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Svenska Bostonterrierklubben (SBTK) redovisar klubbens arbete med avelsfrågor i 
samband med årsmötet varje år.  
SBTK bjuder in uppfödare och alla medlemmar som är intresserade av avelsfrågor till 
medlemsträffar med föreläsare och diskussion om rasstandard och Rasspecifik 
Avelsstrategi (RAS). Det uppdaterade dokumentet RAS har under en längre tid 
funnits på hemsidan för kommentarer.  
Specifik information och inbjudan till uppfödarutbildning skickas via 
mail/uppfödarbrev till uppfödare och läggs upp i facebookgruppen ”SBTK 
Uppfödare”. 

 
1. Historik  
Bostonterriern är en skapelse av en hängiven grupp hundentusiaster i och omkring 
Boston, Mass. USA, av vilka många kanske redan hemma i England sysslat med 
hundavel. Inte så mycket med inriktning på rasrenhet och exteriör utan mer på andra 
speciella bruksegenskaper. Hundhetsning hade länge varit en populär folksport, och det 
gällde att äga en hund som i dådkraft, snabbhet och styrka saknade sin like. 
  
Sålunda fann man att en korsning mellan bulldogg och vissa ettriga terrierraser gav god 
utdelning. En kraftig högbent hanhund på ca 14,5 kg hamnade hos en Mr Hooper 
omkring 1865. Han gick sedermera till historien som Hooper’s Judge och anses vara 
fallen efter en engelsk bulldogg och en slags bullterrier, som i sin tur var en produkt av 
bulldogg och engelsk vit terrier. Den senare fanns i två färgvarianter, vit och black and 
tan. Denna inblandning av den vita färgen från båda håll har spelat en stor roll vid 
utformningen av bostonterrierns karakteristiska tecken.  
 
Hur den målmedvetna aveln egentligen tog form mellan 1870 och 1890 vet vi tyvärr 
alltför lite om. Vi kan ana att en betydande del av avelsmaterialet under denna tid följde 
med utvandrare från England. Allteftersom intresset för hundhetsning avtog, inriktades 
aveln på den blivande bostonterrierns övriga positiva egenskaper som sällskapshund. 
 
Man koncentrerade sig på lämplig inavel för att minska storleken och få en mer homogen 
typ.  
 
Så kom den dag 1891, då ett fyrtiotal entusiaster i och omkring Boston, medlemmar av 
The boston Bulldogg Club, samlades för att enas om en standard och ansöka om 
anslutning till Amerikanska kennelklubben.  
Från att ha kallats Round-headed Bulldogg, Boston Bulldogg, Toybull mm enades man 
om att kalla rasen The Boston Terrier, vilket godkändes av AKC 1893. 
  
Under de närmaste 15 åren därefter fortsatte det hängivna arbetet med rasens 
konsolidering, varunder dess popularitet ständigt ökade, så att den under åren 1920 till 
1939 låg som etta eller tvåa bland Amerikas populäraste raser. Från 1920 till och med 
1953 registrerades 301.201 bostonterrier 
 
Bostonterrierns utveckling i Sverige under 1900-talet  
Vid Svenska Kennelklubbens åttonde hundutställning i Stockholm 11-13 juni 1909 
visades fyra bostonterrier. De gick i gruppen ”Andra brukshundar samt lyxhundar”. Alla 
fyra bostonterrierna var USA-importer och födda 1907 
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Fru Gerda Rantil, Helsingborg, fick enligt uppgift sina första bostonterrier 1915 eller i 
början av 1916. Fru Rantil importerade under 1920-talet flera hundar från USA samt 
födde upp under kennelnamnet Uncl Sam’s.  
 
Generalkonsulinnan Marie Heilborn, kennel Miramar, importerade hanen Happy Boy 
född 3 januari 1929 i USA. Happy Boy blev rasens första champion i Stockholm 1931. 
Han var ojämnt tecknad, med hela högra halvan av huvud och hals vit.  
Rasens andra champion importerades också från USA av Fru Heilborn, det var tiken 
Hagerty Betty.  
 
