
 

 

 

  

 

HÄLSOENKÄT 

2016 
Svenska Staffordshire Bull Terrierklubben 

 
SAMMANFATTNING 
Ägarna till nio av tio av de 866 hundar som finns i 

enkäten ger hundarnas hälsa högsta eller näst 

högsta betyg i helhetsbetyg. Samtidigt anger en av 

fyra att hundarna har eller har haft problem med 

hud och allergi. Lika många anger att det finns eller 

har funnits problem med rörelseapparaten samt 

med tänder och bett. 

Uppfödarkommittén 
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Om undersökningen, syfte och metod 
Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av hälsostatusen bland hundar av rasen 

Staffordshire bullterrier. Den vände sig till både uppfödare, ägare och före detta ägare av rasen. 

Tidigare har det genomförts hälsoenkäter, men dessa har enbart varit riktade till uppfödare. 

Enkäten genomfördes genom en webbaserad enkät, där frågorna utformades av 

Uppfödarkommittén, och baserades på hälsoenkäten som gjordes 2010 samt SKK:s mall för 

hälsoenkäter.  

 

När enkäten bedömdes att vara klar, distribuerades den dels till uppfödare via mailutskick med 

uppmaning att vidarebefordra till sina valpköpare, men även via rasklubbens hemsida. Man 

uppmuntrade också spridning och länken lades av engagerade hundägare och uppfödare upp på 

olika diskussionsforum på internet för att nå så många som möjligt 

Enkäten låg ute 13 maj 2016 till och med 31 augusti 2016. 

Inkomna svar, bortfall och felkällor 
När dubbletter och icke identifierbara svar rensats bort hade det kommit in 866 unika svar. 

Enkäterna var väl ifyllda och det fanns enbart ett litet internt bortfall. 

Eftersom enkätsvaren bygger på andrahandsuppgifter från ofta inte medicinskt skolade (dvs ägarna) 

finns en felkälla i form av att man kanske missuppfattat veterinär, eller diagnostiserat sjukdomar på 

egen hand. Å andra sidan kan man läsa mellan raderna i enkätsvaren ett stort kunnande hos många 

ägare.  

För att få en uppfattning om hur representativa dessa 866 svar är för rasen får man titta på hur 

många hundar som registrerats.  Mellan 2006 och 2015 har ca 7200 staffar registrerats av SKK. Detta 

innebär att om man antar att svaren inkommit från hundar födda 2006 och 2015 har man fått in svar 

från ca 12% av populationen.  Eftersom avlidna hundar inte registreras i SKK:s register är det svårt att 

få en mer exakt uppskattning. 

Om svaren från dessa 12% stämmer överens med resten av populationens hälsostatus är mycket 

svårt att säga något om. Även om det är många svar, så kan man inte överföra förekomsten av 

problem till hela populationen Staffordshire Bullterrier i Sverige, eftersom det inte är ett 

slumpmässigt urval av de som blivit ombedda att svara.  

Eftersom urvalet inte är slumpmässigt kan man inte heller göra t.ex. statistiska signifikanstest för att 

se hur troligt det är svaren i undersökningen stämmer överens med hela populationen.  

Man kan inte heller säkert säga om något problem, sjukdom eller annat har ändrats mellan 

hälsoenkäten 2010 och den 2016, eftersom eventuella skillnader inte behöver vara representativt för 

rasen.  

Däremot ger den viktiga indikationer av vad som är vanliga problem. Dock skall alla resultat som 

presenteras ses som ”så här stor andel av de som svarat på enkäten har problem med XX” – inte ”så 

här stor del av staffarna har problem med XX” 

Hälsoenkäten är, trots sina brister, ett av de viktigaste redskapen för att få en uppfattning om 

hälsoproblemen inom rasen.  

För att undersöka hur väl de som svarat på enkäten stämmer överens med hela gruppen 

Staffordshire bullterriers i Sverige kan man titta på de områden där det finns statistik, både för de 
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som svarat på enkäten och för samtliga registrerade hundar. Det rör t.ex. hur stor del av grupperna 

som gör olika hälsotest som registreras av SKK och hur resultatet fördelas. 

Tesen är att de som rapporterat in svar mer måna om hundarnas hälsa och mer intresserade av 

rasklubbens hälsoarbete än de som inte fyllt i. En indikation på detta är att de som svarat på enkäten 

i högre grad än andra har genomfört tillgängliga hälsotester, t.ex. är två tredjedelar av hundarna som 

deltagit i enkäten höftledsröntgade och avlästa hos SKK, jämfört med ca 30 procent i populationen i 

stort.  

Om man tittar på resultaten av hälsotesterna kan man jämföra resultaten som registreras i SKK:s 

databaser och de hundar vars ägare har svarat på enkäten. 

 

Där kan man se att de hundar hälsoenkäten gäller har ett något bättre höftledsröntgenresultat än 

hela gruppen HD-röntgade staffar. Detsamma gäller armbågsröntgen.  

Det har inte kommit till UK:s kännedom att någon aktivt valt att inte fylla i enkäten på grund av 

utformning av frågor eller dyl. Dock fick UK ett par synpunkter om att enkäten var svår att fylla ifrån 

vissa mobiler och plattor, då den inte var fullt mobilanpassad. 

Demografi 

Kön och ålder 

Ålder/Kön Hane Tik Total 

Valp 0-9 mån 31 44 75 

Junior 9-15 mån 29 43 72 

Unghund 15-24 mån 58 61 119 

Vuxen 2 år-8 år 200 260 460 

Veteran äldre än 8 år 36 52 88 

Hunden är avliden 28 22 50 

Vet ej 1 1 2 

Total 383 483 866 

I 2010 års hälsoenkät var det 651 inkomna svar, 363 tikar och 288 hanar. 
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Vikt och höjd 
Rasstandarden anger önskvärd höjd på 36-41 cm. Vikten skall för hanar ligga mellan 13 och 17 kg. 

