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1 FM Avelsprogram 2014-2018 och produktionsresultat 2005-2013 

FM avelsprogram skall, efter direktiv från regeringen, i samråd mellan myndigheterna, från och med 

2013 drivas gemensamt av Försvarmakten och Polisen.   

Enligt regeringsdirektiv ska verksamheten ske i samarbetet med privata aktörer. Med anledning av detta 

har samtliga hundar varit renrasig och stambokförda i Svenska Kennelklubben. Från och med maj 

månad 2013 har detta inte varit möjligt eftersom SKK ställt kravet att alla avelsdjur, förutom FM-L-test, 

ska ha genomfört en civil mentalbeskrivning (Mentalbeskrivning hund, MH). Eftersom detta bland 

annat av ekonomiska skäl inte har varit möjligt har FM och Polisen beslutat att från och med 2014 01 01 

stambokföra hundarna i den internationella schäferhundklubben, Welt Union Schäfer Verain (WUSV). 

Detta innebär att hundarna även fortsättningsvis blir stambokförda och kan användas i avel av andra 

uppfödare, i Sverige dock endast under förutsättning att detta sanktioneras av Svenska Kennelklubben. 

 

Syftet med detta dokument är, att i likhet med tidigare år, sammanfatta de gångna årens verksamhet och 

ange inriktningen för de närmaste fem åren.  

  

  

1.1 Målsättning 

Enligt tidigare direktiv ska kenneln producera valpar av rasen Schäfer som kvalitativt och kvantitativt 

uppfyller i första hand Försvarsmaktens behov av tjänstehundar. Uppdraget har nu utökats till att även 

omfatta hundar till Polisen. Målsättningen är att Polisen år 2017 ska kunna rekrytera halva sitt 

hundbehov - ca 35 hundar årligen - från det gemensamma avelsprogrammet. Uppfödningen ska i likhet 

med tidigare ske i en i stort sett sluten population vilket innebär att antalet avelsdjur måste uppgå till 70-

80 tikar och 15-20 hanar för att på sikt behålla den genetiska variationen.  Produktionen skall gradvis 

öka från den tidigare produktionstakten om ca 200 valpar per år, till omkring 300 valpar per år. 

Utökningen beräknas kunna ske med befintliga resurser.  

 
Tabell 1. Antal avelstikar december 2012 i olika åldersklasser och beräknat antal avförda tikar som uppnått 7 års 

ålder. Notera att antalet avelstikar födda år 2012 sannolikt kommer att öka eftersom det vid årsskiftet 2013/14 

återstår 60 tikar att testa ur denna årsklass.  

 
Födelseår Antal Beräknat avförda år 

2007 6 2014 

2008 4 2015 

2009 11 2016 

2010 12 2017 

2011 15 2018 

2012 7 2019 

SUMMA 53  

 

 
 

 

1.1.1 Avelsmål 

Avelsarbetets målsättning är att producera hundar som i så hög grad som möjligt kan nyttjas som 

tjänstehundar – profil patrullhund - inom Försvarsmakten och Polisen. Urvalet skall vid varje tidpunkt 

inriktas mot den ärftligt betingade egenskap som utgör den vanligaste kassationsorsaken. För 

närvarande innebär detta att avelsarbetet inriktas framförallt mot att förbättra hundarnas mentala 

egenskaper.  
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1.1.2 Avelstikar  

Rekryteringen av tikar skall ske så att en så bred genetisk variationen erhålls. Efter att tikar som visat 

sig nedärva mindre önskade egenskaper de två sista åren gallrats ut har antalet avelstikar minskat från 

72 år 2010 till 53 tikar 2012. Det är angeläget att antalet tikar de närmaste åren ökas till 70 st.   

Med nuvarande tikbestånd kan årsproduktionen ökas till omkring 40 kullar/250 valpar år 2014. En 

successiv ökning av produktionen till 300 valpar kommer på sikt att underlätta rekryteringen av nya 

avelstikar. 

 

 

1.1.3 Krav på avelsdjur som rekryteras ur egen avel 

Huvuddelen av selektionen skall göras utifrån att hundarnas mentala egenskaper förbättras utan att deras 

fysiska status försämras. Utgångspunkten är att rekrytera tillräckligt antal avelsdjur enligt ovan angivna 

förutsättningar.  

Avelsdjur som rekryteras ur den egna populationen skall dock uppfylla följande krav: 

HD: grad A eller B. AD: Individen själv skall vara Ua. Kraven på kullsyskon anpassas med hänsyn till 

utfallet så att inte allt för hög selektion sker mot HD/AD.  

 

Avelstikar tas ut till avel direkt efter L-test. Tikarna fodervärdsplaceras och har inte blivit föremål för 

någon tjänstehundsdressyr. Hanar tas ut till dressyr och tjänst i likhet med övriga hundar.  

 

1.1.4 Övriga sjukdomar 

Individen skall själv vara frisk. Hänsyn till kullsyskon och nära släktingars sjukdomsbenägenhet beaktas 

med hänsyn till det allmänna hälsoläget, till sjukdomens ärftlighet och hur allvarlig åkomman är.  

 

1.1.5 Mentala egenskaper 

Avelsdjur väljs ut ur de kullar som är bättre än genomsnittet med hänsyn till mentalindex. Ur dessa 

kullar kan den bästa hanen respektive tiken rekryteras. Högst en hane och en tik bör rekryteras ur 

samma kull.  

 

 

1.1.6 Antalet avelshanar 

Målsättningen är att 15 avelshanar skall finnas aktiva vid full produktionskapacitet med 70-80 tikar. 

Utifrån dessa förutsättningar är avsikten att en så hög andel av parningarna som möjligt kan göras med 

avkommegranskade hanar. Avkommegranskningen grundar sig på information av mentalitet och hälsa 

hos mer än 15 avkommor fallna efter minst tre olika tikar. Vid nuvarande produktion beräknas 10 nya 

hanar årligen tas ut för avel. Dessa erhåller i genomsnitt 180 avkommor som underlag för 

avkommegranskning. Efter avkommegranskning avförs i genomsnitt hälften av dessa medan de 

godkända ges ytterligare sammanlagt ca 120 avkommor. Under givna förutsättningar kommer ca 60% 

av produktionen att ske i form av provavel medan 40% av produktionen grundar sig på 

avkommegranskade hanar vid full produktion av 300 valpar per år.  
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1.1.7 Färdignyttjade hanar 

Enligt angivna förutsättningar kommer kenneln att producera 5 nya avkommegranskade hanar per år. 