Första svenskfödda champion var Miramar Ketty i Stockholm 1941.  
1950 importerade Linnar Sundberg, kennel Mountainville, två bostonterrier från kennel 
Clasen’s i USA. Åtskilliga hundar har därefter importerats från denna kennel.  
I början av 1950-talet kom den första engelska importen, Tommy Tucker of Klewko, till 
kennel Ekåsen, Hildur Eklöf. Åtskilliga hundar har därefter importerats från England. 
  
Under 1950-talet började registreringssiffrorna skjuta i höjden med hjälp av importer 
både från USA och England. Rasklubben bildades 1957 
 
Mellan 1963 och 1973 låg de årliga registreringarna på mellan 500 och 600 hundar. 
Under slutet av 1900-talet registrerades årligen ca 100 bostonterrier. 
  
Registreringar av bostonterrier i Sverige har under början av 2000-talet sjunkit till en nivå 
runt ca 50 hundar per år. Fram till år 2016 har antal registreringar ökat till 234 stycken 
varav 23 är importer. 
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2. Avelsstrategi 
 
 
Specialklubbens ansvar är att förvalta och utveckla rasen. Detta dokument är SBTK:s 
avelsstrategi, och är ett komplement till SKK:s grundregler och avelspolicy. 
Nedanstående avelsstrategi är gällande för uppfödning av bostonterrier i Sverige. 
Bostonterrierns utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur.  
Genetisk variation är nödvändig, för att rasen ska kunna motstå sjukdomar och leva 
upp till de krav som ställs i dag och som kan komma att ställas i framtiden. Därför 
skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte 
leder till brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller utarmar rasen på 
genetisk variation. Syftet är att öka den genetiska variationen, bibehålla en låg 
inavelsgrad inom rasen samt behålla den rastypiska mentaliteten. En god hälsa som 
möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.  
 

2.1. Population/Avelsstruktur  
2.1.1 Population 
Antalet registreringar har under 2000-talet skiftar från år till år men är ökande. Antalet 
importer med avsaknad av centralt registrerade uppgifter om hälsostatus ökar hela 
tiden vilket kan urholka den svenska stammen av bostonterrier. Inavelsgraden är låg 
inom rasen.  
 
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och 
välbefinnande. Varje ägare som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med 
SKKs avelspolicy och med rasens standard, provregler, registreringsregler och 
rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. 
 

 
 
2.1.2 Avelsdebut  
Åldersgräns för avelsdebut på hane respektive tik gynnar rasen. Detta innebär att 
parning inte skall ske innan hunden uppnått 18 mån ålder.  
Genom en högre avelsdebutålder hinner det tilltänkta avelsdjurets föräldrar också bli 
äldre och eventuella defekter/sjukdomar träda fram både hos föräldrarna och hunden 
själv.  
 
2.1.3 Hanhundsanvändning  
En hanhund bör inte ha fler avkommor än 25 % av det genomsnittliga antalet 
svenskfödda registrerade valpar per år under den tid hunden är i avel. Hänsyn bör 
också tas till hanens antal avkommor i andra länder.  
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Antalet svenskregistrerade avkommor bör inte överstiga 41 st under hanhundens 
livstid (2019).  
 
Ett räknexempel: en hanhund förväntas vara tillgänglig för avel under 8 år av sitt liv (1,5 – 9,5 
år). Genomsnittet svenskfödda registrerade valpar per år är t.ex. 165. 25% av 165 valpar är 
41. Resultatet är att varje enskild hane kan lämna 41 avkommor under sin livstid. 
Beräkningen görs på de senaste 8 årens svenskfödda registreringar.  
 
När hunden i exemplet lämnat hälften av avkommorna så ska samtliga avkommor ha 
centralt registrerade resultat avseende ögon och knäleder hos SKK (undantag är de 
som exporterats och innehar nytt registreringsnummer i annat land). 
 
Utvärdering avseende övrig hälsostatus såsom allergier, epilepsi och mentalitet görs 
tillsammans med uppfödare av kullarna. 
 
Viktigt att avkommor följs upp av hanhundsägaren och uppfödaren för att förhindra 
att oönskade effekter av användande av enskild hane minimeras. 
 
