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Denna presentation är ett komplement till den fullständiga 
utvärderingen av index, som omfattar samtliga sju pilotraser. 
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Vad är index?

Hundens skattade avelsvärde (index):

Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att
utvecklas i en viss egenskap, och inte ett mått på vad
avelshunden själv har för resultat 

Ger en uppfattning om vilket resultat man kan förvänta sig i
kommande generationer av att använda den aktuella 
hunden i avel



Vad betyder hundens index för HD/ED?

Avelsvärde: mått på individens nedärvningsförmåga 
för HD respektive ED

Index: uttrycker det skattade avelsvärdet i förhållande till 
genomsnittet i rasen (referenspopulationen).
Visas som HD-index och ED-index

100 motsvarar genomsnittet i referenspopulationen

>100 förväntas lämna avkommor med bättre
HD/ED status än genomsnittet

<100 förväntas lämna avkommor med sämre
HD/ED status än genomsnittet



• Röntgenundersökningen kan inte mäta all 
underliggande variation avseende ledkvalitet

• Fenotypen (röntgenresultatet) påverkas av olika icke 
ärftliga faktorer (miljöfaktorer)

Information om enbart individens egen fenotyp är ett 
relativt osäkert mått på dess genotyp/avelsvärde

Varför skatta avelsvärden för HD/ED?



Varför skatta avelsvärden för HD och ED?

Index gör det möjligt att:

• På ett systematiskt sätt ta hänsyn till all tillgänglig 
information från släktingar

• Korrigera för en del systematiska miljöeffekter 
(t ex ålder vid röntgen, kön)

• Åtskilja olika hundars nedärvningsförmåga 
avseende HD/ED, även om de har samma 
röntgenresultat



Utvärderingens syfte och omfattning

• Syftet var att utvärdera konsekvenserna av index för 
HD/ED i de 7 första pilotraserna

• Utvärderingen avser de avelsmässiga konsekvenserna 
av index under perioden 2012-2015 
(ej de administrativa och tekniska)



Utvärderingens syfte och omfattning

Utvärderingen omfattar berner sennehund, rottweiler, 
golden, labrador och flatcoated retriever samt 
jämthund och norsk älghund grå (gråhund)

Index från januari 2012

Index från januari 2013



• Det totala underlaget omfattar hundar av ingående 
raser, födda åren 2000-2015

• Det senaste röntgenresultatet för HD/ED ingår i data

• HD-data hämtades feb 2016, ED-data hämtades jun 2016

• Varje individs senaste/då aktuella index för HD/ED ingår

• För en del sammanställningar rörande index har 
tidsperioden begränsats till 2012 (2013 för älghundarna) 
– 2015, då index infördes

• Preliminära kullindex finns endast för kullar där 
parningen är gjord efter införande av index

Utvärderingens syfte och omfattning



Konsekvenser för registrering

• Ändring i hälsoprogrammet för HD vid införande av HD-index

• Berör raser med tidigare nivå 3, krav på fria höfter
• Rottweiler och berner sennenhund från 2012

• Jämthund och gråhund från 2013

• Ingen ändring i registreringskrav för retrieverraserna



Konsekvenser för registrering

Nya hälsoprogrammet innebär att:

Hundar med HD-grad A, B eller C får användas i avel

Rekommendation att föräldradjurens genomsnittliga HD-
index vid parningstillfället 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

För parningar med preliminärt kullindex under 100 
skickas ett informationsbrev till uppfödaren



 Index skattas varje vecka och publiceras i Avelsdata

 Samtliga hundar födda år 2000 eller senare
med eget resultat får HD-/ED-index

 Importerade/utländska hundar utan eget resultat i
SKKs databas men med röntgade avkommor kan få
index publicerat när säkerheten i skattningen
motsvarar den som ett eget röntgenresultat ger

Publicering av index i Avelsdata



• Index redovisas för varje hund
• Veterinärdata (aktuellt index)

• Kull/helsyskon (preliminärt kullindex samt aktuellt index)

• Kullar och avkommor (preliminärt kullindex samt aktuellt index)

• Preliminärt index redovisas vid provparning

• Index redovisas för varje ras under ”Hälsa”
• Referenspopulationen (HD/ED status och medelindex)

• Medelvärde (genetisk trend)

• Index visas i Listor

Publicering av index i Avelsdata



Numerär utveckling , antal födda 
perioden 2000-2015
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Antal hundar registrerade i SKKs databas under perioden 2000-2015, 
fördelade på födelseår.

Berner sennenhund Rottweiler Flatcoated retriever Golden retriever

Labrador retriever Jämthund Gråhund



Höftledsdysplasi (HD)

Utvärdering av HD-index under perioden 2012-2015



Antal och andel hundar födda 2000-2014, röntgade för HD, 
fördelat på HD-status. Endast senaste resultatet för varje 
individ medtaget.

Ras Jämthund Gråhund

Antal Andel (%) Antal Andel (%)

HD grad

A 6956 72,2 2597 58,3

B 1820 18,9 1234 27,7

C 581 6,0 484 10,9

D 247 2,6 123 2,8

E 21 0,2 14 0,3

Preliminärt A 3 0,0 1 0,0

Preliminärt B 0 0,0 1 0,0

Preliminärt C 0 0,0 0 0,0

Preliminärt D 2 0,0 0 0,0

Preliminärt E 2 0,0 1 0,0

Ej bedömbar 1 0,0 2 0,0

HD ua (gamla systemet) 1 0,0

Total 9634 100,0 4457 100,0

Antal/Andel HD-fria (officiella) 8776 91,1 3831 86,0

Antal/Andel prel. 7 0,1 3 0,1



Andel HD-röntgade av födda, under perioden 
2000-2014

Berner
sennen

Rottweiler Flatcoated Golden Labrador Jämthund Gråhund

Serie1 72% 66% 60% 59% 61% 36% 36%
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Andelen röntgade ligger högst för berner sennenhund och lägst för jämthund och gråhund. Observera att 
andelen röntgade kan vara underskattad som en effekt av att en del hundar exporteras till annat land före 
röntgen. Det kan också finnas hundar födda 2014 som ännu inte kommit till röntgen. En högre andel 
röntgade hundar ger mer information till avelsvärderingen och därmed säkrare skattningar av index. 



