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– Nu vill man bevara hundarna som 
en del av vår kulturhistoria, säger  
Erling Strandberg.

Den svenska hunden formad under 120 år
För 30 000 år sedan fanns det inga hundar. För 200 år sedan fanns det hundar, men 
inga speciella hundraser. Idag har vi cirka 325 hundraser bara i Sverige. Människan 
har avlat fram raser som är svårt sjuka. Men hur gick det till?

– För ungefär 30 000 år sedan var det några vargar som slutade undvika oss människor, 
berättar Jens Häggström, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper på Sveriges 
lantbruksuniversitet i Uppsala.
Vargarna hade insett att de tjänade på att vara med oss. Denna lilla flock vargar är grunden till 
dagens hundraser. Under en lång tid fanns dessa varghundar som hundar i olika
storlekar och former vid människans sida, men de var inga specifika raser.
Människan hade tidigare skiljt ut hundar med ett önskat 
drag och parat dem med varandra. Men först i slutet av 
1800-talet skapades stamböckerna, som är ett släktträd 
för hundar. Hunduppfödarna började därmed avla 
medvetet. Det var bara hundar med ett önskat utseende 
som fick stå med i stamböckerna. Raserna skulle bli mer 
homogena och därför valde de att isolera dem från 
varandra. I Sverige började det med att en grupp 
adelsmän ville få fram hundar med goda jaktegenskaper. 
År 1889 bildade de Svenska kennelklubben (SKK) och 
började kartlägga våra hundars släktträd.

Sedan dess har allt gått väldigt fort. Idag finns det 
runt 325 hundraser i Sverige. Det är en siffra som har 
fyrdubblats de senaste 50 åren.Människan har avlat fram 
fler raser och varje ras har avskärmats från de andra. 
Anledningen är att Uppfödarna har velat förstärka en 
speciell huvudform eller bevara en viss nosform.
– Ett problem med dagens hundraser är att vi inte längre 
använder dem till det de utvecklades för, säger Erling 
Strandberg, professor i husdjursgenetik vid Sveriges 
lantbruksuniversitet i Uppsala.
Tidigare fanns det ett syfte med hundens utseende 
berättar han. De flesta av dem var inte skapade på grund 
av sitt yttre, utan för att de hade en uppgift. 
ErlingStrandberg berättar om den engelska bulldoggen. 
Det är en hund som från början utvecklades för tjurhetsning i medeltida England. Bulldoggens 
uppgift var att bita sig fast i tjurens hull och hålla sig kvar där under så lång tid som möjligt. 
För att klara detta behövde den en stark käke och förmåga att andas med nosen intryckt i 
tjurens päls. De hundar som hade ett underbett och en intryckt nos hade lättare för att bita sig 
fast än andra, och därmed var bulldoggens utseende bestämt. Idag behöver hundarna inte bita 
sig fast i tjurar längre. Trots det har de starkare käkar och ett större underbett än någonsin 
tidigare.

Bevarandet går lätt till överdrift med sjukdomar och defekter som följd. Den engelska 
bulldoggen hade från början ett litet underbett men uppfödarna har avlat fram ett större. Det 
har lett till att rasen idag har andningssvårigheter på grund av sin nosform.
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Ordförklaring

Genetik - vetenskapen om hur egenskaper
ärvs
Gen - ett segment av DNA-molekylen
Genpool - antalet gener i en population/art
Dominant nedärvning - en gen styr
egenskapen som syns om individen har 
den i enkel uppsättning
Recessiv nedärvning - en gen styr 
egenskapen som syns om individen
får den i dubbel uppsättning
Polygen nedärvning - egenskap som styrs
av många gener i samverkan

Källa: www.ne.se och Allt du vill veta om genetik, 
Åsa Lindholm

Ett annat exempel är hundrasen 
rhodesian ridgeback. Den har en 
hårkam på ryggen. Där växer håret från 
svansen mot hundens huvud, medan 
håret på resten av kroppen växer bakåt. 
Detta är rasens signum. Att avla på 
hundar som inte har någon hårkam 
finns inte på kartan för uppfödare och 
hundentusiaster. Detta trots att det är 
bevisat att hårkammen är 
sammanlänkad med en annan gen, 
nämligen sjukdomen Dermoid sinus. 
Enligt BBC dokumentären ”Pedigree Dogs Exposed” tycker många uppfödare att det är ett 
genetiskt fel att inte ha en hårkam. Programmet avslöjar att många hårskamlösa hundar 
avlivas som valpar. 

Dermoid sinus är en missbildning i huden. När hundar som har sjukdomen fäller håret 
och flagar huden har det ingenstans att ta vägen. Hår och hudflagor samlas i rören. 
Inflammerade cystor bildas och hundägaren är tvungen att antingen operera eller avliva sin 
hund.

– Vi skulle kunna få bort sjukdomen om vi avlade på ridgebacks utan hårkam, men det 
vill man inte för då skulle det inte vara en ridgeback, berättar Erling Strandberg.

Det osynliga arvet

Förr tyckte människan att det var lätt att avla på friska hundar. De slutade avla på ett djur som 
var uppenbart sjukt. Det fanns tyvärr sjukdomar och defekter som hunden var bärare av utan 
att det syntes. Sjukdomar och defekter som ärvs på detta sätt kan föras vidare från generation 
till generation utan att synas. Denna typ av nedärvning är recessiv. Av de olika 
nedärvningstyperna är den svårast att avla bort. De recessiva gener som bär på sjukdomen 

hinner i vissa fall spridas till alla hundar i en ras 
innan de uppmärksammas. Generna ligger osynliga 
hos hundarna och visar sig först när två hundar med 
samma recessiva gen får en avkomma.

