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1. SAMMANFATTNING 
 

Inbjudan till att delta i enkätundersökningen skickades ut till 1574 personer 

som enligt Jordbruksverket är ägare till Kleiner Münsterländer. 28 personer 

meddelade oss att de inte längre var ägare till en hund och blev avaktiverade i 

enkätundersökningen. 21 personer som inte haft sina hundar registrerade i 

Jordbruksverkets hundregister genomförde registrering och tillsände oss ett re-

gisterutdrag på att registrering skett och kunde då erhålla en inbjudan till en-

kätundersökningen. 

 

Antalet respondenter uppgick således till 1567 stycken. Antal svar som inkom i 

enkätundersökningen var 817 stycket vilket ger en svarsfrekvens på 52,14%.  

 

111 personer svarade nej på frågan om man i sitt hushåll har en Kleiner Müns-

terländer. Då målgruppen för undersökningen är ägare av Kleiner Münsterlän-

der har dessa svaren ej räknats med i resultatet på dom övriga frågorna. Vi-

dare var 12 svar ogiltiga och har ej heller tagits med resultatet. 

 

• Konstaterades att samtliga jaktformer är högt representerade i svaren 

vilket gör att Kleiner Münsterländern används väldigt allsidigt vid jakt. 

 

• Att kunna utvärdera dokumenterade allsidiga jaktegenskaper hos föräld-

rar när man letar valp tyckte 86,0% var delvis viktigt eller mycket vik-

tigt. 5,2 % ansåg att detta var ganska eller helt oviktigt. 8,8% tyckte 

att det varken var viktigt eller oviktigt.  

 

• Andelen som var måttligt eller mycket intresserade av att delta i ett an-

lagsprov för unghundar var 72,4%. De som var ganska eller helt oin-

tresserade var 10,1%. 17,4% var varken intresserade eller ointresse-

rade. 

 

• Hur väl Kleniner Münsterländerns allsidiga egenskaper tillgodoses inom 

ramen för Svenska Vorstehklubbens verksamhet svarade 32,5% att den 

helt eller delvis tillgodoses. De som tyckte att det delvis eller helt för-

summades var 36,0%. 31,4% tyckte att det varken tillgodoses eller för-

summas. 

 

• Andelen som skulle ställa sig positiva till en egen rasklubb för Kleiner 

Münsterländer i lämplig specialklubb inom SKK, var 69,7%. De som stäl-

ler sig negativt var 8,2%. Andelen som saknar tillräcklig information för 

att kunna ta ställning var 22,0% 

 

• Andelen som är medlemmar i Svenska Vorstehklubben är 40,2%. 
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2. ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
2.1. Bakgrund 

Föreningen för bildande av Svenska Kleiner Münsterländerklubben har som mål 

att verka för att en rasklubb för Kleiner Münsterländer ska bildas under SKK 

genom anslutning till lämplig specialklubb. 

 

För att utröna hur ägare av Kleiner Münsterländer ser på dagens svenska prov-

system och intresset för att kunna dokumentera rasens allsidiga egenskaper 

samt möjligheten att gå anlagstest för unghundar, genomfördes under 2021 en 

enkätundersökning, riktad till alla registrerade ägare av Kleiner Münsterländer i 

Jordbruksverkets Hundregister. 

 

2.2. Syfte  

Att undersöka bland Kleiner Münsterländerägare i Sverige om  

 

• Hur man ser på dagens provsystem  

 

• Möjligheten att kunna dokumentera allsidigheten och rasen och genom-

föra anlagsprov hos unghundar 

 

• Förutsättningar för att bilda en egen rasklubb föreligger. 

 

2.3. Målgrupp 

Samtliga ägare av Kleiner Münsterländer i Sverige 

 

2.4. Metod 

Webbaserad enkät men inbjudningar via brev som skickats till alla svenska 

ägare av Kleiner Münsterländer som är registrerade i Jordbruksverkets hundre-

gister. 

 

 

2.5. Avgränsningar 

Utredningen avgränsas till att omfatta de respondenter som är boende i Sve-

rige så målet att utreda det nationella intresset. Respondenter med en utländsk 

adress kommer att sållas bort från urvalet. 
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3. GENOMFÖRANDE 
3.1. Val av källregister 

Enligt svensk lag ska alla hundar id-märkas med ett unikt nummer och regi-

streras i Jordbruksverkets hundregister innan de är fyra månader. 

 

Hundregistret på Jordbruksverket är därför den bästa källan för att kunna 

adressera ägaren till en viss hundras. 