Fenotypisk trend – utveckling av HD-status över 
tid
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Fenotypisk trend HD, jämthund
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Jämthund ligger, precis som flatcoated retriever, på en hög andel HD fria hundar (över 

90%) redan i början av perioden. Mot slutet av perioden ses en utveckling mot högre 

andel HD grad A och en motsvarande minskning av HD grad B. 



Fenotypisk trend – utveckling av HD-status över 
tid
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Den fenotypiska trenden för gråhund fluktuerar något mer än motsvarande trend för jämthund. 

Andelen HD fria hundar är lägre än för jämthund och ingen tydlig trend syns i andelen HD fria 

över tid. Däremot ser andelen måttliga och grava dysplaster ut att minska under perioden. 



Är grad B verkligen sämre än grad A?

Vid skattningen av avelsvärden för HD görs, baserat på FCI-skalan för HD, antagandet att hundar med 
grad B generellt är sämre än hundar med HD-grad A, även om båda graderna motsvarar normala 
höftleder. Antagandet baseras på att HD är en kvantitativ egenskap med en underliggande 
normalfördelning. För att få en bild av om antagandet att hundar med HD-grad A generellt har bättre 
nedärvningsförmåga än B-hundar är korrekt undersöktes fördelningen av HD-status hos avkommorna 
från olika parningskombinationer, med avseende på föräldradjurens HD-grader. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A B C D E

A
n

d
el

 (
%

)

HD-grad avkomma

Fördelning av HD-status hos avkommorna vid olika parningskombinationer  -
jämthund

A*A (n=4411)

A*B (n=1666)

B*B (n=47)



Är grad B verkligen sämre än grad A?

Sammanställningen visar att parning mellan två hundar med HD-grad A generellt ger en högre andel 
avkommor graderade som A, jämfört med parningar mellan A och B hund eller två B-hundar. 
Parningar där båda föräldradjuren har HD-grad B har en lägre andel avkommor graderade som A och 
en högre andel hundar med såväl B som någon grad av dysplasi, jämfört med kombinationer där 
någon av eller båda föräldrarna har HD-grad A. Antagandet om att B-hundar generellt har en sämre 
nedärvningsförmåga än A-hundar verkar således vara korrekt.
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Fördelning av HD-status hos avkommorna vid olika parningskombinationer 
- gråhund

A*A (n=1334)

A*B (n=910)

B*B (n=77)



Genomsnittligt HD-index med standardavvikelse 
(SD), min och max för varje ras

Ras Antal Index HD SD Min Max

Berner sennenhund 832 99,8 8,5 66,4 113,8

Rottweiler 1008 101,4 9,2 66,2 116,6

Flatcoated retriever 1072 100,4 10,6 56,1 115,8

Golden retriever 2566 100,6 8,7 71,5 121,4

Labrador retriever 3492 101,2 9,5 65,3 118,5

Jämthund 930 101,6 9,2 61,4 114,2

Gråhund 347 101,5 11,6 66,5 121,4

Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för HD (d v s kullar födda från 2012, för jämthund 

och gråhund kullar födda från 2013) samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. 

I alla raser utom berner sennenhund ligger genomsnittligt HD-index strax över 100. Den genetiska nivån 

för individer födda sedan index infördes ligger således något högre än nivån i referenspopulationen 

(omfattande svenskuppfödda hundar födda 2010-2014), med undantag för berner sennenhund.



Spridning i HD-index

Spridning i HD-index för jämthund (n = 930).



Spridning i HD-index

Spridning i HD-index för gråhund (n = 347).



Medelfel HD-index – hur säkra är 
skattningarna?

Ras Antal Medelfel HD SD Min Max

Berner sennenhund 832 10,0 0,3 7,8 13

Rottweiler 1008 10,0 0,2 9,0 12,7

Flatcoated retriever 1072 10,0 0,3 9,0 13,5

Golden retriever 2566 9,8 0,3 6,5 12,6

Labrador retriever 3492 9,7 0,3 6,0 12,6

Jämthund 930 9,9 0,4 9,4 12,6

Gråhund 347 10,1 0,4 9,7 12,7

Genomsnittligt medelfel för HD-index med tillhörande standardavvikelse (SD), min och 
max för varje ras. Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för HD samt eget 
undersökningsresultat i SKKs databas.

Genomsnittligt medelfel ligger kring 10 i alla raser. Medelfelet påverkas bland annat av 
arvbarheten för HD i respektive ras och den mängd information som ligger till grund för 
skattningen av varje individs avelsvärde. Arvbarheten för HD i de sju pilotraserna ligger på 
liknande nivå, kring 40 %. 



Medelfelet är ett mått på säkerheten i det skattade 
indexet och anger inom vilket intervall (± medelfelet) 
hundens framtida HD-/ED-index med största sannolikhet 
kommer att ligga. Ett mindre medelfel indikerar ett 
säkrare index.

Vad säger medelfelet?



Referenspopulationen år 2016 – vad jämför vi 
mot?

Ska representera den genetiska nivån för HD/ED i 
den svenska populationen av aktuella hundar

Genomsnittligt index för hundarna ingående 
referenspopulationen sätts till 100

Omfattar hundar födda år n-6 till n-2 där n är 
aktuellt år (dvs för år 2016 hundar födda 2010-2014)

 Inkluderar endast  svenskuppfödda hundar



Referenspopulationen år 2016 – vad jämför vi 
mot?
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Fördelning av HD-status för hundar ingående i referenspopulationen år 2016 
(d v s svenskuppfödda hundar födda under perioden 2010-2014).

