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Förord   
 
Vad hände med vår hjälte? Det var frågeställningen som projektgruppen arbetade med. I vår rapport 
kan ni alla läsa om vår gemensamma resa under de senaste 10 åren.   

Arbetet med Projekt Mentalt Sund Collie har varit möjligt att genomföra med hjälp av alla 
collieägare som svarat på enkäter, stöttning och hejarop från collieägare och uppfödare samt att 
Lokala Aktivitetsområden och enskilda personer som har bidragit ekonomiskt. 

Ett särskilt tack till Per Arvelius och Katja Nilsson från SLU, som varit vårt bollplank under många 
möten, analyserat MH-data samt producerat index-listor. 

Tack även till SKK om redan från start var med och initierade samt stöttade projektet ekonomiskt så 
att SLU kunde vara en del av projektet samt för att kunniga medarbetare från SKKs kansli varit med 
på möten och informationsträffar. Utan ert arbete och övertygelse om att mentalindex är den 
säkraste vägen för att förändra colliens mentalitet hade vi inte kommit så här långt. Vilket framgår i 
Collieutredningen vars förslag till åtgärder Projektgruppen stödjer. 

En tanke till Per-Erik Sundgren vars program ”Lathunden” har varit till stor hjälp. Tack Anita för all 
hjälp med att ta fram statistik som efterfrågats under alla år, ingenting har varit omöjligt att få fram. 

Projektgruppen har nu avgått och genom denna rapport lämnat förslag till SCKs styrelse på hur man 
kan arbeta vidare med olika frågor. 

Nu hoppas vi på att kloka beslut tas och att vår hjälte kan återfå sin status som den trygga allround 
collie den förtjänar, den vackraste av alla. 

 

 

Margaretha Carlsson  Kerstin Persson Elisabeth Landfors 
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Sammanfattning 
Projekt Mentalt Sund Collie har pågått under en 10-årsperiod (2010 – 2019). Här följer en 
slutredovisning av bakgrund, genomförande och resultat samt förslag hur man arbetar vidare. 

Projektgruppen har bestått av Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors, under 
uppstarten deltog även Anita Braxenholm. 

Från SLU har Katja Nilsson och Per Arvelius varit ansvariga för projektet och utarbetande av 
mentalindex. 

 
Index via avelsdata har varit ett viktigt mål på samma sätt som man idag via provparningar kan få 
fram en hunds inavelsgrad, och numera även HD-index när de väl finns registrerade i SKK:s 
databas. 
 
Certifiering på de kullar som uppfyller vissa krav har redan från start diskuterats i projektet. 
Tanken är att lyfta fram dem och visa att de skiljer sig åt. Under de år som indexlistor har funnits 
tillgängliga, så har projektgruppen inte ansett att fokus bör ligga på att införa certifiering. Detta 
baserat på informationen att övervägande andel av kullarna inte uppfyller index över 100. 
Motsträvigheten bland delar av uppfödarna angående användandet av index hade även kunnat 
innebära att polariseringen blivit ännu större.  

 

De första mentalindexen presenterades under 2012 och sedan dess har SLU regelbundet tagit fram 
listor så att uppfödare kan använda dem för att hitta lämplig partner till sin tik gällande 
mentaliteten. 

Utifrån redovisning av hur uppfödarna har valt så kan man enkelt se att mentalindex tyvärr inte 
används i den grad som tanken var, då ca 2/3-delar av kullarna har ett kullindex på under 100.  

Att införa något nytt kan få människor att reagera olika, i vårt fall gäller det den fördjupade kunskap 
om hundars mentalitet som MH beskrivning bidrar till. En hög tröskel behöver den då ta sig över, 
som redan från början har en annan uppfattning om MH. Funderingar om resultatet, nyttan av 
beskrivningen eller varför MH ens krävs för avel är sannolikt aspekter man funderar över. Vidare 
kanske man har tankar om vad MH verkligen säger om hunden i vardagen. Det kan också vara svårt 
att ta till sig vetenskapligt beräknade arvbarhetsbeskattningar för olika MH egenskaper som gör att 
skattningar kan användas för att ge goda avelsframsteg.  

Det behövs både utbildning, ett öppet sinne och vilja att ändra sin uppfattning om index och avel. 

Många uppfödare väljer att samla sina valpköpare för en gemensam MH dag för kennelns hundar. 
Då ges möjlighet för information om vikten av att göra MH, dels för den enskilda hunden, 
uppfödarens utvärdering och slutligen utvärdering för hela rasen. MH kan med fördel göras över 
hela landet. 

Dessa uppfödare är stolta över att Svenska Collieklubben är banbrytande. Vi är den första 
rasklubben som fått ett avelsverktyg som gör att det tämligen fort och enkelt går att påverka rasen i 
rätt riktning. 
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Index är för närvarande den bästa och säkraste metoden 

 Avelsarbete baseras på många olika faktorer 

 Uppfödarens egen kännedom 

 Avelsvärde / Index är det säkraste sättet att värdera en individs mentala status på 

 Index säger inte allt, indexet är inte 100-procentigt men det är det bästa sättet att förutsäga 
avkommans ”MH-mentalitet” och definitivt avsevärt bättre än att bara titta på fenotyp. 

 
Mycket kan man få genom uppfödarens egen kunskap. När det gäller att värdera en hunds mentala 
egenskaper är det säkraste verktyget de skattade avelsvärdena i mentalindex. 

MH resultaten har vi haft tillgång till länge men med index kan man med större säkerhet förutsäga 
vad en hund kommer att nedärva om den används i avel. 

Detta ger oss möjlighet att jobba för att förskjuta medelvärdet på våra hundar till en stabilare hund, 
en hund med mindre rädslor och mer nyfikenhet. 

Det gör också att de hundar som ligger under medel på sikt även blir mindre svaga. 

Collieutredningen 

Den 3:e februari 2020 har SKK offentliggjort Collieutredningens rapport. CS ska fatta ett beslut 
under våren 2020 så när denna rapport skrivs känner vi inte till vilket beslut som tagits. 