– Man fick oavsiktligt med sig några defekter 
och när de kom i dubbla genpar visade det sig hos 
hundarna, säger Erling Strandberg.

Risken att en hund drabbas av en genetisk sjukdom 
är inte liten. Enligt programmet
”Pedigree dogs exposed” finns det mer än 500 
gensjukdomar bland världens cirka 400 hundraser. 
Hundarnas genpool är väldigt liten. Det är dels på 
grund av deras ursprung i ett fåtal vargar och dels för 
att människan har snävat in dem ytterligare med 
rasbildningen under1800-talet. Det finns helt enkelt 
inte så många gener kvar att välja mellan.
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På bilden visas Dermoid sinus. Rörformade skåror skär ner 
i huden till de undre vävnaderna, underhud och muskler.



SKK:s avelsarbete

Hunddata - En söktjänst som ligger på SKK:s hemsida. 
Här finns information om hundens födelsedatum, 
stamtavla, uppfödare, meriter, hälsoundersökningsresultat 
med mera. Hunddata omfattar 2 290 000 hundar.
Avelsdata – Är även detta en söktjänst. Här finns statistik 
för hundraserna. Här kan den som vill göra provparningar 
mellan två hundar för att kontrollera inavelsgrad hos 
avkomman.
Ras – Alla raser som finns registrerade hos SKK måste ha 
en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Den ska fungera som 
en riktlinje för uppfödare, och som konsumentupplysning 
för hundköparen. RAS publiceras på rasklubbarnas 
hemsidor.
Genetiska hälsoprogram – Detta är SKK:s försök att avla 
bort ärftliga sjukdomar hos hundraserna. 
Hälsoprogrammet kartlägger sjukdomarna och ger en klar 
bild över deras spridning. Detta ska sätta press på 
uppfödarna och göra så att hälsokontroller på sina hundar 
innan de används i avel.

Källa: Svenska kennelklubben, hundar och avelsarbete, www.skk.se

Vilken hund är bäst?

– Jag tror att jakthundraserna inte har lika många genetiska sjukdomar, säger Erling
Strandberg.
Enligt honom beror det på att 
jakthundarna avlats fram för att 
kunna röra sig i skog och natur. 
Dessa uppfödare har gått på funktion 
och inte brytt sig om utseendet. Han 
får medhåll av Sophie Gäfvert, 
veterinär på Södra djursjukhuset. 
Hon tycker också att raser som jack 
russel terrier och border terrier är 
friska.

– Många terrierraser är ganska 
sunda, säger Sophie
Gäfvert.
Hon förklarar att det beror på att 
terriertypen är lagom stor och inte 
har för mycket päls. Dessa hundar är 
helt enkelt inte extrema på något vis.

– Även taxen är konstigt nog 
sund, sina korta ben till trots,
säger Sophie Gäfvert.

Men en blandrashund då? Kommer den till exempel att få lynnet från sin mamma schäfern 
eller sin pappa labradoren? Karin Drotz, avelskonsulent på SKK:s avelskommitté, tycker att 
det är svårt att veta om en blandrashund är frisk.

– Man måste ha kunskap för att bedriva avel och det finns ingen faktabas för 
blandrashundar, säger Karin Drotz.
SKK har länge fört statistik över alla rashundar som är registrerade hos dem. Det gör att 
uppfödarna kan kontrollera bland annat hundens hälsostatus innan parning. Det är på så sätt 
lättare att få fram friska hundar. Denna kartläggning är inte bara ett bra medel för att undvika 
sjukdomar utan det har också hjälpt dem att ta fram hundar med ett visst lynne.

– Det finns en tro hos allmänheten att blandrashundar är friskare än rashundar men två 
sjuka hundar gör inte en frisk avkomma, säger Karin Drotz.
Hon menar att om man parar sjuka djur spelar det ingen roll om de är av samma ras eller inte. 
Avkomman blir fortfarande sjuk.
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Populäraste hundraserna 2008 Genetiska sjukdomar i rasen
Schäfer 
Labrador retriever
Golden retriever livmoderinflammation, juvertumör
Jämthund
Rottweiler
Cocker spaniel öron- och ögoninflammationer, svamp, utvecklingsrubbning i höftleden, och flera njursjukdomar
Cavalier king charles spaniel hjärtsjukdom, nervsjukdom i centrala nervsystemet
Chihuahua, korthårig knäledsproblem, öppna fontaneller, bettfel, avsaknad av tänder och tidig tandlossning

utvecklingsrubbning i höftleden, utvecklingsrubbningar i armbågsleden
utvecklingsrubbning i höftleden, utvecklingsrubbningar i armbågsleden, ögonsjukdomar 

utvecklingsrubbning i höftleden, epilepsi och flera sjukdomar i näthinnan
utvecklingsrubbning i höftleden, utvecklingsrubbningar i armbågsleden



Inga priser till sjuka hundar

Den senaste tiden har utställningsvärlden blivit blivit hårt kritiserad. 
– Domare har gett fina priser till osunda hundar, säger Karin Drotz, 

avelskonsulent på Svenska kennelklubbens avelskommitté.
På grund av detta har de tagit fram en anvisning för hur domarna ska bedöma vissa 
raser. Anvisningen började gälla den förta januari i år.

För två år sedan anordnade Svenska kennelklubben (SKK) en domarkonferens. De hade tagit 
fram en lista över hundraser som var värst drabbade av genetiska sjukdomar. SKK bjöd in 
drygt 200 exteriördomare som fick sätta sig med listan. De valde ut 47 problemraser som nu 
finns i häftet ”Särskilda rasspecifika domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos 
rashundar”. Där får domarna råd om vad de bör ta en extra titt på hos problemraserna de 
bedömer på utställningar. Det är meningen att detta ska förhindra att vackra men osunda 
hundar få bra resultat.