Efter avslutad avelstjänst kommer dessa att vara mellan 4-5 år gamla och då ha 60-70 avkommor med 

fullständig dokumentation. Dessa hanar har ytterligare 4-5 år kvar i fertil ålder och kan användas inom 

den privata aveln.  

 

1.1.8 Tillgången på avelshanar 

Merparten av hittills använda hanar har haft andra ägare än FM. Vid utgången av 2012 hade 8 hanar 

genomfört provparningar och väntade på att blir avkommegranskade. Ytterligare tre hanar är uttagna för 

provavel. Två avkommegranskade hanar kan nyttjas ytterligare. Endast en hane ur årskullen 2012 är 

hittills uttagen till avel. Ytterligare fem hanar ur denna årskull bör rekryteras för att trygga tillgången på 

hanar. 

 

1.1.9 Tikar som producerat avelstikar 

För att uppnå maximal genetisk variation skall tikar vid varje parningstillfälle paras med olika hanar.  

  

 

1.1.10 Övergripande regler för avkommegranskning 

Nya hanar som är föremål för provparningar skall företrädesvis paras med tikar som tidigare haft minst 

en kull. Hanar som avkommegranskats, och som befunnits vara goda nedärvare, bör paras med unga 

tikar som tidigare haft högst en kull eller tikar efter vilka det tidigare inte rekryterats några avelsdjur. 

Avsikten är att rekryteringen av avelsdjur i så hög rad som möjligt skall göras efter hundar som 

dokumentera sig som goda nedärvare. 

 

1.1.11 Exteriör och fysisk prestationsförmåga 

Målsättningen är att producera hundar som klarar de fysiska krav som Försvarsmakten och Polisen 

ställer. Utöver detta finns det önskemål om att hundarna inte skall vara för stora. Ur urvalssynpunkt 

kommer ingen nämnvärd selektion för exteriöra egenskaper att ske så länge detta inte krävs för att öka 

hundarnas bruksvärde. Särskild uppmärksamhet bör dock riktas mot hundarnas storlek eftersom en 

något mindre hundtyp är önskvärd. För att på sikt säkerställa hundarnas fysiska prestationsförmåga bör 

samtliga hundar som tagits ut för dressyr genomgå någon form av fysiskt prestationsprov. Framförallt 

bör hundarnas uthållighet, spänst och rörlighet provas.   

 

1.2 Informationshantering 

1.2.1 Sjukdomsdata 

Här beaktas enbart information som är av direkt betydelse för avelsarbetet. För varje hund upprättas en 

sjukjournal. Vid varje veterinärbesök noteras en sjukdoms kod. För varje kod markeras hur allvarlig 

skadan bedömts, där 1 motsvarar tillfällig behandling som lett till att hunden blivit återställd, 2 anger att 

återkommande behandling har skett och sannolikt kommer att behövas men att skadans art inte är 

diskvalificerande. 3 anger att skadans art är sådan att den diskvalificerar hunden som tjänstehund. Varje 

diagnos registreras i sjukregistret enligt Svenska Djursjukhusföreningens kodsystem.  

HD och AD resultat kodas så att HD=A registreras som 1, HD= B som 2 osv. AD resultat registreras på 

motsvarande sätt där Ua= 0, LBP=1, MBP=2 KBP= 3. 
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Från och med år 2009 har samtliga koder för anomalier som är immunorelaterade förts samma till en 

kod samtidigt som problemens omfattning klassats i en skala 1-3. Detta kommer kommande år 

användas för att följa utvecklingen av problem med störningar i immunförsvaret. 

 

 

1.2.2 Övrigt 

Valparnas födelsevikt och vikt var 10e dygn registreras upp till 50 dagars ålder.  

  

1.2.3 Mentalitet 

Hundarna testas enligt FM L- test version 2006 vid en ålder av 15-18 månader. Vid testtillfället 

dokumenteras resultaten i en reaktionsbeskrivning (Bil 3.). Dessutom bedöms hundens egenskaper 

enligt tidigare gängse terminologi på ett särskilt protokoll (FM L-test, Bil 2.). 

 

1.2.4 Mentalindex 

Den information som registreras vid mentaltesten utgör direkt ett underlag för uttagning av hundar till 

avel och dressyr. Tillsvidare sammanfattas resultaten med ett mentalindex som beräknats utifrån 

sambandet mellan testresultat och dressyrresultat. Det index som används har beräknats utifrån att noll 

(0) motsvarar minimigränsen för en tjänstehund. Alla värden som är positiva anger att den testade 

hunden uppfyller kraven. Index är direkt proportionellt mot sannolikheten att en hund skall utvecklas till 

tjänstehund. Från och med september 2008 grundar sig indexberäkningen på testresultat relaterat till FM 

dressyrresultat.  

Indexvärdet används dels för att ta ut hundar till dressyr men framförallt för att göra kulljämförelser 

och vid avkommegranskning. Preliminära beräkningar på hundar testade 2005-2012 visar att 

arvbarheten på mentalindex är ca 20%. Konkret betyder detta att omkring 20% av variationen i indexet 

beror på ärftliga faktorer. Övriga 80% av variationen beror på olika miljöeffekter eller på variationer i 

betingelserna i samband med testen. 

Från och med 2013 11 21 har underlaget för beräkning av mentalindex uppdaterats. Det tidigare 

underlaget grundande sig på fullständig information från drygt 200 hundar vars test och dressyrresultat 

var känt. Den nya tolkningsmallen omfattar motsvarande information från 760 hundar. Redovisningarna 

av mentalindex i denna rapport är därför inte direkt jämförbara med tidigare års rapporter men ger ett 

mer korrekt värde eftersom det grundar sig på ett större referensmaterial. Tolkningsmallen för L-

testprotokollet redovisas i bil.2 

 

 

1.2.5 Selektion i flera led 

I samband med L-testen sker en första gallring av hundmaterialet. Hundar tas ut för dressyr och överförs 

omgående till den dressyrgren som hunden bedöms mest lämplig för. Under den första tiden av 

dressyren (provdressyr) sker sedan ytterligare en gallring. De hundar som dresserats, och blivit 

godkända som tjänstehundar, går sedan ut i arbete. Det är synnerligen viktigt att den kassation som sker 

under och efter dressyren inte är godtycklig utan verkligen grundar sig på brister i hos den aktuella 

hunden. Om kassationen under dressyr beror på brister i själva hanteringen av hunden ger detta en 

missvisande återkoppling till avelsarbetet.  