Rapporten slår fast följande: 
”Många uppfödare bortser i dagsläget från klubbens rekommendationer, trots ihärdiga och goda 
informationsinsatser och ett förankrat och fastställt RAS. Enkätundersökningen visar att det i 
statistiken är få uppfödare som ifrågasätter och/eller är emot MH. Det finns dock uppfödare på 
vardera ytterkanten och den rådande konflikten i rasklubben har närts under årtionden. Klart är att 
allt för många uppfödare i dag inte använder MH-resultat och mentalindex i tillräcklig grad i sitt 
avelsarbete. Åtgärder måste därför vidtas.” 

 

Utredningsgruppen föreslår att Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) uttalar en stark 
rekommendation till uppfödare och hanhundsägare av collie, lång- och korthår. 
Rekommendationen, som bör gälla direkt efter taget beslut, ska påtala vikten av att uppfödarna 
använder mentalindex så att rasens medelvärde för Nyfikenhet/Orädsla gradvis förskjuts i positiv 
riktning, dvs mot index för N/O större än 100.  
SBK tillsammans med SCK bör samtidigt uppdras att redovisa årligt utfall till SKKs Avelskommitté 
och SKKs Kommitté för hundars mentalitet. 

För att rasens uppfödare ska tillåtas en succesiv anpassning mot den tänkta kravnivån i ett 
hälsoprogram gällande kullindex över 100 på N/O, föreslår utredningsgruppen en gradvis ökning av 
miniminivån för föräldradjurens genomsnittliga index för Nyfikenhet/Orädsla vid parningstillfället.  

Uppföljningsmålen kan då förslagsvis vara enligt tabell 1.  
Utredningsgruppen utgår från att de uppfödare som redan följer rekommendationerna i RAS, att 
kombinationer som görs ska ha ett kullindex för Nyfikenhet/Orädsla på lägst 100, fortsätter med 
det. För de uppfödare som inte når målet i RAS blir uppföljningsmålen (tabell 1) en kompromiss 
som förhoppningsvis kan accepteras samtidigt som kombinationer med låga index stegvis minskar i 
antal.  

Värt att komma ihåg i sammanhanget är att index 100 motsvarar dagens medelcollie i fråga om 
nedärvning av egenskapen Nyfikenhet/orädsla.   
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Tabell 1. Miniminivå för föräldradjurens genomsnittliga index för Nyfikenhet/Orädsla vid parningstillfället, 
vs summerar man hanhundens och tikens index och delar den erhållna summan på två ska värdet ligga över 
det årliga uppföljningsmålet (miniminivån). Nivåerna används för årlig uppföljning av SKK/CS 
rekommendation fram till ett eventuellt införande av hälsoprogram. 

År  Miniminivå för föräldradjurens   
genomsnittliga index N/O 

2020   >80 

2021   >85 

2022   >85 

2023   >90 

2024   >95 

2025   >95  Hälsoprogram införs om målet inte nås 2024 
 

Hälsoprogram enligt rapportens åtgärdspunkt 2 införs om målet inte nås till 2024. För utländska 
hundar utan svenskt index för Nyfikenhet/Orädsla bör följande gälla: utländsk hund utan index för 
N/O kan användas tillsammans med svensk hund med index för egenskapen motsvarande årlig 
miniminivå enligt tabell 1.  

I de fall den utländska hunden lämnar tillräckligt många avkommor som deltar på MH erhåller den 
så småningom index för egenskapen baserat på avkommornas beskrivningar. Så snart den utländska 
hunden erhållit eget index gäller samma rekommendation som för de svenska hundarna, det vill 
säga kombinationens index förväntas överstiga en viss miniminivå för mentalindex (enligt tabell 1 
ovan). 

 

Rapporten är mycket omfattande och genomarbetad. Den bygger på en kompromiss för hur colliens 
mentalitet ska kunna stärkas. I den bästa av världar så hade man önskat ett kraftfullare förslag. 
Läser man hela rapporten, är dock dessa förslag initialt den bästa vägen att gå. I den rådande 
situationen gäller det att rädda rasen. Självklart förutsätter vi att de uppfödare som redan idag 
använder Mentalindex, där förväntande kullresultatet ska överstiga 100, fortsätter i den andan. De 
uppfödare vars kullars förväntade index ligger under 100, kan då också få tid att anpassa sin avel 
enligt Collieutredningen förslag.  
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Inledning 

Syfte och mål med projektet 

Syften har varit: 
 att skapa ett verktyg för uppfödare som underlättar att föda upp hundar med en god 

mentalitet – mindre rädslor, mer nyfikenhet och lekfullhet, enkelheten i att kunna titta på 
föräldradjurens indexvärden och lägga ihop dessa samt dela med två. 

 ett verktyg för valpköpare då de letar efter valp, för att enklare hitta en kull med de 
egenskaper man letar efter. 

 
Mål har varit: 

 att få in mentalindex på SKK Avelsdata 
 att ta fram en certifiering av de kullar som uppfyller vissa krav  

 
Det övergripande målet och syftet med projektet är att vi alla i framtiden ska få en tryggare och 
mer orädd collie. 
Projektgruppen har bestått av Margaretha Carlsson, Kerstin Persson och Elisabeth Landfors, under 
uppstarten deltog även Anita Braxenholm. 

Från SLU har Katja Nilsson och Per Arvelius varit ansvariga för projektet och utarbetande av 
mentalindex. 

Bakgrund 

Det har varit en pågående turbulens under flera år vilket accentueras årligen i samband med 
klubbens årsmöten.  
Arbetet med att plocka fram ett index för mentalitet startade egentligen redan på tidigt 2000-tal då 
SKK beslutade att varje rasklubb skulle ta fram ett eget RAS ( rasspecifika avelsstrategier). För 
collierasernas del lades ett stort fokus på mentaliteten då ansvariga var eniga om att det var där de 
största problemen fanns. Svenska collieklubbens första RAS fastställdes 2004. 
Svenska Collieklubbens uppdrag har från vissa grupper/individer fått mycket kritik för att klubben 
valt att lyfta fram och synliggöra problem inom rasen.   
 
Fram till 1997 fanns det krav på godkänt karaktärsprov för att kunna erhålla utställningscertifikat. 
Sedan karaktärsprovet togs bort som provform år 1997 har det inte funnits några krav för utdelande 
av certifikat.  
2001 infördes krav på att samtliga avelsdjur av bruksras var tvungna att delta på MH för att 
registrera valpar. För collie innebar det att fler kom till start på MH.  
 
