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Abstract 
For about 14 000 years ago the domestication of the wolf, Canis lupus, began. This 
initiated the extensive work of breeding that resulted in man´s best friend, the dog. Its 
Latin name, Canis lupus familiaris, clearly shows how close they stand us people today. 
The Swedish Kennel Club has 343 registered breeds which are very different from each 
other in terms of the exterior, but also behaviourally. The behavioural differences in 
adult dogs of different breeds are commonly known. Something that is still in dispute is 
when these differences begin to manifest in the dog´s life. In this study two interview 
investigations were conducted with the aim to see whether distinct behavioural 
differences between breeds could be identified in the puppy stage. The breeds that were 
included in the study were American Staffordshire terrier, Border collie and Whippet. 
Two questionnaires were designed. One was sent to breeders because they were 
considered to have the most experience of the breeds in question. The other 
questionnaire was sent to veterinarians to get a more objective picture of the puppies’ 
behaviour. The results from the breeders showed that there was a statistically significant 
difference between the American Staffordshire terrier and Whippet puppies in their 
curiosity and the way they behaved socially. The outcome of the study is very 
interesting because it could mean that the breeding not only affects the behaviours of the 
adult dogs, but also the behavioural patterns of puppies. The results from the 
veterinarians showed that there was no difference between the breeds. The difference in 
results between the two groups could be due to the fact that different questions were 
asked, they have different preferences for the breeds, meet them in different 
environments, for different lengths of time or other sources of error. Further studies in 
this area are needed to investigate when the differences, which give dogs the title of the 
most varied species ethologically speaking, begin to appear.     
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Ett stort tack riktas till Sirkku Sarenbo som har varit en fantastisk handledare och 
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Förkortningar 
 
SKK- Svenska Kennelklubben 
RAS- Rasspecifik avelsstrategi 
AKC- American Kennel Club 
STCA- The Staffordshire Terrier Club of America 
AWC- The American Whippet Club 
NE- Nationalencyklopedin  
 

Sammanfattning  

För omkring 14 000 år sedan tog domesticeringen av vargen, Canis lupus, sin början. 
Detta inledde det omfattande avelsarbetet som resulterat i människans bästa vän, hunden. 
Dess latinska namn, Canis lupus familiaris, visar tydligt på hur nära de står oss människor 
idag. Svenska Kennelklubben stambokför totalt 343 hundraser, vilka skiljer sig mycket 
från varandra vad gäller morfologi, men även beteendemässigt. Att beteendeskillnader 
finns hos vuxna hundar av olika ras är allmänt känt. Någonting som däremot inte är utrett 
är när dessa skillnader börjar uppvisas i hundens liv. I denna studie utfördes två 
undersökningar med syftet att se om rasskillnader gick att påvisa redan i valpstadiet 
mellan raserna american staffordshire terrier, bordercollie och whippet. Två 
enkätundersökningar utformades varav den ena skickades till uppfödare av raserna då de 
ansågs ha störst erfarenhet av raserna i fråga. Den andra skickades ut till veterinärer för 
att få en mer objektiv bild av valparnas beteende. Resultaten från uppfödarna tyder på att 
det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan american staffordshire terrier- och 
whippetvalpar vad gäller deras nyfikenhet och sätt att bete sig socialt. Utfallet av studien 
är mycket intressant då det skulle kunna innebära att avelsarbetet inte bara påverkar de 
vuxna hundarnasbeteenden, utan även valparnas beteendemönster. Resultaten från 
veterinärerna visade dock på att det inte förelåg någon skillnad mellan raserna. Skillnaden 
i resultat mellan de två grupperna skulle kunna bero på att olika frågor ställdes, de har 
andra preferenser för raserna, träffar dem i olika miljöer, under olika lång tid samt 
slumpen eller andra felkällor. Vidare studier inom området behövs för att undersöka när 
rasskillnaderna börjar visa sig.   
 

1 Inledning 
Människor har i alla tider varit intresserade av djurs beteenden och varför de handlar som 
de gör. Tinbergen (1963) formulerade fyra olika frågor vilka samtliga försöker svara på 
varför ett beteende utförs. En av de två proximata frågor Tinbergen (1963) formulerade 
bygger på ett beteendes ontogeni. Ontogenin fokuserar på hur ett visst beteende utvecklas, 
mognar fram eller lärs in. Ett befruktat ägg uppvisar inget beteende, trotts att organismens 
liv har startat (Scott, 1964). Ett embryo uppvisar inte heller något beteende utan det är 
först när muskelkontraktioner startar hos fostret som det kan anses utföra något beteende 
över huvud taget (Scott, 1964). Beteenden är alltså inte statiska genom en individs livstid 
utan förändras med tiden (Scott, 1964). En vuxen hunds fullständiga beteenderepertoar 
går inte att se hos den nyfödda valpen utan växer fram och formas under de stadier hunden 
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genomgår under uppväxten (Scott & Fuller, 1965). Scott och Fuller (1965) belyser att alla 
hundraser uppvisar samma grundläggande beteenden. 
  
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att jämföra tre hundraser med vitt skilda 
användningsområden, american staffordshire terrier, border collie och whippet, för att se 
om de redan innan åtta veckors ålder uppvisar några beteendemässiga rasskillnader. Detta 
är intressant vad gäller avelsarbetet då beteendeskillnader skulle kunna ge uppfödaren en 
större inblick i hur valpar av dessa raser stämmer överens med rasstandarden. Ur ett 
evolutionärt perspektiv är det intressant att se om människans strävan efter skräddarsydda 
individer drivit på rasskillnaderna så pass mycket att de är urskiljbara redan i valpstadiet.    
  
Frågeställningen är följande:  

Kan rasskillnader i sociala beteenden och nyfikenhet påvisas hos valpar redan 
innan de lämnar uppfödaren vid åtta veckors ålder? Vari består i sådana fall 
skillnaderna?  
 
 

1.2 Domesticering  
Redan för 100 000 år sedan levde människor och vilda vargar sida vid sida i naturen 
(Jensen, 2002). Jensen (2002) skriver att dåtidens människor och vargar föredrog 
liknande habitat och hade överlappande bytesdjurspreferenser, vilket ledde till att de ofta 
kom i kontakt med varandra. Författaren menar att vargen var den första art som 
domesticerades av människan. Han skriver att detta tros ha skett för omkring 14 000 år 
sedan då arkeologiska fynd tyder på att en del vargindividers morfologi började förändras 
vid den här tiden. Vidare tar han upp de delade meningar som råder inom 
vetenskapsvärlden om hur själva domesticeringsprocessen påbörjades. En teori som 
beskrivs är att vargarna höll sig kring människors läger på grund av den mattillgång som 
människornas avfall utgjorde.  Denna extra födokälla kunde bidra till att säkra vargarnas 
dagliga kaloribehov (Jensen, 2002). På samma sätt kan människorna ha utnyttjat de byten 
som vargarna fällt som födokälla utan att själva behöva ödsla energi på att jaga 
(Vanhoenacker, 2014). Detta beteende skulle ha kunnat leda till överlevnadsselektion på 
båda arterna (Freeman & Herron, 2014; Ulfstrand, 2016).  De individer som höjde sin 
fitness genom att öka sin näringstillgång spred generna för den aktuella adaptationen 
vidare till nästa generation (Freeman & Herron, 2014; Ulfstrand, 2016). Andra tror att 
dåtidens människor och vargar drog fördel av varandra redan vid själva jaktmomentet 
vilket gjorde att de kunde döda fler och större byten än tidigare (Jensen, 2002). Jensen 
(2002) och Ulfstrand (2016) skriver att båda arterna vann en fördel genom att samarbeta 
vilket gjorde anpassningen till samarbete vanligare inom populationen genom naturlig 
selektion. Ytterligare en  teori som Jensen (2002) tar upp bygger på vargarnas naturliga 
tendens att varna vid fara. Han belyser att det kunde vara till stor nytta för människorna 
att lära sig tyda dessa signaler. Vidare skriver han att i takt med att människorna började 
dra nytta av vargarnas överlägsna sinnen blev de allt mer vänligt inställda till att ha dem 
i sin närhet. Här talar man om en form av ekologisk mutualism där de båda arterna vann 
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en fördel på förhållandet sinsemellan och beteendet gynnades genom naturligt urval (NE, 
2016).  
 
Ett arkeologiskt fynd i södra Sverige visar att hunden och människan hade en stark 
relation redan för 7000 år sedan (Willes, 2016). Vid en utgrävning fann arkeologerna 11 
gravlagda hundar vilket tyder på att dåtidens människor hyste stor aktning för djuren 
(Willes, 2016). De första fynden av individer som till utseendet liknar våra moderna 
hundraser är mellan 3000-4000 år gamla (Jensen, 2002). I egyptisk konst från den här 
tiden avbildas individer med samma drag som de moderna vinthundraserna (Jensen, 
2002). År 1758 fick hunden sitt vetenskapliga namn, Canis familiaris, av Carl von Linné 
(Lord et al. 2013). Drygt tvåhundra år senare gjordes dock en fylogenetisk omgruppering 
av hunden på grund av att DNA-tester nu fanns till vetenskapens förfogande (Wozencraft, 
u.å.). Istället klassas nu hunden som en underart till vargen, Canis lupus, och benämns 
därmed Canis lupus familiaris (Wozencraft, 2005). Linnés namngivning lever dock kvar 
i en del litteratur. Genom artificiell selektion har hunden omvandlats från vilda vargar till 
individer som är unikt anpassade till olika användningsområden (Freeman & Herron, 
2014). Hundraser delas ofta in efter deras tänkta användningsområde då aveln tydligt 
särpräglat raserna.  
 
 
1.3 Artificiell selektion 
Canis lupus familiaris har uppemot 300 subarter som i vardagligt tal kallas för raser (Lord 
et al. 2013; Temple & Deesing, 2013, s. 195). Dessa raser har avlats fram över hundens 
hela domesticerade tid med målet att få fram de bäst lämpade individerna för en specifik 
uppgift. Människans strävan efter individer som passar in i vardagen och kan utföra alla 
uppgifter som ges dem har resulterat i vitt skilda raser både utseende- och 
beteendemässigt. Inom Canis lupus familiaris finns därför en stor beteendemässig 
variation (Lord et al. 2013; Temple & Deesing, 2013, s. 195; Coppinger & Coppinger, 
1996). Temple & Deesing (2013, s. 195–200) uppskattar att det finns mellan 700,000,000 
och en biljard hundar i världen, varav 75 % påverkas av naturlig selektion snarare än 
artificiell selektion. Dessa individer tenderar att i hög grad likna varandra världen över. 
Författarna beskriver dessa individer som korthåriga, ofta askgula, omkring 45 cm höga 
till manken och med en medelvikt på omkring 14 kg. Dessa utgör en intressant grupp 
eftersom de tillhör samma art men påverkas av under artificiell selektion som våra 
moderna hundraser. Coppinger & Coppinger (1996) skriver att alla hundraser har samma 
karyotyp och kan reproducera sig och få en fertil avkomma tillsammans. Vidare 
framhåller de att den fenotypiska variation som går att se mellan raserna endast kommer 
sig av olika alleler uttrycks i högre eller lägre grad samt skillnader i ontogeni gällande när 
olika gener slås av och på.     
 