Att göra om samma kombination vid upprepade tillfällen gynnar inte rasens 
utveckling avseende den genetiska variationen och ökad avelsbas.  
 
2.1.4 Valpningsproblem 
Valpningsproblematiken inom rasen har olika orsaker. I en studie från mitten av 
1990-talet framkom bl.a. orsaker som värksvaghet, för stora valpar och bäckenets 
utformning som möjliga orsaker. Bäckenröntgen blev projektets rekommendation 
men det gav inte önskat resultat då dåliga bäckenmått kunde resultera i 
självvalpande och vise versa, det är andra faktorer som påverkar tikarnas förmåga 
att föda naturligt. Se bilaga nedan. 
 
Redovisning valpkullsenkäter 
Valpkullsenkäter är ett sätt att följa upp födelseproblematiken inom rasen. För få 
valpkullsenkäter har inkommit för att kunna säkerställa statistik. 
 
Ca 50% kejsarsnitt  har hållit i sig under många år. Orsakerna har varit fellägen, stora  
valpar, för trånga bäcken och värksvaghet. En del är också förebyggande då man åkt  
till veterinär i syfte att få hem levande valpar, detta gör att man inte vet om tiken kan 
föda naturligt eller inte.  
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! Nuläge  
I dagsläget har vi alltför många kejsarsnitt inom rasen med otillräcklig fakta om 
orsakerna. Viss överanvändning av enskilda avelsdjur förekommer men är inte 
utbrett.  
 

! Mål  
Minskat antal kejsarsnitt inom rasen  
 

! Strategier  
Vi har många nya uppfödare inom rasen som inte är delaktiga i klubbens 
verksamhet. SBTK använder sig av valpkullsenkäter och följer den forskning som 
finns att tillgå och informerar uppfödare genom uppfödarbrev, facebooksgruppen 
’SBTK Uppfödare’ för information och en konstruktiv diskussion i uppfödarfrågor, i 
klubbtidningen och på uppfödarträffar.  
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3. Exteriör/Hälsa  
 
SBTK använder sig av enkäter till bostonterrierägare och försäkringsbolagens 
statistik för att följa bostonterrierns hälsostatus och snabbt kunna vidta åtgärder. 
SBTK rekommenderar uppfödarna att vara uppmärksamma på hälsoproblem och 
enbart använda funktionellt friska hundar i avel. 
 

3.1. Exteriör  
Motverka exteriöra ytterligheter/överdrifter genom att till avel välja individer vilka i 
väsentliga delar överensstämmer med rasens standard.  
Bostonterriern är en brakycefal hundras vars konstruktion har normal skallbredd men 
avsevärt kortare nos. Mjukdelarna i huvudet är inte förminskade på samma sätt utan 
ska få plats i alla fall. 
Konsekvensen av detta kan då vara trånga/knipta näsborrar, för lång mjuk gom och 
utåtvrängda slemhinnefickor. Vilket kan leda till 
* Kollaps av gom  * Trångt svalg 
* För smal luftstrupe  * Kollaps av luftstrupe 
* Sannolik ökad nervstimulering tillsammans med tryckvariationer i andningen som 
kan leda till mag- och tarmproblem 
 
Bröstkorgen är i många fall alltför outvecklad på vuxna hundar; avseende djup och 
längd.  
Rasen har fått en större spridning i storlek där många är större än tillåten maxvikt 
11,3 kg.   
 
3.1.1. Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
Bostonterrier – brakycefal och liten molossoid 
I rasen förekommer riskområden som är relaterade till att det är en brakycefal 
dvärghundsras: 
 
1. Andning: Ansträngd, ljudlig andning på grund av för kort nosrygg, knipta näsborrar 
och/eller trånga andningsvägar, otillräckligt utrymme i svalg och luftvägar och/eller 
bröstkorg. Se Appendix 2.  
2. Generell anatomi: Alltför kort kropp med krum överlinje, alltför kort svans och för 
kort och platt nosparti. Tungt och grovt huvud.  
3. Ögon: Utstående ögon och grunda ögonhålor ger en ökad risk för skador. Se 
Appendix 3.  
4. Underutvecklad svans: Avsaknad av svanskotor som varken kan ses eller kännas 
är ett diskvalificerande fel.  
 