För långhårig collie är det en markant skillnad mellan årskullarna 2000 och 2001: 
 

 antalet hundar med skott markerat i ruta 4 eller 5 på MH steg med 17 %-enheter från 30 % 
(2000) till 47 %  

 antalet brutna hundar steg med 4 %-enheter från 8 % till 12 % 
 
Collie har fortfarande en oacceptabelt hög nivå av skotträdda hundar i rasen. Av den statistik som 
framtagits via dataprogrammet ”Lathunden” så har det visat sig att ett stort antal av på utställning 
meriterande långhåriga collies inte hade startat på MH. Därmed saknar de känd mental status 
gällande skott.  
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Viktiga milstolpar för Projekt Mentalt Sund Collie 
Ovanstående arbete ledde till att en grupp uppfödare och collieägare började oroa sig för att det 
skulle komma in en motion till årsmötet 2010  om krav på införande av någon typ av arbets- eller 
mental merit för att få tävla om certifikat. I en skrivelse till SKK uttryckte de så stor oro för detta att 
SKK AK kallade representanter för SBK och SCK:s styrelse till möte i mars 2010, för att diskutera 
frågan mer ingående. 

Till mötet hade SCK tagit fram en omfattande statistik över rasernas status gällande både hälsa och 
mentalitet. Alla mötesdeltagarna fick varsin mapp med samlad information och en PowerPoint gicks 
igenom. En av deltagarna på mötet var Per Arvelius från SLU. Per var då sysselsatt med arbetet på 
sin avhandling ”Gentic Evaluation Of Behaviur dogs”. Per var enig med de slutsatser SCK tagit  
gällande mentalitet och kom med ett förslag. Han kommenterade att ”SLU har länge pratat om att 
vilja avelsvärdera för mentalitet hos hund”. SLU ville gärna arbeta med att ta fram ett ”mental 
index” för hund.  

Detta möte resulterade i uppstart av projektet. 

Några dagar efter mötet med SKK AK beslutade Svenska Collieklubbens styrelse att starta upp 
projektet och utsåg Margaretha Carlsson till projektledare tillsammans med Elisabeth Landfors, 
Kerstin Persson och Anita Braxenholm (deltog fram till 2013). 

Då projektet inte fanns med i någon budget så äskade styrelsen medel från sina medlemmar. Alla 
Lokala Aktivitetsområdena bidrog även utifrån sin ekonomiska status.  

Inom SKK är det KHM (Kommittén för Hundars Mentalitet) som har tagit emot ansökan från SLU. 
Därefter lämnat en rekommendation till Centralstyrelsen (CS) att tillstyrka beslutet om pengar för 
Fas I och II. SKK bidrog med 75% av SLU:s kostnader och Svenska Collieklubben kunde, tack 
vare äskade medel från Lokala Aktivitetsområden samt medlemmar (se annons här intill), skjuta till 
resterande 25 %.  
Den första fakturan var på ca 50 000:-. 

FAS I ‐ Insamling av data ‐ Enkät 

Projektet hade flertalet arbetsmöten med Per och Katja på SLU. Till våren 2010 skulle en enkät 
skickas ut till collieägare. Enkäten baserades på det väl använda amerikanska C-BARQ -formuläret. 
Tillsammans med SLU togs ett antal kompletterande frågor fram som behandlade ämnen som hur 
hunden reagerar när den går på olika underlag, i trappor, och bl.a. hur snabbt hunden återhämtar sig 
när den blivit rädd.   

 

Rent praktiskt var det SKK som skickade ut brev angående enkäten. Brev skickades till samtliga 
registrerade ägare till en långhårig collie född under perioden 1999–2009. Brevet som skickades ut 
innehöll information om själva enkäten och om projektet. Totalt skickades det ut 3 600 brev.   

Själva enkäten var internetbaserad, vilket krävde att den som skulle besvara frågorna behövde gå in 
på SLU:s hemsida för att fylla i svaren. Enkäten var rätt omfattande med ungefär 100 frågor. Alla 
svar skickades direkt till SLU och ingen inom vare sig SKK eller SCK fick ta del av svaren. 

Svar på enkäten 

1 804 svar kom in och av dem var 1 766 identifierbara långhåriga collies. Några enkätsvar som 
inkom rörde korthår och några Shetland Sheepdog. 
En svarsfrekvens på ca 60 % anses som hög då enkäten dels var så omfattande och dels krävde att 
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man skulle gå in på en hemsida och besvara frågorna (betänkt att detta var för 9 år sedan). 

Av alla godkända enkäter så var det 935 av hundarna som hade ett genomfört MH.  

Både Per och Katja är imponerade över den entusiasm som collieägare visade då de skulle fylla i 
enkäten. Förutom enkätsvaren har collieägare skickat in mycket mer info och även filmer som visar 
hur deras hundar reagerar i olika situationer.  

Den här enkäten gav forskarna möjlighet att jämföra hund i vardagen med hund i testsituation, dvs 
MH. I enkäten har ägaren själv i flertalet frågor beskrivit sin hunds vardagsbeteende, hur ägaren 
själv upplever och bedömer sin hunds beteende.  

Enkätsvaren visar att collieägare generellt uppfattar sina hundar som lyhörda och lättlärda, men 
många hundar visar också rädslereaktioner i samband med exempelvis skott, när hunden går på hala 
underlag eller i trappor.  

Analys av material – resultat FAS 1 

Enkäten bekräftar också vad MH-spindeln för långhårig collie antyder, nämligen att förhållandevis 
många collies visar beteenden relaterade till rädsla.  

Som exempel kan nämnas att på frågan om hur vanligt det är att hunden visar rädsla för att gå i 
trappor, svarade bara  44% att det aldrig förekommer. Det vill säga 56% av långhåriga collie visar 
enligt sin ägare någon grad av rädsla för att gå i trappor. Det kan jämföras med 22 % för ett antal 
andra raser som genomförde liknande enkätstudie till ett annat forskningsförsök. 

Några ytterligare axplock; 55 % av de som besvarat enkäten uppger att deras collie visar någon grad 
av rädsla för skott eller fyrverkerier, och av dessa är det hälften som visar stor rädsla. 45 % visar 
någon grad av rädsla för att gå på hala golv, varav en tredjedel stor rädsla. 