Tikar skall väga mellan 11 och 15,5 kg.  

Bland hanarna över 15 mån är det bara en fjärdedel av hanarna som ligger inom rasstandard när det 

gäller både höjd och vikt. Medelvikten för hanarna i enkäten är 18 kg och medelhöjden är 41 cm. 

HANAR Upp till 13 kg 13-17 kg 18-20 kg 21-23 kg 
Över 23 
kg 

Upp till 30 
cm  1 1 1  
31-35 cm  4  2  
36-41 cm 1 85 100 11 1 

42-45 cm  18 54 23 3 

Över 45 cm  1 5 6 3 

(Rasstandard är markerat i grönt) 

 

Bland tikarna över 15 mån är det nästan två tredjedelar som ligger inom rasstandard när det gäller 

både vikt och höjd. Medelvikten för tikarna i enkäten är 15 kg och medelhöjden är 38 cm. 

TIKAR Under 11 kg 11-16 kg 17-19 kg 20-23 kg Över 23 kg 

Upp till 30 
cm   1   

30-35 cm 4 42 1 1 1 

36-41 cm 1 250 56 7 2 

42-45 cm  15 11 3  
(Rasstandard är markerat i grönt) 

I 2010 års enkät var höjd och viktfrågorna något annorlunda formulerade och relationen mellan vikt 

och höjd kan inte göras på samma sätt. Detta gör att man bara kan se hur stor andel hanar som ligger 

över 18 kg och hur stor andel tikar som ligger över 16 kg. 

Vikt 2010 2016 

Andel hanar över 18 kg 59% 65% 

Andel tikar över 16 kg 43% 39% 

 

Färger 
Bland de 866 svaren som kommit in är den vanligaste färgen brindle, inklusive de hundar som har 

vita tecken i sin brindle, t.ex. vitt på svans, bröst eller tassar. Därefter kommer röd och svart. Den 

blåa färgen som har kommit att dominera rasen i Storbritannien har inte slagit igenom i Sverige.  
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Aktivering 
På frågan ”Hur använder du din hund” kunde flera alternativ ges.  

 

I stort sett alla använder staffen som sällskaps- och familjehund. Fler än sex av tio håller på med 

någon aktivitet (förutom sällskaps- och familjehund eller avel). De vanligaste aktiviteterna är 

utställning, lydnad, spår, rallylydnad och agility.  

I kategorin ”övrigt” finns aktiviteter som räddningshund, vårdhund, rallymix, diabeteshund, parkour 

mm.  

Av de hundar som håller på någon aktivitet är det en majoritet som sysslar med flera olika, t.ex att 

man både använder hunden till utställning och lydnad.   

Uppfödare 
En majoritet av hundarna kommer från svenska uppfödare som är medlemmar i rasklubben.  
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Medlemslista hämtat från hemsidan 2016-09-03 

Det är stora skillnader mellan uppfödare hur stor andel av de registrerade hundarna som finns med i 

hälsoenkäten.  

Nedan finns en tabell med de svenska uppfödare med registrerat kennelnamn där det kommit in svar 

från 10 eller fler av de registrerade hundarna.  

Uppfödare Antal svar 
Andel av 
registrerade hundar 

Little Frogs 51 36% 

Katchanii's 45 33% 

Ballstaff 26 16% 

Matheriz 26 33% 

Kronsäter's 24 11% 

Emmerdale's 23 15% 

Bismas 20 32% 

Garpenborg's 18 8% 

Tadpoles 16 22% 

Rascalstaff 15 50% 

Joddricks 14 12% 

Metal Staff 14 11% 

Mindblowing 13 62% 

Elielunds 11 5% 

Elite Staff 11 8% 

Heart Staff 11 18% 

Snögrisens 11 23% 

Hit An' Run 10 26% 
Andelen är uträknat genom att på SKK:s avelsdata söka på kennelnamnet. Antalet svar på hälsoenkäten 

divideras med antalet träffar på avelsdata och räknas därefter om till procent. Observera att avlidna hundar 

inte registreras och att det kan påverka kennlar som haft verksamhet under lång tid genom att de får lägre 

andel svar. 
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Avel 
Hundägarna fick frågan om hundarna dels haft avkommor och om man planerade avla vidare på 

hundarna. 

Avel Hane Tik 

Har haft 1–10 avkommor 8% 19% 

Har haft fler än 10 avkommor 7% 8% 

Planerar att para (oavett om tidigare avkommor eller inte) 14% 24% 

 

Kastrering 
Ungefär var fjärde hund är antingen kirurgiskt eller kemiskt kastrerad. 

Kastrering Hane Tik 

Kastrerad 23% 22% 

Kemiskt kastrerad 3%  
 

Om man tittar på anledning till kastrering är det vanligare bland hanar än bland tikar att det rör sig 

om beteendemässiga orsaker. Den vanligaste anledningen för tikar till kastrering är medicinska 

orsaker 

Kastreringsorsak Hane Tik 

Medicinska orsaker 20% 46% 

Beteendemässiga orsaker 31% 13% 

Andra orsaker 43% 39% 

Ej angett 5% 2% 

 

Bedömt hälsotillstånd 
Hundägarna ombads bedöma hundens allmänna hälsotillstånd som helhet. Och generellt anser man 

att hundarna har ett gott mående. Det finns inga större skillnader mellan könen, men man ser ett 

sjunkande betyg ju äldre hunden blir. 

Ålder/Kön Hane Tik Totalsumma 

Valp 0–9 mån 4,7 4,9 4,8 

Junior 9–15 mån 4,7 4,8 4,7 

Unghund 15–24 mån 4,8 4,7 4,7 

Vuxen 2 år-8 år 4,6 4,6 4,6 

Veteran äldre än 8 år 4,1 4,1 4,1 

Totalsumma 4,6 4,6 4,6 
Totalt 816 individer, då avlidna hundar är borttagna 

Om man tittar på spridningen ser man att nästan tre av fyra ger hundens allmänhälsotillstånd högsta 

betyg, medan ungefär tio procent ger betyget tre eller lägre. 
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Avlidna hundar 
Det har kommit in 50 svar som rör avlidna hundar. De som skickat in svar gällande avlidna hundar har 

blivit ombedda att fylla i huvudsaklig dödsorsak och ålder vid dödsfallet.  