HD-fördelningen i flera av pilotraserna är likartad, men golden retriever har en högre andel B-hundar och 
lägre andel A-hundar än övriga raser. Lägst andel HD-belastade hundar har flatcoated retriever och 
jämthund (ca 8 %), och högst andel har golden retriever (23,6 %) och berner sennenhund (18,9 %).



Genomsnittligt HD-index för hundar i referens-
populationen år 2016, fördelat på HD-status och ras

Genomsnittligt HD-index

HD-

status

Berner 

sennen

Rottweiler Flatcoated

retriever

Golden

retriever 

Labrador

retriever

Jämthund Gråhund

A 106 106 106 108 106 106 108

B 96 94 89 98 94 91 94

C 91 89 79 92 89 83 85

D 86 82 67 87 82 77 76

E 78 72 58 81 75 68 70

Fördelningen av HD-status i respektive referenspopulation avspeglas i genomsnittligt HD-
index fördelat på HD-status. T ex har flatcoated retrievrar och jämthundar med någon 
grad av HD i genomsnitt lägre HD-index än de andra raserna. En golden med HD-grad A 
har i genomsnitt något högre index än en flatcoated eller labrador med HD-grad A. Ett 
HD-index på 100 motsvarar, i alla 7 pilotraser, en HD-grad någonstans mellan A och B, för 
golden retriever nära HD-grad B. 
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Genetisk trend – genomsnittligt HD-index 
fördelat på födelseår

Genetisk trend för HD hos jämthund och gråhund. Data inkluderar svenska hundar 

med eget HD-resultat, födda under perioden 2000-2014.

Både för jämthund och gråhund är den genetiska trenden för HD positiv över tid. Det är 
endast hundar födda de två sista åren, 2013-2014, som har haft tillgång till HD-index.



Avelsanvändning och HD-index - vilken vikt 
läggs vid index i avelsarbetet?

Preliminärt kullindex för HD – fördelning födelseår
Genomsnittligt HD-index och den genetiska trenden kan ge en indikation på hur HD-index 
har tillämpats i avelsarbetet. För en bättre bild av i vilken utsträckning uppfödare har tagit 
hänsyn till HD-index kan man även titta på preliminära kullindex för HD 

Genomsnittligt preliminärt kullindex för HD, antal och andel hundar med preliminärt kullindex 

samt kullindex under 100. 

Födelseår Antal 

födda

Antal med 

prel.index

Andel med 

prel. index

Genomsnitt 

prel. index

Antal med 

prel. index 

under 100

Andel med 

prel. index 

under 100

2013 1993 1820 91,3% 102,5 551 30,3%

2014 2045 1882 92,0% 103,0 477 25,3%

2015 1806 1696 93,9% 103,8 334 19,7%

Total/medel 5844 5398 92% 103,1 1362 25%

Jämthund



Avelsanvändning och HD-index - vilken vikt 
läggs vid index i avelsarbetet?

Genomsnittligt preliminärt kullindex för HD, antal och andel hundar med preliminärt kullindex 

samt kullindex under 100. 

Födelseår Antal 

födda

Antal med 

prel.index

Andel med 

prel. index

Genomsnitt 

prel. index

Antal med 

prel. index 

under 100

Andel med 

prel. index 

under 100

2013 803 704 87,7% 102,4 261 37,1%

2014 694 615 88,6% 102,9 137 22,3%

2015 673 613 91,1% 103,2 178 29,0%

Total/medel 2170 1932 89% 102,9 576 30%

Gråhund



Vad är preliminärt kullindex vid parning?

Preliminärt index för kullen beräknas
som föräldradjurens 
genomsnittliga index för HD/ED 
vid parningstillfället, d v s som 
(index mor + index far)/2. 
Preliminärt index beräknas för 
kullar där båda föräldradjuren har 
ett indexvärde. 

Ett preliminärt kullindex över 100 
innebär att avkommorna 
förväntas få ett index för HD/ED 
som är bättre än rasens 
(referenspopulationens) 
genomsnitt.



Spridning i preliminära kullindex för HD

Spridning i preliminärt kullindex HD för jämthund
(n = 5398, SD = 4,7, min = 85, max = 113 ).



Spridning i preliminära kullindex för HD

Spridning i preliminärt kullindex HD för gråhund

(n = 1932, SD = 5,9, min = 81, max = 117).



Vad visar sammanställningen av preliminära 
kullindex för HD?

• En stor andel av födda kullar (82-92%) har ett 
preliminärt kullindex för HD

• Genomsnittligt preliminärt kullindex för HD ligger över 
100 i samtliga raser. Högst genomsnitt har älghunds-
raserna och lägst genomsnitt har retrieverraserna

• En relativt stor andel (25-37%) av födda kullar har ett 
preliminärt kullindex under 100

• Sammanställningen av preliminära kullindex indikerar 
att man inte har prioriterat HD-index så högt i 
avelsarbetet.



Avelsurval baserat på HD-index för hanar 
respektive tikar

Genomsnittligt HD-index för fäder respektive mödrar till kullar födda efter införande av 

HD-index. Data inkluderar föräldradjur till kullar med preliminärt kullindex för HD. 

Observera att HD-index är hundarnas senaste/aktuella indexvärde vid den tidpunkt då 

data för analyserna togs fram (februari 2016) och inte HD-index vid parningsdatum.

Ras HD-index far HD-index mor

Berner sennenhund 99,7 101,2

Rottweiler 99,9 100,9

Flatcoated retriever 100,1 100,2

Golden retriever 100,2 100,3

Labrador retriever 101,4 100,4

Jämthund 102,3 100,9

Gråhund 102,3 100,1

Sammanställningen visar inte på någon konsekvent könsskillnad i selektionen avseende HD.
Baserat på hur avelsstrukturen ser ut inom hundavel borde det finnas en större möjlighet till 
selektion på hanhundssidan. 