Leta efter sund andning, korrekt huvud och skallform samt att hunden har korrekta 
proportioner. 
 

! Nuläge  
Bostonterrier är en brakycefal ras som kan vara drabbad av andningsproblem.  
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Utställningsdomarna har ett stort ansvar. Hundar som premieras ska uppfylla rasens 
standard och inte vara behäftade med problem enligt SRD. I rasen förekommer 
andningssvårigheter som kan förknippas med trånga näsborrar, för lång mjuk gom 
och trachealhypoplasi. 
 

! Mål  
Samstämmig tolkning av rasstandarden mellan uppfödare och domarkåren 
Sträva mot att behålla en frisk och sund ras som känns igen på sin energiska 
elegans och stil, en hund i god kondition. Ökad kunskap bland uppfödare om 
funktionellt, anatomiskt och exteriört korrekta hundar. 
 

! Strategier  
 Uppfödare bör vara uppmärksamma på hundar med alltför kort nos och 
andningssvårigheter och ej avla på individer med problem. Ta hänsyn till hundens 
exteriör såsom rygg, bröstkorg och benens vinklar för en sund bostonterrier.  
Ej avla på hundar som överstiger maxvikt.  
Hälsoenkäterna har en stor betydelse för att klubben ska kunna samla information 
om hundar med defekter och problem.  
SBTK bjuder in till årliga uppfödarmöten som tar upp olika delar ur rasspecifik 
avelsstrategi för en frisk och sund bostonterrier.  
 

3.2. Hälsa 
Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och  
välbefinnande.  
 
3.2.1 Ögon  
Bostonterriern står under central registrering av ögonsjukdomar hos SKK.  
 
För att minska förekomsten av ögondefekt med eller utan kliniska symptom i en  
Raspopulation, måste avelsarbetet påverka de anatomiska förhållanden som kan  
leda till ögondefekt. Därför bör hundar med anatomiska förhållanden som ökar risken 
för ögondefekt inte användas till avel. 
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3.2.1.1 Juvenil katarakt  

! Avelshundar DNA-testas för juvenil katarakt eller är hereditärt fria sedan max 
två (2) generationer centralt registrerat hos SKK. 

! I avel används fri x fri eller fri x anlagsbärare.  
o Avel är uteslutet med hund som har juvenil katarakt eller fått resultatet 

C – drabbad. 
o Känd anlagsbärare får bara paras med DNA-testad fri eller hereditärt 

fri.  
o Som anlagsbärare räknas de som fått resultatet B- anlagsbärare vid 

DNA-test samt föräldrar och avkomma till hund med juvenil katarakt.  
! Hund med okänd genetisk status* får endast paras med fri individ  

 
*Hund med okänd genetisk status avser avel med hund med känd status i annat land, ej 
registrerad hos SKK.   
 

! 0 generationen – DNA-testas och anses hereditärt fri från juvenil katarakt  
! 1 generationen – anses hereditärt fri från juvenil katarakt  
! 2 generationen – anses hereditärt fri från juvenil katarakt  
! 3 generationen – DNA-testas för juvenil katarakt  

 
3.2.1.2. Sen form av katarakt och andra ögonsjukdomar 

! Avelsdjur ögonlyses för ögondefekt inom 1 år före parning. 
! Om ögondefekt, bedömd som sannolikt ärftlig, har konstaterats. 

o Huvudregel: Hunden ska ej användas i avel 
! Om ögondefekt, vars ärftlighet inte kan bedömas, har konstaterats. 

o Avvakta med avel ½-1 år tills ny ögonlysning har gjorts. 
! Hund som är ögonlyst och fri vid 5 års ålder som vid senare ögonlysning 

bedöms ha ögondefekt kan användas i avel till en kull innan ny ögonlysning 
görs. Inför sådan kombination kontakta SBTK Avelskommitté. Hänsyn tas till 
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tikens förmåga att valpa naturligt och huruvida hanen är naturligt född eller har 
vid tidigare kombinationer naturligt födda avkommor. 