På grund av enkätens utformning har det kommit in en handfull svar där hunden inte angivits som 

avliden, men dödsorsak ändå angivits. Dessa har inte räknats med i sammanställningen.  

Dödsorsak Antal 

Ålder  
(ospecifika ålderssymptom) 11 
Problem med leder/muskler/skelett  

(t.ex smärta i rörelseapparaten) 
8 

Problem med mentalitet  
(t.ex rädsla eller aggressivitet) 7 

Tumörsjukdomar 7 

Övrigt 5 

Olyckshändelse/Yttre skada  
(T.ex. förgiftningar eller trafikolyckor) 4 

Problem med hud/allergier  
(t.ex demodikos, klåda) 4 
Problem med nervsystem/hjärna  
(t.ex. epilepsi) 3 

Ej angett 1 

Totalsumma 50 

 

Medelåldern för dödsfallen är 6,4 år. Det är för få svar per dödsorsak för att det skall vara relevant 

att räkna ut medel för olika orsaker.  
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Hud och allergi 
Var sjätte hund, 16 procent, som svarat på enkäten har haft problem med långvariga eller upprepade 

hudproblem eller klåda.  

Det är ingen större skillnad mellan könen. Andelen som har haft problem ökar ju äldre hundarna är, 

vilket troligtvis förklaras av att tiden att ha råkat ut för episoder av klåda och hudproblem har varit 

längre. 

Om man tittar på sju olika problem: Generell demodikos, lokal demodikos, furunkulos, atopi, 

foderallergi, svamp samt andra problem kopplade till hud och allergi, är det nästan tre av tio som 

haft minst ett av dessa problem. Det innebär att många av de som drabbas av dessa problem inte 

upplever att det blir långvariga eller upprepade problem med hud eller klåda. 

Det vanligaste problemet är svamp, därefter lokal demodikos. 

 

”Ja” avser de som svarat att det förekommer eller förekommit problem 

Sju procent anger att de har ”andra hud eller allergiproblem”. De har kunnat utveckla vilka problem 

de haft. Det handlar ofta om olika sorters specifika allergier, så som kvalsterallergi, eller ospecificerad 

klåda som krävt medicinering. Något annat som nämns av flera är fukteksem. 

Bland de hundar vars ägare har fyllt i hälsoenkäten är det vanligare att hanar har minst ett av de sju 

problemen. 

Kön Minst ett problem 

Hane 32% 

Tik 24% 

 

När det gäller ålder ser man en oväntat stor andel juniorer med minst ett av problemen inom hud 

och allergi. Det normala vore att det är en någorlunda jämn ökning ju äldre hunden blir.  
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Om skillnaden mellan könen eller den stora andelen juniorer med problem beror på slumpen eller 

om det är en faktisk ökning i hela populationen av Staffordshire bull terrier i Sverige går inte att säga 

något säkert om, se kapitlet Inkomna svar, bortfall och felkällor.  

Ålder Minst ett problem 

Valp 0–9 mån 9% 

Junior 9–15 mån 28% 

Unghund 15–24 mån 22% 

Vuxen 2 år-8 år 30% 

Veteran äldre än 8 år 35% 

Hunden är avliden 36% 

Vet ej 0% 

 

Ytterligare ett sätt att undersöka förekomsten av problem inom hud och allergi är att titta på 

uppfödarkategorier. Där kan man se att det bland hundarna som förekommer i hälsoenkäten är att 

det är färre importer som har problem med hud och allergi. Störst andel är bland uppfödare utan 

registrerat kennelnamn. 

Uppfödarkategori Andel med minst ett problem Antal svar 

Import 12% 52 
Uppfödare med registrerat kennelnamn, medlem i 
SSBTK 28% 520 
Uppfödare med registrerat kennelnamn, ej medlem i 
SSBTK 28% 229 

Svensk uppfödare utan registrerat kennelnamn 35% 65 

 

En fråga som ställdes var vilken form av foder som gavs, dels fram till leverans och dels vad hunden 

äter nu.  Bland de som svarade på enkäten kan man se att det var något ovanligare att ha problem 

med hud och allergi om hunden som valp fått färskfoder. 

Fråga: Vilket slags foder åt hunden i huvudsak hos uppfödaren, från det att den började äta fast 
föda till leverans? 

Fodersort Andel med minst ett problem Antal svar totalt 

Färskfoder 22% 161 

Torrfoder 29% 649 

Våtfoder - 3 

Vet ej 30% 53 

 

Fråga: Vilket slags foder äter hunden i huvudsak idag? 

Fodersort Andel med minst ett problem Antal svar totalt 

Färskfoder 27% 288 

Torrfoder 28% 559 

Våtfoder - 4 

Vet ej - 8 
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Tänder och bett 
Något mer än var fjärde hund som enkäten gäller har eller har haft minst ett av de uppräknade 

problemen med tänder och bett. Det vanligaste är tandsten, trångt bett eller andra tandproblem. 

Andra tandproblem kan vara frakturer på tänderna eller inflammerat tandkött. 

 

När det gäller ålder så ser man att andelen hundar med problem ökar ju äldre hunden blir. För de 

olika könen kan man se att bland de som svarat är det något vanligare att tikar har något problem 

med tänderna. 

Kön Andel med minst ett problem 

Hane 25% 

Tik 30% 

 

I de Särskilda rasspecifika domaranvisningarna (SRD) anges tänder vara ett av problemen för rasen. 