Preliminärt kullindex HD – genomsnitt fördelat 
på HD-status

Preliminärt kullindex för HD samt genomsnittligt HD-index, fördelat på HD-status och ras. 

Data omfattar hundar med preliminärt kullindex samt eget HD-resultat. Majoriteten av 

hundarna är födda under perioden 2013 till 2014. Ett fåtal hundar födda 2015 ingår i 

materialet. Det HD-index som ingår i data är hundens senaste/aktuella HD-index då 

underlaget togs fram.

Jämthund

HD-grad Antal Andel Prel.index

HD

HD-index

A 679 73,0% 104,0 106,3

B 174 18,7% 102,7 91,8

C 55 5,9% 101,4 84,4

D 19 2,0% 101,8 77,4

E 3 0,3% 100,5 63,4

Gråhund

Antal Andel Prel.index

HD

HD-index

197 56,8% 104,5 110,1

94 27,1% 102,2 94,1

47 13,5% 101,9 84,3

9 2,6% 103,2 80,1

0 0,0% - -

Sammanställningarna visar på ett samband mellan hundens preliminära kullindex och dess HD-grad. 

Hundar med HD-grad A kommer generellt ur kullar med högre preliminärt kullindex än hundar med HD-

grad B osv. För hundar som röntgas med de sämsta HD-graderna är trenden inte lika tydlig. Underlaget 

är dock mindre.



Preliminärt kullindex under/över 100 –
fördelning HD-status

HD-grad

Preliminärt 

kullindex HD

A B C D E Totalt Fria 

(A+B)

HD 

(C+D+E)

Andel HD 

(C+D+E)

Under 100 119 46 18 6 1 190 165 25 13,2%

Över 100 560 128 37 13 2 740 688 52 7,0%

Fördelning av HD-status och andel HD-belastade hundar, fördelat på preliminärt kullindex 
för HD (över respektive under 100).

Jämthund

HD-grad

Preliminärt 

kullindex HD

A B C D E Totalt Fria 

(A+B)

HD 

(C+D+E)

Andel HD 

(C+D+E)

Under 100 37 36 21 2 0 96 73 23 24,0%

Över 100 160 58 26 7 0 251 218 33 13,1%

Gråhund

Sammanställningen visar att hundar med ett preliminärt kullindex under 100 har en större sannolikhet att 
graderas med HD-fel än hundar i kullar med ett preliminärt kullindex över 100. Trenden var densamma i 
alla 7 raserna, även om risken för HD varierar mellan raser. 



Parningskombinationer HD och genomsnittligt 
preliminärt kullindex

Parningskombination Antal Andel Medel 

prel.index

Min 

prel.index

Max 

prel.index

A*A 3464 65,4% 105,5 92,3 113,2

A*B eller B*A 1711 32,3% 98,9 84,8 106,3

B*B 66 1,2% 93,4 85,0 101,1

Någon förälder grad C 38 0,7% 98,4 93,6 105,3

Någon förälder grad D* 16 0,3% 98,0 94,7 101,3

Parningskombinationer avseende föräldradjurens HD-status samt genomsnittligt, max 

och min preliminärt kullindex avseende HD för dessa kombinationer. Antal avser antal 

hundar (inte antal kullar).

Jämthund

* Ej i enlighet med SKKs regelverk

De 16 avkommorna efter D-förälder är resultat av två kullar efter olika föräldradjur, där 

tiken i båda fallen haft HD-grad D. I ena fallet hade hanen HD-grad A i det andra HD-

grad B.



Parningskombinationer HD och genomsnittligt 
preliminärt kullindex

Parningskombination Antal Andel Medel 

prel.index

Min 

prel.index

Max 

prel.index

A*A 907 47,8% 107,0 93,7 117,4

A*B eller B*A 860 45,3% 100,1 87,9 109,7

B*B 62 3,3% 92,1 83,3 98,8

Någon förälder grad C 69 3,6% 93,9 85,7 111,7

Någon förälder grad D* 0 0,0% - - -

Parningskombinationer avseende föräldradjurens HD-status samt genomsnittligt, max 

och min preliminärt kullindex avseende HD för dessa kombinationer. Antal avser antal 

hundar (inte antal kullar).

Gråhund

* Ej i enlighet med SKKs regelverk

För gråhund har en större andel hundar en C-förälder, jämfört med jämthund. Av de 

69 individerna med en C-förälder hade endast 7 ett preliminärt kullindex över 100.



Parningskombinationer HD och genomsnittligt 
preliminärt kullindex

Vad visar sammanställningen av olika parningskombinationer?

 Majoriteten av parningar i alla raserna, utom golden retriever som har 
stor andel B-hundar, görs mellan två föräldradjur med HD-grad A

 Parning mellan två A-hundar har, som förväntat, resulterat i högre 
preliminära kullindex än parningar mellan en A och en B hund

 I de flesta raser ligger genomsnittligt kullindex för HD under 100 vid 
parning mellan en A- och en B-hund. Detta är en effekt av att samtliga 
pilotraser ligger på relativt låga HD-frekvenser

 För ytterligare avelsframsteg avseende HD-kvalitet behövs en selektion 
även inom gruppen A och B hundar, baserat på index. I vilken 
utsträckning detta ska prioriteras i relation till andra egenskaper i 
respektive ras avelsmål bör diskuteras i varje rasklubb så att en strategi 
kan utarbetas och ingå i RAS. 



