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Förord
Staffordshire bullterrier är en mycket populär, aktiv sällskapshund och med 988 nyregistreringar 
hamnade den på åttonde plats över de vanligaste raserna i Sverige 2020. Rasen är en utpräglad familje- 
och sällskapshund, men den är också en populär utställningshund.

Den svenska exteriöraveln håller hög klass och svenskfödda staffordshire bullterrier har rönt 
internationella framgångar i utställningsringarna, till exempel har svenskuppfödda hundar blivit BIR på 
Crufts två år i rad, 2018 och 2019. Vi kan även stoltsera med svenskfödda hundar som erhållit championat 
i rasens hemland. 

På senare år har allt fler fått upp ögonen för rasen som tränings- och tävlingskamrat. Staffordshire 
bullterrier är en glad, förig, uthållig och lättlärd kompis med stor arbetsglädje samt mycket ”will to 
please”. Till skillnad från traditionella bruksraser har rasen emellertid inga problem med att slappa på 
soffan en regnig dag, vilket gör den till ett bra alternativ ifall man vill träna och tävla med sin hund, men 
inte riktigt har tiden för en krävande brukshund. 

Vi har framgångsrika ekipage i de högsta klasserna inom både agility och tävlingslydnad med 
representation på mästerskap. Många staffordshire bullterrier visar framfötterna inom de nya grenarna 
rallylydnad och nosework. Men framförallt är rasen välrepresenterad i utställningsringarna. 

Vår förhoppning med detta kompendium är att fördjupa kunskapen om rasens exteriör, vad man bör 
tänka på vid bedömning och vad som utmärker en hund av hög kvalité. 

Kompendiet bygger på standard fastställd av SKK 2021-05-17.
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Staffordshire bullterrier, i dagligt 
tal kallad ”staff”, är en engelsk 
terrierras som ursprungligen 
användes för hundkamp. Genom 
att korsa snabba, rörliga och 
envisa terrier med uthålliga, 
starka molosser fick man fram 
en muskulös atletisk hund som 
besatt stor styrka i förhållande 
till sin storlek. 

Rasen var en ”poor mans dog” 
och utvecklades i de tidiga 
industri- och kolgruveområdena 
kring Midlands, där grevskapet 
Staffordshire ingår. De fattiga 
arbetarna hade hundkampen 
som söndagsnöje och extra 
inkomst. 

Detta kan låta makabert, men 
hundkamp som nöjesform 
förekom i en tidsepok där synen 
på djur (och människor) var 
radikalt annorlunda mot idag. 
Hundkamp betraktades som 
nöje, precis som uppvisandet av 
människor med olika handikapp 
var en självklar underhållning på 
cirkusar. Allt var inte bättre förr.

Hundkamp förbjöds 1835 men 
levde kvar i stor utsträckning 
illegalt till sekelskiftet. Eftersom 
staffordshire bullterriern var 
uppskattad för sitt glada, 
sociala, miljöstabila sätt och 
fungerade väl i den engelska 
underklassens ofta trångbodda 
familjer, fick rasen en ny huvud-
uppgift som sällskapshund, en 
uppgift den klarat med bravur. 

Rasen har sedan dess varit en av 
Englands populäraste, särskilt 
bland barnfamiljer. I hemlandet 
går rasen under smeknamnet 
”the nanny dog”.

1935 fick staffordshire 
bullterriern sitt rasnamn och 
den första rasstandarden 
skrevs. Den hund som stod 
som modell var Jim the Dandy. 
Standarden reviderades 1948, 
då sänktes maxhöjden från 45,7 
till 40,6 cm, med tillägg att 
höjden skall vara i proportion 
till vikten. Ståndöron var inte 
längre önskvärda och färgen 
blå godkändes. Standarden 
reviderades igen 1987, då 
formen anpassades till engelska 
kennelklubbens standardmall för 
rasstandarder.

Den första staffordshire 
bullterriern importerades till 
Sverige år 1962 och rasklubben, 
Svenska Staffordshire Bull 
Terrier klubben bildades 1991.