– Om en domare inte följer anvisningarna får man ta kontakt med honom eller henne, 
men vi kan inte tvinga domaren att följa dem, säger Karin Drotz.
De blir inte straffade om de inte följer dem, men Karin Drotz tror att de kommer att hjälpa 
ändå. Hon berättar att man istället vill ha ett samtal med domare som inte följer 
anvisningarna. De ska främst finnas där för att ena domarkåren och få den ensamme domaren 
att känna att han eller hon har fler personer på sin sida.

– Tidigare har kanske en domare velat ge högre poäng till sundare hundar men känt sig 
ensam, berättar Karin Drotz.

Ett tydligt exempel på för hårt avlade hundar är de tunga raserna. Där har uppfödarna 
överdrivit aveln så att hundarna blivit för tunga. Boxern är en av dessa raser och den blir ofta 
halt eller får hjärtproblem. Många andra raser har utvecklat genetiska defekter som till 
exempel höftledsproblem, ögonsjukdomar och hjärtsjukdomar. SKK vill att 
domaranvisningarna ska hjälpa uppfödarna att välja hundar som inte har några sjukdomar 
eller ett extremt utseende till avel.
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Idag har Lillemor Andersson dragit ner på både avel och utställningar.  
Hon berättar att hunduppfödning är en rolig, dyr och tidskrävande 
aktivitet.

Lillemors charmerande cavalierer
Lillemor och Lasse Anderssons kök är stort och välanvänt. Vid ena fönstret står två 
hemmasnickrade trälådor och en hundbur. Där ligger åtta av deras nio hundar 
ihopkurade ovanpå vandra. Några i buren och några i lådorna. Den nionde hunden, en 
tik, är inte där. Hon har för tillfället en egen, större, spånskivslåda på andra våningen. 
Hon fick en kull valpar för två veckor sedan och behöver vara ifred den första tiden 
efter valpningen.

Mitt på det stora köksbordet står det en blombukett i en vas på en randig duk. Buketten är en 
kvarleva från alla hjärtans dag. Bordet står med kortsidan mot ett av kökets två fönster.
Skåpsluckorna är målade i en varm brun nyans och sitter uppradade längsmed två av kökets 
fyra väggar. Lasse och Lillemor sitter mitt emot mig vid köksbordet. 
De berättar om cavalieren och den mindre rasen king charles spaniel. De två hundraserna är 
väldigt lika. Det är för att de har ett gemensamt ursprung i dvärgspanieln. Lillemor berättar att 
så sent som på 70-talet kunde man få en king charles i en cavalierkull.

– Det hände oss vid ett tillfälle. Valpen hade drag av king charles spaniel. Speciellt
i ansiktet, säger Lasse.

Lillemor är en osinlig 
informationskälla. Hon 
upprepar hela tiden att jag 
måste dubbelkolla all fakta 
eftersom hon kan ha fel. Det 
mesta hon säger stämmer 
dock. Samtalet glider in på 
cavalierernas hjärtproblem. 
Sjukdomen startar med att 
hjärtklaffen blir utsliten och 
börjar läcka. Läckaget 
skapar ett blåsljud och efter 
hand får hunden hjärtsvikt. 
Jämfört med andra raser är 
det 13 gånger vanligare för 
cavalierer som är mellan 7 
och 10 år att dör eller 
avlivas på grund av hjärtfel. 

Lillemor säger vid några tillfällen att hjärtproblemet är en allvarlig sak, men att man inte bara 
ska fokusera på det. Cavalieren är trots allt en ganska frisk hundras. Lillemor dröjer kvar vid 
ämnet en stund till. Kanske för att hon vill att jag ska förstå henne fullt ut.

Hon har inte haft några större problem med blåsljud hos sina hundar. I alla fall inte de 
som de har valt att spara. De valpar som säljs kan Lillemor inte svara för eftersom hon och
Lasse oftast inte hör från köparen efter försäljningstillfället. Det är bara en av hennes nio 
hundar som har blåsljud. En nioårig tik. Jag försöker höra ett pysande eller tjutande i det 
rymliga köket men lyssnar förgäves. Här hörs bara de åtta hundarnas lugna flås. Blåsljudet är 
så svagt det bara kan höras med ett stetoskop. Det har funnits ett genetiskt hälsoprogram för 
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Lillemor Andersson lyfter varsamt upp en valp . Den 
lilla kroppen passar perfekt i hennes händer. Större än 
så är den inte.

cavaliererna sedan 2001 och det regleras av Svenska kennelklubben. I det står det att alla 
cavalierer som ska användas i avel måste få hjärtat undersökt. Om det sedan visar sig att man 
har en hund med blåsljud får den inte användas i avel. Enligt Lillemor ska denna utrensning 
skjuta fram debutåldern för blåsljuden.

– Vi har inte haft någon hund med blåsljud som varit under sju år gammal på länge, 
säger Lillemor stolt.
Lillemor berättar också att det förekommer blåsljud hos alla hundraser. Det som skiljer
cavalieren från de andra hundarna är att de får symtomen i tidigare år. 

Lasse ger sig på nytt in i diskussionen och berättar att hans första reaktion efter att de 
infört hälsoprogrammet var ganska stark. De behövde ingen som sade till dem hur de skulle 
sköta sin kennel. Men han förklarar också att rent praktiskt var det ingen skillnad. Lasse och 
Lillemor hade hållit på med medveten avel sedan 70-talet. De berättar att de valt att inte
avla på hjärtsjuka hundar redan då.

– Det är för att vi har haft en bra veterinär som pratat om blåsljud, säger Lasse.
Enligt Lillemor är det många veterinärer som ser en cavalier och helt enkelt antar att den har 
blåsljud. Hon tycker att deras veterinär har tagit sig tid att undersöka hundarna ordentligt. 