Effekter av ändrat hälsoprogram – hundar med 
HD-grad C i avel

Ras Antal 

hundar 

efter C-

förälder

Andel med C-

förälder av  

alla födda samma 

period

Antal med 

prel. index 

HD och 

C-förälder

Medel prel. 

index HD för 

hundar med 

C-förälder

Antal 

fäder med 

HD C

Antal 

mödrar 

med HD C

Tidigare krav på A 

eller B

Berner sennenhund 34 1,8 % 34 95,2 17 17

Rottweiler 47 1,7 % 39 95,2 11 36

Jämthund 64 1,1 % 38 98,4 19 45

Gråhund 76 3,5 % 69 93,9 19 63

Krav på känd status

Flatcoated retriever 25 0,8 % 25 99,7 16 9

Golden retriever 406 5,3 % 350 98,4 74 332

Labrador retriever 113 1,2 % 89 97,3 35 78

Hundar födda efter införande av HD-index med någon förälder graderad som HD C.

Hundar efter C-förälder utgör en liten andel av totalt antal födda under samma tidsperiod. Störst andel C-hundar har 
använts i avel med golden retriever. Medelvärdet för preliminärt kullindex ligger strax under 100 för dessa kombinationer. 
Huruvida detta beror på ett medvetet avelsurval där andra egenskaper prioriterats högre eller att man inte brytt sig om 
HD-index i urvalet är svårt att veta. 



Avelsurval före och efter HD-index - jämförelse 
av två tidsperioder

För att få en tydligare bild av om, och i så fall hur, införande av HD-index har påverkat avelsurvalet 
jämfördes genomsnittliga HD-index för älghundar födda under två 2-årsperioder: hundar födda 2011-
2012 (före index) och hundar födda 2013-2014 (efter index). För majoriteten av de hundar som fötts 
den senare tidsperioden (undantaget de parningar som gjorts före januari 2013) fanns HD-index 
tillgängligt vid parningen, till skillnad från för hundar födda den tidigare tidsperioden. Svenska hundar 
har i jämförelsen ”slarvigt” definierats som hundar vars far och mor har känd HD-status. 

Antal hundar Aktuellt index

Jämthund Födda Svenska Med HD-

status

Avelsdjur Alla Svenska Med HD-

status

Avelsdjur

2011-2012 3494 3224 1282 282 99,5 99,5 100,4 102,3

2013-2014 4037 3785 977 55 100,9 101,0 101,6 105,0

Gråhund Födda Svenska Med HD-

status

Avelsdjur Alla Svenska Med HD-

status

Avelsdjur

2011-2012 1391 1147 534 107 98,1 99,0 99,0 100,0

2013-2014 1495 1336 388 14 99,9 100,7 101,5 102,9



Avelsurval före och efter HD-index - jämförelse 
av två tidsperioder

• Sammanställningen visar på generellt något högre index för perioden efter 
införande av index än före. 

• Genomsnittligt index för svenska hundar är 1,5 (jämthund) respektive 1,7 
(gråhund) enheter högre under den senare tidsperioden, efter införande av 
HD-index, jämfört med perioden före.

• Medelvärdet för hundar med eget HD-resultat ligger något högre i genomsnitt 
än för ”alla” hundar. 

• De största skillnaderna i tabellen syns för HD-index för gruppen avelsdjur 
jämfört med ”alla”. Genomsnittligt HD-index för de hundar som gått i avel 
ligger för båda tidsperioderna högre än för gruppen alla hundar (1,9 - 4,1 
enheters skillnad). 

• Skillnaden mellan avelsdjur och alla är större under den senare tidsperioden 
än den tidigare (4,1 enheter för jämthund och 3,0 enheter för gråhund). 

• Selektionen för HD-kvalitet förefaller varit mer intensiv inom de båda 
älghundsraserna än för övriga fem pilotraser, framförallt efter införande av 
index.



Armbågsledsdysplasi (ED)

Utvärdering av ED-index under perioden 2012-2015

Utvärderingen avseende ED-index omfattar fem av de sju pilotraserna; rottweiler, berner

sennenhund, golden och labrador retriever samt jämthund. Flatcoated retriever och 

gråhund har inte ED-index på grund av låg numerär röntgade och/eller låg ED-förekomst.



Antal och andel hundar födda 2000-2014,röntgade för ED, 
fördelat på ED-status. Endast senaste resultatet för varje 
individ medtaget.

Ras Jämthund

Antal Andel (%)

ED-grad

Utan anmärkning (u.a.) 4088 91,9

ED grad 1 213 4,8

ED grad 2 82 1,8

ED grad 3 44 1,0

Preliminärt u.a. 4 0,1

Preliminärt grad 1 7 0,2

Preliminärt grad 2 7 0,2

Preliminärt grad 3 5 0,1

Total 4450 100,0

Antal/Andel ED-fria (officiella) 4088 91,9

Antal/Andel prel. diagnoser (%) 23 0,5



Andel ED-röntgade av födda, under perioden 
2000-2014

Berner sennen Rottweiler Golden Labrador Jämthund

Serie1 74% 66% 58% 61% 17%
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Andel ED-röntgade av födda perioden 2000-2014

Andelen röntgade ligger högst för berner sennenhund och lägst för jämthund. För jämthund började man ED-röntga 

mer rutinmässigt först under senare halvan av 2000-talet.  Före 2005 finns under 100 röntgade hundar per år. Från 

och med 2009 finns runt 500-600 röntgade per år (av 1600 - 2000 födda årligen). Andelen röntgade jämthundar under 

perioden 2009-2014 ligger på 33 % och är alltså högre under senare år än sett över hela den period som visas i 

figuren. Observera att andelen röntgade kan vara underskattad inom alla raser, som en effekt av att en del hundar 

exporteras till annat land före röntgen. Det kan också finnas hundar födda 2014 som ännu inte kommit till röntgen. En 

högre andel röntgade hundar ger mer information till avelsvärderingen och därmed säkrare skattningar av index.



Fenotypisk trend – utveckling av 
ED-status över tid
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För jämthund visas den fenotypiska trenden för ED under perioden 2008-2014. Detta eftersom 

antalet röntgade hundar före år 2008 var litet. Från 2008 och framåt innehåller data över 300 

röntgade hundar årligen (n = 330-602). Den fenotypiska utvecklingen är svagt positiv med en 

ökande andel ED-fria hundar.



