjälp av MI jämfört uppfödare vars kullar för N/O 
ligger en bra bit under 100. Det är fakta – gapet kommer att 
öka… Det är inte bra för collierasens avelsbas. 

Projektgruppen MI består av sammankallande Margaretha 
Carlsson, Elisabeth Landfors samt Kerstin Persson, kontakt 
sker via e-post: projekt@svenskacollieklubben.se 

Arbetsgruppen för HD-index består av sammankallande 
Marianne Hansson, Lena Ögren samt Agneta 
Qvarnström, kontakt sker via e-post: avelssamordningen@
svenskacollieklubben.se 

Utdrag	ur	justerat	protokoll	
fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse den 16-17 juni 2016  
5 77 SKK/AK

Önskemål om ändring i registreringreglerför raser inom SBK

b)

AK har beslutat godkänna Svenska Brukshundklubbens ansökan om en revidering av registreringsreglerna för de 
raser som ingår i SBK. Beslutet innebär att det från 2017-01-01 krävs fullständig Mentalbeskrivning Hund med 
kryss i alla 33 positioner för föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av avkomma av 
brukshundsras.

Bo Skalin uttryckte att han inte ansåg att SKK/CS skulle fastställa revideringen med hänvisning till KFs beslut 2015 
om att förenkla och inte försvåra SKKs regler.

CS fann att AK mer än en gång haft frågan uppe till diskussion. Ingen rasklubb har lämnat kommentarer till AKS 
protokoll. CS uttryckte att AK gjort en noggrann utredning innan SBKs ansökan beslutades och fann inget skäl till 
att ändra detta.

Bo Skalin anmälde reservation mot beslutet.

PRESS-STOPP!
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Både korthårs- och långhårscollie har som första raser Mentalindex. 
För korthårscollie är dock HD-index inte aktuellt för närvarande. 
Det är en jämförelsevis liten population och rasen har så lite 
problem med HD att genetikerna befarar att man skulle tappa 
fokus på viktigare saker i aveln, om man får index nu.

För långhårig collie innebär index en del förändringar som är lika 
som för Mentalindex; vi får t ex mycket lättare fram info om vad 
våra hundar förväntas nedärva när det gäller höfter. 

Precis som för Mentalindex så ligger medelindex på 100. 
Genomsnittet i rasen beräknas på svenska individer i rasen, födda 
under en femårsperiod. För 2015 under åren 2009-2013. Perioden 
ändras ett år framåt vid varje årsskifte.

Eftersom ett mål enligt rasernas RAS är att minska antalet HD-
belastade hundar, speciellt minska antalet individer som uppvisar 
kliniska symptom pga HD, är det av stor vikt att vi vidgar våra vyer 
och ser till mer än bara individens egna röntgenresultat.

Önskvärt är att en planerad kull beräknas ha ett index på minst 
100 vid parningstillfället.

Nu ska man även komma ihåg att indexvärdet är en skattning, som 
visar olika stor säkerhet beroende bl a på hur många i släkten som 
är röntgade. Ofta får man räkna med ett så kallat medelfel på ca 
plus-minus 10. Medelfelet redovisas tillsammans med hundens 
index i Avelsdata.

Det index som gäller på parningsdagen för en planerad valpkull 
(det så kallade preliminära kullindexet) kommer att ligga kvar på 
Avelsdata under respektive kull. Självklart redovisas även valparnas 
egna index när de som vuxna och röntgade får egna index. 

För registrering av valpkull medför införande av index att 
vi får nya bestämmelser i hälsoprogrammet avseende HD  
(se bild här nedan).

Valpar får registreras efter A, B och C hundar. Tidigare var det 
endast hundar med A och B höfter som fick användas i aveln. Med 
index kan man se att t ex en hund med A eller B-höfter med många 
HD-fel i närmsta släkten kan ha ett lägre index än en del hundar 
med C-höfter som själv kanske har många släktingar med A-höfter. 
I stället för att basera avelsurvalet på hundens eget röntgenresultat 
bör man alltså istället titta på det genomsnittliga indexvärdet för 
föräldradjuren till en tänkt kull. Rekommendationen i det nya 
hälsoprogrammet är att detta kullindex ska ligga över 100, för en 
positiv utveckling av ledhälsan över tid. 

Planerade kullar med ett kullindex under 100 beräknas alltså få 
HD-index under 100, dvs  sämre resultat än medel vilket ökar 
sannolikheten för ökad andel HD-fel i sådana kullar.  

Planerade kullar med ett kullindex över 100 beräknas få HD-index 
över 100, dvs  bättre resultat än medelvärdet med färre HD-fel 
som följd.