För närvarande finns inget effektivt system för återkoppling från tjänst. Det är ytterst angeläget att det 

snarast upprättas en systematisk registrering av hur länge hundarna varit i tjänst och orsaken till varför 

de tagits ur tjänst. Rutiner för registrering av denna information pågår. 
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1.2.6 Informationsregistrering 

All information om hundarna registreras för närvarande i Excel i väntan på att ett anpassat 

databasprogram finns att tillgå. Informationen registreras i fyra register: 

- Hundregister med avkommeresultat för hanar och tikar 

- Kullregister  

- Tikregister  

- Parningsregister 

  I hundregistret registreras all information som är unik för individen som information om fodervärd, 

HD, AD status, mentaltestresultat etc. I hundregistret finns även information länkad till 

avkommesammanställningar för hanar och tikar. I kullregistret finns all information som är gemensam 

för kullen, föräldrarnas identitet, kullmedelvärden för HD, AD mentalindex etc. I tikregistret finns all 

information som är unik för respektive avelstik, fodervärd, uppgifter om löp och parning, samt 

sammanställningar över avkommornas hälsa och mentalitet. I parningsregistret finns uppgifter om 

tikarnas löp och när de parats 

Avkommestatistiken redovisas i en hanhunds- och en tiklista. I dessa redovisas överskådligt den 

viktigaste informationen om avelsdjuren enligt nedan (Tabell 7 och 8). 

 

1.3 Avelshundar och tjänstgöring 

 

Avelstikar ska inte tas ut för tjänst. Avelstikar som avvecklas erbjuds fodervärden att överta. En hane 

som tas ut för avel bör däremot blir föremål för dressyr, inom FM eller Polisen. Med tanke på den 

begränsade användning de har inom FM (ca 3-8 kullar) bör detta inte nämnvärt påverka hundens 

tjänstbarhet. 

 

1.4 Rutiner för test av hundar 

1.4.1 HD och AD röntgen 

AD och HD röntgen har tidigare skett enligt SKK rutiner. Från och med år 2014 kommer samtliga rtg. 

resultat att läsas enligt anvisningar av WUSV. Hundarna HD och AD röntgas efter att de uppnått ett års 

ålder och i god tid innan L- test. HD och AD resultat för hela kullen skall vara känt när hundarna L-

testas.  

 

1.4.2 Lämplighetstest (L-test) 

Följande gäller för hundar uppfödda vid FM avelsstation.  

 L-test genomförs när hundarna är mellan 15-18 månaders ålder.  

All bedömning som ligger till grund för avelsutvärderingen görs av en person. Samme testledare gör 

även tjänstbarhetsbedömningen för FM behov. Från och med 2013 finns även en polisiär 

besiktningsman med vid testerna. Denne gör bedömningen av den polisiära lämpligheten hos hundarna 

men ska även kunna ersätta den ordinarie testledaren om denne ordinarie testledaren inte kan närvara.  

Hundar som tas ut för polisiär verksamhet övergår i Polisens ägo som därefter övertar allt ansvar för 

hunden.  

Det bör undersökas om hundarna kan testas tidigare. Om resultaten från en tidigareläggning av testen 

(till 13-14månader) är tillförlitliga kan hundarna sättas i dressyr tidigare vilket är fördelaktigt ur flera 
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synpunkter. Att testa hundarna tidigare innebär också att de är mer formbara. Alla hundar bör 

genomföra testen, även sådana som av medicinska skäl är diskvalificerade som tjänstehundar.  

Testresultaten registreras i blanketten ”Reaktionsbeskrivningar” (bil. 1) där hundens uppträdande i 

varje enskild situation beskrivs. Reaktionsbeskrivningen innehåller ingen värdering av hundens 

mentalitet utan syftar enbart till att beskriva hur hunden uppträtt i de enskilda testsituationerna.  

Samtliga moment i testen genomförs såvida inte hunden under testen bygger upp rädslor som gör att 

det, av hänsyn till hunden, är motiverat att bryta testen. Efter att hunden testats gör testansvarig en 

bedömning av hundens mentala egenskaper vilket registreras i L-testprotokollet.  

 

 

1.5 Forskning och utvecklingsarbete 

1.5.1 Forskning 

Uppbyggandet av en sluten avelspopulation, där alla hundar hanteras enligt fasta rutiner, erbjuder unika 

möjligheter till forskning och utvecklingsarbete. Ett sådant arbete bör ske i nära samarbete med 

Universitet/Högskola. Arbetet bör finansieras externt. Endast i fall där projekt är av ett direkt tillämpat 

intresse för FM hundproduktion bör projektet finansieras via FM.  

Ett nära samarbete med olika Universitet ger tillgång till kompetens och nätverk som FM kan dra 

nytta av i den direkta hundproduktionen. Delaktighet i olika forskningsprojekt ökar dessutom anseendet 

för verksamheten.  FM har för närvarande tecknat ramavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

och Linköpings Universitet (LiU). Avtalen anger huvuddragen i forskningssamarbete mellan parterna. 

Villkoren i varje enskilt projekt skall sedan anges i en särskild projektbeskrivning. Det första projektet i 

samarbetet startade hösten 2010 och omfattar försök rörande tidig stimulering av immunförsvaret. 

Projektets praktiska del genomförs vid kenneln i Sollefteå under tre år inom ramen för 

forskarutbildningen vid veterinärhögskolan i Uppsala. Ytterligare ett doktorandarbete i Etologi 

(Linköpings Universitet/FHS) påbörjades under 2010. 

Utöver detta pågår ett försök med lågintensiv träning av hundar i skadeförebyggande syfte. Projektet 

sker i samarbete mellan FHTE och SLU. Träningen av hundarna sker i en ”skrittmaskin” som har 

installerats vid anläggningen på Botel Udd.  