Fördelning av ED-status hos avkomman vid olika 
parningskombinationer

I analogi med HD undersöktes även för ED fördelningen av avkommornas ED-status vid olika parnings-
kombinationer, med avseende på föräldradjurens ED-grad. För ED studerades detta dock endast i en 
exampelras, rottweiler. Denna ras valdes eftersom den uppvisade mest variation i fråga om föräldrarnas 
ED-grad. 
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Fördelning av ED-status hos avkommorna vid olika parningskombinationer
- rottweiler

ua*ua (n=8603)

ua*grad 1 (n=1557)

ua*grad 2 (n=97)

grad 1*grad 1 (n=88)

Figuren visar att parning mellan två ED-fria hundar generellt ger en högre andel avkommor graderade 

som ua, jämfört med parningar där något eller båda föräldradjuren har ED. Parning mellan två hundar 

med ED-grad 1 gav den lägsta andelen ED-fria avkommor av de undersökta parningskombinationerna, 

och följaktligen den högsta andelen avkommor med någon grad av ED. 



Genomsnittligt ED-index med standardavvikelse 
(SD), min och max för varje ras

Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för ED (d v s kullar födda från 2012, 

för jämthund kullar födda från 2013) samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. 

Ras Antal Index ED SD Min Max

Berner sennenhund 982 100,5 6,9 68,5 109,9

Rottweiler 1171 100,6 7,9 70,2 114,9

Golden retriever 3021 100,2 8,1 63,5 115,8

Labrador retriever 4054 100,7 7,7 57,3 110,4

Jämthund 1162 101,4 6,3 65,1 110,9

I alla fem raser ligger genomsnittligt ED-index nära 100. Det tyder på att den genetiska 

nivån för ED hos individer födda sedan index infördes ligger relativt konstant. 



Spridning i ED-index

Spridning i ED-index för jämthund (n = 1162).



Medelfel ED-index – hur säkra är skattningarna?

Genomsnittligt medelfel för ED-index med tillhörande standardavvikelse (SD), min och 
max för varje ras. Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för ED samt eget 
undersökningsresultat i SKKs databas.

Ras Antal Medelfel ED SD Min Max

Berner sennenhund 982 10,4 0,3 8,1 12,2

Rottweiler 1171 10,5 0,2 8,5 12,8

Golden retriever 3021 10,6 0,3 7,3 12,8

Labrador retriever 4054 10,7 0,3 7,0 12,8

Jämthund 1162 12,7 0,3 11,2 14,1

Genomsnittligt medelfel i fyra av pilotraserna (undantaget jämthund) ligger kring 10,5. 

För jämthund som har en mindre andel röntgade hundar och en lägre arvbarhet ligger 

genomsnittligt medelfel runt två enheter högre. 



Referenspopulationen år 2016 – vad jämför vi 
mot?

Ska representera den genetiska nivån för HD/ED i 
den svenska populationen av aktuella hundar

Genomsnittligt index för hundarna ingående 
referenspopulationen sätts till 100

Omfattar hundar födda år n-6 till n-2 där n är 
aktuellt år (dvs för år 2016 hundar födda 2010-2014)

 Inkluderar endast  svenskuppfödda hundar



Referenspopulationen år 2016 – vad jämför vi 
mot?

Fördelning av ED-status för hundar ingående i referenspopulationen år 2016 
(d v s svenskuppfödda hundar födda under perioden 2010-2014).
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ED-fördelningen i flera av pilotraserna är likartad, men rottweiler har en högre andel 

hundar med grad 1 än övriga raser. Lägst andel ED-belastade hundar har jämthund (ca 7 %) 

och högst andel har rottweiler (ca 23 %).



Genomsnittligt ED-index för hundar i referens-
populationen år 2016, fördelat på ED-status och ras

ED-

status

Berner 

sennen

Rottweiler Golden 

retriever 

Labrador 

retriever

Jämthund

u.a. 103 104 103 102 102

Grad 1 91 92 90 88 88

Grad 2 84 84 82 80 77

Grad 3 78 79 75 72 72

Fördelningen av ED-status i respektive ras referenspopulation avspeglas något i 

genomsnittligt ED-index fördelat på ED-status. Av tabellen framgår exempelvis att 

rottweiler med ED u.a. har något högre medelindex än de andra raserna, medan 

jämthundar med ED grad 2 eller 3 generellt har lägre ED-index än övriga raser.
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Genetisk trend – genomsnittligt ED-index 
fördelat på födelseår

Genetisk trend för ED hos jämthund. Data inkluderar svenska hundar med 

eget ED-resultat, födda under perioden 2008-2014.

Den genetiska utvecklingen av ED hos jämthund är svagt positiv över tid. Ingen effekt av 

införande av ED-index för hundar födda 2013 och 2014 kan utläsas i diagrammet.



Avelsanvändning och ED-index - vilken vikt läggs 
vid index i avelsarbetet?

Preliminärt kullindex för ED – fördelning födelseår
Genomsnittligt ED-index och den genetiska trenden kan ge en indikation på hur ED-index 
har tillämpats i avelsarbetet. För en bättre bild av i vilken utsträckning uppfödare har tagit 
hänsyn till ED-index kan man även titta på preliminära kullindex för ED 

Genomsnittligt preliminärt kullindex för ED, antal och andel hundar med preliminärt kullindex 

samt kullindex under 100. För definition av preliminärt kullindex, se nästa bild.

Födelseår Antal 

födda

Antal med 

prel.index

Andel med 

prel. index

Genomsnitt 

prel. index

Antal med prel. 

index under 100

Andel med 

prel. index 

under 100

2013 2000 1722 86,1% 101,8 406 23,6%

2014 2054 1848 90,0% 101,8 434 23,5%

2015 1845 1682 91,2% 101,7 428 25,4%

Total/medel 5899 5252 89% 101,8 1268 24%

Jämthund



Vad är preliminärt kullindex vid parning?