Hundar med D eller E höfter får inte användas i avel, oavsett index.
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att hunden ska ha A 
el B höfter.

Det nya hälsoprogrammet för HD träder i kraft i januari 2016 
och finns att läsa i SKKs Registreringsregler för 2016 på skk.se
På SKK.se finns också mer information att ta del av. 

HD-index
12 januari 2016 fick långhårig collie HD-index

•	 Hundar	med	HD-status	A,	B	och	C	får	användas	i	avel

•	 Rekommendation att föräldrarnas genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska 
vara >100

•	 HD-D	och	E	får	inte	användas	i	avel	oavsett	index 
Avkommor	registreras	med	avelsförbud	som	inte	kan	hävas

•	 För	importerad	hund	med	föräldradjur	som	har	svenskt	HD-resultat	D	eller	E	gäller	
detsamma

•	 För	utländska	avelsdjur	gäller	fortfarande	att	avelsdjuret	ska	ha	A-	eller	B-höfter.

Hälsoprogram för HD
- för att få registrera valpar
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Hur	ser	det	då	ut	för	långhårig	collie?

I tabellen här nedan liksom diagrammet redovisas det intervall 
för MH-index som hundar med respektive grad ligger inom. 
Hundar födda 2009 och senare har 452 (66,4 %) HD-röntgats 
med grad A, 133 med grad B osv.

Av de 452 individerna med grad A har alla sitt index från 81,8 
upp till 118,4. Medel för grad A är 106,5. För grad B minskar 
medelvärdet men det är fortfarande en hel del hundar som har 
index över 100.

Det anmärkningsvärda är att vi har individer med grad C som 
har högre index än någon hund med grad B samt även en hel 
del bland de med grad A. Bemärk dock att vi här inte kan se 
HUR MÅNGA det handlar om, bara att det finns minst 1 sådan 
hund. Detta syns bättre i diagrammet längst ner. För vår ras är 
det så att det troligen finns en och annan individ med grad C 
som kommer att ha ett bra index samtidigt som det kommer att 
finnas en del med grad A som har ett index som ligger under 100.

HD-index kommer med andra ord att göra det enklare att välja 
ut de bästa avelsdjuren samt att göra det enklare för uppfödarna 
att göra bra kombinationer.

SCKs Avelskommitte genom Marianne Hansson

I 
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Detta, i kombination med inverkan av miljöfaktorer, medför att 
den enskilda hundens röntgenresultat ger en ofullständig bild av 
dess ledkvalitet och nedärvningsförmåga.

Genom att ta hänsyn även till släktingars resultat vid 
avelsvärderingen blir det möjligt att skilja individer med samma 
fenotypiska HD-/ED-status åt. Detta ger en säkrare värdering av 
individens avelsvärde jämfört med att bedöma enbart djurets egen 
HD-/ED-status och gör det möjligt att på ett mer nyanserat sätt 
selektera de avelsmässigt bästa hundarna. För valpköpare innebär 
index att de lättare kan bedöma chanserna att få en friröntgad hund. 

Skattning av avelsvärden görs med en statistisk modell, med den så 
kallade BLUP-metoden. I beräkningen kan man också ta hänsyn 
till och korrigera för effekten av olika så kallade systematiska 
miljöfaktorer som kan inverka på undersökningsresultatet, t ex 
hundens kön, ålder och vilket sederingspreparat som använts 
vid röntgen.

 

13 nya indexraser från 2016

I dagsläget är det sju raser som har tillgång till index. Dessa är 
berner sennenhund, flatcoated retriever, golden retriever, labrador 
retriever, jämthund, norsk älghund grå och rottweiler. Från januari 
2016 införs index för HD (och i vissa raser även ED) för ytterligare 
13 raser. Vid sammanställningen av raser aktuella för index har 
hänsyn bland annat tagits till rasens numerär och antal/andel 
röntgade, spridningen i HD-/ED-status samt försäkringsstatistik 
från Agria. Beslut om införande av index har fattats av SKK/AK 
i samråd berörda ras- och specialklubbar.

Från den 12 januari 2016 kommer index för HD, och i vissa raser 
även ED, skattas och publiceras i SKK Avelsdata för de 20 raserna 
i tabellen nedan (de 7 kursiverade raserna har index redan idag). 

januari 2016 infördes index för HD, och i vissa raser ED, för 
ytterligare 13 raser. Index innebär att man, förutom individens 
eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars 
resultat för att skatta hundens avelsvärde. Skattning av 
avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom 
avelsarbetet med andra djurslag under många år. På hundsidan 
har tillämpningen av index varit mer begränsad. Därför behöver 
såväl rasklubbar som uppfödare information om vad index 
innebär, och hur verktyget bäst kan tillämpas i avelsarbetet.