Blod för DNA analys har samlats in från samtliga hundar födda efter 2006. Proverna finns lagrade på 

biobanken vid SLU.  Proverna kommer bland annat at nyttjas inom ett EU finansierat projekt, LUPA, 

som syftar till att finna genetiska markörer för olika sjukdomar. För närvarande pågår försök med att 

identifiera gener som påverkar olika mentala egenskaper hos hundarna. Resultatet från detta arbte 

förmodas ha stor betydelse även för hur olika egenskaper genetiskt är reglerade även hos människor. 

  Under 2012 redovisades resultaten från FM L-test i en vetenskaplig artikel 
1
. Två av de doktorander 

som gör sina forskningsprojekt vid kenneln presenterade två uppsatser i referee granskade vetenskapliga 

tidskrifter (Foyer mfl. 2013,
3
 och Vilson mfl 2013,

2
). Under 2013 har tre Masteruppsatser från 

Linköpings Universitet och SLU som bygger på information från avelsprogrammet presenterats 

(Bjellerhag 
4,, 

Svedberg
5 

, Jones 2014
6
). Ytterligare två vetenskapliga uppsatser som bygger på 

information från FM avel är submittade för publicering under 2013 (Foyer mfl 2014
7
, Arvelius mfl 

2014
8
). 

  

1.5.2 Utveckling 

Samverkan med polisen kommer att medföra flera fördelar. Dels kommer nya rutiner vid överföringen 

av hundar till polisen att inrättas som bland annat innebär att Polisen övertar hela ansvaret för de hundar 

som tas ut till den egna verksamheten. Polisens hundförare och instruktörer kommer vidare att lokalt 
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stödja fodervärdskonsulenter. Med tanke på att en betydande del av hundarna tidigare kasserats på 

grund av felaktig hantering innan test kommer detta förhoppningsvis att påtagligt öka utfallet. Flera av 

polisens hundförare kommer vid remontering av hundar kunna välja att själva bli fodervärdar för en 

valp. Även andra statliga myndigheter som är i behov av den hundtyp som avelsprogrammet producerar 

kommer att beredas möjlighet att få hundar från det statliga avelsprogrammet, framförallt 

narkotikahundsämnen till Kriminalvården och Tullen. Ett begränsat antal hundar kommer i likhet med 

tidigare även i framtiden att kunna levereras till framförallt andra nordiska länder med vilka FM och 

Polisen har samarbetsavtal.  

 

1.5.3 Stambokföring av hundar 

Från och med 2014-01-01 kommer alla hundar att stambokföras i WUSV (Welt Union Schäfer Verain). 

Anledningen är att Svenska Kennelklubben (SKK) inte godtar FM L-test som dokumentation av känd 

mental statuts och att FM/Polisen inte avser genomföra ytterligare tester för att tillmötesgå SKK´s krav. 

I skrivande stund är konsekvenserna av detta till fullo inte kända. En fortsatt stambokföring av hundarna 

kommer dock att medföra att de är att betrakta som rasrena enligt kraven för rasens hemland. Om detta 

innebär att hundar från kenneln kan användas av Svenska uppfödare är för närvarande inte känt. 

 

 

1.6 Problemområden 

 

Arbetet med rekryteringen av avelstikar fortlöper enligt planerna. Rutinerna vid kenneln fungerar bra 

och valpdödligheten är normal. Sjukdomsläget är förhållandevis gott. En viss del av hundarna är 

identifierade med allergiliknande problem. I takt med att delar av de bakomliggande orsakerna blivit 

kända har problemen dock minskat. 

Några fall av ländryggsproblem (L7S1) har hittats. Problemet är besvärande därför att hundarna ofta 

inte uppvisar symptom förrän de gått i tjänst och därför att problemen inte kan förutses i förväg. För 

närvarande pågår dokumentation av problemet som förhoppningsvis kan leda till att belastade linjer i 

hundstammen kan identifieras.  

 

När omfattningen av verksamheten de närmste åren nu ökas kommer allt fler hundar att hanteras. 

Förutom en ökad arbetsbelastning för personalen, innebär det en ökad informationshantering. Med 

tanke på att det ännu saknas ett fungerande databasprogram medför detta svårigheter i 

informationshanteringen, dels på grund av arbetsbelastningen, dels på grund av ökad risk för 

felaktigheter i informationen. Det är vår förhoppning att en fungerande databas kan börja användas 

snarast.  

Under 2013 löpte dispens från JBV, gällande förordningen om rastgårdarnas storlek, ut. En permanent 

dispens, att gälla tillsvidare eller tills anläggningen blir föremål för ombyggnad, beviljades senare under 

året. För 2013 innebar dock detta att produktionen innan dispensen kom, medförde ett 

produktionsbortfall motsvarande ca 70 valpar.  
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2 Produktionsstatistik 2005-2013 

 

2.1 Valpproduktion 

Antalet valpar per kull är normalt och något högre än vad som gäller för rasen (5,7)  i övrigt (tabell 4).  

 

Tabell 3.  Antal registrerade valpar, kullar och antal hundar 2006-2017 att kalla in till test respektive 

år. Utfall (fet stil) och prognos (2013 12 31). 

 

År Antal 

avelstikar 1) 

Antal 

kullar 

Valpar 

Per kull 

Valpar 
(2) 

Testade, 

till test 2,3) 

2006 26 15 5,8 88 26 

2007 42 24 6,8 163 60 

2008 58 32 5,8 185 121 

2009 69 36 5,6 201 135 

2010 72 34 6,7 228 216 

2011 61 36 5,9 213 175 

2012 53 33 5,8 191 162 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

53 

60 

65 

70 

70   

24
4 

40 

45 

50 

50 

6,9 

6,0 

6,0 

6,0 

6,0 

166 

240 

270 

300 

300 

157 

200 

160 

255 

270 
1) uppgiften avser antal den 31/12 
2) Uppgiften avser perioden 1/1-31/12 

3) Vid 15-18m testålder 

4) Antalet kullar kan komma att nedgå pga produktionstopp vid eventuell ombyggnad, ( se p 1.6). 