Där anges ” Felställda nedre hörntänder som biter upp i gomtaket.” som ett riskområde. Både 

inverted och trångt bett kan ge upphov till detta. Totalt är det 85 av de 866 hundarna som anges ha 

inverted och/eller trångt bett. Bland dessa är det vanligare med tandsten (13 procent) och något 

ovanligare med tandlossning (en procent) än för hela gruppen hundar. Om man tittar på fritextsvaren 

anger 12 av de 85 (14 procent av dem med trångt bett/inverted, en procent av samtliga hundar) har 

problem som troligen kan kopplas till de felställda tänderna, så som inflammationer i gom och 

emaljskador. 

Leder, skelett och muskulatur 

Problem med rörelseapparaten 
Något färre än var fjärde som svarat på enkäten anger att hunden har, eller har haft, olika led, skelett 

och muskelproblem.  Det vanligaste är odefinierad upprepad hälta. 

 

När man jämför andelen med problem i denna kategori med andra, bör man tänka på att här 

efterfrågas faktiska problem, alltså där ägaren upptäckt problem i rörelseapparaten.  I övriga 
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kategorier ingår tillstånd som inte nödvändigtvis innebär obehag eller smärta för hunden, t.ex. 

lindrigare svampangrepp eller ett mindre överbett.  

 

Hälften av de äldre hundarna (över åtta år) har, eller har haft, problem med rörelseapparaten.  

Ålder Andel med minst ett problem 

Valp 0–9 mån 7% 

Junior 9–15 mån 14% 

Unghund 15–24 mån 14% 

Vuxen 2 år-8 år 22% 
Veteran äldre än 8 
år 50% 

Hunden är avliden 42% 

Vet ej 50% 

 

Hanar som ingår i undersökningen har, eller har i högre utsträckning än tikar haft problem med 

rörelseapparaten. 

Kön Andel med minst ett problem 

Hane 26% 

Tik 21% 

 

Förra hälsoenkäten visade tendenser på att det fanns en koppling mellan vikt och problem med 

leder, skelett och muskulatur. Denna enkät ger större möjlighet att väga in även höjden. 

Här är det relevant att bara titta på de hundar som är någorlunda färdigvuxna. Därför har valpar och 

juniorer plockats bort. Kvar finns 719 individer. Bland dessa är det 26 procent som har haft minst ett 

problem med rörelseapparaten. 
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Andel med minst ett problem Under 36 cm 36–41 cm Över 41 cm 

Under 14 kg 28% 18% .. 

14–16 kg 44% 23% 28% 

17–20 kg .. 22% 34% 

Över 20 kg .. 35% 46% 
 

.. innebär att det är färre än tio individer i den gruppen och räknas därför inte med 

Här kan man se att bland hundarna som ingår i undersökningen så finns det ett tydligt samband 

mellan vikt och problem. Man kan också så att proportionaliteten är viktig.  

Hundar som håller sig inom rasstandard när det gäller höjd, och ligger under 14 kg har i avsevärt 

lägre omfattning problem med rörelseapparaten, medan hundar som i samma höjdspann men som 

väger över 20 kg, eller höga hundar som väger över 17 kg har desto mer problem med leder, skelett 

och muskler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar från UK: ”Detta tycker UK är en oroande utveckling, då hanarna tenderar att 

bli att tyngre och målsättningen i RAS, d.v.s. att vikten skall vara i proportion till höjden, 

verkar gå åt helt fel håll” 
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Tillstånd inom leder, skelett och muskulatur 
Om man tittar på olika tillstånd som hundägaren på goda grunder (t.ex. information från veterinär) 

anser att hunden har kan man se att färre än var femte hund har haft något av de nedanstående 

tillstånden. Det vanligaste är någon form av artros.  

 

Bland ”andra problem” märks en mängd olika diagnoser och tillstånd, till exempel nämner tre 

stycken ”short toe” och tre problem med bogblad/bogled. 

Hälsoundersökningar gällande leder, skelett och muskler 

Höfter 
Två tredjedelar av hundarna över 15 månader som ingår i undersökningen (716 st) har 

höftledsröntgats och fått röntgen avläst hos SKK.  
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Av de 477 som har resultat från SKK, är det drygt sex av tio som har fria höfter. 

 

Om man tittar på hur det ser ut för de hundar där ägaren angett att det finns problem med höfterna 

och sätter det i samband med om hunden fått sin höftledsstatus kontrollerad ser man att bland de 

hundarna som ingår i undersökning finns det en kraftig ökning av problem ju sämre HD-status 

hunden har. För hela gruppen hundar över 15 mån är det ca fem procent som angett att det finns 

eller har funnits problem med höften. 

Avläst höftledsstatus Andel höftproblem 

SKK, resultat grad A 0% 

SKK, resultat grad B 0% 

SKK, resultat grad C 10% 

SKK, resultat grad D 42% 

SKK, resultat grad E .. 

Svenska hundklubben .. 

67%0%

24%

1%
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kontrollerad?

Ja, avläst på SKK
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Ja, men ej avläst på något av
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Vet ej/Ej svar
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Penhip .. 

Kontrollerad men ej avläst på något av ovanstående sätt 13% 

Nej 2% 

Vet ej 6% 
.. innebär att det är färre än tio individer i gruppen och räknas därmed inte med 

Anmärkningsvärt är dock att bland den relativt stora grupp som inte är röntgade, så är andelen med 

problem låg, bara 2 procent. Men om man tittar på kategorin ovanför, bland de som har undersökt 

höftledsstatusen, men inte avläst centralt på något sätt, ser man att den andelen är jämförelsevis 

hög. En teori kan vara att de som upptäckt problem med höften har tagit hunden till veterinär, och 

därför valt detta alternativ, medan de som inte har sett några problem inte har haft anledning att 

undersöka höftledsstatusen närmare. 