Lillemors ena tik fick en kull på tre valpar för två veckor sedan. Hon har bestämt sig för 
att inte behålla någon av dem, men berättar att hon har sparat valpar i andra kullar många 
gånger tidigare. De tre småttingarna ligger helt hjälplösa hos sin mor. De ser mer ut som ett 
gäng gnagare än som tre hundar.

Det kan tyckas knepigt att bestämma 
vilken av de rara krabaterna som ska få 
stanna men för Lillemor finns det aldrig 
några tvivel. Lillemor vet när hon tar i 
dem.

– Det är en känsla man får när de 
föds, förklarar Lillemor.
Så har det alltid varit, med ett undantag. 
Det var den gången då valpen valde 
Lillemor. Hunden hette Svarten och 
Lillemor skulle egentligen behålla hans 
bror. Brodern hade ett mycket finare 
utseende, med ett bredare huvud och en 
kropp som var typisk för rasen. Men det 
var Svarten som tydde sig till Lillemor. 
Han till och med gömde sig när Lillemor 
och Lasse hade potentiella köpare på 
besök. Svarten blev alltså kvar och det 
har hon inte fått ångra. Hans valpar har nämligen visat sig vara väldigt bra.

– Det är oftast inte de fina hanarna som ger de bästa valparna, berättar Lillemor.

Hon säger att hon inte har något emot att linjeavla, det vill säga para två hundar som är släkt 
med varandra. Det görs för att uppfödaren vill behålla ett visst drag eller framhäva en 
egenskap. Två hundar med en gemensam fin förfader kan vara bra att para med varandra. Två 
hundar som är lika kan också vara ett smart val. Hon berättar att de som är rutinerade kan se 
på hundarna vilken kennel de kommer ifrån. Uppfödarna har olika smak och den skillnaden 
syns på hundarna i de olika kennlarna. Det var dock tydligare förr fortsätter Lillemor.

År 1972 köpte Lillemor och Lasse sin första cavalier. De valde en mindre hund som 
komplement till Lasses två schäferhundar. Lillemor ville först ha amerikansk cocker spaniel 
men de gick inte att ha med ut i skogen tyckte de.
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– De har alldeles för mycket päls, förklarar Lillemor med en huvudskakning.
Valet föll alltså på Cavalieren. 1973 flyttade Lillemor och Lasse från Huddinge till Berga 
Mellangård i Vagnhärad. Ett år senare startade Lillemor Charmörs kennel och påbörjade sin
cavalieruppfödning.
Namnet Charmörs hade Lillemor bestämt sig för redan innan hon startade. Det var en 
dåvarande köpare som gav henne idéen. Kvinnan hade suttit vid Lillemors stora träbord och 
utbrustit att valparna allt var ena riktiga charmörer. Charmörs blev spikat på plats. När 
Lillemor ville registrera sin kennel var hon tvungen att få ett visst antal valpkullar under ett 
visst antal år. Hon var också tvungen att göra ett skriftligt prov på Svenska kennelklubben. 
Under tiden fick hon snällt vänta och hoppas på att ingen skulle hinna före henne och ta det 
fina namnet. Det var det ingen som gjorde och egentligen tycker Lillemor inte att det är så 
förvånade.

– Det är ett ganska svenskt namn och folk vill hellre använda de engelska, säger
Lillemor.
Hon har dock valt att använda engelska namn på sina valpar. De namnges efter whiskysorter. 
Tidigare brukade Lillemor döpa hundarna efter drinkar men hon tyckte att för många följde i 
hennes spår. Så hon tänkte om. Lillemor har en kull på tre valpar en trappa upp. Hon har 
kommit till bokstav C i alfabetet och berättar glatt att det finns en massa bra whiskynamn på 
den bokstaven.
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Sofia Malm, doktorand på husdjursgenetiken 
vid Sveriges lantbruksuniversitet, tillsammans 
med sin cavalier Kasper

Nervsjukdom upptäckt hos cavalier och king charles

På 1980-talet såg uppfödare att cavalier king 
Charles spaniel kliade sig frenetiskt på halsen. 

– Vi visste inte bättre då utan vi kallade det 
för cavalierklåda, Säger Erna-Britt Nordin, 
cavalieruppfödare och hälsoråd på 
Cavaliersällskapet. 

Problemet försvann, men för ett par år sedan 
uppmärksammades det igen. Det visade sig att 
klådan var en smärta orsakad av 
nervsjukdomen Syringomyelia (SM).

Pyttan, Erna-Britt Nordins unga king Charles 
spaniel var full av liv och alltid glad. Plötsligt blev 
hon deprimerad och slutade leka med de andra 
hundarna.

– Hon kunde sätta sig upp i sängen och bara 
stirra rakt fram, säger Erna-Britt.

Först trodde hon att Pyttan skulle bli en 
epileptiker, men snart började hon misstänka att det var SM. Erna-Britt bad Martin Rapp, 
biträdande chefsveterinär vid Regiondjursjukhuset Strömsholm, att undersöka hunden. Pyttan 
hade ännu inte börjat med det karaktäristiska kliandet. Trots detta visade det sig att 70 procent 
av hennes ryggmärgskanal var defekt. Hunden hade blivit nersövd inför 
röntgenundersökningen. Eftersom hon bara var ett år och redan hunnit bli så skadad såg Erna-
Britt ingen anledning att väcka henne igen. Pyttan fick somna in direkt.

– Det var väldigt traumatiskt för mig, berättar Erna-Britt.

