
Att tolka ett avelsindex 
 

Katja Nilsson & Per Arvelius, Institutionen för 
husdjursgenetik, SLU 

 

Avelsindex för colliens mentalitet så som den 
beskrivs genom MH har nu funnits tillgängliga en 
tid. Målet är att avelsvärderingen på sikt ska 
resultera i en positiv trend vad gäller colliens 
mentalitet, främst rädslor. För uppfödare och 
valpköpare gäller det att nu vänja sig vid och lära 
sig tolka det nya verktyget. Vad är det för skillnad 
mellan avelsindexet och hundens MH-resultat? 
Hur kan en hund med ett bättre MH-resultat få ett 
sämre index än ett helsyskon med dåligt MH-
resultat, och kan hundens index bli sämre för att 
man råkar beskriva för fel domare eller vid fel 
årstid? 

Som vi beskrivit i tidigare artiklar i Colliebladet så 
påverkas en hunds index både av samtliga släktingar till 
hunden som har en MH-beskrivning, och vi gör även 
en korrigering för så kallade ”systematiska 
miljöeffekter”. Systematiska miljöeffekter är faktorer 
som påverkar alla hundar som beskrivs på samma sätt, 
men som inte går i arv och därför inte bör påverka 
hundens avelsvärde. Till exempel korrigerar vi för 
hundens kön, att domare beskriver lite olika, årstid, och 
förhållanden som generellt påverkar alla hundar vid ett 
visst beskrivningstillfälle. På det här sättet kan vi fånga 
upp en del av de saker som kan bidra till att MH-
resultaten inte alltid upplevs helt tillförlitliga, som att 
vädret var dåligt, att det var något speciellt med 
figuranterna eller att en beskrivare gör annorlunda 
tolkningar än en annan beskrivare.  

 

Samma resultat – olika index 

I många fall kommer det kunna konstateras att hundar 
med samma MH-resultat kan få helt olika index. Eller 
till och med att en hund med ett dåligt MH-resultat kan 
få ett bättre index än en hund som varit helt orädd på 
MH. Är det verkligen rimligt och hur blir det så? 
Faktum är att det är just det här som gör indexen 
mycket mer tillförlitliga i avelsarbetet än hundens eget 
resultat. Indexet är nämligen inte alls samma sak som 
hundens beteende, utan ett mått på vad hunden 
förväntas nedärva till sina avkommor.  

Ofta kan sådana här skillnader bero på att hundarnas 
släktingar har tillfört information till det egna resultatet. 
En hund med ett bra MH men där många släktingar 
har mer mediokra resultat har troligen fått sitt fina 

resultat på grund av andra faktorer än sitt genetiska arv, 
till exempel en duktig ägare och en gedigen 
miljöträning. Men även helsyskon kan få olika index 
trots likartade MH-beskrivningsresultat. Helsyskon har 
ju samma släktingar. Hur kan det bli så? 

 

Miljöfaktorernas betydelse 

När det verkar som att helsyskons index inte stämmer 
jämfört med deras beskrivningsresultat är det sannolikt 
korrigeringen för de systematiska miljöfaktorerna som 
spelar in.  

Ett exempel:  

Vi tänker oss ett helsyskonpar, tiken Fluffy som fått ett 
MH-resultat som motsvarar ungefär rasens medel och 
hanen Fido som i många avseenden har gjort ett bättre 
MH-resultat. Ändå är det Fluffy som fått det bättre 
indexet – 110 – medan Fido fått indexet 100. Syskonen 
beskrevs vid olika tillfällen och Fido var ungefär ett 
halvår äldre än Fluffy vid sin beskrivning.  

Fido och Fluffy har ju samma stamtavla så index-
skillnaden kan inte förklaras av släktingarnas resultat. 
Istället kan vi utgå ifrån att skillnaden beror på 
miljöfaktorerna. Dels påverkar könet, en del av Fidos 
bättre MH-resultat kan troligen förklaras med att han är 
en hanhund och lite tuffare än sin syster. Att de 
beskrivits vid olika tillfällen spelar också in. Fluffy kan 
ha gjort sitt MH vid dåligt väder och med en domare 
som generellt låg ”sämre” på skalan än den beskrivare 
som beskrev Fido. Att hundarna beskrevs vid olika 
ålder kommer också att påverka resultatet, där vi vet att 
yngre hundar tenderar att visa mer rädslor.  

Ett vanligt ”tankefel” är att man betraktar hundens 
MH-resultat som en sanning. Och det är det ju på sätt 
och vis, det var ju faktiskt så hunden betedde sig. 
Därför uppfattar man att indexet är opålitligt när 
indexet inte speglar hundens beteende – det måste vara 
fel när Fluffy får ett bättre index än sin bror trots att det 
var brodern som hade det bättre MH-resultatet. Här är 
det viktigt att komma ihåg att indexet beskriver 
hundens nedärvningsförmåga snarare än hundens 
beteende. Ur avelssynpunkt är indexet mycket mer 
pålitligt jämfört med hundens faktiska MH-resultat.  

 

 

 



Kan man själv manipulera hundens index? 

Om nu hundens index påverkas av alla korrigeringar, 
kan man då optimera hundens index genom att se till 
att beskriva vid rätt ålder och rätt årstid och så vidare? 
Nej, det kan man inte! Om man lyckas beskriva hunden 
vid bästa möjliga förutsättningar, och för ”rätt” 
beskrivare och vid ”rätt” ålder och så vidare är det 
mycket möjligt att den får ett bra MH-resultat. Men i 
skattningen av hundens index kommer den statistiska 
modellen att så att säga straffa hans resultat så att 
indexet blir något lägre än man kunde förvänta. Och 
omvänt, den hund som beskrivs under sämsta möjliga 
omständigheter kommer att uppvärderas och få ett 
bättre index än man kanske skulle gissat enbart utifrån 
hundens resultat. Tanken att man skulle kunna styra 
hundens index genom att välja rätt miljömässiga 
omständigheter fungerar bara om man utgår ifrån att 
hundens resultat blir detsamma, oavsett vilken miljö vi 
beskriver den i – men det vet vi inte stämmer! Tvärtom 
kommer en och samma hunds MH-resultat att skilja sig 
beroende på vem som dömer, hundens ålder och så 
vidare. Det är därför vi gör korrigeringarna. Hundens 
faktiska MH-resultat är förstås betydligt lättare att 
manipulera. Det är ytterligare en fördel med att basera 
selektionen på index jämfört med faktiska resultat.  

 

Att komma ihåg:  

- Indexet, eller avelsvärdet, 
beskriver hundens 
nedärvningsförmåga - inte dess 
beteende.  
 

- Korrigeringen för miljöfaktorer gör 
att förutsättningarna vid varje 
enskild MH-beskrivning får mycket 
mindre betydelse för hundens 
index jämfört med hundens 
faktiska MH-resultat. 
 

- Hundens index är mycket svårare 
att manipulera och påverka 
jämfört med hundens faktiska MH-
resultat, vilket bidrar till att det är 
ett betydligt säkrare avelsverktyg.  