.

Vad innebär index?
 
Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt 
förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. 
År 2012 införde SKK skattning av avelsvärden, index, för HD 
och ED i ett antal raser i syfte att underlätta avelsarbetet för 
bättre ledhälsa.

Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara utnyttjar 
den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- 
respektive armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även tar 
hänsyn till släktingars röntgenresultat. På så sätt får man bättre 
kunskap om den tilltänkta avelshundens nedärvningsförmåga 
avseende HD eller ED. 

Både HD och ED är så kallade kvantitativa, eller polygena, 
egenskaper där fenotypen (i detta fall hundens röntgenresultat) 
påverkas av många gener och olika miljöfaktorer. Arvets inverkan 
på dessa egenskaper är relativt stor, med en arvbarhet på runt 
30-50%. Det innebär goda utsikter till bättre ledhälsa genom 
avelsurval. 

Möjligheten att bedöma hundens genetiska förutsättning avseende 
HD/ED, baserat på en röntgenbild, är dock begränsad. HD och 
ED graderas enligt ett antal kategorier (från A-E för HD och 
normal-grad 3 för ED) och många hundar kan hamna i samma 
kategori även om deras genuppsättning (genotyp) skiljer sig åt. 

Fördelning av HD-index för Berner 
Sennenhundar med olika HD-status. Högre 
index motsvarar bättre avelsvärde för HD. 
Av figuren framgår att hundar med samma 
HD-status får olika indexvärde. Majoriteten 
av hundar med HD status A har bättre 
(högre) index än de med HD-status B, o.s.v. 

Överlappningen mellan kurvorna speglar 
effekten av att man i skattningen av 
avelsvärdet utöver individens egen HD-status 
även vägt in information om släktingar samt 
korrigerat för systematiska miljöeffekter.

index	för	bättre	ledhälsa	–	nu	för	fler	raser!
Text: Sofia Malm, genetiskt sakkunnig SKK
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Ras    Egenskap

American staffordshire terrier HD + ED

Berner sennenhund  HD + ED

Boxer    HD

Bullmastiff    HD + ED

Cane corso   HD + ED

Collie, långhårig   HD

Dansk-svensk gårdshund  HD

Finsk lapphund   HD + ED

Flatcoated retriever  HD

Golden retriever   HD + ED

Ras    Egenskap 

Irländsk röd setter   HD

Jämthund   HD + ED

Labrador retriever   HD + ED

Leonberger   HD + ED

Norsk älghund grå (gråhund) HD

Nova scotia duck tolling retriever HD

Perro de agua espanol  HD

Rottweiler   HD + ED

Samojedhund   HD

Storpudel   HD

Index publiceras i SKK Avelsdata
 
Index publiceras i Avelsdata för samtliga hundar födda år 2000 eller 
senare med eget röntgenresultat för HD/ED. Index publiceras även 
för utländska hundar vars röntgenresultat inte registrerats i SKKs 
databas men som, genom information från sina avkommor, uppnått 
en säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande eget resultat. 
Denna säkerhet i skattningen uppnås då runt 5-8 avkommor har 
röntgats. 

Indexvärdet uttrycker hundens skattade avelsvärde för HD 
eller ED i förhållande till genomsnittet i rasen, eller mer exakt i 
förhållande till den för rasen definierade referenspopulationen. 
Rasens (referenspopulationens) genomsnittliga index är 100. 
Högre värden motsvarar bättre index. Eftersom förekomsten av 
HD/ED kan skilja sig åt mellan olika raser, motsvarar ett index 
på 100 olika ledkvalitet beroende på ras.

Tillsammans med indexvärdet publiceras dess medelfel. 
Medelfelet är ett mått på indexets säkerhet och anger hur många 
enheter hundens index förväntas variera som mest mellan olika 
beräkningstillfällen (± medelfelet). Ett mindre medelfel indikerar 
ett säkrare index. Hundar med fler röntgade släktingar, framförallt 
avkommor, kommer att få en säkrare skattning av sitt avelsvärde 
än hundar med lite information om släktingars ledstatus.