SM är en ärftlig sjukdom i centrala 
nervsystemet. Den ser ut att vara väldigt 
utbredd hos hundrasen cavalier king charles 
spaniel. Orsaken till varför hundarna kliar sig 
är ännu osäker. Mycket pekar på att det är 
hundens skalle som är så liten att den tränger 
ihop hjärnan. På så sätt skadas hundens 
nervsystem. Det verkar som om hundar med 
en speciell huvudform är drabbade, men 
problemet verkar vara mer utbredd hos 
cavalier king charles spaniel. Raserna japanes 
chin och king charles spaniel är också 
drabbade.
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Cavalier king charles spaniel och king charles 
spaniel

De två hundraserna är väldigt lika. Det är för att de 
har ett gemensamt ursprung i dvärgspanieln. En 
hund som var omtyckt av de engelska 
kungligheterna under 15- och 1600-talet. Idag är 
cavalier king charles spaniel och king charles 
spaniel två skilda raser, men de förväxlas ofta. Det 
som skiljer dem åt är att king charles spanieln är 
mindre, har en rundare huvudform och en 
trubbigare nos. Cavalier king charles spaniel  kallas 
för cavalier och  king charles spaniel kallas för 
king charles bland uppfödare och hundentusiaster. 

Källor: Avelsstrategi för cavalier king charles spaniel, 
Rasspecifika avelsstrategier, RAS för king charles spaniel



Rekommenderade avelsåtgärder 
från Cavaliersällskapet
1. Ingen inavel
2. Ingen avel på djur med symptom. 
Symptomfritt djur som har
avkomma/syskon/förälder med 
symptom bör endast användas med 
försiktighet och bara tillsammans 
med djur som helt saknar symptom i 
närmaste familjen
3. Skjut upp avelsdebuten till 3 år

Källa: http://www.cavaliersallskapet.net/

Erna-Britt Nordin och hennes kollega är på Sveriges  
lantbruksuniversitet för att diskutera SM på ett möte.

– I nuläget vet vi inte om det finns en koppling mellan skallformen och SM, säger Sofia 
Malm, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Forskare misstänker att de sjuka generna som ger upphov 
till sjukdomen mycket väl kan finnas hos alla nu levande 
cavalierer. Än så länge vet svenska veterinärer väldigt lite 
om hur utbredd sjukdomen är bland Sveriges cavalierer. 
På Cavaliersällskapets hemsida står det att det varje år 
kommer in mellan 10-15 hundar med SM till 
Regiondjursjukhuset Strömsholm.

Hos king charles ser det ännu osäkrare ut.

– Vi vet att sjukdomen förekommer utomlands men 
inte i vilken utsträckning, säger Anna Melander på king 
charles alliansens avelskommitté.

Hon berättar att det finns ett känt fall i Sverige. Men rasen är väldigt liten här. Det finns bara 
100 hundar och det gör det svårt att avgöra hur vanlig sjukdomen är i rasen.

Efter sin jobbiga upplevelse valde Erna-Britt att berätta vad som hänt för de uppfödare 
hon har kontakt med runt om i Europa. Hon lade även ut information på sin kennels hemsida. 
Resultatet blev att många slöt upp kring henne.

– De svarade att nu när jag har berättat hur det verkligen ligger till ska de göra det med, 
säger Erna-Britt.

Det visade sig att Erna-Britt inte var ensam. Det var bara det att folk inte vågat gå ut med att 
de hade SM-hundar förrän hon tagit första steget. Erna-Britt fortsatte sedan med att skriva om 
Pyttan i Cavalierbladet, Cavaliersällskapets medlemstidning. När folk ringde och ville prata 
om sina upplevelser bad hon dem skicka 
sina hundars stamtavlor. Tanken med det 
var att så småningom involvera 
genetiker och veterinärer. I dag är en 
arbetsgrupp bildad och den har haft sitt 
första möte på Sveriges 
lantbruksuniversitet. Erna-Britt fick in 
ungefär 50 stamtavlor. 30 av dem var 
från hundar som diagnostiserats med 
SM. Detta material har Erna-Britt 
överlämnat till Sofia Malm. 
Förhoppningsvis kommer det att vara till 
hjälp vid kartläggningen av sjukdomen.

– För våra cavalierers skull hoppas 
jag att veterinärer och genetiker ska lösa 
detta. För vad har rasen för framtid om 
vi inte kan det, undrar Erna-Britt.
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Hjärtklaffsdegeneration är också vanligt hos människor och Jens 
Häggström menar att det är där EU:s huvudfokus ligger.

Hundforskning får 130 miljoner från EU
Forskningsprojektet LUPA handlar om hundars sjukdomar. Drygt 30 svenska forskare 
är involverade. Ett tjugotal sjukdomar är utvalda och man undersöker både friska och 
sjuka hundar i de sjukdomsdrabbade raserna.

– Vår viktigaste uppgift i projektet är att sätta upp kriterier för vad som anses 
vara en frisk eller sjuk hund i de drabbade raserna, säger Jens Häggström, professor
vid institutionen för kliniska vetenskaper på Sveriges lantbruksuniversitet.

EU har valt att stödja ett forskningsprojekt på hundar. Projektet ska hålla på i fyra år och det 
har fått EU-anslag på 130 miljoner kronor. LUPA är ett samarbete mellan tolv europeiska 
länder. Det startade för drygt ett år sedan. Alla jordens arter, människor som djur, dras med 
gener som i sig själva eller tillsammans med andra gener bildar ärftliga defekter och 
sjukdomar. På senare år har man märkt att hundar och människor i stor utsträckning lider av 
samma sjukdomar. Det är därför EU har valt att stödja projektet.

– EU skulle aldrig ge pengar för att vi ska kunna göra gentester på hundar. De har
gett pengar till projektet för att hunden är en perfekt modell för människan, säger Jens
Häggström.