! Det är önskvärt att alla bostonterrier, även de som inte används i avel, 
ögonlyses även som vuxna; först vid 1 års ålder och vid 5 års ålder samt 
därefter årligen. Motivet är att finna de linjer som är fria från katarakt och att 
försöka kartlägga arvsgången för den sena formen av katarakt.  

 
3.2.1.3. Övriga ögonsjukdomar 
Se bilaga för rekommendationer för övriga ögonsjukdomar som kan förekomma inom 
rasen. 
 
Lista på godkända veterinärer som genomgått SVS utbildning och examination i 
diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt finns hos SKK.  
 

3.3. Patellaluxation 
Bostonterriern är drabbad av patellaluxation, knäskål som går ur led lateralt eller 
medialt.  
För att få en rättvis gradering bör en av SKK rekommenderad veterinär utföra 
undersökningen (palpatorisk), dessa veterinärer har specialistkompetens i hundens 
och kattens sjukdomar.  

! Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder vid undersökningstillfället.  
! Vi skall endast använda avelsdjur med känd knäledsstatus.  

 
Årsmötet 2010 beslutade om att godkänna hundar i avel med patella luxation grad 1 
på ett knä. Det åligger uppfödaren att följa upp samtliga avkommor från kombination 
där något föräldradjur har konstaterad patella luxation grad 1 innan hunden används 
igen i avel. 
 

! Grundregeln är att samtliga registrerade avkommor inom rasen ska ha känd 
knäledsstatus. 
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! Nuläge  
Vi har inget hälsoproblem som är större än något annat som behöver ökad 
uppmärksamhet. Vi har fokus på problem som kortskallighet medför. 
 

! Mål  
Ha sådan kontroll över hälsostatusen inom rasen så att vi genast kan vidta åtgärder 
när något hälsoproblem får ökad frekvens  
 

! Strategier  
Uppfödarnas och rasklubbens intresse av att följa upp födda kullar, tillsammans med 
öppenheten mellan uppfödare gör hälsoarbetet kontrollerbart. Hälsoenkäter som 
skickas ut och besvaras av hundägare utgör statistik inom hälsoområdet. Enkäten 
ligger tillgänglig på hemsidan www.bostonterrierklubben.se. 
 
 

4. Mentalitet 
En bostonterrier skall vara vänlig och livfull. Den har ett utmärkt temperament och är 
mycket intelligent, vilket gör den ojämförbar som sällskapshund. Med detta läggs stor 
vikt vid mentaliteten. En bostonterrier som visar rädsla, aggressivitet eller ängslan 
gentemot människor skall inte användas i avel.  
 

! Nuläge  
Bostonterriern är en liten ras i Sverige och att samla information om rasen tar tid. Få 
bostonterrier har genomgått mentalbeskrivning eller Bph. Vi har mellan åren 2000 
och 2019 endast 53 hundar mentalbeskrivna och  65 har genomgått Bph .  
 

! Mål  
Att få fler hundar mentalbeskrivna eller BPH-beskrivna för att definiera ett ”utmärkt 
temperament” inom rasen. 
 

! Strategier  
Genom att erbjuda tillfälle vid SBTKs aktiviteter att få hundar BPH-beskrivna och att 
uppfödarna informerar sina valpköpare om vikten att följa upp mentaliteten på sin 
hund. 
 
 
 
 
 
Se bilaga nedan för statistik och övrig information runt avelsstrategi för bostonterrier. 

 
 
 
 
 
 
 



	   13	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

• Population/Avelsstruktur   
– Statistik 

• Valpningsproblem  
– bäckenröntgen 

• Exteriör 
– Minnesanteckningar föredrag Dan Grill  
– SRD Appendix 2 Bedömning av hundars andning i utställningsringen 
– SRD Appendix 3 Ögonproblem 

• Hälsa 
– Hjärntumören gliom 
– Ögonsjukdomar 
 

• Mentalitet 
– BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 
– MH – Mentalbeskrivning hund 



	   14	  

2.1.1 Population 
Population/Avelsstruktur - Statistik 
 

 
Hanar födda 2000 och framåt med fler än 30 barnbarn 
Påverkan på rasen genom egna avkommor samt barnbarn 
 

 
 

 
 
 
 
 

      
      
   
 
 
 

*övr. avk – avkommer som är registrerade i Sverige från kullar födda i annat land 
*övr. barnbarn – barnbarn som registrerats i Sverige från kullar födda i annat land 
födda tom 2019 
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Tikar födda 2000 och framåt med fler än 20 barnbarn  
Påverkan på rasen genom egna avkommor samt barnbarn. 
 