Lord med kollegor (2013) lägger vikt vid det faktum att hundar får stora kullar jämfört 
med många andra däggdjur. De föreslår att detta skulle kunna vara en bidragande faktor 
till avelsarbetets snabba utveckling eftersom uppfödarna har ett stort avelsmaterial att 
välja mellan. Vidare menar de att stora kullar medför att fler individer föds vilket i sin tur 
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ger en större sannolikhet för att fördelaktiga mutationer som medför ett önskat beteende 
uppstår. Uppfödare kan utnyttja dessa beteendemässiga variationer och genom artificiell 
selektion föra rasen mot ett önskat mål (Lord et al. 2013). Coppinger & Coppinger (1996) 
trycker på att det är viktigt att vara medveten om att det endast är genotypen hos 
föräldradjuren avelsarbetet kan använda sig av för att påverka nästa generations 
beteenden. De framhåller även hur svårt det är att studera artens etologiska förändring 
sedan domesticeringen eftersom beteenden inte lämnar spår i form av fossil. Dock kan en 
del slutsatser dras från denna typ av fynd vad gäller individens beteende eftersom 
morfologin och etologin hos en individ behöver fungera tillsammans för att ge optimal 
fitness.  
 
När domesticeringen av hundens vilda släktingar tog sin början fanns det endast naturliga 
beteenden och utseenden att avla på (Lord et al. 2013). I det här stadiet är det troligt att 
naturlig selektion var den kraft som påverkade hundens evolutionära väg (Jensen, 2002). 
Enligt Freeman & Herron (2014) samt Coppinger & Coppinger (1996) har den naturliga 
selektionen inte något mål utan baseras endast på de betingelser som har varit i det 
förflutna. Denna typ av selektion kan alltså inte förutse vilka adaptationer som skulle 
kunna gynna arten i framtiden (Freeman & Herron, 2014; Coppinger & Coppinger, 1996). 
Vidare skriver de att till skillnad från naturlig selektion kan den artificiella selektion 
vilken avel utgör styras med ett mål och syfte. Lord med kollegor (2013) skriver även att 
avel kan ses som en sorts founder effect där ett fåtal individer sprider sina gener till nästa 
generation och därmed minskar den genetiska variationen. De framhåller också att i takt 
med att människor började gynna andra egenskaper än tidigare så blev skillnaderna allt 
större mellan vilda och domesticerade populationer. Vidare skriver de att det är viktigt att 
ha i åtanke att alla beteenden som går att se hos hundar idag har sitt ursprung i deras vilda 
släktingars beteenden. Författarna menar att det enda aveln har åstadkommit är att lägga 
mer eller mindre vikt vid olika beteendehandlingar hos individerna. Vargens naturliga 
beteende vid jakt börjar med att individen smyger sig på ett byte för att sedan jaga efter 
det (Temple & Deesing, 2013, s. 217). När vargen kommer tillräckligt nära biter den tag 
i sitt byte och övergår till att döda detsamma (Temple & Deesing, 2013, s. 217). Alla 
hundraser har vargens beteendemönster, men olika mycket vikt läggs vid de olika 
sekvenserna och hela beteendekedjan uppvisas normalt inte hos alla raser (Temple & 
Deesing, 2013, s. 217). 
 
 
 
1.4 American staffordshire terrier 
American staffordshire terriern har sitt ursprung i raser vilka använts som kamphundar i 
organiserade hundslagsmål (Stafford, 2006, s 65) och vid tjur- och björnhetsningar 
(Britannica Academic1, 2019). Individer av rasen har därmed en stor kamplust (Stafford, 
2006, s 65). Kamper av detta slag kan spåras långt tillbaka i tiden och det finns fynd vilka 
visar att det pågått redan på 1200-talet i Storbritannien (Britannica Academic2, 2019). Vid 
tjurhetsning bands en tjur fast vid en stolpe med ett rep som endast gav djuret viss 
rörelsefrihet (Britannica Academic1, 2019). För att göra djuret mer benäget att slåss 
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blåstes ofta peppar in i dess mule och sedan eggades hundar att anfalla det tjudrade djuret 
(Britannica Academic1, 2019). Tjuren förväntades försvara sig själv genom att stånga 
hundarna medan de i sin tur försökte få ett stadigt tag i tjurens mule och hålla sig fast 
(Britannica Academic2, 2019). Ibland grävdes en grop i vilken tjuren kunde gömma sin 
mule från de anfallande hundarna men utgången blev ofta densamma även om kampen 
ofta pågick längre tid med denna åtgärd (Britannica Academic1, 2019). Hundarna 
american staffordshire terrier härstammar från behövde vara modiga och starka för att 
klara av en kamp av detta slag (Britannica Academic1, 2019).  Många länder har idag 
lagstadgar som förbjuder denna typ av grymhet mot djur (Britannica Academic2, 2019). 
Ofta förekom det även organiserade hundslagsmål i samband med tjurhetsningar 
(Britannica Academic2, 2019).  Hundar som används för organiserade hundslagsmål idag 
har även de en mycket utsatt välfärd eftersom de ofta slåss på liv och död (Stafford, 2006. 
S 199–213). Avelsmålen har ändrats drastiskt sedan american staffordshire terrier 
erkändes som en egen ras av Amerikanska Kennelklubben år 1936 (RAS, 2010). Tidigare 
gynnades den extrema typ av mentalitet kamphundar behöver besitta (RAS, 2010) 
Beteendet att döda ett byte ingår i vargens naturliga beteendeförlopp under jakt och 
driften att döda har förstärkts genom avelsarbete. Försök att koppla någon specifik DNA-
sekvens till kamplust hos hundar har inte varit framgångsrika (Coppinger & Coppinger, 
1996).  
 
I den svenska rasspecifika avelsstrategin (Olivemark & Berggren, 2010) framgår det att 
avelsmålen siktar mot att få fram familjevänliga, stabila och vänliga hundar.  Enligt den 
Amerikanska Kennelklubben ska en american staffordshire terrier ge ett intryck av stor 
styrka för sin storlek och vara muskulös men ändå smidig i sina rörelser (AKC, u.å.). 
Individer av rasen har mycket av sin muskelmassa koncentrerad på den främre delen av 
kroppen vilket gör den stark i framben, axelparti och nacke (Shadan, 2007). Bakbenen är 
förhållandevis klena och gör att anatomin inte lämpar sig för att tillryggalägga längre 
sträckor i hög hastighet utan gör istället hunden stark och stadig vid en fysisk 
sammandrabbning (Shadan, 2007). Deras benstomme verkar även den vara anpassad till 
att kunna utsättas för stora yttre påfrestningar utan att ta skada (Shadan, 2007). Den 
Amerikanska Kennelklubben (u.å.) framhåller att hundar av rasen ska vara pigga och 
mycket uppmärksamma på sin omgivning. Vidare menar de även att en american 
staffordshire terrier måste uppvisa stort mod i alla situationer den ställs inför. De har 
mycket egen vilja och är intelligenta vilket kan göra dem envisa och svåra att träna (AKC, 
u.å.). American Kennel Club (u.å.) framhäver att rasen är mycket social och trivs när den 
får en uppgift att utföra. Någonting som är av stor vikt att träna med en american 
staffordshire terrier redan när den är valp är den sociala interaktionen med andra socialt 
välanpassade hundar (STCA, u.å.). Generellt sett är individer av rasen inte lämpliga att 
lämna ensamma tillsammans med andra hundar då aggression kan visa sig även hos 
individer som är sociala och vänliga i vanliga fall (STCA, u.å.).  
 
1.5 Border collie  
Border collie är en relativt ung ras och samtliga individer kan spåras tillbaka till en individ 
född 1893 (Temple & Deesing, 2013, s. 217). Genom sträng artificiell selektion har rasen 
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avlats till att bli en av världens mest använda vallhundar (RAS, 2009). Beteendet att valla 
djur anses komma från vargens naturliga beteendemönster att först söka upp och smyga 
sig på ett byte för att sedan övergå till att jaga det (Temple & Deesing, 2013, s. 217). 
Vallande hundar utnyttjar att de djur de vallar flockar vid närvaro av en predator (Temple 
& Deesing, 2013, s. 215). Detta i kombination med djurens flyktbenägenhet gör det 
möjligt för hunden att förflytta flocken i önskad riktning (Temple & Deesing, 2013, s. 
215). Border collien är specialiserad på att valla får och är, tillskillnad från en del andra 
vallhundsraser, tysta under arbete (Temple & Deesing, 2013, s. 216).  
 
Generellt sett är utseendet inte prioriterat, istället läggs all fokus på beteendet när 
avelsdjur väljs ut (Temple & Deesing, 2013, s. 215). Detta gäller även svenska uppfödare 
då rasen behållits homogen och endast inriktats på vallningsegenskaperna (RAS, 2009). 
Storbritannien utgör ett av få länder som frångår detta då rasen delats upp i en 
utställningstyp och en brukshundstyp (RAS, 2009). Utställningstypens avelsvärde 
bestäms i en showring medan border collies av brukshundstyp genomgår ett 
vallningsprov för att avgöra hur goda vallningsegenskaper individen har (RAS, 2011). 
Avelsprioriteringen för brukshundstypen är utmärkande för rasen border collie och har 
medfört att den är en av få kvarlevande hundraser i världen som fortfarande räknas som 
en ren arbetande ras (Mc Caig, 1991).  I den rasspecifika avelsstrategin (2009) för border 
collie står det att vallningen är den centrala egenskapen för aveln, vilket försvårar avel 
inom andra områden. Därför uppvisar rasen en stor variation när det kommer till exteriör 
(RAS, 2009). Temple & Deesing (2013, s. 215–16) anser att morfologin ändå är viktig 
för rasens arbetskapacitet. De påpekar att en individ som ska arbeta i varmt klimat blir 
effektivare om morfologin underlättar temperaturregleringen. Vidare skriver de att även 
hundens utseende påverkar vallningsegenskaperna och därmed också selekteras i viss 
grad. I den rasspecifika avelsstrategin (2009) står det att uppfödarna i Sverige helt går på 
vallningsegenskaper hos föräldradjuren när de väljer avelslinjer tänkta till vallning. De 
trycker på att detta unika förhållningssätt gett psykiskt stabila, följsamma och sociala 
individer. Border collies har ett medfött intresse för att valla boskap och om detta inte 
tillgodoses går de lätt över till att valla allt och alla (RAS, 2009). Problematiska beteenden 
kan bland annat visa sig i form av små hugg i luften efter människors ben när hunden 
försöker valla dem (Stafford, 2006, s. 199–213). I den rasspecifika avelsstrategin (2009) 
poängteras därför att border collies är i stort behov av både mental och fysisk stimulans 
för att uppnå en god välfärd.  
 