Tanken är att man ska 
kartlägga hundarnas 
arvsmassa och på så sätt para 
ihop rätt gen med rätt 
sjukdom.
Erna-Britt Nordin, uppfödare 
och hälsoråd på 
Cavaliersällskapet, hoppas att 
uppfödaren i framtiden kan 
DNA-testa sin hund. Ett litet 
blodprov och hon vet om 
hennes hund har en genetisk 
sjukdom eller inte. Jens 
Häggström håller med om 
att Erna-Britts hopp är 
drömscenariot för alla 
uppfödare, men det har inte första prioritet i projektet. EU kan inte finansiera ett projekt med 
allmänna pengar om det inte leder till fynd som kan förbättra människors hälsa förklarar han.

– Men jag som djurdoktor vill veta hur det blev som det blev, säger Jens Häggström.
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När vackrast blir fel
Hunduppfödarna har ett problem att lösa. De vill föda upp rastypiska och friska hundar.
Svårigheten ligger i att uppnå båda målen samtidigt. Uppfödarna väljer oftast att avla vidare 
på utseendet om rasens utseende hänger samman med en sjukdom. Är det rätt? Välj mellan att 
få antingen ett sjukt men vackert barn eller ett friskt men fult barn. Vad tog du? Tänk nu att 
hunduppfödarna ofta väljer att gå den vackra sjuka vägen. Uppfödarna vet att de måste rensa 
upp bland hundarnas dåliga gener. Men gör de rätt och gör de tillräckligt?

Cavalier king charles spanieln är ett exempel på en ras som behöver en rejäl storstädning 
bland de dåliga generna.  Forskning visar att 20 till 30 procent av alla femåriga cavalierer 
lider av kronisk hjärtklaffsdegeneration. Sjukdomen börjar med att hjärtklaffen försvagas och 
efter en tid får hunden hjärtsvikt. Lungorna blir vätskefyllda och den får svårt att andas, tappar 
aptiten och blir trött. En sådan hund dör eller avlivas. Antalet sjuka hundar stiger med åldern 
och 90 procent av alla cavalierer har fått hjärtsjukdomen vid tio års ålder. Vad gör uppfödarna 
åt detta? 

Den första januari 2001 infördes ett hälsoprogram för rasen. Uppfödarna hade bestämt 
sig för att avla bort sjukdomen. Idag, sju år senare, har det inte hänt någonting. Två 
examensarbeten, gjorda på Sveriges lantbruksuniversitet, har utrett om antalet hjärtsjuka 
hundar har minskat sedan programmet infördes och båda pekar i samma riktning. Ingen 
förändring. Programmet är verkningslöst. 

Men det tar inte slut där. Nyligen upptäcktes ett till problem i rasen. Den är hårt drabbad 
av nervsjukdomen Syringomyelia (SM). I rasens avelsstrategi står det att sjukdomen beror på 
en missbildning i skallbenet. Missbildning? Den är så utbredd bland cavaliererna att forskare 
säger att den är omöjlig att avla bort. Är det kanske en önskad defekt som uppfödarna 
medvetet behållit, förstärkt och förfinat? En vacker skallform. Det kanske inte spelar någon 
roll om det klassas som en missbildning eller inte. Vad som borde spela roll för uppfödarna är 
att avla bort skallformen nu när de vet att den skadar hundarna. Enligt vissa kan man göra det 
genom att avla på de cavalierer som har en bra skallform. Enligt andra finns det inga sådana 
cavalierer och därför måste uppfödarna blanda in hundar från en annan ras. Det är det inga 
uppfödare som gör. Istället för att avla bort missbildningen forskas det på hur skadad hundens 
ryggmärgskanal kan vara utan att den får diagnosen SM. Är det smart att inte göra något 
drastiskt, som att sluta avla fram hundar med en missbildning i skallbenet? Vad händer med 
rasen om dessa hundar exkluderas? En redan liten genpool blir ännu mindre om de försvinner 
och då kanske rasen drar på sig ännu mer genetiska sjukdomar. 

Normalt är att göra sig kvitt orsaken till sjukdomen, den svaga hjärtklaffen och den 
skadliga skallformen. Men det självklara är inte vad hunduppfödarna först kommer att tänka 
på. Kanske för att varje enskild uppfödare inte kan se mer än till sig själv och sina hundar. 
Kanske för att de arbetat så hårt för att få fram en vacker hund att de inte vill se bristerna. 
Rättfärdigar det deras agerande? På hundra år har cavalieren utvecklats till att bli en sjuk 
hund. Hur ser det ut för rasen om ytterligare hundra år?
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Arbetsrapport: Från varg till sällskapsdjur
Ämnesval:

Jag hörde för några år sedan att i stort sett alla hundraser har genetiska sjukdomar. En 
kartläggning hade påbörjats och nu tyckte jag att det var läge att se vad som hänt med den. 
Min första tanke var att skriva om svensk djuravel i stort. Jag insåg snart att hundarna var 
stort nog och nöjde mig med dem.

Jag har försökt ta reda på hur den enskilde uppfödaren, veterinärer, genetiker och 
kennelklubbar ser på hundaveln. Har alla samma sätt att se på situationen? Vad gör 
uppfödaren och rasklubben och Svenska kennelklubben åt problemet de genetiska 
sjukdomarna?

Syfte/publiceras:

Syftet är att ge en bild av hur svensk hundavel har utvecklats och hur den ser ut idag. Jag 
vill att de insatta ska få en helhetsbild och jag vill att de oinsatta ska bli upplysta. Den 
enskilde hundägaren och den som funderar på att skaffa hund bör veta vissa saker. Min 
artikelserie ska ge dem detta. 

Jag har ännu inte varit i kontakt med någon tidning. Tanken är dock att den ska gå att 
publicera i en dagstidning eller liknande. Artikelserien ska vara lättförståelig och tilltala en 
allmän publik. 