 
 

 
 
 

 *övr. avk – avkommer som är registrerade i Sverige från kullar födda i annat land
 *övr. barnbarn – barnbarn som registrerats i Sverige från kullar födda i annat land

födda tom 2019 
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     2.1.4 Valpningsproblem 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valpningsproblem.
•  Valpningsproblema/ken.inom.rasen.har.olika.orsaker..I.en.studie.från.mi9en.av.1990>talet.framkom.bl.a..orsaker.som.

värksvaghet,.för.stora.valpar.och.bäckenets.uCormning.som.möjliga.orsaker..Bäckenröntgen.blev.projektets.
rekommenda/on.men.det.gav.inte.önskat.resultat.då.dåliga.bäckenmå9.kunde.resultera.i.självvalpande.och.vise.versa,.det.
är.andra.faktorer.som.påverkar./karnas.förmåga.a9.föda.naturligt...

•  Informa(on)om)bäckenröntgen)av)bostonterrier)(Bäckenröntgenprojekt)1994<1998)).
Ins/tu/onen.för.obstetrik.och.gynekologi,.SLU.blev.kontaktade.av.tre.rassammanslutningar.inom.Svenska.Kennelklubben.
(bostonterrier,.fransk.bulldog.och.skotsk.terrier).med.önskemål.om.hjälp.med.utredning.av.orsakerna./ll.valpningsproblem.inom.
dessa.raser,.så.a9.lämpliga.avelsåtgärder.skall.kunna.vidtagas.och.kejsarsni9sfrekvensen.minskas...
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3.1 Exteriör 
Exteriör - Minnesanteckningar föredrag Dan Grill 
 
 
Föredrag med Leg. Veterinär Dan Grill 5 mars 2016  om andning 
 
Dan berättade på ett lugnt och metodiskt sätt, med mängder av frågor och 
diskussioner, om andningsvägarna.  

  
Vad är det vi har att göra med och vad kan vi göra? 
Vi måste skilja mellan hälsoförbättrande insatser för individen och hälsoförbättrande 
åtgärder för rasen. 
För individen finns en mäng medicinska och kirurgiska möjligheter att hjälpa. 
För rasen handlar det istället om kvaliteten i avelsarbete. 

  
Bostonterriern är en brakycefal hundras vars konstruktion har normal skallbredd men 
avsevärt kort nos. Mjukdelarna i huvudet är inte förminskade på samma sätt utan ska 
få plats i alla fall. 
Konsekvensen av detta kan då vara trånga/knipta näsborrar, för lång mjuk gom och 
utåtvrängda slemhinnefickor. Vilket kan leda till 
* Kollaps av gom   * Trångt svalg 
* För smal luftstrupe  * Kollaps av luftstrupe 
* Sannolik ökad nervstimulering tillsammans med tryckvariationer i andningen som 
kan leda till mag- och tarmproblem 
* Försämrad reglering av kroppstemperaturen, värmekänslighet 
 
Om man känner sig osäker på om hunden har problem med att syresätta sig och är 
orolig kan man använda sig av nedan frågeställningar innan man kontaktar veterinär. 
 
Är hunden överviktig?  
Känn med händerna/fingrarna på båda sidor om bröstkorgen. Revbenen ska kännas 
men inte synas på en normalviktig hund. 
Är hunden i god kondition?  
Får hunden den motion den behöver. 
Har din hund ofta kräkningar och uppstötningar utan till synes anledning?  
Har hunden missljud från andningsvägarna?   
Med missljud menas kontinuerliga ljud när hunden andas, inte vid enstaka tillfällen. 
Har hunden i vila eller vid minimal ansträngning en forcerad andning?  
Vid inandning använder hunden olika hals och bröstmuskler som hjälper att vidga 
bröstkorgen och vidga luftvägarna samt olika rygg och nackmuskler som ökar 
bröstkorgens volym. Och vid utandning använder hunden den inre 
bröstkorgsmuskulaturen som motverkar den yttre bröstkorgsmuskulaturen samt 
bukmuskulaturen som hjälper till att pressa upp mellangärdet 
Har hunden efter fysisk ansträngning en lång återhämtningsperiod? Blir 
hunden matt vid fysisk ansträngning? 
Är hunden vältränad eller endast van vid kortare promenader. Vad är normal 
ansträngning för just din hund.  
 