 

 

2.2 Totala utfallet 

Vid slutet av år 2013 hade totalt 1070 hundar genomgått FM L-test. Utfallet framgår av figur 1. Hälften 

av testade hundar (50%) kasserades av mentala skäl, antingen direkt i samband med test eller senare 

under dressyr. Av figuren framgår att 18% av hundarna kasserats av medicinska orsaker. 
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Figur 1. Utfall FM avel 2005-2012 på 1070 testade hundar 2013-12-31 

 

 

 
 Fig 2a 
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Fig 2b. 

 

Figur 2a,b. Antal (2a) eller andelen (2b) godkända hundar (Tjh av något slag samt avel) och kasserade 

hundar (av medicinska och mentala skäl)med hänsyn till hundarnas födelseår. För 2012 tillkommer 99 

hundar som ännu ej testats.  

 

 

Av figur 2b framgår att andelen hundar som blivit tjänste- eller avelshundar ökat, framförallt beroende 

på att den medicinska kassationen minskat.  

 

2.3 Sjukdomar, Höftleder (HD) och armbågsleder (ED)   

 

Samtliga hundar röntgas vid dryg ett års ålder så att röntgenresultatet skall vara känt när hunden 

genomgår L-test vid 15-18 månaders ålder. Av tabell 5 framgår att medel HD statusen för alla hundar 

(1150 röntgade) är 2,11 för höftleder och 0,25 för armbågar. Trenden är dock tydlig, HD statusen har 

förbättrats (fig. 3a-c) och andelen hundar som inte kan nyttjas på grund av ledproblem ha minskat från 

omkring 20% till 10% (fig. 3c). Notera att alla hundar födda 2012 ännu ej är röntgade. 
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Tabell. 4. HD/ED status på hundar födda 2005-2012. Medel beräknat enligt HD: A=1, B=2, C=3… 

AD: Ua=0, LBP=1, MBP=2, KBP=3.  

 

Födelseår Antal röntgade Medel HD Medel ED 

2005 32 1,78 0,19 

2006 67 2,39 0,14 

2007 156 2,35 0,34 

2008 169 2,12 0,41 

2009 185 2,22 0,21 

2010 213 1,82 0,18 

2011 201 2,02 0,23 

2012 123 1,71 0,24 

Samtliga FM avel 1150 2,11 0,25 

Alla Sv. schäfrar >10 000 2,07 0,23 

*60 hundar födda 2012 är ännu ej röntgade 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3a 
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Fig.3b. 

 

 

 

Fig 3a och b. Av figur 3a framgår att höftledsstatus förbättrats påtagligt. Andelen hundar med A, B 

eller C höfter (vilka är tjänstbara) har ökat från 87% år 2007 till 97% år 2012. Hundarnas 

armbågsstatus har inte förbättrats i motsvarande grad (fig 3b) varför fler hundar i dag kasseras pga 

armbågsfel än pga. höftledsfel.  

 

 

2.4 Mentala egenskaper 

 

2.4.1 Godkända och underkända hundar 

Mentalindex beräknas genom att i varje testmoment jämföra antalet hundar som blivit tjänstehundar 

med resultatet för de som blivit underkända. Tidigare byggde underlaget för beräkningen av index på ett 

historiskt material på drygt 200 testade hundar. Från och med i år bygger beräkningsmallen på 750 

testade hundar där även dressyrresultatet är känt.   

 

Det mentalindex som används för att tolka L-testresultaten är konstruerat så att hundar med ett positivt 

värde skall uppfylla minimikraven för att bli tjänstehundar medan de som får ett negativt värde inte 

uppfyller kraven. Med ett medelindexvärde på 0 kan med andra ord häften av hundarna förväntans 

uppfylla kraven. Medeltalet för samtliga 1070 testade hundar var  

-0,92 med en standardavvikelse på 40,3. Det högsta registrerade indexvärdet är +100 och det lägsta -92. 

Arvbarheten för mentalindex uppskattas till ca 20%, dvs. 20% av den uppmätta variationen kan 

förklaras av ärftliga faktorer.  
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Fig.4. Mentalindex för hundar födda 2005/06 – 2012.  

Antal testade: 2005-06/106st, 2007/145st, 2008/161st, 2009/174st, 2010/198st, 2011/193st, 2012/88st. 

 

 

 

 

2.4.2 Principal Component Analys (PCA) på L-test resultaten  

Utvärderingen av L-testen har visat att många av de egenskaper som bedöms är korrelerade till 

varandra. Egenskaperna hårdhet, nerver och dådkraft är starkt korrelerade till varandra vilket antyder att 

de egentligen beskriver samma bakomliggande egenskap. Genom att göra en så kalla PCA på resultatet 

kan man få en tydligare bild av vilka bakomliggande egenskaper som det kan vara motiverat att tala om. 

Resultatet från PCA´visar att de 13 egenskaper som bedöms i L-testprotokollet kan reduceras till tre 

egenskaper utan att nämnvärd information går förlorad 
1)

. Dessa nya framräknade egenskaper har fått 

namnet Engagemang, Självtillit (Confidence) och Aggressioner. Det är framförallt egenskaperna 

engagemang och självtillit som förutsäger hundarnas lämplighet som tjänstehundar 
1
. Detta uttrycks 

bland annat i att korrelationen mellan summan av dessa båda egenskaper och indexvärdet – som ju är en 

sammanfattning av alla egenskaper är så hög som 0,97.  

Hundarnas mentala egenskaper kommer mot den bakgrunden framgent även att delas upp i 

egenskaperna engagemang och självtillit, där en förra kan sägas beskriva hundarnas energi och 

arbetslust medan den senare deras mentala stabilitet.  