Standard för staffordshire bullterrier
Rasnamn i hemlandet: Staffordshire Bull Terrier

FCI-nummer 76 
FCI-standard på engelska publicerad 1998-01-20 
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor  
2021-05-17

Historik

1, 2: En av historiens mest 
välkända hund,  

Ch Gentleman Jim.

3: Crufts 1939. Till höger ses 
rasens två första champion; Ch. 

Lady Eve och Ch. Gentleman Jim 

Ursprungsland/hemland  
Storbritannien

Användningsområde  
Terrier

FCI-klassifikation  
Grupp 3, sektion 3

Helhetsintryck  
Staffordshire bullterrier är en välbalanserad, släthårig ras som äger 
stor styrka i förhållande till sin storlek. Den skall vara muskulös, 
aktiv och spänstig.

Uppförande/karaktär  
Rasen är känd för sitt okuvliga mod och sin ihärdighet. Den är mycket 
intelligent och tillgiven. Den skall vara djärv, orädd och fullständigt 
pålitlig.

1

2

3

’’Staffordshire bullterrier -  
en mångsidig ras som förutom  

att vara en populär sällskapshund 
även visar framfötterna i många 
av hundsporterna så som agility, 

rallylydnad och lydnad.  
På utställningarna är ringen  
för rasen ofta välbesökt.’’

’’Uppskattad 
för sitt glada, 

sociala, 
miljöstabila 

sätt’’
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Huvud  
Huvudet skall vara kort och genomgående djupt. 
 
Skallparti 

Skalle 
Skallen skall vara bred.

Stop  
Stopet skall vara distinkt markerat.

Ansikte

Nostryffel  
Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti  
Nospartiet skall vara kort.

Läppar  
Läpparna skall vara torra och strama.

Käkar/tänder  
Käkarna skall vara kraftiga och tänderna stora med 
perfekt, regelbundet och komplett saxbett.

Kinder  
Käkmuskulaturen skall vara mycket uttalad.

Ögon  
Ögonen skall vara runda, medelstora och riktade 
framåt. De skall helst vara mörka, men får i 
viss utsträckning harmoniera med pälsfärgen. 
Ögonkanterna skall vara mörka.

Öron  
Öronen skall vara burna som rosenöron eller till 
häften uppstående. De får inte vara stora eller 
tunga. Häng- eller ståndöron är absolut inte 
önskvärt.

Huvud 
Huvudet är rasens främsta adelsmärke och fångar 
ens omedelbara uppmärksamhet. Det ska upplevas 
levande, inte uttryckslöst eller intetsägande. 
Huden ska uppfattas som tunn. Huvudet får 
inte vara överdrivet eller dominera, utan ska 
harmoniera med övrig konstruktion. Det ska vara 
allt igenom torrt, utan överdriven hud. Rynkor kan 
dock framträda/uppfattas tydligare på exempelvis 
röda hundar vilket bör beaktas.

Skall- och nosparti 
Riktlinje för proportioner är minst en (1) del nos 
respektive två (2) delar skallparti, mätt nos-stop 
och stop-nackknöl. Dish face förekommer och är 
inte önskvärt. Nosryggen ska vara rak.

 

Käkar/tänder 
Underkäken ska vara kraftig och väl utfylld. 
Rasen står under observandum i SRD gällande 
inverterade bett, se faktaruta nedan. Tandförluster 
förekommer i rasen, men inte i alarmerande 
utsträckning.
 

Ögon 
Ögonen ska vara mörka, men får i viss utsträckning 
harmoniera med pälsfärgen. Pigmenterade 
ögonkanter är önskvärt, men på hundar 
med mycket vitt i ansiktet kan avsaknad av 
pigmentering accepteras.

Rasstandard Kommentarer

Här ser vi ett huvud utan överdriven hud, goda proportioner 
skalle/noslängd samt en fin parallellitet.

Utmärkt huvud tikUtmärkt huvud hane

En tiks huvud ger generellt ett mer elegant och feminint uttryck. Hos 
syskonparet på bilden ovan är skillnaden mycket tydlig.