1.6 Whippet 
En ras som länge har avlats till att vara tillgiven, vänlig och stabil är den brittiska rasen 
whippet (RAS, 2012). Den erkändes som egen ras redan år 1890 och är en medelstor 
vinthund vilken har sitt användningsområde inom kapplöpning (RAS, 2012). Whippet 
togs fram genom korsning mellan engelsk och italiensk greyhound (Britannica 
Academic3, 2019), vilka anses vara världens snabbaste hundraser, och samtliga tre tillhör 
gruppen vinthundar (Britannica Academic4, 2019). Webster med kollegor (2014) skriver 
att vinthundars muskulära anatomi ger individen stor kraftutdelning framåt när den 
springer. De framhåller även att fysiologin underlättar för ländryggen att sträcka ut vilket 



  
 

7 

möjliggör stora och kraftfulla galoppsprång. På kortare sträckor kan en whippet komma 
upp i en hastighet på över 60 km/h (Shadan, 2007). En för rasen unik mutation vilken 
påverkar muskelfibrerna har upptäckts hos individer av whippet (Shadan, 2007). I enkel 
uppsättning ger mutationen snabbare individer men om den förekommer i dubbel 
uppsättning blir hunden av så kallad bully-typ (Shadan, 2007). Detta innebär att de blir 
kraftigt musklade och mycket grövre i kroppen än den normala whippeten vilket försvårar 
för djuret att röra sig lika smidigt och snabbt (Shadan, 2007). Trotts detta ökar antalet 
individer av bully-typ vilket tros bero på den stränga selektionen för snabbare och 
snabbare hundar (Shadan, 2007). 
 
Tidigare anordnades tävlingar där hundarna jagade ikapp harar inne på en arena med 
målet att fånga bytesdjuret (Britannica Academic3, 2019). Den moderna whippeten 
används för tävling i så kallad lure coursing där man simulerar en jakt av hare eller kanin 
istället för att använda ett levande byte (AWC, 2016). I lure coursing stimuleras hundens 
naturliga beteende att jaga efter ett byte i rörelse vilket är en beteendemässig kvarleva 
från vargen (Temple & Deesing, 2013, s. 217). Bytet utgörs oftast av ett tygstycke som 
släpas över marken med hjälp av en maskin och den hund som är snabbast i jakten efter 
det simulerade bytet vinner (AWC, 2016). Samtliga deltagande hundar måste bära 
munkorg under tiden de befinner sig på lure coursingfältet (Svenska vinthundklubben, 
2017) vilket förhindrar att hunden uppvisar beteendet som naturligt kommer efter att jaga 
bytet, nämligen att bita/döda (Temple & Deesing, 2013, s. 2017).  Då rasen är avlad för 
att springa snabbt är de smidiga i rörelserna och rör sig graciöst och värdigt (Svenska 
Whippetklubben, u.å.). De har väldigt stark drift till att jaga allt som rör sig (The Whippet 
Club, 2019). För att uppnå en god välfärd räcker det inte med enbart koppelpromenader 
utan de behöver ofta få sträcka ut fritt (Svenska Whippetklubben, u.å.). Rasen är mycket 
kontaktsökande och trivs bäst när den inte lämnas ensam (Svenska Whippetklubben, u.å.).  
 
1.7 Valpars beteendeutveckling  
Tikarna genomgår sitt första löp någon gång när de är mellan 6–18 månader gamla 
beroende på ras (Lord et al. 2013). De nyfödda valparna är både blinda och döva och 
därför helt beroende av tiken för att överleva (Guardini et al. 2016; Lord et al. 2013). Som 
nyfödda genererar yttre påverkan i form av taktila stimuli en reaktion hos valpen och de 
reagerar även på smärta och kyla (Lord et al. 2013). Lord med kollegor (2013) skriver att 
valputvecklingen brukar delas in i fyra perioder där den första kallas för den neonatala 
perioden.  
 
1.7.1 Neonatala perioden 
Denna period sträcker sig från födseln och två veckor framåt. Under den här tiden skriver 
författarna att valparna ägnar sin tid åt att dia, sova och uträtta sina behov. Tidigare har 
man utgått från att valpens hjärna är för dåligt utvecklad i det här stadiet för att yttre 
händelser skulle kunna påverka valpens beteende i vuxen ålder (Lord et al. 2013). Denna 
teori börjar dock bli allt mindre trolig då det har visat sig att trauman likväl som god 
behandling av valparna de första två levnadsveckorna kan avspegla sig hos den vuxna 
individen senare i livet (Lord et al. 2013).  
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1.7.2 Transitionsperioden  
Efter den neonatala perioden följer transitionsperioden vilken sträcker sig fram till dygn 
21 och utgör, ur ett etologiskt perspektiv, en omvälvande period för hundvalpen (Lord et 
al. 2013; Thomson, 2011). Lord med kollegor (2013) skriver att de neonatala 
beteendemönstren börjar degraderas eller helt avta medan beteenden vilka valpen 
kommer att uppvisa som vuxen börjar träda fram. Det är även nu valpen gör sina första 
försök till lek (Lord et al. 2013). Lord med kollegor (2013) framhåller att kroppsspråket 
allt mer börjar likna en vuxen individs och valpen börjar använda sin svans i 
kommunikationen med andra individer. De skriver även att vokaliseringen blir allt mer 
raffinerad och valpen börjar svara på fler yttre stimuli. Sådana yttre stimuli kan utgöras 
av nya miljöer eller att bli lämnad ensam vilket valpen svarar på genom att gnälla och 
pipa efter modern. Under den tredje levnadsveckan börjar valpen få tänder och blir 
därmed allt mer benägen att bita och tugga på föremål (Lord et al. 2013). Den unga 
individen börjar nu även svara på inlärning (Lord et al. 2013; Thomson, 2011).  
 
1.7.3 Sociala perioden 
Det tredje stadiet kallas för den sociala perioden och sträcker sig mellan den tredje och 
tionde levnadsveckan och det är först nu majoriteten av de beteenden den kommer att 
uppvisa som vuxen börjar kunna observeras (Lord et al. 2013). Under denna period är 
valparnas beteendeutveckling speciellt mottaglig för både positiv och negativ yttre 
påverkan (Coppinger & Coppinger, 1996; Fox, 1970). Intryck individen utsätts för under 
den sociala perioden kan lämna permanenta spår i den vuxna hundens beteende 
(Coppinger & Coppinger, 1996; Fox, 1970). Många av beteendena, så som jakt, visar sig 
nu i form av lek där valpen övar upp sina färdigheter (Stafford, 2006, s. 199–213; Lord 
et al. 2013). Lord et al. (2013) framhåller att valparnas intresse för människor ökar när de 
blir äldre. Även då det kan ses som en period av endast nyfikenhet, lekfullhet och 
kontaktsökande är det även under denna period de för första gången börjar uppvisa rädsla 
som respons på händelser i omgivningen (Lord et al. 2013). Den sociala perioden 
domineras dock av, som namnet antyder, den sociala utvecklingen (Lord et al. 2013; 
Thomson, 2011). Band mellan kullsyskonen samt människor och andra djur i deras närhet 
börjar ta form (Lord et al. 2013; Thomson, 2011). De individer vilka fått positiva intryck 
av andra arter under denna period uppvisade i mindre grad aggressiva beteenden mot 
andra arter som vuxna (Fox, 1970; Cairns & Johnson, 1965). Lord et al. (2013) och 
Thomson (2011) trycker på vikten av mänsklig kontakt under denna tid då risken annars 
är stor att de kommer svara med rädsla vid kontakt med människor i vuxen ålder. Vidare 
betonar de att denna rädsla lätt kan slå över till aggressivitet i pressade situationer.  
 
Morrow med kollegor (2015) studerade valpar av raserna cavalier king charles, yorkshire 
terrier och tysk schäfer och fann rasskillnader vad gällde hanteringen av rädsla hos valpar 
redan vid sex veckors ålder. Dessa skillnader detekterade de genom att studera valparnas 
kroppsspråk, undvikande beteenden samt kortisolhalten i saliven när de utsattes för 
potentiellt skrämmande situationer. De kunde på detta sätt påvisa en skillnad både vad 
gäller hur mycket rädsla valparna av olika raser upplevde, men även när i deras utveckling 
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de började uppvisa beteenden relaterade till rädsla. Cavalier king charles spaniel 
uppvisade rädsla lite senare i utvecklingen jämfört med tysk schäfer och yorkshire terrier. 
Valpar av rasen tysk schäfer visade minst rädsla när de tre faktorerna som mättes i studien 
lades ihop, sedan följde cavalier king charles spaniel och därefter yorkshire terrier. Rädsla 
är tillsammans med kontaktsökande de två centrala motivationssystemen under 
socialiseringsperioden (Lord et al. 2013; Thomson, 2011). Den unga hunden är som mest 
kontaktsökande mellan den tredje och femte levnadsveckan, därefter börjar deras 
nyfikenhet sakta att avta (Lord et al. 2013). Rädslan eskalerar däremot efter den femte 
levnadsveckan vilket i kombination med att kontaktsökandet avtar medför att valpen blir 
allt mer försiktigt inställt till nya miljöer och individer (Lord et al. 2013; Thomson, 2011). 
Ju fler positiva intryck valpen har fått innan perioden avtar desto lättare har den att hantera 
sin rädsla under de kommande veckorna (Lord et al. 2013).  
 
1.7.4 Juvenila perioden 
När valpen kommer in i den juvenila perioden är den i gränslandet mellan valpstadiet och 
sitt vuxna liv (Lord et al. 2013; Thomson, 2011). Valpen kommer övergå från att klassas 
som valp till unghund och så småningom som en vuxen individ (Lord et al. 2013). Vid 
åtta månaders ålder är de i stort sett fullvuxna fysiskt sett och de beteenden de har med 
sig från den sociala perioden förändras inte så mycket utan finslipas och finmotoriken 
ökar (Lord et al. 2013).  
 