Research:

Jag började med att läsa in mig på området. Jag läste böcker i genetik och avel, kollade på 
olika hemsidor (bland andra: Svenska kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Cavaliersällskapet) och pratade med folk per telefon. 

Sedan åkte jag ut till Charmörs kennel och träffade Lillemor och Lasse Andersson. Jag 
besökte Svenska kennelklubbens avelskommitté och intervjuade Karin Drots. Spenderade 
två dagar på Sveriges lantbruksuniversitet där jag hade intervjuer med Erna-Britt Nordin, 
Sofia Malm, Jens Häggström och Erling Strandberg. Tillsist fick jag en intervju med 
Sophie Gäfvert, veterinär på Södra djursjukhuset. 

Jag gjorde även en mejlintervju med Erna-Britt Nordin innan vi träffades för den vanliga 
intervjun. Detta för att hon hade knappt om tid före ett möte. Jag fick dock nästan en 
timmes intervjutid. 

Jag hade även en telefonintervju med Elina Andersson, en nybliven hundägare. Detta var 
inget jag använde i artikelserien men jag tror att det var bra för mig att höra hennes tankar. 
Jag ville veta vilka förkunskaper hon skaffat sig om rasen innan hon bestämt sig för att 
köpa hund och om hon var nervös över de genetiska sjukdomarna. 

Sista telefonintervjun gjordes med Anna Melander på King charles alliansens 
avelskommitté.
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Vinkling, form, gestaltning:

Min faktaartikel beskriver hundens avelshistoriska utveckling och fram till dagens 
avelsarbete. Jag har valt att låta några hundraser stå som exempel för hur människan har 
avlat fram genetiska sjukdomar. Svenska kennelklubben har fått ganska stort utrymme i 
faktaartikeln. Jag funderade lite över det men kom fram till att de faktiskt har en stor plats i 
den svenska hundaveln. Därför lät jag dem behålla sitt utrymme. 

Nyhetsartiklarna tar upp dels en ny avelsåtgärd från Svenska kennelklubben, en nyupptäckt 
genetiks sjukdom hos cavalieren och ett nystartat forskningsprojekt som pågår på Sveriges 
lantbruksuniversitet. Jag ville hitta en balans mellan negativt och positivt och inte bara måla 
upp det hemska.

Jag valde att gå till en kennel när jag skulle göra mitt reportage. Jag hade kunnat gå till en 
hundutställning istället. Hela artikelserien lutar sig lite extra mycket på hundrasen cavalier 
king charles spaniel. Jag kollade på rasklubbens hemsida om de skulle ha någon utställning 
och det skulle de inte. Jag funderade sedan på om jag inte skulle välja att gå en utställning 
för fler hundraser men kom fram till att inte göra detta. Jag har alltså diskuterat 
utställningsvärlden i artikelserien. Jag frågade Svenska kennelklubben, veterinärer, 
genetiker och hunduppfödare om vad de tycker om utställningar och hundarnas allt 
extremare utseenden. Det fick räcka.

Jag har valt att skriva fyra olika genrer. Faktaartikeln ligger först och ska ge läsaren en 
grundförståelse innan han/hon läser vidare. Med reportaget ville jag på ett lätt sätt fånga 
hunduppfödaren och deras vardag. Det var viktigt att läsaren skulle få se att även de är 
vanliga människor. Nyhetsartiklarna var inget jag planerade på förhand. Jag sprang helt 
enkelt på tre aktuella ämnen under min research. Krönikan var inte heller något jag vågade 
bestämma på ett tidigt stadium, men jag kände att ämnet var väldigt tacksamt att diskutera i 
den formen. På så sätt fick jag sagt mycket som jag inte hade lov att uttrycka i de andra 
artiklarna. 

Etiska problem:

Hur ska man göra när de intervjuade vill att man ska göra citatet tre rader långt? Och hur 
gör man om de skrivit om citatet till en byråkratisk sörja? Jag valde att skriva om en tredje 
gång och skicka de nya citaten igen. Det har fungerat. 

Ett andra citatproblem var att Erna-Britt Nordin inte gillade min artikel, men hon kon inte 
med några konkreta klagomål. Hela artikeln kändes oseriös tyckte hon. Jag ringde henne 
och det visade sig att hon var rädd för hur hundägarna skulle reagera när de läste artikeln. 
Vi löste det hela med att hon fick skriva ner sina kommentarer på artikeln och skicka dem 
till mig. Jag tog dem till mig, skrev om och skickade artikeln ännu en gång för hennes 
godkännande. Det gick bra.

Under min research fick jag hela tiden höra om en dokumentär som sänts i England förra 
hösten. Den handlar om hundavel, utställningsvärlden och sönderavlade hundar. 
Programmet heter Pedigree dogs exposed och en vecka före min deadline fick jag höra att 
det skulle sändas i SVT. Jag fick panik och hörde med min handledare vad jag skulle göra. 
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Programmet är väldigt likt mitt arbete. Jag fick rådet att se dokumentären och fortsätta som 
vanligt. När jag gjort detta insåg jag att mitt arbete hade en lite annan vinkel. Jag pratade 
om svensk hundavel medan det tog upp den engelska.

Citatkoll (hur gick den till?):

Jag skickade ut ett mejl till alla intervjuade. De flesta fick bara se citat. Jag skickade dock 
reportaget till Lillemor och Lasse Andersson. Jag ville att de skulle få chansen att tycka till 
om helheten. Två av nyhetsartiklarna skickade jag också i sin helhet. Dels skickade jag den 
om SM till Erna-Britt Nordin för en koll. Den inledande scen jag målat upp var så pass 
känslig. Dels skickade jag artikeln om domaranvisningen till Karin Drots för en faktakoll. 
Jag fick svar från alla och gjorde vissa småändringar så att de skulle känna sig nöjda. 