SBTK rekommenderar också att titta på videon ”Att bedöma hundars andning”  som 
finns på skk.se. 
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Hos veterinären ska nedan alltid göras inför eventuell operation. 

  
• Djurägarens historia 

• Uppfödaren kontaktas och bör vara delaktig i dialogen med 
behandlande veterinär. 

• Allmänklinisk undersökning 
• Röntgen/CT av svalg, struphuvud, luftstrupe och lungor 
• Endoskopisk undersökning av luftvägar 
• I samråd med djurägaren diskutera vad som bör åtgärdas och den framtida 

prognosen 
  

Visst kan man känna sig trampad på och illa bemött som hundägare och uppfödare 
när ett upprop går snett. Säkert är det få, av veterinärerna som skrivit under för ”alla 
hundars rätt att kunna andas”, som hade någon aning om att kampanjen skulle ha 
den aggressiva ton och hetsjakt den mynnande ut i under hösten 2015.  
Men med ett bra och objektivt arbete från veterinärer, SKK, rasklubbar och uppfödare 
har vi nu påbörjat vårt gemensamma arbeta i positiv riktning för en dokumenterat 
frisk ras.  
”Alla individer har inte alla fel och inga individer har inte något fel”. 
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3.1.1. Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
för uppdaterad version se skk.se 

 
Exteriör - SRD Appendix 2 Bedömning av hundars andning i 
utställningsringen 
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3.1.1. Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 

för uppdaterad version se skk.se 
 
Exteriör - SRD Appendix 3 Ögonproblem 
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3.2 Hälsa 
 
 
 
Hjärntumören gliom 
Gliom är en form av hjärntumör som har sitt ursprung hjärnans vanligaste 
celltyp, gliacellerna. 
Gliom kan drabba alla hundraser, men vissa brakycefala raser är mer utsatta 
än andra. 
Gliom debuterar vanligen efter fem-sex års ålder och drabbar tikar och hanar i 
lika stor utsträckning. Symptomen kan komma smygande eller plötsligt och ser 
olika ut beroende på i vilken del av hjärnan tumören sitter. Första tecknet är 
ofta kramper, som kommer enskilt eller i kluster med många anfall på en gång. 
Kramperna kan göra att sjukdomen misstas för epilepsi. 
Andra vanliga symptom omfattar beteendeförändringar, minskad aktivitet, 
trötthet, förvirring, cirkelgång, ostadighet och påverkat medvetande. Hunden 
kan till exempel tappa intresse för saker som den gjort tidigare, verka dement 
och glömsk, tvångsvandra eller 
ställa sig i hörn.  
Symptomens otydliga karaktär gör att de kan tas för åldersförändringar eller 
för andra sjukdomar. 
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3.2.1 Ögon  

 
Ögonsjukdomar 
 
För att minska förekomsten av ögondefekt med eller utan kliniska symptom i en  
Raspopulation, måste avelsarbetet påverka de anatomiska förhållanden som kan  
leda till ögondefekt.  
Därför bör hundar med anatomiska förhållanden som ökar risken för ögondefekt inte  
användas till avel. 
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4. Mentalitet 
 
 
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 
Resultat från beskrivna bostonterrier födda från 2010 till 2018 
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4. Mentalitet 
 
 
MH – Mentalbeskrivning hund  
Resultat från beskrivna bostonterrier 
 
 
 
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR (rasstandard):   
Rasen skall vara vänlig och livfull. Den har ett utmärkt temperament och är 
mycket intelligent, vilket gör den ojämförbar som sällskapshund. 
 
De bostonterrier som är mentalbeskrivna visar på egenskaper rasen ska ha så 
som nyfikenhet, socialitet och lekfullhet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