 
Fas 2 i projektet 
Katja Nilsson och Per Arvelius sökte medel och fick det beviljat för ytterligare ett projekt baserat på 
material från enkäten. Nu skulle de arbeta fram mentala index (MI) för långhårig collie  

När Per och Katja hade analyserat allt material så kunde de presentera värden för hur hög 
arvbarheten är för olika egenskaper. Tack vare enkäten och analys av alla MH-resultat så kunde de 
skatta hur stor del som styrs av gener och inte av miljö. 

Grunden för hur man skapar säkrare avelsvärden handlar om att istället för att titta på varje moment 
på MH var för sig (arvbarheter på mellan 5–30 %) så använder man sig istället av sammanslagna 
delar av moment som tillsammans bilder egenskaper. På MH så leker man t.ex. med hunden både i 
början av banan men också i slutet. På både överraskningen (dumpe) och skrammel registrerar man 
om hunden har några kvarstående rädslor eller nyfikenhet.  
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Ur sina analyser har följande skattade arvbarheter räknats fram: 
 Socialitet 25 % 
 Nyfikenhet/Orädsla 23 % 
 Lekfullhet 26 % 
 Jaktintresse 18 % 
 Skott 11% 

 
Det vi ska notera är att skott inte är ett egenskapsvärde på samma sätt som de övriga. Skott är enbart 
baseras på själva skottmomentet då det inte finns något annat moment att slås ihop med.  

Flera artiklar om ”Mentalt Sund Collie” har publicerats i: 

 Hundsport 

 Hundsport Special  

 Collie Revue (Tyskt Colliemagazin). 

 

Katja och Per har även deltagit på två olika internationella konferenser för genetiker och då 
presenterat ”Mentalt Sund Collie”. Projektet har väckt uppmärksamhet långt utanför landets 
gränser. 

Kontinuerligt har projektgruppen haft möten, mail och telefonkontakt med SLU. Under hela 
projekttiden har gruppen också besvarat frågor och mail från collieägare och övriga intresserade. 

Löpande information om projektet och svar på frågor har publicerats på Collieklubbens hemsida. 

Statistik och uppföljning på samtliga kullar from 2012 har redovisats fortlöpande på SCK:s 
hemsida, på årsmötet i verksamhetsberättelsen samt i Colliebladet. 

Perioden 2012–2018 

Under denna period så redovisas listor med mentalindex regelbundet på klubbens hemsida. Arbetet 
att sammanställa utfallet över kullindex för aktuella år påbörjas. Detta tydliggör hur uppfödarna 
prioriterat. 

Klubben jobbar enträget vidare för att få uppfödare att i högre grad använda sig av index. Resultatet 
visar dock inte på någon större effekt av arbetet. 

2016 får långhårig collie ytterligare ett index, nämligen HD-index. Styrelsen väljer att inte ställa 
några krav på kullindex för höfter då man hela tiden via projektet återkommer till att mentaliteten är 
colliens prioriterade problem.  

Möte med SKK AK angående ansökan om krav för registrering 

Under slutet av 2018 beslutar till sist styrelsen att ansöka om ett hälsoprogram nivå 3 avseende krav 
på kullindex över 100 för mentalindex Nyfikenhet/Orädsla. Ansökan sker efter kontakt med både 
SBK och AK som råder klubben att gå vidare.  

Ansökan skrivs och lämnas in till SBK där FS bifaller ansökan som då går in till AK. Där beslutas 
det också om bifall och ärendet går vidare till CS för slutligt beslut. Hela perioden från AK beslut 
till CS beslut är väldigt turbulent och när CS beslut kommer har de ändrat på AK:s beslut.  

I bilaga A: Ansökan som skickades in till AK 
I bilaga B: AK SKK beslut 
I bilaga C: CS SKK beslut 
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CS beslut om en Collieutredning 

I november 2017 ansökte Svenska Brukshundklubben och Svenska Collieklubben om hälsoprogram 
för collie baserat på mentalindex för nyfikenhet/orädsla. SKK/avelskommitté beslutade att stödja 
förslaget men Svenska Kennelklubbens centralstyrelse avslog ansökan men beslutade samtidigt att 
man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. 
 
Så här har SKKs centralstyrelse beskrivit uppdraget: 

"Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom 
SKK-organisationen.  

Utgångspunkten är att colliens mentala status, i likhet med alla andra hundraser, ska ha en sådan mentalitet 
att den kan fungera i dagens samhälle utan t.ex. överdrivna rädslereaktioner i en för hunden vardaglig situat-
ion.  

CS vill poängtera att KF har uttalat att bl.a. ur djurskyddssynpunkt är frågan mentalitet mycket viktigt och CS 
ser med oro och allvar på colliens situation.  

Arbetsgruppen ska skapa en översiktlig kunskap om rasens genetiska status och så långt som möjligt besk-
riva allvarliga och frekventa sjukdomar eller funktionsnedsättningar i den svenska populationen och om möj-
ligt den internationella colliepopulationen. Om så är möjligt även beskriva om det finns väsentliga skillnader 
mellan olika populationer av rasen i världen. 

Mentalbeskrivning Hund, MH, används som instrument för att beskriva rasens mentala status i Sverige. I den 
konflikt som finns bland rasens uppfödare och ägare har även MH ifrågasatts. Arbetsgruppen ska föreslå åt-
gärder för att minska detta ifrågasättande av MH. 

Arbetsgruppen ska som ett resultat av sitt arbete föreslå om och i så fall vilka avelsåtgärder som bör beslu-
tas som ett resultat av arbetet. Detta kan ske genom rekommendationer, regler eller andra lämpliga åtgär-
der." 

Utredningens innehåll och slutsatser ska så långt möjligt baseras på fakta och inte på enskilda per-
soners åsikter eller uppfattningar. 
 