Preliminärt index för kullen beräknas
som föräldradjurens 
genomsnittliga index för HD/ED 
vid parningstillfället, d v s som 
(index mor + index far)/2. 
Preliminärt index beräknas för 
kullar där båda föräldradjuren har 
ett indexvärde. 

Ett preliminärt kullindex över 100 
innebär att avkommorna 
förväntas få ett index för HD/ED 
som är bättre än rasens 
(referenspopulationens) 
genomsnitt.



Spridning i preliminära kullindex för ED

Spridning i preliminärt kullindex ED för jämthund

(n = 5252, SD = 3,5, min = 87, max = 108).



Vad visar sammanställningen av preliminära 
kullindex för ED?

• En stor andel av födda kullar (81-91%) har ett 
preliminärt kullindex för ED

• Genomsnittligt preliminärt kullindex för ED ligger något 
över 100 i samtliga raser. Högst genomsnitt har 
jämthund och lägst genomsnitt har golden retriever

• En relativt stor andel (24-43%) av födda kullar har ett 
preliminärt kullindex under 100

• Sammanställningen av preliminära kullindex indikerar 
att man inte har prioriterat ED-index så högt i 
avelsarbetet.



Avelsurval baserat på ED-index för hanar 
respektive tikar

Genomsnittligt ED-index för fäder respektive mödrar till kullar födda efter införande av 

ED-index. Data inkluderar föräldradjur till kullar med preliminärt kullindex för ED. 

Observera att ED-index är hundarnas senaste/aktuella indexvärde vid den tidpunkt då 

data för analyserna togs fram (juni 2016) och inte ED-index vid parningsdatum.

Sammanställningen visar inte på någon stor eller konsekvent könsskillnad i selektionen 
avseende ED. För jämthund har dock hanarna i genomsnitt 1,2 enheter högre index än 
tikarna. Förväntan, baserat på hur avelsstrukturen ser ut inom hundavel, var att hanarna 
genomgående skulle ha högre genomsnittligt index än tikarna.

Ras ED-index 

far

ED-index 

mor

Berner sennenhund 100,2 100,1

Rottweiler 99,7 100,2

Golden retriever 100,2 99,6

Labrador retriever 100,7 100,0

Jämthund 101,5 100,3



Preliminärt kullindex ED – genomsnitt fördelat 
på ED-status

Preliminärt kullindex för ED samt genomsnittligt ED-index, fördelat på ED-status och ras. 

Data omfattar hundar med preliminärt kullindex samt eget ED-resultat. Majoriteten av 

hundarna är födda under perioden 2013 till 2014. Ett fåtal hundar födda 2015 ingår i 

materialet. Det ED-index som ingår i data är hundens senaste/aktuella ED-index då 

underlaget togs fram.

Tabellen visar på ett samband mellan hundens preliminära kullindex och dess ED-grad. Hundar med ED 

utan anmärkning kommer generellt ur kullar med högre preliminärt kullindex än hundar med någon 

grad av ED. För de olika ED-graderna är trenden inte lika tydlig i alla raser, men underlaget innehåller 

också i flera raser få hundar.

Jämthund

ED-grad Antal Andel Prel.index ED ED-index

u.a. 1084 93,3% 102,3 102,6

1 49 4,2% 101,2 88,0

2 15 1,3% 101,5 79,4

3 14 1,2% 102,0 73,1



Preliminärt kullindex under/över 100 –
fördelning ED-status

Fördelning av ED-status och andel ED-belastade hundar, fördelat på preliminärt kullindex 
för ED (över respektive under 100).

Sammanställningen visar att hundar med ett preliminärt kullindex för ED under 100, i 
samtliga 5 raser, har större sannolikhet att graderas med ED-fel än hundar i kullar med ett 
preliminärt kullindex över 100. Skillnaden mellan grupperna varierar mellan raserna och 
var störst för golden retriever. 

ED-grad
Preliminärt 

kullindex ED

u.a. 1 2 3 Totalt ED 

(1+2+3)

Andel ED 

(1+2+3)

Under 100 206 13 3 1 223 17 7,6%

Över 100 878 36 12 13 939 61 6,5%

Jämthund



Parningskombinationer ED och genomsnittligt 
preliminärt kullindex

Parningskombinationer avseende föräldradjurens ED-status samt genomsnittligt, max 

och min preliminärt kullindex avseende ED för dessa kombinationer. Antal avser antal 

hundar (inte antal kullar).

Parningskombination Antal Andel Medel 

prel. index

Min 

prel. index

Max 

prel. index

u.a.*u.a. 3023 96,8% 102,4 91,9 108,5

u.a.*grad 1 54 1,7% 94,8 90,1 97,1

u.a.*grad 2 46 1,5% 91,6 88,0 102,0

Jämthund



Parningskombinationer ED och genomsnittligt 
preliminärt kullindex

Vad visar sammanställningen av olika parningskombinationer?
 Sammanställningen visar att majoriteten av parningar (över 94 % i fyra av 

raserna, 80 % för rottweiler) görs mellan två hundar med normala 
armbågsleder (ED u.a.)

 Endast för rottweiler har kombinationer gjorts mellan två ED-belastade 
föräldradjur (grad 1 med grad 1)

 Parningar mellan ED u.a. har som förväntat högre genomsnittligt 
preliminärt kullindex än parningar där något föräldradjur har ED grad 1 
eller 2

 För ytterligare avelsframsteg avseende ED-kvalitet behövs en selektion 
även inom gruppen ua-hundar, baserat på index. I vilken utsträckning 
detta ska prioriteras i relation till andra egenskaper i respektive ras 
avelsmål bör diskuteras i varje rasklubb så att en strategi kan utarbetas 
och ingå i RAS.



Kan hundar med ED-grad 1 vara aktuella i avel?