Källförteckning:

Elektroniska källor:

• Agria djurförsäkring. http://www.agria.se/. (svensk hundhälsa, Agria Breed Profile), 
2009-03-03

• Cavalier health. http://www.cavalierhealth.org/syringomyelia.htm. (information om 
SM). 2009-02-26

• Cavaliersällskapet.  http://www.cavaliersallskapet.net/. (bakgrundsfakta)
• Cavaliersällskapet.  http://www.cavaliersallskapet.net  ,   (uppdaterad information om 

SM). 2009-03-31 

• Dock, Ann-Marie. Hundstudie ger ny kunskap om diabetes. 
http://forskningochmedicin.vr.se/knappar/tidigarenummer/innehallnr22007/hundstu
diergernykunskapomdiabetes.4.aae1aa51132473084980001414.html, 2009-03-20

• Hedhammar, Å et. Al. Hund i Sverige – forskarartikel. 
http://www.agria.se/agria/index.nsf/LinkFrameSetReadForm&url=http://www.agria
.se/agria/text.nsf/id/1854.2009-03-11

• Nationalencyklopedin. www.ne.se. Sökord: Genetik, Gen, Genpool. 2009-03-20
• Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige. http://www.srrs.org/     . Rasspecifik 

avelsstrategi för Rhodesian Ridgeback. 2009-03-26 
• Svenska kennelklubben. www.skk.se. (bakgrundsfakta)
• Sveriges lantbruksuniversitet. www.slu.se (bakgrundsfakta)
• Wrange, Carin. Genetik – kraftfullt verktyg i hundaveln. http://www.slu.se/?

id=551&puff=114, 2009-03-10

• Rasspecifika avelsstrategier för shäfer(2009-04-15), 
http://www.schaferhundklubben.se/images/stories/filer/ras3_1.pdf (tabellfakta)

• Rasspecifik avelsstrategi för labrador retriver(2009-04-15),  
http://www.labradorklubben.se/avel/RAS/RASklart05.pdf (tabellfakta)

• Rasspecifik avelsstrategi för golden 
retriver(2009-04-15), http://goldenklubben.se/golden/wp-
content/RASdok_rev_2007.pdf (tabellfakta)
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• Svenska älghundklubbens avelsstrategi för jämthund (2009-04-15), 
http://alghundklubben.vmi.se/Portals/alghundklubben/docs/Rasstrategi
%20Jämthund.pdf (tabellfakta)

• Slutversion av arbetsgruppens förslag till rasspecifika avelsstrategier för Rottweiler 
(2009-04-15), 
http://www.rottweilerklubben.se/documents/ras/forslag_RAS_till_SBK_SKK_2006
-09-24.doc (tabellfakta)

• Rasspecifika avelsstrategier för cocker spaniel (2009-04-15), 
http://www.cockerklubben.com/ (tabellfakta)

• Rasanpassad avelsstrategi för chihuahua (2009-04-15). 
http://www.chihuahuacirkeln.nu/avel/ras.pdf (tabellfakta)

Skriftliga källor:

• Alvegård, L. (Nr.2 2008) Forskning. Hunden står modell

• Cavaliersälskapet. (2008). Avelsstrategi för cavalier king charles spaniel

• King charles alliansen. (2006). Rasspecifika avelsstrategier, RAS för king charles  
spaniel

• Lind, Bitte. (2006). Uppfödarboken, (handbok från SKK)

• Lindholm, Åsa. Hundsport special, Allt du vill veta om genetik

• Lindholm, Åsa. Hundsport special, Allt du vill veta om genetik del 2

• Lundin, T. (2008). En utvärdering av avelsprogrammet mot Kronisk 
Hjärtklaffsdegeneration hos Cavalier King Charles Spaniels,Examensarbete, 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap

• Rendel, J. (2004). Från byatjur till genetik: en agrar- och vetenskapshistorisk 
studie av utvecklingen av svensk husdjursgenetik och husdjursavel under 1900-
talet

• Svenska kennelklubben. (2009-01-01). Särskilda rasspecifika domaranvisningar 
(SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar

• Svenska kennelklubben. (2008). Svenska kennelklubben, hundar och avelsarbetet

Intervju:

• Andersson, L. cavalieruppfödare, 2009-02-20

• Andersson, Lillemor. cavalieruppfödare, 2009-02-20
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• Drots, Karin. avelskommittén på Svenska kennelklubben. 2009-03-04

• Gäfvert, Sophie. veterinär på Södra djursjukhuset, 2009-03-10

• Häggström, J. professor i veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet, 
2009-03-06

• Nordin, Erna-Britt. cavalieruppfödare och hälsoråd på Cavaliersällsapet, 
2009-03-05

• Malm, Sofia. doktorand på husdjursgenetiken vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
2009-03-06

• Strandberg, E. professor i husdjursgenetiken vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
2009-03-06

Intervju (telefon):

• Andersson, Elin. nybliven hundägare. tel. 0707 88 44 27. 2009-02-26

• Melander, Anna. Avelskommittén på king charles alliansen. tel. 060 631 03 06. 
2009-03-26 

Intervju (mejl):

• Nordin, Erna-Britt. cavalieruppfödare och hälsoråd på Cavaliersällsapet. Mejl. erna-
britt@hos.sandnet.se. 2009-03-04

Bilder:

 Karlsson, Jenny. Försättsbladet längst ner i höger hörn 

 Kasemo, Totta. Försättsblad längst upp i vänster hörn

 Kriström, Jessica. Försättsblad längst upp i höger hörn

(Resterade bilder är tagna av mig)
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