Det är viktigt att komma ihåg att en hunds HD-/ED-index inte 
är ett statiskt värde, utan påverkas av nytillkommen information 
om ledstatus hos t ex avkommor eller syskon. Allteftersom nya 
hundar röntgas ökar den tillgängliga information som ligger till 
grund för beräkningen av index. HD-/ED-index beräknas en gång 
per vecka. Röntgenresultat som inkommit efter beräkningsdatum 
för index är inte medräknade i aktuellt HD-/ED-index. Dessa 
resultat inkluderas vid nästkommande beräkningstillfälle.
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Preliminärt kullindex
 
I de raser som har index för HD och/eller ED redovisas i 
Avelsdata, utöver enskilda hundars indexvärden, också 
någonting som kallas för preliminärt kullindex. Det 
preliminära kullindexet beräknas som genomsnittet av 
föräldradjurens index vid parningsdatum, och finns 
under rubrikerna ”Kullar och avkommor” samt ”Kull/
helsyskon”. Värdet är en förutsägelse om ungefär vilket 
index avkommorna kan förväntas få. 

För att kullen ska få ett preliminärt kullindex beräknat krävs att 
båda föräldradjuren har ett index. Till skillnad från en hunds 
individuella index är preliminärt kullindex ett statiskt värde som 
baseras på den information som fanns vid parningstillfället. Ett 
preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas 
få ett index för HD/ED som är bättre än rasens genomsnitt.  
När hunden själv sedan är röntgad får den ett individuellt 
index publicerat. Detta individuella index kan avvika från den 
preliminära skattningen, framförallt beroende på vilket HD-/
ED-resultat hunden får.

Ändring	i	hälsoprogrammet	avseende	HD 

För de raser som före införande av HD-index har hälsoprogram 
för HD på nivå 3, krav på fria höfter för avel, innebär introduktionen 
av index en förändring i hälsoprogrammet för HD. Detta eftersom 
hundar graderade med HD grad C som, på grund av goda HD-
resultat hos släktingar, får ett index bättre än genomsnittet i rasen 
bör kunna användas i avel. Dessutom bör avelsurvalet baseras 
på parningskombinationens genomsnittliga indexvärde, snarare 
en den enskilda individens index. Detta ger en större flexibilitet 
i avelsarbetet än dagens ”tröskelselektion” där endast individens 
eget resultat är avgörande.

De nya registreringsreglerna i raser med hälsoprogram på nivå 
3 för vilka index införs innebär att hundar med höftledsstatus 
A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att 
föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället 
(det preliminära kullindexet) ska vara större än 100. Hundar med 
HD grad D eller E inte får användas i avel, oavsett HD-index. 
För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska 
ha HD grad A eller B. De raser som berörs av denna ändring 
i hälsoprogrammet för HD från januari 2016 är boxer, collie 
långhår, irländsk röd setter och samojedhund. I övriga raser, med 
krav på känd status (nivå 2) innebär inte införande av index någon 
förändring i registreringsreglerna.

Det kan vara bra att känna till att ett preliminärt kullindex för 
avkommorna över 100 är en rekommendation från SKK. Ett 
lägre kullindex medför därmed inte några påföljder avseende 
registrering av avkommorna. I avelsarbetet är det många egenskaper 
rörande hälsa, mentalitet o s v som ska vägas in i avelsbeslutet. 
Av den anledningen kan uppfödare i vissa fall bedöma att det är 
motiverat att göra en parningskombination som har ett något lägre 
preliminärt kullindex än det rekommenderade, med anledning av att 
föräldradjuren anses ha andra förtjänster som motiverar parningen.

Index i avelsarbetet

Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga 
än enbart dess röntgenresultat, bör avelsbeslut i raser för vilka index 
beräknas baseras på hundens index snarare än på röntgenresultatet. 
Ju högre indextal, desto bättre leder förväntas hunden nedärva. 
Genomsnittet i rasen (eller mer exakt i en referenspopulation av 
rasen) motsvarar ett index på 100. Det betyder att en hund med 
index över 100 förväntas lämna avkommor med bättre ledstatus 
än rasen i genomsnitt.
I de raser för vilka HD- och/eller ED-index införs behövs 
strategier för hur dessa ska användas i avelsarbetet. Införande 
av index medför alltså att rasens avelsstrategi (RAS) behöver 
uppdateras. Det är viktigt att komma ihåg att ett index för HD 
eller ED ger information om hundens avelsvärde just i fråga om 
denna egenskap, inte om dess avelsvärde totalt. Bättre ledhälsa 
är en av många egenskaper som ingår i avelsmålet, och HD-/
ED-index behöver således vägas mot andra förtjänster och brister 
hos de tilltänkta avelsdjuren. Precis vilken strategi som är lämplig 
bör beslutas för varje ras utifrån just den rasens förutsättningar. 