En frågeställning som kommit upp är huruvida hundar med ED-grad 1 kan vara lämpliga 
avelsdjur, förutsatt att de har ett ok ED-index och/eller paras så att kombinationens index 
hamnar över 100. Detta i analogi med att C-hundar tillåts i avel i raser med tidigare krav på A 
eller B (hälsoprogram på nivå 3).

Tabellen nedan visar spridningen i ED-index för hundar med ED-grad 1. Underlaget omfattar hundar 
med preliminärt kullindex för ED samt eget undersökningsresultat. Andel av alla anger andelen 
hundar graderade som ED i relation till samtliga hundar i data med preliminärt kullindex för ED och 
eget ED-resultat.

ED-index

Ras Antal

ED 1

Andel 

av alla

Medel SD Max 95 % Median

(50 %)

5 % Min Antal med ED-

index över 100

Berner sennenhund 75 7,6 % 90,5 4,4 96,5 96,0 90,7 81,5 79,5 0

Rottweiler 208 17,8 % 91,5 4,7 102,0 98,8 91,6 83,6 78,6 4

Golden retriever 310 10,3 % 89,2 4,6 99,8 96,4 89,1 80,8 76,0 0

Labrador retriever 185 4,6 % 87,9 5,1 96,2 94,7 88,7 77,5 69,3 0

Jämthund 49 4,2 % 88,0 4,9 96,2 94,3 88,9 77,8 75,3 0



• Endast inom rottweiler förekommer enstaka individer graderade som ED 1 
som själva kommer upp i ett ED-index över 100. I övriga raser ligger ED-index 
under 100 för alla hundar i materialet med ED grad 1. 

• Om man skulle selektera de bästa 5 % av hundarna med ED grad 1 behöver 
det andra avelsdjuret ligga på ett ED-index kring 102-107, beroende på ras. 

• Det är teoretiskt möjligt att använda en del av hundarna med ED-grad 1 i avel 
och ändå komma upp i preliminära kullindex över 100. 

• Huruvida hundar med ED grad 1 bör kunna ses som potentiella avelsdjur 
behöver diskuteras inom varje ras, med hänsyn till övriga förutsättningar i 
just den rasen. 

• Observera att HD grad C och ED grad 1 är inte direkt jämförbara i fråga om 
kliniska problem. ED grad 1 innebär, till skillnad från HD grad C, per definition 
sekundära förändringar i leden (det som mäts i bedömningen av ED är graden 
av artros, d v s benpålagringar). Det bör också vägas in att hunden bär en 
större del av sin vikt på frambenen än på bakbenen.

Kan hundar med ED-grad 1 vara aktuella i avel?



Avelsurval före och efter ED-index - jämförelse 
av två tidsperioder

För att få en tydligare bild av om, och i så fall hur, införande av ED-index har påverkat avelsurvalet 
jämfördes genomsnittliga ED-index för jämthundar födda under två 2-årsperioder. Den första 
tidsperioden, före ED-index, omfattar hundar födda 2011-2012. Den andra tidsperioden, efter ED-
index, omfattar hundar födda 2013-2014. För majoriteten av de hundar som fötts den senare 
tidsperioden (undantaget de parningar som gjorts före januari 2013) fanns ED-index tillgängligt vid 
parningen, till skillnad från för hundar födda den tidigare tidsperioden. Svenska hundar har i 
jämförelsen ”slarvigt” definierats som hundar vars far och mor har känd ED-status. 

Antal hundar Aktuellt index

Jämthund Födda Svenska Med ED-

status

Avelsdjur Alla Svenska Med ED-

status

Avelsdjur

2011-2012 3431 532* 1223 345 99,8 100,1 100,4 101,4

2013-2014 4039 1907 1145 109 100,7 101,6 101,4 100,6

* För jämthund har man först under senare år börjat röntga för ED. Därför saknar många föräldradjur

till hundar födda under den första perioden ED-status.



Avelsurval före och efter ED-index - jämförelse 
av två tidsperioder

• Sammanställningen visar på generellt något högre index för 
perioden efter införande av index, med undantag för 
avelsdjuren. 

• En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att avelsdjur 
födda under den första perioden även har avkommor som har 
röntgats för ED och därmed fått en säkrare (och högre) skattning 
av sitt avelsvärde för ED. 

• En annan möjlig orsak är att selektionen för ED under den 
tidigare perioden var större än under den senare perioden. 

• Det ED-index som ligger till grund för sammanställningen är 
hundarnas aktuella indexvärde då data plockades från 
databasen (juni 2016). Avelsdjurens ED-index kan således ha 
varit ett annat vid parningstillfället.



Sammanfattning

• HD-/ED-index har under de första åren efter införandet inte lett till 
några stora förändringar i avelsurvalet för ledhälsa i pilotraserna

• Genomsnittligt index för såväl HD som ED ligger kring eller strax 
över 100, vilket pekar på en fortsatt positiv men långsam 
förbättring av ledhälsan

• Utvärderingen visar på ett tydligt samband mellan hundens 
preliminära kullindex (d v s föräldradjurens genomsnittliga index 
vid parningstillfället) och dess HD-/ED-grad

• Sambandet indikerar att preliminära kullindex (föräldradjurens 
genomsnittliga indexvärde) ger vägledning inte bara med avseende 
på förväntat avelsvärde hos avkommorna utan även rörande 
avkommornas egen fenotyp (HD-/ED-status) 



• För ytterligare avelsframsteg avseende HD-/ED-kvalitet behövs inom 
dessa raser en selektion även inom gruppen A och B hundar, 
respektive ua-hundar, baserat på hundarnas indexvärde snarare än 
deras fenotyp 

• I vilken utsträckning detta ska prioriteras i relation till andra 
egenskaper i respektive ras avelsmål bör diskuteras i varje klubb, så 
att en strategi kan utarbetas och ingå i RAS

Sammanfattning, forts.



Mer information om index finns på skk.se