Collieutredningen 

Den 3:e februari 2020 har SKK offentliggjort Collieutredningens Rapport. CS ska fatta ett beslut 
under våren 2020 så när denna rapport skrivs känner vi inte till vilket beslut som tas. Denna rapport, 
som utgör underlag för fortsatt hantering av förslag till hälsoprogram för collie avseende 
mentaliteten, redovisar enligt uppdrag från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, SKK/CS: 

 En faktaöversikt över rasen i Sverige, till viss del även internationellt, med fokus på 
mentalitet och genetisk variation 

 Collieägares och uppfödares inställning till Mentalbeskrivning hund, MH 
 Slutsatser från arbetet och förslag till åtgärder 

Rapporten är väldigt omfattande och genomarbetad samt bygger en kompromiss över hur colliens 
mentalitet ska kunna stärkas. I den bästa av världar så hade man önskat ett kraftfullare förslag, men 
läser man hela rapporten så är de här förslagen den bästa vägen att gå i den rådande situationen för 
att rädda rasen. Självklart förväntas att de uppfödare som redan idag använder Mentalindex, dvs 
förväntande kullresultatet ska överstiga 100, fortsätter i den andan medan de uppfödare vars kullars 
förväntade index under 100, kan få tid att anpassa sin avel enligt Collieutredningen förslag.  

Rapporten slår även fast följande: 
”Många uppfödare bortser i dagsläget från klubbens rekommendationer, trots ihärdiga och goda 
informationsinsatser och ett förankrat och fastställt RAS. Enkätundersökningen visar att det i 
statistiken är få uppfödare som ifrågasätter och/eller är emot MH. Det finns dock uppfödare på 
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vardera ytterkanten och den rådande konflikten i rasklubben har närts under årtionden. Klart är att 
allt för många uppfödare i dag inte använder MH-resultat och mentalindex i tillräcklig grad i sitt 
avelsarbete. Åtgärder måste därför vidtas.” 
 

1) Utredningsgruppen föreslår att SKKs Centralstyrelse uttalar en stark rekommendation till 
uppfödare och hanhundsägare av collie, lång- och korthår. Rekommendationen, som bör 
gälla direkt efter taget beslut, ska påtala vikten av att uppfödarna använder mentalindex så 
att rasens medelvärde för Nyfikenhet/Orädsla gradvis förskjuts i positiv riktning, dvs mot 
index för N/O större än 100. SBK tillsammans med SCK bör samtidigt uppdras att redovisa 
årligt utfall till SKKs Avelskommitté och SKKs Kommitté för hundars mentalitet. ¨ 
 
För att rasens uppfödare ska tillåtas en succesiv anpassning mot den tänkta kravnivån i ett 
hälsoprogram, mentalindex för Nyfikenhet/Orädsla över 100 för gjorda parningskombina--
tioner (kullindex), föreslår utredningsgruppen en gradvis ökning av miniminivån för 
föräldradjurens genomsnittliga index för Nyfikenhet/Orädsla vid parningstillfället. 
Uppföljningsmålen kan då förslagsvis vara enligt tabell 1.  
 
Utredningsgruppen utgår från att de uppfödare som redan följer rekommendationerna i RAS, 
att kombinationer som görs ska ha ett kullindex för Nyfikenhet/Orädsla på lägst 100, 
fortsätter med det. För de uppfödare som inte når målet i RAS blir uppföljningsmålen (tabell 
1) en kompromiss som förhoppningsvis kan accepteras samtidigt som kombinationer med 
låga index stegvis minskar i antal. Värt att komma ihåg i sammanhanget är att index 100 
motsvarar dagens medelcollie i fråga om nedärvning av egenskapen Nyfikenhet/orädsla.  
 

Tabell 1. Miniminivå för föräldradjurens genomsnittliga index för Nyfikenhet/Orädsla vid 
parningstillfället, vs summerar man hanhundens och tikens index och delar den erhållna summan på 
två ska värdet ligga över det årliga uppföljningsmålet (miniminivån). Nivåerna används för årlig 
uppföljning av SKK/CS rekommendation fram till ett eventuellt införande av hälsoprogram. 

År  Miniminivå för föräldradjurens   
genomsnittliga index N/O 

2020   >80 

2021   >85 

2022   >85 

2023   >90 

2024   >95 

2025   >95  Hälsoprogram införs om målet inte nås 2024 
 

För utländska hundar utan svenskt index för Nyfikenhet/Orädsla bör följande gälla: utländsk 
hund utan index för N/O kan användas tillsammans med svensk hund med index för 
egenskapen motsvarande årlig miniminivå enligt tabell 1. I de fall den utländska hunden 
lämnar tillräckligt många avkommor som deltar på MH erhåller den så småningom index för 
egenskapen baserat på avkommornas beskrivningar. Så snart den utländska hunden erhållit 
eget index gäller samma rekommendation som för de svenska hundarna, det vill säga 
kombinationens index förväntas överstiga en viss miniminivå för mentalindex (enligt tabell 
1 ovan). 

Den inledande rekommendationen medför att SCK blir de som även fortsättningsvis 
publicerar listor över mentalindex för rasen på sin webbplats. Sveriges lantbruksuniversitet 
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bör därmed uppdras formellt och mot ersättning, att skatta mentalindex 4-5 gånger per år för 
rasen, så att uppdaterade avelsvärden finns tillgängliga inför avelsbeslut. 

Svenskfödda hundar bör inte gå i avel innan index finns publicerat av SCK. Om möjlighet 
inte finns att avvakta fram tills dess kan en grov, ungefärlig uppfattning, av den aktuella 
avelshundens index fås genom att summera dess föräldradjurs index och dela summan i två. 

Genom en stark rekommendation från SKK/CS tillåts uppfödarna inom rasen att under ett 
antal år visa om de är villiga att, på frivillig basis, ta hänsyn till mentalindex i sitt 
avelsarbete gällande Nyfikenhet/Orädsla. För att rasens medelvärde ska förskjutas åt rätt håll 
måste dock ett större antal av de avelskombinationer som görs ha ett kullindex som snarast 
närmar sig, och i förlängningen överstiger, 100. 

Om mentalindex visar sig komma till användning och rasens mentala egenskaper därigenom 
kan förväntas utvecklas åt önskvärt håll, finns möjlighet att avstå från införande av 
hälsoprogram på nivå 3. Det är ju inte hälsoprogrammet kravet i sig som är det väsentliga, 
utan hur det faktiska avelsarbetet bedrivs. Den årliga uppföljningen bör då fortsätta för att 
säkra ett långsiktigt och hållbart resultat där den absoluta majoriteten av kullarna ligger runt 
100 eller över. 

Om däremot de årliga utfallen visar att mentalindex för Nyfikenhet/Orädsla inte används 
och att satta uppföljningsmål inte nås, ska krav införas. 

Förslagen numrerade 2–5 återges här enbart kortfattat. Hela rapporten ligger på SKKs 
hemsida. 
 