I en studie av Guardini med kollegor (2016) påvisades det att en tik som ägnar mycket tid 
åt moderliga beteenden påverkar valparnas beteendeutveckling när det kommer till 
nyfikenhet och stresshantering. Författarna kom fram till att dessa valpar tenderade att 
visa mer nyfikenhet och var mer stresståliga under uppväxten jämfört med valpar som 
inte fått lika mycket moderlig omsorg. I denna studie klassades närkontakt mellan tik och 
valp, slickande och tvättning samt digivning som moderliga beteenden.  En liknande 
studie utfördes av Francis och Meaney (1999) där råttors beteendeutveckling stod i fokus. 
Även denna studie visade ett tydligt samband mellan mängden moderlig omsorg av hög 
kvalité och råttornas stressrespons som vuxna. Moderlig omsorg av hög kvalité 
definierades i studien som putsning av ungens päls vid diande. Resultaten visade att det 
inte var mängden tid modern spenderade tillsammans med sina ungar som var avgörande, 
utan mängden tid som lades på att aktivt putsa ungarnas päls. Ungar som växte upp med 
en råtthona vilken gav dem mycket moderlig omsorg av hög kvalité visade sig ha en lägre 
nivå av stresshormoner i blodet när de utsattes för stress som vuxna (Francis & Meaney, 
1999; Murgatroyd et al.2015; Henriques et al. 2014). Individer som fått mindre putsning 
under sin uppväxt uppvisade mer nervositet när de presenterades för nya miljöer (Francis 
& Meaney, 1999). Detta visade sig genom att de inte undersökte miljöerna i lika hög grad 
som de andra individerna. De drog sig även för att vistas på öppna områden och 
spenderade mindre tid till att äta när de befann sig på okända platser (Francis & Meaney, 
1999). Korrelationen mellan unga individers livsmiljö och deras stressrespons har 
återfunnits även hos andra däggdjursarter (Birnie et al. 2013; Guardini et al. 2016; Mello 
et al. 2011). Foyer (2014) skriver att det finns ett stort intresse i att kunna förutse hur en 
valps beteendeutveckling kommer att se ut och även hur den vuxna individen kommer att 
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bete sig. Hundar genomgår ett antal faser under sin valptid där mycket av deras vuxna 
beteendemönster är öppet för yttre påverkan (Foyer et al. 2014).  
 
Reimer med kollegor (2011) utförde temperamentstester på border collievalpar under 
deras första levnadsdagar. Testerna som ingick i temperamentstestet mätte valpens grad 
av vokalisering, hur mycket den rörde på sig, smärtkänsligheten samt hur hårt den sög 
när den diade. De utvärderade dem sedan ännu en gång när de uppnått en ålder av sex 
veckor. Då observerade de bland annat valparnas tendens till att visa nyfikenhet i nya 
miljöer, på nya föremål och hur de interagerade i nya situationer. Studien fann inga 
samband mellan de två testerna så tidigt i valpens liv.  
 
Harvey med kollegor (2016) studerade blivande ledarhundar vid fem, åtta samt tolv 
månaders ålder. De fann att de hundar som vuxit upp i ett hem där det fanns barn 
uppvisade ett mer energiskt beteende. De hade också lättare för att bli distraherade och 
exalterade. Studien fann även ett samband när det gällde separationsproblem hos 
individen. De visade att individer som fått leka mycket med andra hundar i tidig ålder 
inte hade lika stora problem med att bli lämnade ensamma som de hundar som inte fått 
socialisering i samma grad.  
 
 

2 Material och metod 
Hundraserna american staffordshire terrier, border collie och whippet valdes ut på grund 
av deras vitt skilda användningsområden. Border collien tillhör rasgrupp 1 där vall- 
herde- och boskapshundarna står listade i Svenska Kennelklubben (SKK, u.å.). American 
staffordshire terriern tillhör grupp 3 där terrierraserna återfinns och whippet tillhör grupp 
10 dit vinthundar hör (SKK, u.å.). De litteraturkällor som användes var både 
vetenskapliga artiklar och böcker. Artiklarna söktes fram under mars, april och maj 2016, 
april 2017 samt mars 2019 med hjälp av Linnéuniversitetets bibliotekstjänst One-Search 
där sökorden bland annat var maternal care puppies med 34 träffar, breed differences dog 
med 2774 träffar samt dog behavior som resulterade i 25 419 träffar. Ebrary användes för 
att söka litteratur i form av böcker och de sökord som användes var bland annat welfare 
dogs med 218 träffar samt domestication vilket gav 138 träffar. Vidare urval gjordes 
genom att One-Search ombads sortera träffarna efter relevans. Sedan bedömdes ett 
femtiotal av de högst prioriterade träffarnas relevans för studien baserat på titel och i de 
fall titeln verkade relevant lästes sedan abstract. De källor som var relevanta efter den här 
processen lästes i sin helhet och användes som källor i de fall det var av värde. Ett flertal 
källor togs fram genom att använda tidigare källors referenslistor som utgångspunkt.   
 
2.1 Enkätundersökning 
Två enkäter utformades i Google Formulär. Den ena var avsedd för uppfödare av de 
aktuella raserna (Bilaga 1) och en var avsedd för veterinärer vilka utfört valpbesiktningar 
av en eller flera av de efterfrågade raserna (Bilaga 2). Skalan för svarsalternativen i 
enkäten sträckte sig mellan 0–10 samt vet ej. Samtliga deltagare kontaktades via mail.  
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Uppfödare  
Mailadresserna till uppfödare av raserna hämtades från Svenska Kennelklubben och 
Finska Kennelklubben samt de två ländernas rasklubbar för respektive ras. I mailet 
informerades uppfödarna, på både engelska och svenska, att deltagandet var frivilligt 
samt vilka personliga uppgifter som skulle samlas in (Bilaga 3). I detta fall inbegrep det 
enbart kennelnamnet samt personens kön. Även en kort presentation av studiens syfte 
bifogades. Trettio uppfödare av varje ras kontaktades. Antalet personer vilka besvarade 
enkäten var 47 stycken och deras svar fördes in i ett excelark för vidare statistisk 
bearbetning. Fördelningen mellan raserna var tio stycken från uppfödare av american 
staffordshire terrier, 20 stycken från border collieuppfödare samt 17 från uppfödare av 
whippet. En påminnelse skickades ut efter tre dagar till de som inte besvarat enkäten. 
Svarsfrekvensen för american staffordshire terrier låg på 33 %, border collie på 67% och 
whippet 57%. Frågorna delades in i tre grupper: nyfikenhet, lek och socialt. Följande 
frågor ingick i enkäten till uppfödare och ställdes på både svenska och engelska: 
Vilken ras föder du upp? 
Vad heter din kennel?  
Är du man eller kvinna?  
Hur många kullar har du haft av den aktuella rasen?  
När du valde ut två valpar till enkäten, vad gjorde att du valde just dem? (tex de 
representerar "normalvalpen", utgör två extremer, du kommer ihåg mycket om dem)  
Q1. Nyfikenhet: I hur hög grad är valpen intresserad av främmande människor?  
Q2. Nyfikenhet: I hur hög grad reagerar valpen med nyfikenhet på nya föremål?  
Q3. Nyfikenhet: I hur hög grad reagerar valpen med nyfikenhet på nya ljud?  
Q4. Nyfikenhet: I hur hög grad är valpen intresserad av andra djurarter?  
Har du några kommentarer eller reflektioner kring frågorna under temat "nyfikenhet"?  
Q5. Lek: I hur hög grad anser du att valpen släpper en annan valp som piper till under 
lek?  
Q6. Lek: I hur hög grad anser du att valpen är benägen att springa efter föremål som 
kastas iväg? 
Q7. Lek: I hur hög grad anser du att valpen ruskar föremål den håller i munnen? 
Q8. Lek: I hur hög grad anser du att valpen ger ifrån sig ljud under lek?  
Q8,1 Lek: Anser du att de leker för hårt ibland? Om ja, berätta hur (t.ex. skador, de låter 
för mycket, leken ser hårdhänt ut etc.).  
Har du några kommentarer eller reflektioner kring frågorna under temat "lek"? 
Q9. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen vaktar mat från andra individer?  
Q10. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen visar underkastelse mot vuxna hundar?  
Q11. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen visar underkastelse mot människor?  
Q12. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen söker sällskap från andra individer 
(hundar, andra djur, människor)?  
 
Samtliga frågor behandlades i statistikprogrammet R commander. För att försöka uppnå 
normalfördelning transformerades data först genom att kvadratroten beräknades för 
samtliga värden. Transformering genom att logaritmen för värdena beräknades testades 
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också. Ingen av transformeringarna gjorde att normalfördelning uppnåddes när de 
studerades i form av en boxplot (Figur 2, 4 och 6). Därför gjordes ett icke-parametriskt 
test utan transformering för att analysera insamlade data. Kruskal-wallis test användes 
och chikvadratfördelning, frihetsgrader samt p-värde för varje individuell fråga togs 
fram (se tabell 4). Medelvärden för de tre raserna beräknades för varje fråga och 
presenteras i tabell 1–3.   
 
Veterinärer  
Enkätens frågor baserades på det formulär veterinärer fyller i under en normal 
valpbesiktning. Följande frågor ställdes: 
Har du gjort en valpbesiktning av någon av dessa raser? 

• American staffordshire terrier 
• Border collie 
• Whippet  

Vilken veterinärstation arbetar du på? 
Q1. I hur hög grad anser du att valpar av rasen ... uppvisar ett allmäntillstånd som INTE 
är utan anmärkning? 
Q2. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som 
reserverad? 
Q3. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som rädd? 
Q4. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som 
aggressiv? 
Q5. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som UA? 
Q6. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … har börjat blöda till följd av lek, baserat 
på hudens kondition? 
 
Veterinärstationernas e-postadresser inhämtades från Eniro. I mailet informerades de 
deltagande om att de personuppgifter som samlades in endast var i form av vilken 
veterinärstation de var anställda på (Bilaga 4). Det framgick även att allt deltagande var 
frivilligt samt en kort beskrivning av studien. För att bearbeta insamlade data användes 
statistikprogrammet R i386 3.0.1. Medelvärdet för enkätsvaren från veterinärer 
beräknades i Microsoft Office Excel 2007. Det gick inte att uppnå antagandena för en 
ANOVA så ett icke parametriskt test utfördes. Ett Kruskal-wallistest valdes då det testar 
hypotesen att minst en av de tre grupperna hade en median som skiljde sig från de andra 
gruppernas. Detta gjordes på fråga Q1-Q6. Efter en utskickad påminnelse hade 38 
veterinärer av 50 besvarat den utskickade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 76%.  
 

3 Resultat  
Baserat på uppfödarnas enkätsvar tyder resultaten på att det finns en skillnad mellan 
raserna vad gäller valparnas grad av nyfikenhet gentemot främmande djurarter (Q4) samt 
deras benägenhet att vakta mat (Q9) kopplat till rastillhörighet. Då insamlade data består 
av uppfödarnas egen uppfattning skulle resultaten kunna indikera att det finns en skillnad 
i uppfattning av raserna snarare än en egentlig beteendeskillnad hos valparna. Ingen 
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statistiskt signifikant skillnad gick att finna baserat på de enkätsvar vilka samlades in från 
veterinärer.  
 
3.1 Resultat av enkätundersökning till uppfödare 
Nyfikenhet 
Rasernas medelvärden för fråga Q1-Q4 visar att american staffordshire terrier toppar 
samtliga medan border collie och whippet har lägre medelvärden (Tabell 1). American 
staffordshire terrier upplevs av uppfödarna vara mer nyfiken och framåt i de fyra 
situationerna än border collie och whippet. Fråga Q1 är den enda där border collies 
medelvärde ligger närmare american staffordshires medelvärde än whippets. Whippet är 
inte lika intresserade av främmande människor som de andra två raserna, baserat på 
uppfödarnas enkätsvar. För frågorna Q2-Q4 skiljer sig border collies och whippets 
medelvärden mycket lite från varandra vilket tyder på att rasernas beteenden i de här 
avseendena upplevs på ett liknande sätt. Ett histogram för varje fråga togs fram med 
hjälp av R commander. Histogrammet visar spridningen av de insamlade värdena (Figur 
1). Även boxplots utfördes i samma program för att visa medianen samt inom vilka 
värden de mittersta 50 % av mätvärdena låg (Figur 2). Boxploten visade att 
normalfördelning av data ej uppnåddes. Därmed valdes ett icke-parametriskt test för 
samtliga frågor, Q1-Q12, för vidare analys (Tabell 4). Antalet mätvärden som 
behandlades för raserna american staffordshire terrier, border collie och whippet var 80, 
150 respektive 122 stycken.  
 