 

 

2.4.3 Hundar som fördresserats innan test 

Hundar som av olika anledningar blivit uppsagda från sina fodervärdar vid omkring ett års ålder har i 

förekommande fall inte gått ut till nya fodervärdar utan placerats hos så kallade unghundsdressörer vid 

FHTE. Orsakerna till att hundarna sagts upp varierar; det kan vara allergier i familjen, ändrade 

familjeförhållanden eller att familjen upplevt hundarna som allt för krävande.  
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Totalt 98 hundar har innan test varit hos unghundsdressörer. Av dessa har 86 genomfört dressyr eller 

blivit avförda medan 12 st fortfarande är under dressyr . Av fig 5 framgår att 49% av hundarna som 

varit hos unghundsdressörer innan test blivit tjänstehundar att jämföra med 29% av hundarna som inte 

varit hos unghundsdressörer innan test. Den mest sannolika förklaringen till detta är naturligtvis att den 

professionella vägledning och hantering som ges hundarna, på ett högst påtagligt sätt påverkar hur de 

uppträder i testen. En annan förklaring kan vara att hundar som blivit uppsagda är livligare och mer 

framåt – egenskaper som normalt ger ett högre indexvärde vid test - och just av den anledningen blivit 

uppsagda. Kullsyskonen till de hundar som varit hos unghundsdressörer avvek dock inte från 

genomsnittet i övrigt vilket antyder att det är just själva vistelsen hos unghundsdressörerna som medfört 

ett högre utfall.  Effekten är så stor att det bör övervägas att ta in samtliga hundar innan test.  

Den tid som hittills testade hundarna varit hos unghundsdressörerna varierar från tre månader till 

några veckor.  Med tanke på att så få hundar fått förträning av unghundsdressörer är det för tidigt att 

undersöka hur lång förträning som krävs för att det skall avspegla sig i testresultaten. 

 

 

 

 
 

Fig 5. Utfall för 86 hundar som innan test varit hos unghundsdressör jämfört med 972 hundar(övriga) 

som kommit direkt från fodervärd och haft denne som förare vid testen.Totalt blev 42 av 86 av de som 

varit hos unghundsdressör tjänstehundar. Vid jämförelsen finns även hundar som underkänts av 

medicinska orsaker med. Medelmentalindex för hundar som varit hos unghundsdressör var +21 och för 

hundar som inte varit hos unghundsdressör, -3.   

 

 

2.4.4 Fodervärdarnas ambitionsnivå/kompetens 

I samband med test noterar testledaren fodervärdens ambitionsnivå i en skala 1-3 (Låg, medel eller hög 

ambitionsnivå) där 1 innebär att fodervärden deltagit i en eller ingen träff med fodervärdskonsulenterna, 

2 motsvarar deltagande vid 2-3 träffar och 3 innebär att fodervärden deltagit i samtliga träffar alternativt 

själv har omfattande hundvana. Samtliga hundar som varit hos unghundsdressör har fått betyget 3.  

Av fig 6 framgår att fodervärdarnas ambitionsnivå sedan start ökat vilket visar att 

fodervärdsprogrammet i så måtto har varit framgångsrikt. Målet bör dock vara att alla fodervärdar ska 

delta på samtliga fodervärdsträffar. 
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Fig 6. Antalet fodervärdar med olika ambitionsnivå för hundar födda 2005/06 – 2012 

 

 

 

 
Fig 7. Engagemang och självtillit (z-värden) med hänsyn till fodervärdarnas ambitionsnivå. Det är 

endast egenskapen engagemang som påtagligt påverkas av fodervärdarnas ambitionsnivå. 

 

 

Av fig 7. framgår att det framförallt var egenskapen engagemang som ökar med fodervärdarnas 

ambitionsnivå. Det förefaller med andra ord som att fodervärdarnas stimulans till aktivitet påverkar 

hundarnas uppträdande och hur benägna de är att engagera sig i fysisk aktivitet (springa efter, bita, 

kampa om, leta efter etc.). Däremot verkar inte sättet på vilket hundarna hanterar sina rädslor (självtillit) 

påverkas lika mycket av fodervärdens ambitionsnivån. 
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2.4.5 Hundar som bytt fodervärdar 

Om fodervärden inte känner sig klara av att fullgöra kontraktet blir hunden uppsagd och omplacerad till 

en annan fodervärd. Vissa hundar omplaceras flera gånger vilket redovisas i tabell.5. Antalet hundar 

som haft en eller flera fodervärdar. 

 

Tabell 5. Antal hundar och antalet fodervärdar 

Antal 

fodervärdar 

 

Antal hundar 

1 705 

2 224 

3 65 

4 15 

5 5 

 

 

 Orsaken till att hundarna sägs upp varierar. Det kan vara ändrade familjeförhållanden, allergier eller 

helt enkelt att de inte klarar att ta hand om hunden. Ofta är orsaken som uppges inte med sanningen 

överensstämmande. Den verkliga orsaken till hunden sägs upp kan mycket väl vara att fodervärden helt 

enkelt inte klarar av hunden trots att de uppgivet ett helt annat skäl, tex ändrade familjeförhållanden 

eller allergier.  

Hundar som bytt fodervärdar uppvisade vid test högre engamang och självtillit än övriga hundar (fig 8). 

Däremot verkar inte hundens kön spela någon roll, andelen tikar/hanar var densamma , oberoende av 

hur många gånger hundarna blivit omplacerade. Det fanns heller ingen som tydde på att aggressioner 

hos hundarna var orsak till uppsägning, åtminstone om man ser till hur benägna de var att visa 

aggressioner under testen. Tvärtom visade hundar som blivit uppsagda många gånger mindre 

aggressioner vid test än övriga. Skillanden var dock inte signignfikant. 

Resultatet visar att hundar med den för tjänstehundsbruk önskade mentaliteten upplevs som jobbiga av 

fodervärden och därför oftare blir uppsagda.  

 

 

 
Fig. 8. Engagemang och självtillit vid test med hänsyn till hur många fodervärdar hundarna haft 
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Fig.9. Utfall andelen tjänst/avelshundar med hänsyn till hur många fodervärdar hundarna varit hos.  

 

 

2.4.6. Avelsresultat 

Eftersom rekryteringen av externa avelsdjur i stort sett har upphört kommer det framtida avelsarbetet i 

allt högre grad ske med avelsdjur ur den egna produktionen. Av 1388 valpar har bara 626 (46%) minst 

en FM förälder men andelen ökar nu snabbt (fig. 10). Av hittills 1070 testade hundar är ännu inte mer 

än 200 fallna efter någon förälder med ursprung i FM avel. Resultatet av avelsarbetet kommer att visa 

sig i samma takt som andelen avelshundar ur det egna avelsprogrammet ökar. Av tabell 6 framgår att 

både HD resultaten är bättre för hundar som har sitt ursprung i Kennel FM jämfört med de som 

rekryterats externt. Samma trend kan även urskiljas på mentala egenskaper.  