 

2. Utredningsgruppen föreslår SKK/CS att ställa sig positiva till införande av hälsoprogram för 
mentalitet på nivå 3 för collie, lång- och korthår, i det fall intentionerna under åtgärdspunkt 
1 inte följs, det vill säga om uppföljningsmålen inte nås (specificerade i tabell 1 här ovan). 
Hälsoprogrammet innebär krav på att föräldradjurens genomsnittliga N/O-index vid 
parningstillfället är större än 100 enligt tidigare ansökan från special- och rasklubb ställd till 
SKK/AK under 2017.  
 

3. Medel för vidare mentalitetsarbete avsätts 
Utredningsgruppen föreslår vidare att medel avsätts för ett riktat och utökat 
mentalitetsarbete på klubbnivå. Exakt vad som bör göras diskuteras lämpligen i samråd 
mellan special- och rasklubb. 
Ett antal förslag från utredningsgruppen redovisas i rapporten.  
 

4. Bevarande av genetisk variation  
Utredningsgruppen föreslår att rasklubben snarast får tillgång till släktskapsindex som blir 
ett praktiskt hjälpmedel för att underlätta bevarande av rasens genetiska variation. Sveriges 
lantbruksuniversitet bör formellt uppdras, och ersättas, för att en gång per år beräkna och 
sammanställa en lista med släktskapsindex. Listan publiceras på Svenska Collieklubbens 
webbplats tillsammans med information om hur den kan användas. SCK bör också arbeta 
aktivt för att fler hundar än idag blir använda i avel 
 

5. Åtgärder för ökad samsyn och gemenskap vidtas 
Utredningsgruppen föreslår att åtgärder vidtas för att öka gemenskap och samsyn. I samband 
med att SKK/CS tar ställning i frågan om införande av hälsoprogram, med krav kopplat till 
mentalindex, bör samtliga medlemmar i Svenska Collieklubben uppmanas att, tillsammans 
med SKK/CS, ställa sig bakom beslutet. Diskussionerna gällande sakfrågan måste då tillåtas 
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ha kommit till vägs ände. Oavsett egen åsikt är beslutsacceptans och förmågan att avsluta 
diskussionerna, för eller emot krav kopplat till mentalindex, angelägen. Utöver att faktiskt 
komma till beslut och acceptans menar utredningsgruppen att den enskilt viktigaste åtgärden 
för gemenskap och samsyn är att få en ökad kontaktyta mellan klubbens medlemmar. Exakt 
vad som bör göras diskuteras lämpligen i samråd mellan special- och rasklubb. Ett antal 
förslag från utredningsgruppen listas i rapporten. 
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Information och utbildning under projektets 10 år 
 Projektgruppen har genomgående arbetat med att sprida information om Mentalt Sund 

Collie och Mentalindex till en stor målgrupp. Medlemmar samt icke medlemmar i 
collieklubben, uppfödare, andra rasklubbar. Information har även spridits via SKK och SBK. 

 Informationen har syftat till att förklara och informera om hur index fungerar, hur 
indexvärden ska kunna tolkas, förklaring av begreppen ärftlighet och arvbarhet samt 
grundläggande genetik. 

 Colliebladet, klubbens medlemstidning, har löpande haft information och artiklar i 
Collieblad mellan 2010–2017. 

 Information och statistik är framtaget av projektgruppen medan artiklar är skrivna av Katja 
Nilsson och Per Arvelius från SLU. 

 Flertalet informationsmöten runt om i landet har arrangerats av SCK:s Lokala 
Aktivitetsområden. Vidare har Colliekonferenser arrangerats och information samt 
uppföljning har presenterats på många av Collieklubbens årsmöten. Uppföljningen 
redovisades i styrelsens verksamhetsberättelser.  

 Projektgruppen har också varit inbjudna till andra rasklubbar (t ex rottweiler), till 
avelskonferenser hos SKK, till SBK på olika kurser och konferenser – I syfte att informera 
om projektet. 

 SKK har bjudit in samtliga collieuppfödare till ett informationsmöte om mentalindex och på 
det mötet deltog även Katja Nilsson från SLU. 

 Projektgruppen har också tagit fram två specialnummer av Colliebladet; ett nummer 2012 
med mentalindex och ett nummer 2016 som innehöll information om både mentalindex och 
HD index. 

 Klubben har även tagit fram två broschyrer ”Den mångsidiga collien” 
och ”Informationsfolder” som delades ut vid t ex rasmonter på Stora Stockholm och My 
Dog. Broschyrerna har uppdaterats under 2019.  
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Hur index fungerar 
Det index som används är ett så kallat BLUP-index eller med ett annat ord, avelsvärde. Det talar om 
hur mycket av en specifik egenskap som ett avelsdjur förväntas lämna till sin avkomma. 
 
BLUP-avelsvärden har visat sig vara väldigt effektiva i avelsarbete för komplexa egenskaper som 
påverkas inte bara av arv utan även av många olika faktorer i miljön. Tas hänsyn till faktorer såsom 
miljö, ålder, kön och vägs in i information från släktingar i stamtavlan, då får man ett mer renodlat 
mått på förväntningarna en hund kan nedärva till sin avkomma. Denna typ av index har tex använts 
i avel för hopp och dressyrhästar. 
  

 
 
 
 
De indexvärden en collie får baseras på fem olika egenskaper (Femhörningen) som man kan 
sammanfatta utifrån ett MH-protokoll. Värden för Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla (N/O) Lekfullhet, 
Jaktintresse, Skotträdsla. 

Det ger oss fem olika indexvärden för en individ*.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. 

 
 
*=Källa: Blixt, I-L., Blixt, C., Svartberg, K., 2007. Mentalitetsboken 
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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.  
På kommande sidor redovisas 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 här 
intill. 

  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).  

  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. 

  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). 

  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. 