Ras Medelvärde 

Q1 
Medelvärde 
Q2 

Medelvärde 
Q3 

Medelvärde 
Q4 

American 
staffordshire 
terrier 

7,5 8 6 7 

Border collie 7 5 4,5 5 
Whippet  5 5 5 4,5 

Tabell 1. Tabellen visar de tre rasernas medelvärden med avseende på valpens grad av nyfikenhet 
på främmande människor (Q1), nya föremål (Q2), nya ljud (Q3) samt andra djurarter (Q4). Data 
baseras på uppfödares enkätsvar om hur de upplever sina respektive raser.   
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Figur 1. Histogram gjorda i R commander baserat på insamlade data från enkät till uppfödare som 
bedömde valpens grad av nyfikenhet på främmande människor (Q1), nya föremål (Q2), nya ljud 
(Q3) samt andra djurarter (Q4). Ras A står för american staffordshire terrier, B för border collie 
och W för whippet.  
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Figur 2. Figuren visar boxplot gjorda i statistikprogrammet R commander baserat på insamlade 
data från enkäten som skickades ut till uppfödare. På x-axeln representerar A american 
staffordshire terrier, B border collie och W whippet. De fyra boxplotsen visar valpens grad av 
nyfikenhet på främmande människor (Q1), nya föremål (Q2), nya ljud (Q3) samt andra djurarter 
(Q4). Y-axeln visar i hur hög grad uppfödarna tyckt att valparna uppvisat det som efterfrågats. 
 
Lek 
Medelvärdena för frågorna Q5-Q8 beräknades (Tabell 2). Samtliga raser fick ett 
medelvärde på 4 vad gäller fråga Q5 vilket tyder på att uppfödarna uppfattar de tre 
raserna på ett mycket likartat sätt vad det gäller att släppa en annan valp som piper till 
under lek. De tre andra frågorna, Q6-Q8, toppar american staffordshire terrier skalan 
medan de andra två raserna ligger på lägre medelvärden. Detta visar att uppfödarna av 
rasen american staffordshire terrier uppfattar dem som mer benägna att springa efter 
kastade föremål, ruska föremål i munnen samt att de ger ifrån sig ljud under lek i högre 
grad än uppfödarna av de andra två raserna uppfattar att deras raser gör. Ett histogram 
för varje fråga togs fram med hjälp av R commander. Histogrammet visar spridningen 
av de insamlade värdena (Figur 3). Även boxplots utfördes i samma program för att visa 
medianen samt inom vilka värden de mittersta 50 % av mätvärdena låg (Figur 4). Dessa 
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visade även att normalfördelning inte uppnåddes och ett icke-parametriskt test valdes 
för vidare analys (Tabell 4). Antalet värden vilka användes i beräkningarna var 80 för 
american staffordshire terrier, 152 för border collie samt 128 för whippet. 
 
Ras  Medelvärde 

Q5 
Medelvärde 
Q6 

Medelvärde 
Q7 

Medelvärde 
Q8 

American 
staffordshire 
terrier 

4 8 6 6 

Border collie 4 6,5 4,5 3 
Whippet  4 5 5 5 

Tabell 2. De tre hundrasernas medelvärde visas baserat valparnas tendens att släppa en annan valp 
som piper till under lek (Q5), springa efter föremål som kastas (Q6), ruska föremål i munnen (Q7) 
samt ge ifrån sig ljud i leksituationer (Q8). Data baseras på uppfödares enkätsvar om hur de 
upplever sina respektive raser.   
 
 

 
Figur 3. Histogrammen visar frekvensen av svaren insamlade genom enkätundersökningen till 
uppfödare. De frågor som analyserats här är valparnas tendens att släppa en annan valp som piper 
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till under lek (Q5), springa efter föremål som kastas (Q6), ruska föremål i munnen (Q7) samt ge 
ifrån sig ljud i leksituationer (Q8). Ras A står för american staffordshire terrier, B för border collie 
och W för whippet.  

 
Figur 4. Figuren visar boxplots gjorda i statistikprogrammet R commander baserat på insamlade 
data från enkäten som skickades ut till uppfödare. På x-axeln representerar A american 
staffordshire terrier, B border collie och W whippet. Boxplotsen baseras på data för frågorna som 
behandlar valparnas tendens att släppa en annan valp som piper till under lek (Q5), springa efter 
föremål som kastas (Q6), ruska föremål i munnen (Q7) samt ge ifrån sig ljud i leksituationer (Q8). 
Y-axeln visar i hur hög grad uppfödarna tyckt att valparna uppvisat det som efterfrågats. 
 
 
Socialt  
Benägenheten att vakta mat i den här åldern upplevs låg av samtliga rasers uppfödare 
när medelvärdena beräknats (Tabell 3). American staffordshire terrier och border collie 
upplevs visa underkastelse mot människor i lika hög grad som mot vuxna hundar, 
medan whippet visar mer underkastelse mot vuxna hundar än mot människor (Tabell 3). 
När det gäller i vilken grad valparna söker sällskap har american staffordshire ett högre 
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medelvärde än de andra två raserna vilket innebär att uppfödarna upplever att de söker 
mer sällskap än border collie och whippet (Tabell 3). Whippet är den ras med lägst 
medelvärde på fråga Q12 vilket innebär att uppfödare av rasen anser att de söker 
sällskap i lägre grad än uppfödarna av de två andra rasernas uppfödare klassar sina 
valpar. Ett histogram för varje fråga togs fram med hjälp av R commander för att visa 
spridningen av de insamlade svaren (Figur 5). Även boxplots utfördes i R commander 
för att visa medianen samt inom vilka värden de mittersta 50 % av mätvärdena låg 
(Figur 6). Då boxploten visade att normalfördelning inte uppnåddes valdes ett icke-
parametriskt test för vidare analys (Tabell 4). Antalet mätvärden för raserna american 
staffordshire terrier, border collie samt whippet var 80, 148, respektive 126 stycken. 
 
Ras  Medelvärde 

Q9 
Medelvärde 
Q10 

Medelvärde 
Q11 

Medelvärde 
Q12 

American 
staffordshire 
terrier 

2 5 5 8 

Border collie 2 4 4 6,5 
Whippet  0 4,5 3 5 

Tabell 3. De tre hundrasernas medelvärde visas i tabellen baserat valparnas benägenhet att vakta 
mat (Q9), visa underkastelse mot vuxna hundar (Q10) respektive människor (Q11) samt i hur hög 
grad de söker sällskap från andra individer (Q12). Data baseras på uppfödares enkätsvar om hur 
de upplever sina respektive raser.   
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Figur 5. Histogrammen visar frekvensen av svaren insamlade genom enkätundersökningen till 
uppfödare. De frågor som behandlats var valparnas benägenhet att vakta mat (Q9), visa 
underkastelse mot vuxna hundar (Q10) respektive människor (Q11) samt i hur hög grad de söker 
sällskap från andra individer (Q12). Ras A står för american staffordshire terrier, B för border 
collie och W för whippet. 
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Figur 6. Figuren visar boxplots gjorda i statistikprogrammet R commander baserat på insamlade 
data från enkäten som skickades ut till uppfödare. På x-axeln representerar A american 
staffordshire terrier, B border collie och W whippet. Boxplotsen baseras på data för frågorna som 
behandlar valparnas benägenhet att vakta mat (Q9), visa underkastelse mot vuxna hundar (Q10) 
respektive människor (Q11) samt i hur hög grad de söker sällskap från andra individer (Q12). Y-
axeln visar i hur hög grad uppfödarna ansett att valparna uppvisat det som efterfrågats. 
 
 
Chikvadratfördelning används för att jämföra den förväntade frekvensen med den 
observerade. Om värdet är mindre än tabellvärdet över chitvå-fördelningen för de 
aktuella frihetsgraderna kan nollhypotesen inte förkastas. Är värdet istället högre än 
tabellvärdet så tyder chikvadratfördelningen på att hypotesen kan vara sann. 
Tabellvärdet för en signifikansnivå på 0,05 med två frihetsgrader ligger på 5,99. De två 
frågor vars chikvadratfördelning låg högre än det kritiska tabellvärdet för vald 
signifikansnivå var Q4 och Q9 (Tabell 4). Dessa två var även de som hade ett lägre p-
värde än det kritiska tabellvärdet för en statistiskt signifikant skillnad med en 
signifikansnivå på 95% med två frihetsgrader (Tabell 4).  
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Fråga  Chikvadratfördelning Frihetsgrader  P-värde  
Q1 5,0 2 0,08 
Q2 0,89 2 0,64 
Q3 1,14 2 0,56 
Q4 6,04 2 0,05 
Q5 1,65 2 0,44 
Q6 1,23 2 0,54 
Q7 4,17 2 0,12 
Q8 4,61 2 0,10 
Q9 9,92 2 0,01 
Q10 1,44 2 0,49 
Q11 2,21 2 0,33 
Q12 1,40 2 0,50 

Tabell 4. Tabellen visar chikvadratfördelning, antalet frihetsgrader samt p-värde för frågorna Q1-
Q12 vilka ställdes till uppfödare av raserna american staffordshire terrier, border collie och 
whippet.  
 