En rimlig lägsta målsättning är att rasens ledhälsa inte ska försämras 
över tid. Det innebär i praktiken att genomsnittligt index för de 
kullar som föds bör ligga på som lägst 100. För ett genetiskt 
framsteg avseende HD/ED bör majoriteten av parningar göras 
med föräldradjur vars genomsnittliga index ligger väl över 100. 
Genom att se till parningskombinationens index, snarare än den 
enskilda individens, ökar flexibiliteten i avelsurvalet. Det innebär 
att man exempelvis kan kompensera ett något lägre index hos 
tiken med ett högre hos hanen, eller vice versa. 

 

Diagrammet är hämtat från SKK Avelsdata och illustrerar den genetiska 
utvecklingen avseende HD hos rottweiler. Genomsnittligt HD-index för hundar 
födda respektive år visar på en positiv utveckling av rasens ledhälsa över tid. 
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Under rubriken Kull/helsyskon i Avelsdata redovisas såväl preliminärt kullindex vid parning  
som individuella index för hundar med eget röntgenresultat.

Läs mer på skk.se!

På skk.se, under rubriken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram finns mer information om index för HD och ED samt svaren på de 
vanligaste frågorna om index. Dessutom finns i boken ”Hundavel i teori och praktik” ett särskilt kapitel som handlar om skattning 
av avelsvärden.
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Sedan 1 januari 2016 är LH Collie en av de totalt 20 raser inom 
SKK som har tillgång till HD-index. Ett indexvärde som visar 
vilken ledstatus gällande höfter som vi kan förvänta oss att en 
individ nedärver. Precis som med indexvärden för de olika mentala 
egenskaper som ingår i mentalindex. 
LH Collie är den enda ras som har förmånen att kunna få 
information om både hälsa och mentalitet via indexvärden. 

2012 började SKK redovisa HD-index (och i vissa fall även ED) för 
fem raser : Berner Sennen,   Flat Coated Retriever, Golden Retriever, 
Labrador Retriever och Rottweiler.  2013 fick även Jämthund och 
Norsk Älghund Grå (Gråhund) HD index och nu i januari 2016 
ytterligare 13 raser, bland dem Collie LH.  Totalt 20 raser med 
HD-index varav 10 raser även har ED-index. Mer information 
om vilka raser som har HD/ED-index finns på SKK:s hemsida.  
Själva HD-index redovisas för varje individ som är röntgad och 
resultatet är registrerat hos SKK. 

Hur hittar jag min hunds HD-index? 
Vi ska skilja på en hunds individuella röntgen-RESULTAT och 
en hunds index-VÄRDE. Själva röntgenresultatet dvs A, B, C, 
D, E redovisas under hundens veterinärfakta på HUNDDATA. 
Indexvärdet  för varje hund redovisas på AVELSDATA. Till 
skillnad mot HUNDDATA krävs en inloggning till AVELSDATA, 
Första gången ni vill gå in på AVELSDATA får ni en inloggning 
som ni sedan använder. Inget medlemskap eller liknande krävs 
för att få inloggning. 

När ni har loggat inpå AVELSDATA så kan man antingen söka 
på en enskild hund via registreringsnummer eller namn (Tänk på 
att namnet måste stavas likadant som på stamtavlan) När ni har 
fått upp info om en hund så finns HD-index under veterinärdata. 
Man kan också välja en ras och söka, under hälsa får man då fram 
statistik för tex HD-index för en specifik ras. 
Lättast att hitta till både HUNDDATA och AVELSDATA är vis 
SKK:S hemsida skk.se. I övre delen till höger finns en flik som 
heter "e-tjänster" där hittar man direkt till AVELSDATA och 
HUNDDATA. 

Elisabeth Landfors

HD – index som verktyg
Ännu ett verktyg för collieuppfödare i deras avelsarbete och för collieägare vid deras val av hund. 

Bli medlem i klubben!
Svenska Collieklubben är en av rasklubbarna inom Svenska Brukshundklubben (SBK), som i sin tur är en specialklubb inom 
Svenska Kennelklubben (SKK). Det är specialklubbarna inom SKK, som har avelsansvaret för hundraserna i landet. SBK har 
avelsansvaret för de så kallade bruksraserna dit kort- och långhårig collie räknas. SBK har valt att delegera detta avelsansvar 
till sina respektive rasklubbar.

Som medlem kan du påverka rasens utveckling, delta i klubbens aktiviteter samt få vår tidskrift Colliebladet hem i brevlådan 
4 ggr per år.

Läs mer på vår hemsida: www.svenskacollieklubben.se
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Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00

Returadress:
Svenska Collieklubben
Alf  Oskarson 
Lygneviksvägen 15  
43972 FJÄRÅS