 

 

 
Fig.10. Andel av valparna där ingen-, en- eller båda föräldrarna kommer från kennel FM med hänsyn 

till födelseår. 
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Tabell 6. Antal röntgade och HD AD resultat med hänsyn till hur många av föräldrarna som har sitt 

ursprung i Kennel FM 

 

 
HD AD Röntgade  Mentalindex Testade 

  Ingen 2,16 0,26 664 -1 637 

En 1,99 0,25 312 -4 281 

Mer än en 1,81 0,22 139 7 129 

 

 

2.5  Avkommestatistik 

 

I tabell 8 redovisas statistik för hanar med mer än 10 testade avkommor. Vid bedömningen av de 

enskilda individerna bör hänsyn tas till antalet röntgade och testade avkommor. Vid bedömning av de 

enskilda hundarna bör särskild vikt läggas vid egenskapen självtillit. Det är framförallt brister i denna 

egenskap som gör att enskilda hundar blir mentalt underkända. 

 Några hanar förtjänar ett särskilt omnämnande. Molars Fargo har avkommor med bra höftleder och bra 

mentalitet men något sämre än snittet på armbågar. Hans båda söner, FM Dio och FM Daqir har båda 

bra led statistik och ett genomsnittligt mentalindex. Bruksmarkens Monark har lämnat bra leder och bra 

mentalitet vilket även gäller för hans kullsyster, Bruksmarkens Monami (se tabell 8). Nämnas bör även 

FM Epok vars avkommor uppvisat utmärkt mentalitet och bra leder.  Även Hedeforsens Zpike, FM Eski 

och Jabina Pascal utmärker sig positivt i statistiken.  

 

Bland tikarna kan, Bruksmarkens Monami, Jabina Abbi, Haubroe Danja, FM Adara, FM Betzy och 

Aqua vom Dunklen Zwinger nämnas. Tikar som alla har lämnat bra mentalitet och acceptabelt på leder. 

Brantstigs Åxi har lämnat utomordentligt både ledmässigt och mentalt men har tyvärr också en hel del 

klådproblem bland sina avkommor. Immunrelaterade problem som mag/tarm störningar, 

öroninflammationer och klådor har en tydlig ärftlig bakgrund men påverkas även av olika miljöfaktorer.  

 

 

Tabell 7. Avkommestatistik för hanar med 10 eller fler testade avkommor. För identifiering av enskilda 

hundar, se reg. nummer. Namnet kan vara förkortat. 

 

Tabell 8. Avkommestatistik för tikar med minst 10 testade avkommor. För identifiering av enskilda 

hundar, se reg nummer. Namnet kan vara förkortat. 
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Tabell 7 
 Reg nr Ant. 

Rtg. 
HD ED Testade Mental 

 index 
Enga- 

gemeng 
Själv- 
tillit. 

Molars Fargo S19438/2006 37 1,7 0,4 37 22 0,4 0,4 

Försvarsmaktens Albin S65610/2005 39 2,2 0,2 34 2 0,1 0,1 

Bruksmarkens Monark S20453/2004 32 1,8 0,1 32 15 0,1 0,5 

Försvarsmaktens Daqir S52580/2008 31 1,7 0,1 31 0 0,2 0,0 

Hedeforsens Zpike S24281/2008 32 1,8 0,2 31 20 0,3 0,4 

Försvarsmaktens  Exito S57343/2009 30 2,4 0,2 30 -10 0,3 -0,4 

Maråsens River S13528/2009 32 1,7 0,3 30 0 0,2 0,0 

Torneryds Gross S45735/2004 31 2,0 0,2 29 -4 0,3 -0,3 

Mike vom Weinbergblick S67543/2007 28 2,1 0,2 28 -2 0,2 -0,2 

Försvarsmaktens Däx S38092/2008 28 1,8 0,1 27 -12 -0,3 0,1 

Försvarsmaktens Epok S39475/2009 27 1,8 0,2 27 25 0,4 0,3 

Xando von Waldwinkel S32992/2005 27 1,8 0,2 27 -4 -0,1 0,2 

Försvarsmaktens Dio S66873/2008 28 1,6 0,2 26 0 0,4 -0,3 

Qurare Bosco S34733/2002 26 2,4 0,2 25 4 -0,2 0,4 

Omar Vom Haus Valkenplatz S41130/2006 24 2,1 0,3 24 -15 0,3 -0,8 

Försvarsmaktens Aback SZ2121596 24 2,6 0,8 22 0 -0,5 0,4 

Försvarsmaktens Byron S51129/2006 24 1,8 0,4 22 5 0,3 -0,2 

Raskabo Irrac S41843/2004 21 2,4 0,2 20 -6 0,3 -0,5 

Försvarsmaktens Cody S23035/2007 19 1,7 0,0 19 -26 0,0 -0,4 

Bruksmarkens Kai S31738/2003 18 2,2 0,0 18 -17 -1,0 0,6 

Jebas Erax S15386/1998 19 2,2 0,5 18 -7 0,0 -0,1 

Kurants Joker S14354/2002 22 2,5 0,2 18 17 0,5 0,0 

Kustmarkens Keyson S31472/2001 19 2,3 0,1 18 -5 -0,2 0,2 

Haenk von der Klus DK18865/2007 17 1,6 0,4 17 -24 -0,2 -0,2 

Jabina Pascal S52866/2008 25 2,0 0,3 17 20 0,4 0,6 

Divahedens Godis S32078/2009 17 1,7 0,7 16 8 0,3 0,0 

Gullric´s Åbi-Wan Kenobi S23273/1999 18 2,3 0,0 16 -30 -0,8 0,1 

Irex wom Dainbacher Schloss SZ2121596 17 2,7 0,6 16 -9 -0,3 0,1 

Midgård Atle S60656/2005 18 2,0 0,5 16 -13 -0,5 -0,1 

Försvarsmaktens Fatman SE38091/2010 22 2,1 0,2 15 8 0,1 0,2 

Försvarsmaktens Falki SE19353/2010 14 2,0 0,3 14 -12 -0,4 0,2 

Ängsbackens Rosso S58792/2001 14 1,9 0,1 14 19 0,2 0,5 

Försvarsmaktens Djohannes S26519/2008 13 1,5 0,2 13 -26 -0,3 -0,4 

Försvarsmaktens Carreras S67541/2007 13 2,2 0,2 11 -24 0,1 -0,8 

Kurants Nemo S16256/2006 17 2,7 0,3 11 -30 -0,4 -0,2 

Rexguard Ocktavio-Hassel S68035/2005 11 1,9 0,4 11 8 0,0 0,0 

Clint vom Teichblick SE47391/2011 10 1,6 0,4 10 1 0,4 -0,6 

Försvarsmaktens Eski S50972/2009 13 1,8 0,4 10 5 0,1 0,4 

Försvarsmaktens Fabel SE14536/2010 10 1,7 0,0 10 12 0,3 -0,1 

Försvarsmaktens Faris SE28723/2010 11 1,2 0,0 10 -21 0,1 -0,4 
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Tabell 8.  