 
3.2 Resultat av enkätundersökning till veterinärer 
Medelvärdet för varje ras beräknades för frågorna Q1-Q6 för att få en bild av hur raserna 
förhöll sig till varandra (Tabell 5). Boxplots (Figur 4) utfördes i statistikprogrammet R 
Commander. Det icke-parametriska testet Kruskal-Wallis valdes för vidare analys då 
normalfördelning inte uppnåddes. Då boxploten för datan blev svår att tolka gjordes även 
ett histogram för att visa frekvensen av svaren (Figur 5). Kruskal-wallistest gjordes på 
fråga Q1-Q6 med ras som responsvariabel. Chi-kvadrat, antalet frihetsgrader samt p-
värdet beräknades för samtliga frågor (Tabell 6). Den valda signifikansnivån för testet var 
95%. Resultaten gav högre p-värden än den valda signifikansnivån på 95 % tillåter. 
Följaktligen kunde ingen statistiskt signifikant skillnad uppmätas med avseende på 
insamlade data från de 38 veterinärer vilka deltog i studien.  Chi-kvadratvärdena för 
samtliga frågor låg under tabellvärdet för den valda signifikansnivån. Även detta tyder på 
att nollhypotesen ej kan förkastas.  
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Figur 4. Figuren visar boxplots framtagna med hjälp av statistikprogrammet R commander. Data 
kommer från enkätundersökningen utskickad till veterinärer och de sex boxplotsen baseras på 
frågorna Q1-Q6. Frågorna behandlade hur vida de upplevde att valparna haft ett allmäntillstånd de 
klassade som med någon anmärkning (Q1), om de klassade valpens lynne som reserverad (Q2), 
ovanligt rädd (Q3) eller aggressiv (Q4), utan anmärkning (Q5) och om de haft synliga sår (Q6).  På 
x-axeln representerar A american staffordshire terrier, B border collie och W står för rasen whippet.  
Y-axeln visar i hur hög grad veterinärerna tyckt att valpar från de respektive raserna uppvisat det 
som efterfrågats.  
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Figur 5. Histogrammet gjordes i statistikprogrammet R commander och visar frekvensen av svaren 
från enkätundersökningen till veterinärer. Ras A står för american staffordshire terrier, Ras B för 
border collie och Ras W för whippet. Frågorna behandlade hur vida de upplevde att valparna haft 
ett allmäntillstånd de klassade som med någon anmärkning (Q1), om de klassade valpens lynne som 
reserverad (Q2), ovanligt rädd (Q3) eller aggressiv (Q4), utan anmärkning (Q5) och om de haft 
synliga sår (Q6). 
 
 

Ras Medelvärde 
Q1-allmän-

tillstånd 
med 

anmärkning 

Medelvärde 
Q2- lynne 
reserverad 

Medelvärde 
Q3- lynne 
ovanligt 

rädd 

Medelvärde 
Q4- lynne 
aggressiv 

Medelvärde 
Q5- lynne 

utan 
anmärkning 

Medelvärde  
Q6- synliga 

sår 

American 
staffordshire 

terrier 

1,2 0,8 0,6 0,3 7,8 0,7 

Border 
collie 

0,8 1,5 1,0 0,3 7,9 0,3 

Whippet 0,7 2,7 1,1 0,1 7,4 1,0 

Tabell 5. Medelvärdet för de tre hundraserna baserat på enkätfrågor till veterinärer. Frågorna 
behandlade hur vida de upplevde att valparna haft ett allmäntillstånd de klassade som med någon 
anmärkning, om de klassade valpens lynne som reserverad, ovanligt rädd eller aggressiv samt utan 
anmärkning. Den sista frågan ställdes för att få fram om valparna haft några synliga sår som skulle 
kunna tyda på för hårdhänt lek.   
 
 
Fråga  Chi-kvadrat Frihetsgrader  P-värde  
Q1 15,2 9 0,09 
Q2 16,0 9 0,07 
Q3 12,1 8 0,15 
Q4 7,7 5 0,18 
Q5 6,9 7 0,44 
Q6 9,9 7 0,19 

Tabell 6. Värdena togs fram genom Kruskal-Wallistest med ras som responsvariabel för frågorna 
Q1-Q6. 
 

4 Diskussion 
4.1 Diskussion av enkät till uppfödare 
Resultat av det här slaget bör behandlas med försiktighet då de baseras på människors 
egen personliga uppfattning av de egna valparnas beteenden. Felkällor så som olika 
uppfattning, egna preferenser, personernas egen tolkning av beteenden, att uppfödarna 
enbart svarade för sin egen ras samt hur uppmärksamma de olika uppfödarna är på sina 
valpars beteenden kommer att påverka hur de besvarar enkäten. Då de endast kontaktades 
via mail kan det även ha uppstått olika tolkningar av frågorna och/eller skalans mått. 
Resultaten skulle därmed kunna visa på en skillnad i uppfattning av raserna, snarare än 
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en vetenskapligt observerbar sådan. Det skulle också kunna vara så att felkällorna medfört 
att resultaten missvisande. De uppfödare vilka besvarade enkäten hade i snitt haft sju 
kullar av den aktuella rasen. Detta kan ses som ett mått på deras erfarenhet, vilken kan 
anses vara hög då de haft ett flertal kullar. Då alla uppfödare vilka ingick i studien inte 
hade en valpkull för tillfället fick de besvara frågorna med hjälp av vad de kom ihåg av 
valparna, vilket är svårare än om de haft en aktuell kull att studera. Eventuella skillnader 
mellan uppfödarnas kullar skulle även kunna bero på miljöfaktorer snarare än genetiska 
skillnader. Metoden möjliggör dock en snabb insamling av ett stort material vilket gör 
den effektiv vid studier som utförs under en kort tidsperiod. Så länge en medvetenhet 
finns om metodens brister och tolkningen av resultaten görs med försiktighet kan en 
studie av detta slag bidra med är att ge en bild över hur valparna av de olika raserna 
uppfattas och därmed ge en utgångspunkt för vidare studier inom samma område. En 
liknande studie utfördes av Duffy et al. (2008) där rasrelaterade skillnader av aggression 
hos hundar undersöktes. De använde sig av en enkät vilken skickades ut till ägare av 30 
olika hundraser. Resultaten de fick fram tydde på att det fanns rasskillnader hos vuxna 
hundar vad gäller aggression. Pit bullterrier, akita och jack russel visade sig ha högre 
aggressivitet än övriga raser gentemot andra hundar. Australian cattle dogs uppvisade 
högre aggressivitet som riktades mot främmande människor än de andra raserna i studien. 
Den ras som uppvisade mest aggression mot både främmande människor och ägare var 
chihuahua.  
 
När det gällde nyfikenhet tydde medelvärdena i denna studie på att valpar av rasen 
american staffordshire terrier uppfattades som mer nyfikna på samtliga frågor, Q1-Q4, 
än de andra två raserna. Detta skulle kunna ge en fingervisning om att american 
staffordshire terrier över lag är en mer nyfiken ras än border collie och whippet. För 
vidare studier skulle det vara intressant att göra en kontrollerad observationsstudie av 
valpar av dessa tre raser. Detta för att se om det går att finna tydligare belägg för att hög 
nyfikenhet är ett karaktärsdrag för rasen american staffordshire terrier redan i 
valpstadiet. Detsamma gäller även det omvända, alltså att studera hur vida border collie 
och whippet visar lägre grad av nyfikenhet i dessa situationer som en följd av 
rastillhörighet. Border collies och whippets medelvärden för frågorna Q2-Q4 låg 
mycket nära varandra vilket tyder på att de uppfattas som relativt lika i sin nivå av 
nyfikenhet i situationer då de utsätts för nya ljud, nya föremål samt vid möte av andra 
djurarter. Deras nyfikenhet gentemot främmande människor skilde sig mer åt, här låg 
border collies medelvärde närmare american staffordshire terriers än whippets. En 
annan faktor vilken skulle kunna bidra till skillnaderna i medelvärde mellan raserna är 
skillnaden i antalen mätvärden samt svarsfrekvensen för respektive ras. Enkätens 
svarsfrekvens låg på 33% för american staffordshire terrier, 67% för border collie och 
57 % för whippetuppfödarna. Det är en stor skillnad och skulle kunna tyda på att 
uppfödarna av de olika raserna var mer eller mindre benägna att besvara de frågor som 
ställdes. Svarsfrekvensen medförde att det blev en skillnad i antalet mätvärden per ras 
för varje fråga. Mätvärdena för american staffordshire terrier var färre vilket skulle 
kunna vara en bidragande faktor till att det var den rasen som skiljde sig mest från de 
andra två vad gällde medelvärde. Genom att ha många mätvärden blir extremsvar 
mindre betydande för medelvärdet. När det inte finns lika många mätvärden däremot 
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påverkar extremsvar medelvärdet kraftigare, vilket skulle kunna vara fallet här. Man 
kan även tänka sig att de uppfödare vilka skulle ha besvarat enkäten med högre eller 
lägre värden tenderade vara de som valde att inte besvara enkäten alls. På det viset 
skulle studien få ett bortfall av en viss grupps uppfattning i undersökningen.  
 
Alla tre raserna fick samma medelvärde, 4, på fråga Q5 vilken behandlade deras tendens 
att släppa en annan valp som piper till under lek. Valparna piper till för att visa att leken 
har blivit för hårdhänt och uppfödarnas svar tyder på att de uppfattar sina rasers 
reaktioner på ett likartat sätt. När det gällde att springa efter föremål, ruska dem i 
munnen samt ge ifrån sig ljud under lek toppar american staffordshire terriers 
medelvärden. Border collie uppfattades vara lite mer benägna än whippet att springa 
efter föremål som kastas. Detta är kanske inte ett så förväntat resultat eftersom whippet 
är framtagen för harjakt och numera används för lure coursing där de jagar efter en 
tygtrasa, vilken simulerar ett byte (AWC, 2016). Deras motivation till att jaga efter 
kastade saker skulle därför kanske kunna förväntas vara högre än både border collies 
och american staffordshire terriers. En spekulation är att det faktum att leksaken 
kastades snarare än drogs över marken skulle kunna göra dem mindre benägna att jaga 
efter. Det skulle även kunna vara så att de rasspecifika beteendena inte visar sig i så 
pass tidig ålder, utan växer fram under individens uppväxt. Det skulle också kunna bero 
på någon av de många felkällor, vilka tidigare diskuterats, som uppstår då människor 
ombeds besvara en enkät. Nästa fråga stämmer lite bättre in på rasbeskrivningarna då 
border collie visade sig ruska föremål i mindre grad än de andra två. En vallhund ska 
inte bita tag under arbetet, men american staffordshire terrier och whippet är båda raser 
som historiskt sett har förväntats bita tag i ett byte och skaka för att göra stor skada och 
om möjligt döda detsamma (Temple & Deesing, 2013, s. 2017) (Britannica Academic1, 
2019). Border collie visade sig även vara mindre benägen att ge ifrån sig ljud under lek 
vilket skulle kunna komma sig av att skall vanligtvis inte ingår i vallningsarbetet. Än en 
gång, detta grundar sig enbart på uppfödarnas syn på sin egen ras, men de små 
skillnaderna vilka går att se när data behandlats ger en fingervisning om vilken sorts 
studie man skulle kunna gå vidare med för att hitta potentiella beteendeskillnader i 
valpstadiet.  
 