På nästa sida finns ett MH-protokoll med delmomenten i respektive egenskap med färg enligt ovan.  
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Man kan också ta fram ett värde för Aggression men på ett tidigt stadie valde forskarna på SLU i 
samråd med projektgruppen att ej ta med detta indexvärde. Då aggression är ett beteende som syftar 
till att bibehålla eller helst öka avståndet mellan individen och det som denne uppfattar som hotfullt. 
Lyckas man inte uppnå det genom aggressionsyttringar, flyr man och ökar på så sätt avståndet. 
Aggression är en komplext beteende. Mentalindexen bygger på en värdering av beskrivaren utifrån 
vad som är mer eller mindre önskvärt av just den egenskapen som respektive index avser. 
Utgångspunkten är alltså hundens reaktioner vid mentalbeskrivning. När det gäller aggression har 
den genetiska korrelationen mellan den aggression som beskrivs vid MH och hundens 
vardagsbeteende ännu inte undersökts då det är svårt att i enkäter beskriva aggressiva beteenden. 

När hunden får ett Mentalindex 

För att en hund ska få ett eget indexvärde/avelsvärde måste hunden ha ett eget resultat från en MH-
beskrivning. En hund som genomför ett helt MH får värden för samtliga fem egenskaper. En hund 
med avbrutet MH får värden för de egenskaper där hunden har genomfört samtliga delmoment som 
ingår i den egenskapen. Om det är beskrivaren eller ägaren som avbryter beskrivningen gör ingen 
skillnad. Om en hund skulle ha fler beskrivningstillfällen är det senast utförda MH som räknas. 

De första indexlistorna som var färdiga 2012 omfattade enbart långhårig collie. Katja och Per lade 
sedan till korthåriga collie (2013) då de kunde konstatera att de båda hårlagen genetiskt är så nära 
släkt att de utgör en gemensam databas. Vi har sedan haft möjligheten att få listorna separerade för 
LH och KH. Vi har också fått dem uppdelade efter egenskap och tikar/hanar. 

De listor vi nu har tillgång till och som publiceras på SCK:s hemsida är en sammanlagd lista där en 
hunds samtliga fem indexvärden finns med, den listan är sorterad i bokstavsordning, en för LH och 
en för KH. 

 

 

Hur ska Index tolkas? 

När det gäller att tolka värden i index  är det flera olika delar som man behöver känna till såsom 
Medelfel, Rasmedel, Referenspopulation, Kompensation för olika miljöfaktorer, Skattat värde för 
en kull samt Normalfördelningskurva. 

Medelfel är det intervall inom vilket hundens sanna skattade avelsvärde ligger. Tex Avelsvärde 114 
med ett medelfel på 11. Det innebär att hundens avelsvärde ligger mellan 103 och 125. Ju lägre 
medelfel desto säkrare avelsvärde. Fler släktingar till individen med MH resultat ger lägre medelfel. 
Har hunden egen avkomma som är beskriven så minskar även medelfelet. 
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Rasmedel värdet 100 representerar medelvärdet, dvs de hundar som har 100 i index representerar 
den genomsnittliga collien. Över 100, är bättre än medel avseende nedärvning. 

Värdena är vända så att mer än 100 alltid representerar ett bättre eller mer önskat beteende. 

Vid t ex skott är skalan omvänd då värdena/siffrorna vid registreringstillfället ger mer av 
skotträdsla. Men man har sedan vänt på skalan så att ett värde över 100 visar mindre av skotträdsla. 

Värdet 100 kommer alltid att motsvara rasmedel där rasmedel beräknas utifrån en referens-
population. 

Referenspopulation Indexvärdena som presenteras 2019 baseras på en referenspopulation som är 
födda 2012–2017. Hundar födda under denna period och deras resultat på MH för en viss egenskap 
motsvarar de hundar som får indexvärdet 100. 

För att följa utvecklingen förskjuts referenspopulationen med ett år i taget. Dvs när index räknas ut 
2020 är referenspopulationen födda 2013–2018. 

Det innebär att även om medel för index alltid är siffran 100 så kommer det beteende som 
motsvarar värdet 100 att kunna förändras över tid, beroende på hur uppfödarna använder sig av de 
skattade indexvärdena i sin avel. 

Kompensation för olika miljöfaktorer 

Kön, År, Tidpunkt, Kull, Beskrivare, Tillfälle samt Hundens ålder. Detta är faktorer som påverkar 
hunden utifrån, vilket då inte har med gener att göra. Hundens fenotyp dvs hundens egna konkreta 
MH-resultatet korrigeras för att ge ett ännu säkrare värde. Korrigeringarna för miljöfaktorer ger inte 
upphov till några större justeringar av indexvärdet, utan det handlar om decimaler. 

Utöver miljöfaktorer påverkas en individs indexvärde av släktingars resultat. Allt för att ge ett 
säkrare värde. 

Skattat värde för en kull 

När båda föräldradjuren har egna indexvärden för de olika egenskaperna kan man räkna ut ett 
skattat värde för den planerade kullen. Detta görs för var och en av de enskilda egenskaperna. 

T ex Tikens värde är 103, hanens värde är 101 och då blir det skattade värdet 102 för den planerade 
kullen eller tikens värde 96, hanens värde 108 då blir det skattade värdet 102 för den planerade 
kullen. Det är helt enkelt ett medelvärde av båda föräldrarnas egna indexvärden. 

Normalfördelningskurva 

Det förekommer och kommer alltid att finnas en viss spridning inom raserna. Med hjälp av index 
kan hela kurvan förskjutas mot mer orädda och mer nyfikna hundar. Om nu medel skulle förskjutas 
mot de högre värden, kommer inte fler hundar att få höga värden. Men de hundar som ligger runt 
hundra och som motsvarar medel är mer orädda och nyfikna hundar. 

Om medel förskjuts mot en mer orädd och nyfiken hund så kommer även de hundar som ligger 
under medel att förbättras och bli mindre svaga.  

Arvbarhet och Ärftlighet 

Ärftlighet är allt som rent biologiskt påverkas av gener, en del egenskaper styrs bara av arvet. 

Exempel på ärftlighet är hur många ben man har, att vi har två ögon, att människan går upprätt på 
två ben och hundar går på alla fyra. 

Andra egenskaper som styrs uteslutande av gener är pälsfärg, pälstyp samt ögonfärg. 
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Arvbarhet är inte ett biologiskt mått utan en matematiskt beräknat värde som anger vilka 
möjligheter vi har att avla för en viss egenskap.  