SRD
Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar. 

I rasen förekommer riskområden som: 
1. Bett: Felställda nedre hörntänder som biter upp i gomtaket. 
2. Hud och päls: Tunn päls och/eller irriterade hudpartier.

Leta efter korrekt bett och noslängd, normal andning och frisk hud.

Fastställda av NKU.  
Gäller från 2019-01-01.
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Hals  
Halsen skall vara muskulös och ganska kort. Den 
skall ha rena linjer och gradvis bli bredare mot 
skuldrorna.

Kropp  
Kroppen skall vara kompakt, samlad och muskulös.

Överlinje  
Överlinjen skall vara jämn.

Bröstkorg  
Bröstkorgen skall vara djup, muskulös och 
välutvecklad med väl välvda revben.

Svans  
Svansen skall vara medellång, lågt ansatt, 
avsmalnande till en spets och ganska lågt buren. 
Den får inte vara mycket böjd och kan liknas vid 
ett gammaldags pumphandtag.

Extremiteter

Framställ

Helhet 
Fronten skall vara bred med tämligen brett ställda 
framben. 
 
Skulderblad  
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.

Armbåge  
Armbågarna får inte vara lösa.

Underarm  
Frambenen skall vara raka med bra benstomme.

Mellanhand  
Mellanhänderna får inte visa svaghet.

Framtassar  
Framtassarna skall vara lite utåtvridna. De 
skall vara medelstora, starka och ha kraftiga 
trampdynor. Klorna på enfärgade hundar skall vara 
svarta.

Hals 
Halsen ska harmoniera med hunden som helhet, 
utan överdrifter.

Kropp 
Med kunskap om rasens bakgrund förstår man att 
staffordshire bullterriern ska vara atletisk, med en 
rörlig kropp byggd för funktion. En ”kombination av 
bull och terrier” som man ofta talar om i rasen.

Det är viktigt att hunden är proportionerligt byggd, 
att den utstrålar harmoni, balans och smidig 
kraftfullhet.

Överlinje 
Hunden ska ha en stark, välmusklad rygg med en 
jämn överlinje, både i stående och i rörelse.

Bröstkorg 
Sett ovanifrån ska man se den väl välvda 
bröstkorgen med en definierad midja. En utmärkt 
bröstkorg når ner till armbågarna eller aningen 
under, men inte lägre än så.

Framställ 
Fronten ska vara stabil, med raka framben och 
starka, väl slutna tassar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Framtassar  
Framtassarna får peka måttligt utåt, vilket inte 
ska förväxlas med svaga mellanhänder, samt 
att frambensställningen alltid ska vara rak. En 
staffordshire bullterrier som tåar in har inte en 
korrekt front.

Rasstandard

Ett muskulöst, aktivt och 
spänstigt helhetsintryck. Bilden 
visar en hund utan några som 
helst överdrifter åt något håll. 
En staffordshire bullterrier står 
stabilt och avslappnat med ett 
ben i varje hörn. En hund av god 
konstruktion ställer sig så gott 
som perfekt utan mycket hjälp 
av sin handler.

Dessa hundar visar typvariationer inom ramen för standarden. Samtliga är utställningschampion i rasens 
hemland.

En hund av utmärkt typ. Man talar ofta om en 
”blend of bull and terrier” vilket hunden på 
bilden visar.

Utmärkt bröstdjup.

Kommentarer
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Bakställ 

Helhet 
Bakbenen skall ha kraftigt utvecklad muskulatur 
och bakifrån sett vara parallellt ställda.

Knäled  
Knälederna skall vara välvinklade.

Has/hasled  
Hasorna skall vara korta.

Baktassar  
Baktassarna skall vara medelstora och starka med 
kraftiga trampdynor. Klorna på enfärgade hundar 
skall vara svarta.

Rörelser  
Rörelserna skall vara fria, kraftfulla och spänstiga 
utan ansträngning. Benen ska sedda fram- och 
bakifrån föras parallellt med märkbart påskjut från 
bakbenen.

 
Päls 
Pälsstruktur 
Pälsen skall vara kort, slät och åtliggande.