Ibland kan det vara svårt för en hundägare att se varifrån en hund smärtar. En smärta kan visa sig 

någon annanstans än där originalproblemet finns på grund av att hunden kompenserar eller 

snedbelastar. Därför kan man också titta närmare på samtliga problem i leder, skelett och 

muskulatur och sätta det i relation till höftledsstatus. För hela gruppen över 15 mån är det 26 

procent som angett att det finns eller har funnits något problem med rörelseapparaten.  

Avläst höftledsstatus Minst ett problem i rörelseapparaten 

SKK, resultat grad A 17% 

SKK, resultat grad B 17% 

SKK, resultat grad C 27% 

SKK, resultat grad D 65% 

SKK, resultat grad E .. 

Svenska hundklubben .. 

Penhip .. 
Kontrollerad, men ej avläst på något av 
ovanstående sätt 50% 

Nej 24% 

Vet ej 35% 
.. innebär att det är färre än tio individer i gruppen och räknas därmed inte med. 

Armbågar 
Ungefär av två tredjedelar av hundarna som ingår i undersökningen har kontrollerat armbågsstatus 

genom röntgen och avläsning hos SKK. 
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Av de som fått röntgenbilderna avlästa hos SKK är det 85 procent som har normala armbågar.  

 

Liksom gällande höfter kan man se att det bland de som rapporterat att de upptäckt problem med 

armbågarna finns ett samband med vilket röntgenresultat som blivit. Även i övrigt följer 

resonemangen kring problem och höftledsstatus den som finns kring höfter, se ovan. 

Avläst armbågsstatus 
Andel med 
armbågsproblem 

Andel med minst ett 
problem med 
rörelseapparat 

SKK resultat ED 0 2% 21% 

SKK resultat ED 1 8% 32% 

SKK resultat ED 2 38% 46% 

SKK resultat ED 3 .. .. 

Svenska hundklubben .. .. 
Kontrollerad men ej avläst på något av 
ovanstående sätt 33% 51% 

Nej 3% 27% 

Vet ej 0% 27% 

Hela gruppen över 15 mån 5% 26% 
.. innebär att det är färre än tio individer i gruppen och räknas därmed inte med 

Dessa siffror kan inte jämföras med Avelsdatas siffror rakt av, då de presenterar sitt material på 

annat sätt och inte tillåter att välja ut åldersgrupper som gjorts här. För jämförelse med Avelsdata 

avseende HD-röntgen, se sid 3.  

Patella 
161 av de 866 har undersökts för patella. 13 st (2 procent) anger att hunden har haft patellaluxation. 

Det finns dock nog en underrapportering av antalet undersökta, då bara sju av de 13 som angett att 

hunden har patellaluxation även skrivit att hunden undersökts för patella. 
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Ögon och öron 
Ungefär var sjätte hund har eller har haft något problem med ögon eller öron. Det vanligaste är 

andra problem med ögon. Det vanligaste är ”Andra problem med ögon” och här inryms hornhinnesår 

och ögoninflammationer. 

 

Ett annat relativt vanligt problem är upprepade öroninflammationer. Man har sett ett samband 

mellan öroninflammationer och problem med hud och allergi. Det ser man även i denna 

undersökning. Av de 47 som angett problem med öroninflammationer, anger 38 att hunden även har 

eller haft problem med klåda, atopi, allergi eller furunkulos.  

När det gäller kön och åldersfördelning av de olika problemen, är det jämnt mellan könen och 

förväntad fördelning bland åldersgrupperna.  
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Hjärna och nervsystem 
Ungefär fyra procent anger att hunden har eller haft problem med hjärna eller nervsystem. Även om 

siffran är låg skall man tänka på att det är sjukdomar som ofta leder till för tidig död.  

 

Det är vanligare att hanar har problem 

Kön Minst ett problem 

Hane 5% 

Tik 2% 

 

Utifrån tabellen nedan ser man att det är problem som ofta leder till att hunden är avliden.  

Ålder Minst ett problem 

Valp 0-9 mån 0% 

Junior 9-15 mån 1% 

Unghund 15-24 mån 1% 

Vuxen 2 år-8 år 3% 

Veteran äldre än 8 år 7% 

Hunden är avliden 20% 

Vet ej 0% 

 

L2-hga är en sjukdom som går att DNA-testa. En hund som testat kan få diagnosen Clear (Inte sjuk 

om kommer inte föra sjukdomen vidare), Carrier (Inte sjuk men riskerar att föra sjukdomen vidare 

om den paras med en annan carrier), Affected (Kommer att bli sjuk och kommer föra över sjukdomen 

vidare om den paras). Sjukdomen nedärvs enligt följande: 
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Hane/Tik Clear Carrier Affected 

Clear 100% clear 
50% clear 
50% carrier 

100% carrier 

Carrier 
50% clear 
50% carrier 

25% clear 
50% carrier 
25% affected 

50% carrier 
50% affected 

Affected 
100% 
carrier 

50% carrier 
50% affected 

100% 
affected 

 

L2-Hgastatus Antal Procent 

Carrier 26 3% 

Clear (Hunden du svarar för är testad) 98 11% 
Gen. clear (Hunden är genetiskt fri från L2-
Hga) 412 48% 

Vet ej 330 38% 

SUMMA 866 100% 

 

Fortplantning 
Nästan en tik av tio har haft livmodersinflammation.  

 

Andra problem 
Bland de övriga problemen/sjukdomarna som inte hamnar i de övergripande kategorierna är det 

godartade tumörer och problem med mag- och tarmkanalen som är mest frekvent, dock ändå på en 

relativt låg nivå, ca fyra av hundra.  