 

 
Mor 

 
Reg nr 

Rönt 
gade 

 
HD 

 
ED 

 
Testade 

Mental 
index 

 
Engagemang 

 
Självtillit 

Caya v Kleinwald S27175/2007 42 1,9 0,2 41 -6 -0,2 0,1 

Försvarsmaktens Adara S58721/2005 36 1,7 0,1 34 5 0,2 0,1 

Haubroe Danja S37167/2007 33 2,0 0,1 32 1 0,2 0,2 

Bruksmarkens Monami S20457/2004 26 2,1 0,1 27 20 0,0 0,7 

Försvarsmaktens Betzy S26972/2006 28 1,9 0,4 26 19 0,3 0,3 

Allya vom Castellum ad Louffi S53797/2007 26 2,5 0,5 25 -6 -0,3 0,3 

Brantastigs Åxi S28755/2003 22 2,3 0,1 23 23 0,4 0,5 

Biela vom Wilden Enok S58161/2007 22 1,5 0,2 22 -5 0,0 -0,3 

Elsa V Scalindjo S31250/2006 23 2,0 0,5 22 1 0,1 0,3 

Jabina Abbi S21395/2006 24 2,2 0,0 22 16 0,6 -0,1 

Afra av Martes Foina S50908/2004 18 1,8 0,2 19 -7 -0,5 0,5 

Hedeforsens Hanna S43170/2004 19 2,8 0,2 17 -17 -0,4 -0,2 

Hedeforsens Kandie S15787/2005 19 2,6 0,6 17 -23 0,1 -0,5 

Kustmarkens O´Kawasaki S13346/2003 17 1,8 0,1 17 -2 -0,1 0,2 

Sajke´s Saga S41971/1999 15 2,1 0,1 17 -1 -0,6 0,7 

Försvarsmaktens Embla S33311/2009 17 1,6 0,2 16 8 0,4 -0,1 

Yaris von Ankenrütt S26798/2008 17 1,6 0,3 16 6 0,6 -0,3 

Jabina Zipzap S62326/2007 15 2,1 0,6 15 1 0,0 0,1 

Julie Di Casa Nosella S26220/2008 14 2,9 0,1 15 -21 -0,2 -0,4 

Romy del Lupo Nero S60170/2009 15 1,8 0,1 15 -28 -0,2 -0,5 

Brand´s Ivana S18722/2009 15 1,8 0,3 14 1 -0,2 0,4 

Fina von der Boyeburgker Str. S62586/2008 16 2,3 0,0 14 -13 -0,1 -0,1 

Myla van de Thornse Molen S31251/2006 18 2,2 1,0 14 4 0,1 0,2 

Torneryds Liz S28929/2006 14 1,4 0,1 14 0 0,2 0,0 

Zoë v d Jilles Hoeve S21884/2007 15 2,4 0,5 14 25 0,4 0,3 

Alis v. Euroheim S69359/2006 15 2,0 0,5 13 -14 0,0 -0,4 

Hedeforsens Hasta S43172/2004 13 2,2 0,0 13 -26 -1,3 0,8 

Lymmels Diva S19528/2002 13 2,3 0,2 13 6 -0,1 0,4 

Aqua vom Dunklen Zwinger SE42040/2011 12 2,1 0,3 12 44 0,3 1,0 

Asbis Britney S62325/2007 12 3,0 0,3 12 8 0,4 -0,2 

Dorle von Spitzbubezwinger S69360/2006 12 2,1 0,5 12 -4 0,0 0,0 

Försvarsmaktens Basta S51136/2006 12 2,3 0,5 12 19 0,1 0,5 

Försvarsmaktens Celest S15308/2005 12 2,5 0,0 12 2 0,3 -0,2 

Ianthé Le Petit Fouilleur SE47394/2011 15 1,9 0,4 12 1 0,3 -0,4 

Zola vom Haus Lohe S62585/2008 12 1,8 0,1 12 28 0,3 0,8 

Aila von Rammelon S27176/2007 13 1,9 0,3 11 8 0,2 0,1 

Anja Von Willoby S57221/2008 11 2,2 0,5 11 -8 0,0 -0,1 

Erna vom Wolfsweiher SE64267/2010 11 1,8 0,0 11 8 0,1 0,4 
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Försvarsmaktens Dotta S67588/2008 11 1,8 0,2 11 -16 0,1 -0,4 

Gina Wom Blauen Opal SE28930/2010 10 2,5 0,0 11 -11 -0,7 0,2 

Jabina Siggi S52129/2005 11 2,5 0,4 11 -9 -0,4 -0,1 

Lea Vom Reiterles Kapelle S26218/2008 12 2,0 0,4 11 5 0,3 -0,1 

Turbaz Meja S10840/2005 12 1,3 0,4 11 -6 0,2 -0,5 

Finja vom Grenzlager S12534/2009 10 1,8 0,1 10 13 0,7 -0,2 

Hedeforsens Kia S15784/2005 11 2,5 0,0 10 -20 -0,7 0,1 

Hollie v Hamersslag S67831/2005 12 2,0 0,5 10 -9 0,1 0,3 

Inka vom Erlensbusch S60858/2005 10 1,7 0,2 10 5 0,1 -0,2 

Quera vom Haus Reinius S62587/2008 10 1,8 0,1 10 -13 0,2 -0,7 
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