 

3.2. Respondentunderlag 

Jordbruksverkets hundregister för Kleiner Münsterländerägare bestod av 1574 

personer. Dessa tillställdes brev som skickades med B-post. Breven innehöll en 

inbjudan att deltaga i enkätundersökningen och hade instruktioner och länk till 

den webbaserade enkätundersökningen samt inloggningsuppgifter i form av re-

spondentnummer och lösenord.  

 

Ett påminnelsebrev skickades ut efter det att senaste svarsdag i det första bre-

vet, passerats. De respondenter som då inte avgivit något svar i enkäten fick 

en påminnelse om att svara på enkäten.  

 

Svar inkom på enkäten mellan den 10 februari och den 10 april 2021. 

 

3.2.1. Borttagning av respondenter 

En del personer som fått brevet hörde av sig om att dom inte längre har någon 

Kleiner Münsterländer. Dessa blev då avaktiverade som respondenter i under-

sökningen. Det var totalt 28 personer som avaktiverades. 

 

3.2.2. Tillägg av respondenter 

En del ägare till Kleiner Münsterländer som inte fått något brev hörde av sig till 

föreningen och ville delta i enkätundersökningen. De hade inte sina hundar re-

gistrerade i Jordbruksverket hundregister. För att dessa skulle kunna få delta i 

undersökningen var de tvungna att registrera sin Kleiner Münsterländer i Jord-

bruksverkets hundregister samt därefter skicka oss ett registerutdrag på att 

hunden nu var registrerad. Därefter kunde inbjudan till att delta i enkätunder-

sökningen tillsändas dessa personer. Det var totalt 21 personer som lades till. 

 

3.3. Svarsfrekvens 

Från det totalt 1567 respondenterna inkom 817 svar vilket ger en svarsfre-

kvens på 52,14% 

 

Av de som svarat var det 111 som inte längre var ägare till någon Kleiner 

Münsterländer och faller därmed utanför målgruppen. Dessa svar har ej tagits 

med i resultat av undersökningen. 

 

12 svar var ogiltiga och har ej tagits med i resultatet av undersökningen.  
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3.4. Teknisk lösning 

Den web-baserade enkäten är utvecklad i Microsoft ASP.NET med logik skriven 

i C# och presentationsgränssnitt i HTML5 och Javascript. Datalagring sker i 

Microsoft SQL Server 2018. 

 

Enkätformuläret är inbäddat i en sk iFrame på föreningens hemsida. Kommuni-

kation mot enkätformuläret sker via protokoll HTTPS och är således krypterad. 

3.5. Anonymisering av svar 

När en respondent avgivit sina svar i enkäten, sker en bortkoppling mellan sva-

rens identitet och respondenten. Det är därefter inte möjligt att kunna koppla 

svaren till dess respondent. 
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4. FRÅGOR OCH SVARSALTERNATIV 
4.1. Fråga 1 

Har ni någon Kleiner Münsterländer i ert hushåll idag? 

 

Svarstyp: Radioknapp 

 

o Ja 

o Nej 

4.2. Fråga 2  

Till vilken typ av jakt använder du Kleiner Münsterländer? 

 

Svarstyp: Checkboxar 

 

✓ Eftersök 

✓ Fågel 

✓ Rådjur, Hjort och Älg 

✓ Vildsvin 

✓ Övrigt 

 

4.3.     Fråga 3 

Om du letade Kleiner Münsterländervalp, hur viktigt vore det att kunna utvär-

dera dokumenterade allsidiga jaktanlag hos föräldrarna (t ex sök, spår, nosar-

bete, skall, stånd, förighet)? 

 

Svarstyp: Radioknappar 

 

o Mycket intresserad 

o Måttligt intresserad 

o Varken intresserad eller ointresserad 

o Ganska ointresserad 

o Helt ointresserad  

 

4.4.     Fråga 4 

Om ett anlagsprov som bedömer unghundens allsidiga jaktegenskaper vore till-

gängligt i Sverige, hur intresserad skulle du vara av att gå ett sådant, eller om 

du är uppfödare, locka dina valpköpare att delta? 

 

Svarstyp: Radioknappar 

 

o Mycket viktigt 

o Delvis viktigt 

o Varken viktigt eller oviktigt 

o Ganska oviktigt 

o Helt oviktigt  
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4.5.     Fråga 5 

Kleiner Münsterländer ska enligt rasstandarden i hemlandet besitta allsidiga 

egenskaper och ha många användningsområden inom jakten, som stående, 

stötande/kortdrivande jakthund samt för olika typer av eftersök. Hur väl anser 

du att dessa allsidiga egenskaper tillgodoses inom ramen för Svenska Vorste-

hklubbens verksamhet? 