Värt att notera är också den låga frekvensen av luftvägs- och andningsproblem, där ägarna till 19 av 

de 899 har angett att de upplevt problem med detta, dvs två procent. 
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Kommentar från UK: ”Detta indikerar och stärker ytterligare rasklubbens uppfattning om att 

problem med andningsapparaten bör tas bort från rasens SRD” 
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Bland de olika problem/sjukdomar som förekommer under kategorin ”Andra sjukdomar” 

förekommer allt från vattensvans, förhudskatarr och tonsillit till magsår, kristaller i urinen och 

hjärnblödning. Dock inget som förekommer mer än enstaka gånger, som kan visa på att hälsoenkäten 

missat att fråga om något problem/sjukdom som förekommer mer frekvent i rasen.  

När det gäller kön och åldersfördelning av de olika problemen, är det jämnt mellan könen och 

förväntad fördelning bland åldersgrupperna.  

Hälsoundersökningar och mentalbeskrivningar 
I denna del redovisas hur stor andel av hundarna undersökningen gäller har gjort olika 

hälsoundersökningar och mentalbeskrivningar.  

När det gäller resultat av höftleds- och armbågsröntgen analyseras dessa i kapitlet ”Leder, skelett och 

muskulatur”.  

För höftledsröntgen (HD), armbågsröntgen (ED), mentalbeskrivning hund (MH) och Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund (BPH) måste hundarna vara 12 mån för att respektive resultat skall 

undersökas.  
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Om man räknar bort de som inte svarat på frågan om hunden genomfört MH/BPH eller som angett 

att de inte vet om hunden gjort beskrivningen, samt är över 15 mån, kvarstår ca 700 hundar. (MH 

och BPH kan göras från 12 månader, men eftersom åldersindelningen i enkäten är grupperad kan 

bara de över 15 månader sorteras ut.) Av dem är det exakt hälften som har gjort minst en av 

mentalbeskrivningarna. Vilket visar att en stor del väljer att göra antingen den ena sortens 

beskrivning eller den andra. En liten del, ungefär ett 40-tal av hundarna i undersökningen, har gjort 

båda. 
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Det är vanligare att tikarna har påbörjat minst en beskrivning. 

 

Nästan fyra av tio vet inte om sin hunds L2-Hgastatus.  

L2-Hgastatus Antal Procent 

Carrier 26 3% 

Clear (Hunden du svarar för är testad) 98 11% 

Gen. clear (Hunden är genetiskt fri från L2-Hga 412 48% 

Vet ej 330 38% 

SUMMA 866 100% 
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Om man tittar på hundar som använts, eller planerar användas i avel är det 20 procent av ägarna 

som inte känner till hundens L2-hgastatus. Bland övriga är det hälften som inte känner till hundens 

L2-hgastatus. 

Fortplantning/L2-hgastatus Carrier Clear Gen. Clear Vet ej 

Har haft avkommor/planerar att para 3% 15% 62% 20% 

Övriga 3% 9% 39% 49% 

 

 

Andel som gjort respektive undersökning 

Undersökning Procent 

Patella 19% 

Ögonlysning 44% 

HC 8% 

Övrigt 1% 

 

Mentalitet 

 
Staffen upplevs av sina ägare som en lekfull hund som är social mot och söker aktiv kontakt med 

människor. 
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Kommentar från UK: ”Att nästan 40 procent inte känner till sin hunds L2-hgastatus är oroväckande 

då målsättningen i RAS är att alla valpar som levereras skall ha känd L2-Hgastatus, oavsett om de 

skall gå i avel eller inte” 
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Nästan ingen har upplevt någon aggressivitet mot människor, medan det är vanligare mot andra 

hundar, särskilt de av samma kön. Fler än en av fyra anser att det helt eller delvis stämmer in att 

hunden är rädd. 

 

 

När man tittar på frågorna utifrån kön finns det egentligen inga större skillnader mellan svaren.  

 

  Lekfull 
Social med 
människor 

Social med andra 
hundar  

Söker aktiv 
kontakt med 
människor 

  Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik 

Stämmer 
delvis 11% 13% 7% 10% 35% 38% 13% 16% 
Stämmer 
dåligt 1% 1% 1% 1% 7% 10% 3% 1% 
Stämmer 
helt 88% 85% 92% 89% 58% 52% 83% 82% 

Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
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Aggressiv 
mot hundar 
av samma 

kön 

Aggressiv mot 
hundar av 
annat kön 

Aggressiv mot 
människor 

Jagar (T.ex. drar 
iväg efter vilt) 

Rädd 
 (T.ex 

ljudkänslighet) 

  Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik Hane Tik 

Stämmer 
delvis 28% 24% 14% 17% 1% 0% 32% 35% 22% 23% 

Stämmer 
dåligt 65% 71% 84% 80% 98% 98% 49% 46% 74% 70% 

Stämmer 
helt 5% 4% 1% 3% 1% 1% 15% 16% 4% 6% 

Vet ej 2% 1% 1% 1% 0% 1% 4% 3% 0% 0% 

 

När det gäller åldrar ser man att lekfullheten håller i sig upp i åldrarna. Över åttio procent av 

veteranerna stämmer in helt på påståendet att hunden är lekfull. Även att vara social med människor 

håller i sig. Över runt nittio procent av både vuxna och veteraner stämmer helt in på det påståendet.  

Jaktlusten varierar inte heller särskilt mycket med åldern, ungefär hälften av alla hundar, oavsett 

åldersgrupp, anger att det stämmer helt eller delvis att hunden jagar.  

Däremot kan man se att staffarna blir mindre sociala med andra hundar när de blir äldre. Till exempel 

är närmare nio av tio valpar och unghundar sociala med andra hundar, medan bara hälften av de 

vuxna och var fjärde veteran helt stämmer in i påståendet om att hunden är social med andra 

hundar.  Samma tendenser kan man se gällande frågorna om aggressivitet mot andra hundar. 

 

Även rädslor ökar något med åldern, men inte på samma tydliga sätt som när det gäller relationen 

med andra hundar. Bland valparna är det två av tio som anger att det stämmer helt eller delvis att 

hunden är rädd. För veteranerna är det tre av tio.  
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Stress 
Ägarna till hundarna fick ta ställning till olika situationer som av vissa hundar kan upplevas som 

stressande. Med stress avsågs både positiv och negativ stress, dvs när hundarna upplevs vara uppe i 

varv.  