Under valpstadiet ansåg de flesta uppfödarna att valparna inte visade någon större 
benägenhet att vakta mat. Medelvärdet för rasen whippet låg på noll medan de andra två 
raserna fick 2 som medelvärde. Det skulle kunna tyda på att aggression kopplat till mat 
oftast inte uppvisas hos så pass unga individer. Det vore intressant att gå vidare med 
detta i en kontrollerad observationsstudie för att undersöka om så är fallet, samt om det 
finns någon rasskillnad vad gäller när aggression kopplat till mat börjar visa sig. Många 
vuxna hundar uppvisar inte heller någon aggression vid utfodring, men i de fall de gör 
det skulle det kunna vara av värde att veta i vilket utvecklingsstadium aggressionen 
börjar visa sig. Vad gäller underkastelsebeteende låg american staffordshire terrier i 
topp både vad gäller underkastelse mot människor och andra vuxna hundar. Resultaten 
är lite förvånande eftersom de historiskt sett använts som kamphundar (Stafford, 2006, s 
65) (Britannica Academic1, 2019) och därmed faller det sig troligt att underkastelse inte 
skulle vara ett av deras starkaste karaktärsdrag. Whippet visade mer underkastelse mot 
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andra vuxna hundar medan border collie fick ett högre medelvärde än whippet när det 
kom till att visa underkastelse mot människor. Även om medelvärdena ligger väldigt 
nära varandra för alla tre raserna så tyder de på att det finns mycket spännande att 
undersöka inom ämnet. Sista frågan handlade om i hur hög grad valparna sökte sällskap 
av andra individer. Återigen toppar american staffordshire terrier, med ett medelvärde 
på 8, vilket tyder på att uppfödarna anser att valparna är väldigt kontaktsökande. Border 
collie fick ett medelvärde på 6,5 medan whippet fick 5. Även detta är relativt höga 
siffror och visar att uppfödarna anser att deras hundar är sociala och uppsöker sällskap 
redan i valpstadiet. För vidare studier vore det intressant att titta närmare på deras 
kontaktsökande beteende och om det finns några rasrelaterade skillnader, både vad 
gäller när de börjar uppsöka annat sällskap än modern samt i vilken utsträckning de vill 
ha sällskap. Studier av detta slag skulle kunna vara av värde för valpköpare när de väljer 
ras beroende på om hunden ska vara ensam mycket eller om man ska ha en eller flera 
hundar i familjen.  
 
Efter att insamlade data från enkäterna analyserats visade sig två frågor, Q4 samt Q9, ha 
högre chi-kvadratfördelning än det kritiska tabellvärdet för den valda signifikansnivån 
på 95%. Dessa hade även ett lägre p-värde än det kritiska tabellvärdet för en statistiskt 
signifikant skillnad för samma signifikansnivå med två frihetsgrader. Fråga Q4 
behandlade valparnas grad av nyfikenhet gentemot andra djurarter. Detta var en fråga 
vilken en del uppfödare inte kunde besvara då valparna inte haft någon möjlighet att 
interagera med andra djurarter innan de lämnade uppfödaren. Därmed skulle skillnaden 
kunna bero på att antalet mätvärden var färre för den här frågan och därmed gav en 
missvisande bild av valparnas beteende. Den andra frågan där en statistiskt signifikant 
skillnad kunde uppmätas, Q9, rörde valparnas benägenhet att vakta mat. Som tidigare 
nämnts visade ingen av raserna någon större tendens till aggression vid utfodring i så 
ung ålder. Även om statistiken visar på en signifikant skillnad är det troligt att en av de 
många felkällor vilka följer med enkätundersökningar påverkat resultatet, men resultatet 
inbjuder till vidare studier.  
 
I en studie av Robinson med kollegor (2016) gick det att se vissa drag hos de vuxna 
hundarna som kunde kopplas till deras beteende som valpar, men det gick inte att 
fastställa något säkert samband. I diskussionen tryckte de på att deras dataunderlag inte 
var tillräckligt stort för att fastställa i hur stor utsträckning beteenden följde med upp i 
vuxen ålder. De kopplade inte de uppmätta beteendena till någon sorts standard för 
rasen utan tittade istället på hur vida vissa parametrar kunde förutse vilken ras valpen i 
fråga tillhörde baserat på testresultaten för densamma. Deras och denna studie skulle 
mycket väl kunna dra nytta av varandras resultat och använda varandras sätt att 
analysera data för att få en tydligare bild av beteendevariationen. Eftersom beteenden är 
så pass komplexa och påverkningsbara både vad gäller gener och miljö är det nog svårt 
att hitta tydliga samband mellan valpens och den vuxna hundens beteende. I deras 
studie såldes valparna vid åtta veckors ålder till sina tänkta köpare och kontaktades 
sedan sex år senare för att fylla i en enkät om hundens beteende. Det är ett liknande 
tillvägagångssätt som i denna studie, så nästa steg skulle kunna vara att göra en 
uppföljning av de valpar vilka ingick i denna studie även i vuxen ålder.   
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Vuxna hundars beteende är inte enbart rasbundet utan påverkas även av miljön, speciellt 
under valptiden då de är som mest formbara (Thomson, 2011; Lord et al. 2013). Det är 
välkänt att valpens första levnadsmiljö domineras av modern vars omsorg i hög grad har 
visat sig påverka beteendeutvecklingen hos många däggdjur (Caldji et al. 1998; Francis 
och Meaney, 1999; Murgatroyd et al.2015; Henriques et al. 2014; Birnie et al.2013; 
Guardini et al.2016; Mello et al.2011). Även uppfödaren utgör en betydande del av 
valpens miljö de första månaderna. Detta gör att även uppfödaren skulle kunna påverka 
beteendeutvecklingen under denna kritiska period. Socialisering med både människor 
och djur är av vikt liksom att valpen vänjer sig vid nya ljud och miljöer på ett positivt 
sätt (Thomson, 2011). Den som sedan kommer att dominera valpens miljö är 
valpköparen, vilken i regel tar över ansvaret för hunden när den är omkring åtta veckor 
gammal. Även detta utgör en tid då valpen är mycket mottaglig för yttre påverkan 
(Thomson, 2011). Eftersom de första månaderna är väldigt viktiga är det av hög vikt att 
alla miljöer valpen möter under den här tiden möjliggör en normal utveckling. Som 
valpköpare är det viktigt att ha klart för sig att man inte enbart kan sätta sig ned och leta 
efter en rasstandard som stämmer överens med vad man förväntar sig av hunden. Det 
handlar i mångt och mycket om hur miljön format just den individ man köper. Kanske 
är det därför rasstandarden tar upp så pass lite av rasens karakteristiska beteende och 
istället lägger fokus på exteriör. Självklart spelar även generna en stor roll, så valet av 
föräldradjur är också av vikt (Lord et al. 2013). En person som t.ex. vill använda sin 
hund till vallning borde enligt rasstandarden (RAS, 2009) välja border collie av de tre 
raserna som är aktuella i denna studie. Thomson (2011) skriver att en ung valp bör 
presenteras för nya miljöer, händelser, föremål och ljud på ett lugnt och stabilt sätt. 
Annars finns det risk för att hunden svarar med rädsla när den ställs inför samma 
situation som vuxen.  
 
Sammanfattningsvis tyder denna studie på att det skulle kunna finnas rasskillnader i 
valparnas beteende redan innan de lämnar uppfödaren. Dock ska resultaten behandlas 
med försiktighet pga. de felkällor enkätundersökningar av detta slag för med sig. Studien 
bidrar med en grund för vilka frågor som är mest intressanta att gå vidare med i en 
kontrollerad observationsstudie inom ämnet. Som nybliven hundägare väljer man valp 
efter hur man tror att den vuxna hunden kommer att passa in i vardagen. Detta gör det 
ytterst intressant om man genom att studera valpens beteende hos uppfödaren i viss grad 
kan förutse hur hunden kommer att utvecklas beteendemässigt. Värt att notera är att 
Svenska Kennelklubben har information om hur man väljer ras och uppfödare, men 
ingenting om hur man väljer ut en specifik valp i kullen. Kanske beror denna brist på 
information helt enkelt på att det inte finns studier som visar på ifall den unga valpens 
beteende är kopplat till den vuxna individens. Detta gör det till en ännu mer benägen fråga 
för framtida studier att utreda hur vida ett sådant samband existerar eller inte.  
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4.2 Diskussion av enkät till veterinärer 
När enkätsvaren från veterinärerna samlats in och analyserats med hjälp av Kruskal-
Wallistest gick det inte att finna någon statistiskt signifikant skillnad för någon av 
frågorna Q1-Q6. Den valda signifikansnivån var den samma som för enkätsvaren från 
uppfödare, alltså 95%. Samtliga p-värden var högre än tabellvärdet för den valda 
signifikansnivån. Chi-kvadratvärdena låg i sin tur under tabellvärdet vilket även det tyder 
på att nollhypotesen inte kan förkastas. Veterinärstationen utgör en helt främmande miljö 
för valparna och det är mycket intryck för dem att ta in. Detta skulle kunna påverka 
valparna så pass mycket att eventuella rasskillnader kommer bort i den osäkerhet de säkert 
upplever i den nya situationen. Som Scott och Fuller (1965) tog upp så uppvisar alla 
hundraser samma grundläggande beteende, vilket skulle kunna förklara att valparna inte 
skiljde sig så mycket från varandra i den nya miljön. Man skulle kunna tänka sig att då 
de unga hundarna blir osäkra raderas lite av det avelsarbete människan lagt ner under 
många generationer. Valparna faller istället tillbaka till att agera mer primitivt. Detta 
skulle göra att man snarare bör se dem som hundar än som olika raser i en sådan situation. 
Veterinärerna träffar även valparna under väldigt kort tid vilket ytterligare försvårar att 
uppmärksamma skillnader mellan raserna. Dessutom är de antagligen inte inriktade på att 
lägga märke till beteendeskillnader hos valparna utan är mer koncentrerade på sitt arbete. 
Genom att basera enkäten på den blankett de använder sig av i samband med en 
valpbesiktning försökte studien underlätta för de medverkande. Svarsfrekvensen låg på 
76% vilket visar att många av de tillfrågade veterinärerna tog sig tid att besvara enkäten. 
En felkälla skulle kunna vara att de som valde att inte delta hade en annan bild av 
valparna. Därmed skulle man få ett bortfall av en viss grupps åsikter vilken skulle ge en 
missvisande bild av hur veterinärer över lag uppfattar valpar av de tre aktuella raserna.  
 
Veterinärerna togs med i studien för att försöka få en mer opartisk bild av de tre raserna, 
då uppfödarna förmodades vara mer partiskt inställda till sin egen ras. En tolkning av 
resultaten är att veterinärgruppen gjorde just det och kunde med sin mer objektiva 
inställning visa att det inte existerar några rasskillnader så tidigt i hundarnas 
utvecklingsprocess. En annan möjlig förklaring är att den gemensamma etologin hos arten 
blev mer tydlig när valparna var osäkra och beteendeskillnaderna fick inte samma 
utrymme som i hemmiljön. Det är möjligt att utfallet av samma enkät skulle bli 
annorlunda om veterinärerna fyllde i svaren medan de utförde undersökningarna. Även 
då ingen skillnad kunde detekteras mellan raserna utgör insamlade data intressant 
material när det gäller hur valpar beter sig under en valpbesiktning. Detta är en intressant 
aspekt för framtida studier att undersöka ifall det skulle vara så att hundens beteende som 
art snarare än som ras visar sig mer eller mindre i olika situationer.   
 