 

Svarstyp: Radioknappar 

 

o Mycket nöjd 

o Delvis nöjd 

o Varken nöjd eller missnöjd 

o Ganska missnöjd 

o Mycket missnöjd 

 

4.6.     Fråga 6 

Om en rasklubb som enbart fokuserade på Kleiner Münsterländer och bevaran-

det av dess allsidiga jaktegenskaper skulle finnas i lämplig specialklubb inom 

SKK. Skulle du ställa dig positivt till det? 

 

Svarstyp: Radioknappar 

 

o Ja 

o Saknar tillräcklig information för att kunna ta ställning 

o Nej 

 

 

4.7.     Fråga 7 

Är du idag medlem i Svenska Vorstehklubben? 

 

Svarstyp: Radioknappar 

 

o Ja 

o Nej 
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5. SAMMANSTÄLLNING AV SVAR 
5.1.     Ägare av Kleiner Münsterländer 

 

På frågan om man i sitt hushåll har en 

Kleiner Münsterländer svarade 86,21% 

att dom hade det medan 13,79% svarade 

nej på frågan.  

 

De som uppgett att dom inte har någon 

Kleiner Münsterländer faller därmed utan-

för målgruppen och avgivna svar på dom 

andra frågorna har inte tagits med i 

svarssammanställningen. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Ja (694) 86,21% 

 

Nej (111) 13,79% 

 

 

 

 

 

5.2.     Användning i jakten 

 

Rasen är känd för sin allsidighet i jakten. 

En del jagar enbart fågel och eventuellt 

småvilt medan en del jagar allt klövvilt in-

klusive älg och vildsvin. Rasen är också 

uppskattad som eftersöksekipage. Bilden 

av Kleiner Münsterländer som en allsidig 

jakthund bekräftas av undersökningen. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Eftersök (440) 63,40% 

 

Apportering (344) 49,57% 

 

Fågeljakt (438) 63,11% 

 

Jakt på hårvilt (488) 70,32% 

 

Övrigt (236) 18,16% 
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5.3.     Dokumentation av allsidiga egenskaper 

 

Att kunna utvärdera dokumenterade allsi-

diga egenskaper hos föräldrarna när man 

letar valp ansåg 86,03% vara delvis eller 

mycket viktigt. 5,19% ansåg att detta är 

ganska eller helt oviktigt.  

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Mycket viktigt (373) 53,75% 

 

Delvis viktigt (224) 32,28% 

 

Varken viktigt eller oviktigt (61) 8,79% 

 

Ganska oviktigt (20) 2,88% 

 

Helt oviktigt (16) 2,31%  

 

5.4.     Anlagsprov för unghundar 

 

Om ett anlagsprov för unghundar fanns 

tillgängligt i Sverige, som utvärderade 

hundens allsidiga jaktegenskaper skulle 

72,47% vara intresserade av att delta i 

ett sådant. 10,08% ställer sig ganska 

eller helt ointresserade till ett sådant 

prov. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Mycket intresserad (321) 46,25% 

 

Måttligt intresserad (182) 26,22% 

 

Varken intresserad eller ointresserad 

(121) 17,44% 

 

Ganska ointresserad (42) 6,05% 

 

Helt ointresserad (28) 4,03% 
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5.5.     Dagens provverksamhet 

 

Hur väl dagens provverksamhet inom 

Svenska Vorstehklubben tillgodoser 

Kleiner Münsterländers allsidiga egen-

skaper har en stor spridning. 32,56% 

anser att den helt eller delvis tillgodo-

ses medan 36,02% anser att den helt 

eller delvis försummas. 31,41% 

tycker varken eller. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Helt tillgodoses (50) 7,20% 

 

Delvis tillgodoses (176) 25,36% 

 

Varken tillgodoses eller försummas 

(218) 31,41% 

 

Delvis försummas (172) 24,78% 

 

Helt försummas (78) 11,24% 

 

 

 

5.6.     Egen rasklubb för Kleiner Münsterländer 

 

Om en rasklubb för Kleiner Münsterlän-

der skulle finnas i lämplig specialklubb 

inom SKK skulle 69,74% ställa sig po-

sitiva till det medan 8,21% skulle ställa 

sig negativa. 22,05% saknar tillräcklig 

information för att kunna ta ställning 

till frågan. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Ja (484) 69,74% 

 

Saknar tillräcklig information för att 

kunna ta ställning (153) 22,05% 

 

Nej (57) 8,21% 
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5.7.     Medlemskap i Svenska Vorstehklubben 

 

Runt 40% har uppgivit att dom är med-

lemmar i Svenska Vorstehklubben. 

 

Fördelning av svar 

Antal inom parentes 

 

Ja (279) 40,20% 

 

Nej (415) 59,80% 

 
 

 

 

 