Situationerna var besök i hemmet, hundmöten, nya miljöer och ensamhet. Ungefär nio av tio 

behåller lugnet när de är ensamma hemma, två av tre gör det i nya miljöer. Hälften är lugna vid 

hundmöten. Mest uppe i varv blir hundarna vid besök i hemmet.  

 

Foder 
 

Den vanligaste foderformen är torrfoder. Ungefär 75 procent av hundarna fick torrfoder hos 

uppfödaren från avvänjning till leverans. Bland hundarna hos sina nya ägare är det istället fler som 

bytt till färskfoder. Ungefär en tredjedel av hundarna får färskfoder. Något vanligare bland hanar.  

 

När det gäller åldrar är det vanligast med färskfoder hos unghundar, där fler än två av fem får 

färskfoder. 
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Foderfrågan tas också upp i avsnittet om allergier och hudproblem. Där framgår bland annat att de 
som fick färskfoder fram till leverans har något lägre förekomst av problem med allergier och 
hudproblem. 
 
Fråga: Vilket slags foder åt hunden i huvudsak hos uppfödaren, från det att den började äta fast 
föda till leverans? 

Fodersort Andel med minst ett problem Antal svar totalt 

Färskfoder 22% 161 

Torrfoder 29% 649 

Våtfoder - 3 

Vet ej 30% 53 

 

Rekommendera rasen 
93 procent av ägarna skulle rekommendera andra att skaffa rasen. Bland valpägarna var det 100 

procent, och därefter faller det något efter hundens ålder. Dock var det fortfarande ca 87 procent av 

de avlidna och veteranernas ägare som skulle rekommendera rasen.  

Av de som svarat ”vet inte” eller ”nej” var de vanligaste anledningarna hälsoproblemen inom rasen 

och att staffen inte passar vem som helst.  

Sammanfattning 
Samtliga dessa punkter gäller de hundar som undersökningen gäller och kan inte rakt av överföras på 

hela gruppen svenska Staffordshire bull terriers.  

I stort är rasen lekfulla, sociala och söker aktiv kontakt med människor och de upplevs som friska av 

sina ägare.  

Men det finns en del hälsoproblem, i figuren nedan uppdelade efter de kategorier som fanns i 

hälsoenkäten: 
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 Tre fjärdedelar av hanarna ligger utanför rasstandard gällande både höjd och vikt. 

 Var sjätte hund har haft långvariga eller upprepade problem med klåda eller hudproblem.  

 Var mer än var fjärde hund har haft minst en av åkommorna lokal demodikos, generell 

demodikos, furunkulos, atopi, foderallergi, svamp eller andra hud/allergiproblem. 

 Importerade hundar har lägre grad av problem med hud och allergi än svenskuppfödda - 

Högst grad av problem har hundar födda av uppfödare utan registrerat kennelnamn.  

 Drygt var fjärde hund har, eller har haft problem med rörelseapparaten. 

 Ålder och vikt är viktiga faktorer när det gäller benägenheten att ha problem med 

rörelseapparaten. 

 Det finns ett samband mellan dåligt röntgenresultat avläst av SKK och problem med 

rörelseapparaten. 

 När det gäller tänder och bett är det vanligaste tandsten och trångt bett.  

 Staffen upplevs av sina ägare som sociala mot människor och lekfulla, men med åldern 

kommer större reservation mot andra hundar.  

 Ungefär var fjärde ägare upplever att hunden helt eller delvis är rädd för olika saker.  
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Slutord från Uppfödarkommittén 
 

Hoppas ni tyckte det var intressant och givande att läsa igenom Hälsoenkäten! Naturligtvis 

kan man skriva romaner om materialet i den, men vi i UK har valt att highlighta ett par 

ämnen i vår slutkommentar som ligger lite utanför de hälsoproblem som normalt diskuteras 

inom rasen, här i vår slutkommentar. 

 

Först ut är L2Hgastatus, där överraskande många – 40 procent -  i enkäten rapporterade att 

de inte kände till sin hunds status. Bland de som hade hundar som fått avkommor eller som 

planerar att para var det 20 procent som inte kände till hundens L2-hgastatus! 

L2Hga är en allvarlig sjukdom och som även understryks i RAS, skall alla valpar levereras med 

känd status avseende detta. Är du valpköpare – be om att få se intyg på föräldrar/släktingar 

som styrker din hunds status. Är du uppfödare – skicka gärna med kopior av intyg som 

styrker valpens status med i ”valphäftet” vid leveransen. Det är ju mycket muntlig 

information som flyger över huvudet på valpköparen när hen fått en söt valp i famnen… 

Sedan har vi den oroande utvecklingen på hanhundssidan, där hanarna fortsätter eskalera i 

vikt och hela 75% ligger utanför rasstandard gällande höjd och/eller vikt. 65% av de vuxna 

hanarna väger över 18 kg! I denna enkät kan man också se ett samband mellan vikt och 

ledproblem, där tyngre hundar tenderar att ha mer problem – vilket är ytterligare en stark 

faktor att eftersträva den föreskrivna rasstandarden när det gäller vikt/höjd. De 

bakomliggande orsakerna till att utvecklingen ser ut så här, kan naturligtvis vara många, men 

att lyfta frågan är ett första steg att göra uppfödarkåren medvetna om problemet. 