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 mellan 0 och 100% 

 

Det är inte bara gener som styr hur en hund blir, miljön påverkar också. Den påverkan som vår 
omgivning har kallas i avelssammanhang för miljöeffekter. En individs egenskaper är summan av 
arv och miljö. I avelsarbetet gäller det sedan att reda ut vilka individer som är bra på grund av sitt 
arv och inte för att de haft en gynnsam uppväxtmiljö eller fått bra träning.  
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Redovisning av hur uppfödare har använt index i sitt 
avelsarbete 
De första listorna med Mentalindex kom under 2012. Klubben har lagt mycket arbete på att 
informera och försökt utbilda om index. Även SKK har haft utbildningar. 

Redan från allra första början var det tydligt att det var ett mentalindex som var viktigare än något 
annat – Nyfikenhet/Orädsla (N/O). Skotten är också viktiga men skottfastheten blir bättre om man i 
aveln fokuserar på N/O. Vill man lyckas i avelsarbetet kan man inte fokusera på allt utan det måste 
finnas en tydlig prioritering avseende mentaliteten och det är Nyfikenhet/Orädsla.  

En av fördelarna med index som man inte tänker på direkt är att kullindexet tydligt visar hur 
uppfödarna prioriterar i sin avel. SCK har redan från början har hållit register över alla kullar som 
registrerats och antecknat skattat kullindex vid parning. I början gjordes en del parningar utan att 
mentalindex fanns framräknat varför uppfödarna inte haft full kunskap om hur indexen var för båda 
föräldrarna. 

Om en uppfödare parar sin tik utomlands så redovisas kulleindexet som lika mammans. I 
diagrammen nedan särredovisas kullar med utländsk far. Om en uppfödare gör en kombination där 
ena partnern har ett avbrutet MH, så blir det inget kullindex för den kullen. Den registreras då som 
brutet.  

 
 
Under perioden 2013–2019 föddes total 422 långhårskullar. 32 % av dessa hade ett kullindex på 
över 100 medan 50 % hade ett kullindex på under 100. Bland kullarna med utländsk far var 
fördelning 6 % för vardera. Antalet kullar med förälder med brutet MH stod för resterande 6 %. 
Som syns i diagrammet ovan så har antalet kullar med föräldrar med brutet MH minskat. 
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Under perioden 2013–2019 föddes total 87 korthårskullar. 48 % av dessa hade ett kullindex på över 
100 medan 21 % hade ett kullindex på under 100. Bland kullarna med utländsk far var 17 % med en 
tik som hade högre än 100 i index, bara 1 kull (2014) – 1 %, hade kullindex under 100. Antalet 
kullar med förälder med brutet MH stod för resterande 13 %. 
Som syns i diagrammet ovan så har antalet kullar med föräldrar med brutet MH ökat. 
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Avslut av projektet 
Efter 10 år med projekt Mentalt Sund Collie anser vi att projektet behöver avslutas. Styrelsen tog 
detta beslut under hösten 2019 och gav projektgruppen i uppdrag att slutredovisa projektet i en 
rapport (denna). Efter att rapporten överlämnats ska även hemsidan uppdateras så att alla som läser 
där kan hitta korrekt information om index, bakgrund, hur det ska användas samt även 
fortsättningsvis de indexlistor som SLU fortsatt tar fram åt oss.  

Konklusioner 

Collie är pilotras för avelsvärdering med hjälp av index och det man kan konstatera är att även om 
index i sig är lätt att förstå så är det förhållandevis svårt att använda. Det syns tydligt när man ser 
hur uppfödarna har valt att ta hänsyn, eller inte, till indexen. Det gäller även HD-index där man kan 
se liknande utveckling bland de uppfödare som inte valt att ta hänsyn till mentalindex. 

En del tror att man kan räkna ut sitt eget mentalindex när hunden har gått sitt MH, andra vill försöka 
förstå HUR indexet beräknas och då man inte klarar det så litar man inte på att index är rätt. Andra 
säger att man saknar bevis på att det verkligen fungerar.  

Det handlar i mångt och mycket om att vänja sig vid att index finns och hur man kan dra nytta av 
det. Det är ingen exakt vetenskap men det är det bästa verktyget som för närvarande finns. 

Sen är det frivilligt att använda och då tar det längre tid att arbetas in i processen för uppfödarna när 
de ska välja partner till sina tikar. Valpköparna är snabbare på att ta till sig index då de ser ett stöd i 
att hitta sin nya familjemedlem. 

Förslagtill fortsatt arbete 

Utifrån den skepsis som finns så handlar det mycket om utbildning och att mentalindex införs för 
fler raser. Index behöver bli mera använt av fler, vilket kommer ske över tid. 

Utbildningar föreslås innehålla både allmän mentalkunskap, genetik och indexutbildning. 

Rasklubben behöver arrangera fler MH i egen regi. Då behövs figurantutbildningar för att kunna 
tillgodose behovet av MH tillfällen runt om i landet. Det måste bli mer lättillgängligt att göra ett 
MH med sin collie. 

Projektgruppen föreslår att man tar fram en serie av PowerPoints om hur mentalindex tolkas, i syfte 
att de kan användas i många olika sammanhang ute bland LA samt finnas tillgängliga på 
Collieklubbens hemsida för egna studier.  

Projektgruppen föreslår att uppfödare på ett enkelt sätt ska kunna göra en provparning på Svenska 
Collieklubbens hemsida. MI-listorna finns redan och arbetet med att ta fram den tekniska lösningen 
bör prioriteras. 

Uppdraget att ta fram en certifiering av kullar har inte genomförts än, det uppdraget kvarstår. Det 
har inte varit läge att jobba med det innan index blir mer använt och accepterat men på sikt bör man 
göra någon redovisning så att kommande valpköpare själv kan ta ställning vilka egenskaper man 
söker i sin kommande valp. 

Efter överlämnande av rapporten ska Collieklubbens hemsida byggas om så att den tydligt visar 
projektets historik men också fortsatt kan fungera som kunskapskälla där de nya indexlistorna 
ligger.  

Som delfinansiering förslås att medel som finns kvar i balansräkningen, nyttjas på bästa sätt. 
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Fler raser kommer att erhålla Mentalindex och någon gång framöver flyttas index-listorna över till 
SKK:s Avelsdata där HD-index redan ligger. På Avelsdata sker skattningar en gång i veckan. 
Fram till dess får vi leva med att Index-listor levereras till Collieklubben 4–5 gånger per år som 
publicerar dem på hemsidan. 

 

  

 

  

 