5 Slutsatser 
Det är allmänt känt att det finns stora rasskillnader mellan vuxna hundar vad gäller 
beteende. Resultaten i denna studie tyder på att beteendemässiga skillnader mellan dessa 
tre raser inte är statistiskt signifikanta i valpstadiet, vare sig när uppfödare eller 
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veterinärer tillfrågades. En liten skillnad kunde uppmätas vad gällde valparnas 
nyfikenhet mot andra djurarter samt deras tendens att vakta mat. Enkätundersökningar 
av detta slag har dock så pass mycket felkällor att en så liten statistiskt signifikant 
skillnad inte bör leda till att nollhypotesen förkastas. Däremot bidrar resultaten med en 
inblick i hur uppfödarna samt veterinärer uppfattar valpars beteenden och ger en grund 
för vart vidare studier kan börja undersöka beteendemässiga rasskillnader.   
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Bilagor 
5.1 Bilaga 1 Enkät till uppfödare 
Enkät till uppfödare 
Hej! 
För att svaren ska bli så användbara som möjligt så skulle jag vilja att du väljer ut en kull 
som du anser dig komma ihåg mycket om och håller dig till den genom hela enkäten. För 
att det inte ska ta så lång tid för dig att fylla i enkäten så ber jag dig även att välja ut två 
valpar ur kullen som du håller dig till. De flesta frågorna kommer gå att besvara två gånger 
och det är då tänkt att du bedömer varje valp en gång per fråga.  
Till exempel: I hur grad anser du att leksaker är intressanta för valpen på en skala från 0-
10?  
Valp 1 tycker väldigt mycket om att leka med leksaker och ägnar större delen av sin lektid 
åt det så den hamnar högt på skalan.  
Valp 2 leker nästan uteslutande med kullsyskon utan att leksaker är inblandade och 
hamnar därför lågt på skalan. 
 
Tänk på att skalan sträcker sig mellan 0-10 samt vet ej så du kan behöva använda 
scrollningsverktyget under frågorna beroende på i vilket format din webbläsare öppnar 
enkäten i för att se hela skalan.  
 
ENG: 
Hello! 
For the answers to be as useful for me as possible I would like you to pick one litter that 
you think that you remember much about and stick to that one during the survey. To 
shorten it down a bit so it doesn’t take too long for you to fill in the survey I would also 
like you to select two puppies in the litter that you stick to. Most questions can be 
answered two times, one for each puppy.  
For example: In what degree does the puppy enjoy playing with toys in a scale of 1-10?  
Puppy 1 likes playing with toys and spends much of its time doing so, and therefore gets 
a high rate on the scale. 
Puppy 2 does not show interest in toys but plays with its brothers and sisters instead, and 
therefore gets a low rate on the scale. 
 
The scale stretches from 1 to 10 and depending on your web reader you might have to 
scroll by using the scroll tool under the questions to see the whole scale.  
 
Vilken ras föder du upp? Eng: What breed do you have? 

• American staffordhire terrier 
• Border collie 
• Whippet 

Vad heter din kennel? Eng: What is the name of your kennel? 
 
Är du man eller kvinna? Eng: Are you a man or a woman? 



  
 

II 

 
Hur många kullar har du haft av den aktuella rasen? Eng: How many litters have you had 
of this particular breed? 
 
När du valde ut två valpar till enkäten, vad gjorde att du valde just dem? (tex de 
representerar "normalvalpen", utgör två extremer, du kommer ihåg mycket om dem) Eng: 
When you picked the two puppies to stick to trough the survey, what made you choose 
them in particular? (for example: did they represent the "normal puppy", or are they very 
different from each other, or do you remember much about them) 
 
Q1. Nyfikenhet: I hur hög grad är valpen intresserad av främmande människor? Eng: 
Curiosity: In what degree is the puppy interested in strangers? 
 
Q2. Nyfikenhet: I hur hög grad reagerar valpen med nyfikenhet på nya föremål? 
Curiosity: In what degree does the puppy react with curiosity when new objects are 
presented? 
 
Q3. Nyfikenhet: I hur hög grad reagerar valpen med nyfikenhet på nya ljud? Curiosity: 
In what degree does the puppy react with curiosity on new sounds? 
 
Q4. Nyfikenhet: I hur hög grad är valpen intresserad av andra djurarter? Curiosity: In 
what degree is the puppy interested in other animal species?   
 
Har du några kommentarer eller reflektioner kring frågorna under temat "nyfikenhet"? 
Do you have any questions or thoughts about the "curiosity" questions? 
 
Q5. Lek: I hur hög grad anser du att valpen släpper en annan valp som piper till under 
lek? Play: In what degree does the puppy let go of another puppy that squeaks when they 
play? 
 
Q6. Lek: I hur hög grad anser du att valpen är benägen att springa efter föremål som 
kastas iväg? Play: In what degree does the puppy want to run after objects that someone 
throws? 
 
Q7. Lek: I hur hög grad anser du att valpen ruskar föremål den håller i munnen? Play: In 
what degree does the puppy shake objects it holds in the mouth? 
 
Q8. Lek: I hur hög grad anser du att valpen ger ifrån sig ljud under lek? Play: In what 
degree does the puppy makes noise during play? 
 
Lek: Anser du att de leker för hårt ibland? Om ja, berätta hur (t.ex. skador, de låter för 
mycket, leken ser hårdhänt ut etc.). Eng: Do you think that the puppies play too hard with 
each other sometimes? If yes, please describe in what way (injuries, too much noise, it 
looks tough) 
 



  
 

III 

Har du några kommentarer eller reflektioner kring frågorna under temat "lek"? Eng: Do 
you have any questions or thougts about the "play" questions? 
 
Q9. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen vaktar mat från andra individer? Social: In 
what degree does the puppy guard food from other individuals? 
 
Q10. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen visar underkastelse mot vuxna hundar? 
Social: In what degree does the puppy show submission towards adult dogs? 
 
Q11. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen visar underkastelse mot människor? 
Social: In what degree does the puppy show submission towards people? 
 
Q12. Socialt: I hur hög grad anser du att valpen söker sällskap från andra individer 
(hundar, andra djur, människor)? Social: In what degree does the puppy search the 
company of other individuals (dogs, other animals, humans)? 
 
Har du några kommentarer eller reflektioner kring frågorna under temat "socialt"? Eng: 
Do you have any questions or thoughts about the "social" questions? 
 
Tack så mycket för din tid! Jag hoppas att några av frågorna fick dig att le av minnet av 
dina fina valpar och att de även kanske väckte gamla minnen. Eng: Thank you for your 
time! I hope that some of the questions made you smile and raised some old memories of 
your beautiful puppies. 
 
5.2 Bilaga 2 Enkät till veterinärer  
 
Enkät till veterinärer  
Hej! 
Om det är så att du inte känner att du har tillräcklig erfarenhet av någon av raserna så var 
vänlig och fyll bara i för de som du har erfarenhet av och kryssa i vet ej på den/de raser 
du inte kan besvara.  
 
Observera att skalan sträcker sig från 0-10 samt vet ej och beroende på vilken webbläsare 
du använder dig av så kan du behöva använda dig av scrollverktyget under varje fråga för 
att se hela skalan. 
 
Har du gjort en valpbesiktning av någon av dessa raser? 

• American staffordshire terrier 
• Border collie 
• Whippet 

Vilken veterinärstation arbetar du på? 
 
Q1. I hur hög grad anser du att valpar av rasen ... uppvisar ett allmäntillstånd som INTE 
är utan anmärkning? 



  
 

IV 

 
Möjlighet till kommentar 
 
Q2. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som 
reserverad? 
 
Möjlighet till kommentar 
 
Q3. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som rädd? 
 
Möjlighet till kommentar 
 
Q4. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som 
aggressiv? 
 
Möjlighet till kommentar 
 
Q5. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … uppvisar ett lynne du klassar som UA? 
 
Möjlighet till kommentar 
 
Q6. I hur hög grad anser du att valpar av rasen … har börjat blöda till följd av lek, baserat 
på hudens kondition? 
 
Möjlighet till kommentar 
 
Tack för din tid! 
 
5.3 Bilaga 3  
Bifogad information i mailet till uppfödare: 
Hej! 
Mitt namn är Josefin Töllborn och jag skriver mitt examensarbete för min 
kandidatexamen i biologi om valpars utveckling och beteende. För att samla in data 
vänder jag mig till uppfödare eftersom det är ni som känner era djur bäst. Jag har utformat 
en enkät som berör valparnas utveckling och jag skulle vara mycket tacksam om ni ville 
besvara den. Det tar inte så lång stund att fylla i enkäten då större delen är kryssfrågor 
och själv så tycker jag även att många fina minnen väcks till liv av de härliga valpar man 
haft under åren.  
Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Den enda personliga informationen som samlas in 
är ert kennelnamn som ni får fylla i och detta görs enbart för att jag ska veta vilka som 
har besvarat enkäten. I studien kommer samtliga svar att redovisas anonymt.  
 
Tack på förhand för ert deltagande i min studie! All information ni kan bidra med är av 
stor vikt.  



  
 

V 

Bifogad information i mailet till uppfödare engelsk version:  
Hello!  
My name is Josefin Töllborn and I´m working on my Bachelor work in biology. My work 
aims to investigate the behavior and development of puppies. To do so I have put together 
a survey for kennels to fill in, because you know your dogs best.  
I would like to ask you to take part in the survey by following the link below, it will only 
take five minutes of your time.  
 
The only personal data that will be collected is your kennels name. In my essay no 
personal data will be presented, so your answers will not be connected to you in any way. 
All participation is of course voluntary but I would very much appreciate your answers.   
 
With kind regards,  
Josefin Töllborn 
 
 
5.4 Bilaga 4 
Bifogad information i mailet till veterinärer:  
 
Hej! 
Mitt namn är Josefin Töllborn och jag skriver mitt examensarbete i Biologi om valpars 
utveckling och beteende. För att samla in data vänder jag mig bland annat till veterinärer 
för att få en mer objektiv bild av valpars mentalitet.  
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde avvara fem minuter till att besvara min enkät. 
Det mesta är kryssfrågor för att inte ta så mycket av er tid i anspråk. Det är bara att klicka 
på länken för att 
delta: https://docs.google.com/forms/d/1Mo_lQIbWWSl8thpiJ_oIf104c-
YzkawT9SeQDc6D0lU/viewform 
 
Medverkan är så klart frivillig men alla svar är av stor vikt för studien.Då jag inte kan nå 
varje enskild veterinär genom mail så vore jag tacksam om ni kunde sprida den på er 
veterinärstation så att så många som möjligt får möjlighet att delta. 
 
Den enda personliga informationen som samlas in är vilken veterinärstation ni arbetar på. 
I studien kommer dock all data att avanonymiseras så ert svar kommer inte vara kopplat 
till er på något sätt.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Josefin Töllborn 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Mo_lQIbWWSl8thpiJ_oIf104c-YzkawT9SeQDc6D0lU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Mo_lQIbWWSl8thpiJ_oIf104c-YzkawT9SeQDc6D0lU/viewform


  
 

VI 

 
 
Med vänliga hälsningar,  
Josefin Töllborn  
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