Tidigare i år fick Premunestudien (en klinisk studie där Staffordshire bullterrier ingick, med 

målsättningen att utveckla ett vaccin mot allergi) avbrytas då 27 %, dvs nästan en tredjedel, 

av staffarna visade allergiska symtom – ett katastrofalt resultat. I denna hälsoenkät anger 

emellertid ”bara” 8% att hunden har eller har haft atopi och foderallergi, vilket är 

intressant då det med andra ord skiljer sig mycket från resultatet av Premunestudien, även 

om underlagen för de båda undersökningarna naturligtvis skiljer sig.  Statistiken från 

hälsoenkäten som genomfördes 2010 visade liknande procentfördelning, och ingen egentlig 

indikation på att problemen ökat. (Här måste man förstås ta underlaget för enkäterna i 

beaktning, om det kan anses vara representativt för populationen eller ej.) Målsättningen i 

RAS är att de immunologiska problemen i rasen skall minska, men nuvarande UK upplever att 

vi som rasklubb varit luddiga i hur vi och uppfödarkåren arbetat med frågan tidigare. 

Återigen, stort, stort tack till alla er som tog er tid att fylla i enkäten! Nu får vi i UK kavla upp 

ärmarna och klura på hur vi på bästa sätt skall sätta tänderna i utmaningarna ovan :-) 

Har du synpunkter, förslag, tankar och idéer nu när du läst igenom enkäten? Ser du något i 

enkäten som du tycker är intressant och värt att uppmärksamma?  

Kontakta då oss gärna på avel.ssbtk@gmail.com 

Allt gott till er! 

Hälsningar, 

Emma Josefsson Åsa Lowejko Malin Ask 

Ssbtk’s Uppfödarkommitté  

. 

mailto:avel.ssbtk@gmail.com
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Bilaga 1 

Antal svar per registrerad uppfödare 

 

Uppfödare Antal svar 

Little Frogs 51 

Katchanii's 45 

Ballstaff 26 

Matheriz 26 

Kronsäter's 24 

Emmerdale's 23 

Bismas 20 

Garpenborg's 18 

Tadpoles 16 

Rascalstaff 15 

Joddricks 14 

Metal Staff 14 

Mindblowing 13 

Elielunds 11 

Elite Staff 11 

Heart Staff 11 

Snögrisens 11 

Hit An' Run 10 

Harrystaff's 9 

Hillbilly's 9 

Redhighlands 9 

Cometstaff 8 

Blondietales 7 

Desliver 7 

Fab Staff's 7 

Rochamgo's 7 

Dreamingstaffs 6 

Labelstaff 6 

Magic K-Nine 6 

Midnight's 6 

Poormans 6 

Razzelstaff 6 

Timo's Staffs 6 

Tricky Treet's 6 

Weststock 6 

Bubbly Staff's 5 

Goodstaff's 5 

Jayanti's 5 

Kanonkulans 5 

Loyalstaff 5 

Steffex 5 
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White Matrix 5 

Basic Line Staffords 4 

British Steel 4 

Cerditos 4 

Devils Angel 4 

Heart Of Fame 4 

Little Great 4 

Ooh So Smart 4 

Ozkagården's 4 

Rozcoe'z 4 

Sacred Heart 4 

Scarpetta's 4 

Stopnstare 4 

Sweet N' Sour's 4 

Veilabakkens 4 

Zican's 4 

Age Of Empires 3 

Amicus Bull 3 

Atomkraft 3 

Back Gammon's 3 

Bardot's 3 

Breakeout's 3 

Denique 3 

Draicon 3 

Dukata's 3 

Je Lo Staff 3 

Kings & Queens's 3 

Lyckostaffens 3 

Mastino's 3 

Notorious Top Dog'z 3 

Quickstaff 3 

Rocksons 3 

Zeloqi's 3 

Amazingspirit 2 

Bami-Ida's 2 

Be The Best's 2 

Branstock 2 

Brigadens 2 

Brinks Notorious 2 

Crudha 2 

Fiffiluras 2 

Highlandstaff 2 

Humbug's 2 

Jumping Freaks 2 

Kippingbergets 2 

Kvasers 2 
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Meder's Golddog 2 

Newmill Staffs 2 

Northstaff 2 

Powerdream's 2 

Pretty Angel's 2 

Prime Staff 2 

Qvintåsgården 2 

Rosa Parks 2 

Sandstaffs 2 

Schodiegun's 2 

Stora Kulltorps 2 

Strålande Staffar 2 

Sunstaffs 2 

Svarta Änkans 2 

True Blood 2 

Tyrara's Snowflake's 2 

Ultimate Navys 2 

Vingstaff 2 

Wowstaff 2 

Ztarstaff's 2 

Ängalunds 2 

Adorable Staffs 1 

Aggerstams 1 

Alfafemales 1 

Alpha Nakitas 1 

Angelstaffs 1 

Backyard-Elite 1 

Basher 1 

Beltazors 1 

Bennstaff 1 

Blackmetal 1 

Blixtrande Staffar 1 

Brightstaff 1 

Buzzkills 1 

Chi-Lott's 1 

Coolstaff 1 

Cuddling Staffords 1 

Darnells Staff 1 

Devikanska 1 

Ekneryds 1 

Elitgården 1 

Ellinda's 1 

Evanescence's 1 

Fire Eye's 1 

Funjoy's 1 

Gessiegårdens 1 
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Grainstaff 1 

Hooligan Staff 1 

House of Staff 1 

Hunne Staff 1 

Impreza's 1 

Isfallets 1 

Jollypopps 1 

Källhagens 1 

Linde-Lou's 1 

Macraven's 1 

Metal Machines 1 

Minstaff 1 

Monomotapa's  1 

Mystaff 1 

Northern Shine's 1 

Oden-Staff 1 

Parax 1 

Pihl & Son's 1 

Playhills 1 

Pugstaff 1 

Quatre Potes 1 

Queen Lawless 1 

Quite Special 1 

Rough Staff 1 

Royal-Swe-Staff 1 

Rudedog's 1 

Secret Star 1 

Sparrowstaff 1 

Tattmans 1 

Though'N'Staff'z 1 

Tranrikets 1 

Waldenryd's 1 

Wild Kijanos 1 

Wirfling's 1 

 

 