Färg  
Röd, fawn, vit, svart eller blå eller någon av 
dessa färger i kombination med vitt. Brindle i alla 
nyanser, även i kombination med vitt. Leverbrunt 
eller svart med tantecken är absolut inte önskvärt.

 
 

 
Knäled 
Man pratar ofta om knappa bakbensvinklar, men 
även övervinklade bakställ ska beaktas. 

 

Rörelser 
En staffordshire bullterrier ska visas i rask 
promenadtakt för att komma till sin rätt.

En rastypisk anatomi gynnas inte av att hundar 
visas i överdrivet högt tempo.
 

Päls 
Rasen står under observandum i SRD gällande tunn 
päls och/eller irriterade hudpartier, se faktarutan 
på sidan 6. 
 

Rasstandard

Ekonomiskt och avslappnat med ett märkbart påskjut från bakbenen. 
Trots ganska långsam trav i jämförelse med andra raser i samma 
storlek, utstrålar staffordshire bullterriern genomgående styrka. 
Här skymtar man även den karakteristiska svansen som liknar ett 
pumphandtag.

Exempel på olika färger

Vit

Utmärkt bakställ.

Blå med vita tecken

Röd med vita tecken

Utmärkta bakbensvinklar.

Pied

Svartbrindle Rödbrindle med vita tecken

Kommentarer
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RAS
Utdrag ur RAS för staffordshire bullterrier gällande exteriör, fastslagen 2020:

Exteriöra överdrifter förekommer, framförallt hos hanar där höjd- och viktproportionerna inte sällan 
hamnar över standarden.

Rasen finns med i SRD för inverterade bett. Tandförluster förekommer i rasen, men inte i 
alarmerande utsträckning.

En trend att premiera inåttåade individer på utställning har uppmärksammats.

Man ser även allt fler individer med framskjuten skuldra/rak skuldra.

Andning fanns med i den förra SRD-revisionen men togs bort 2017. Under 2015-2017 rapporterades 
inte ett enda fall av andningsproblem i SRD. Detta betyder dock inte att det inte finns staffordshire 
bullterrier som har andningsproblem. Rasklubben vill betona att staffordshire bullterriern ingalunda 
ska ha en ofri andning. Att snorka, fnysa, ha snarkande biljud vid exaltering eller överdriven snarkning 
under sömn är inte ett normalt andningsmönster. Knipta näsborrar förekommer och är inte önskvärt.

Rasstandard Kommentarer
Storlek/vikt 

Mankhöjd  
Önskvärd mankhöjd: 35,5-40,5 cm. Höjden skall 
vara i proportion till vikten.

Vikt  
Hanhund: 12,7-17 kg 
Tik: 11-15,4 kg

Fel  
Varje avvikelse från standarden är fel och skall 
bedömas i förhållande till graden av avvikelse 
och dess påverkan på hundens hälsa och 
välbefinnande.

Diskvalificerande fel 
• Aggressiv eller extremt skygg 
•  Hund som tydligt visar fysiska eller 

beteendemässiga abnormiteter

Nota bene  
Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med 
rastypisk konstruktion skall användas till avel. 

Testiklar  
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt 
utvecklade och normalt belägna i pungen.

Storlek/vikt 
Nuvarande RAS skvallrar om en oroväckande 
utveckling med allt tyngre hanhundar.

Rasens starka fysik är ett signum, men det innebär 
att den utvecklas långsamt. En ung hane som har 
en vuxen hanes fysik och könsprägel redan som 
1-2-åring kommer sannolikt bli överväxt och för 
tung som vuxen. Leta efter sunda proportioner.

En hane av utmärkt typ, från valp till vuxen ålder, som genomgående behållit goda proportioner och ger 
ett välbalanserat intryck.
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Sammanfattning
Syftet med ett domarkompendium är att det ska fungera som ett 
komplement till den aktuella rasstandarden, man belyser delar som 
kan misstolkas eller lämnar en del i övrigt att önska.

Mycket av det som kommenterats handlar om harmoni och 
proportioner. Hur det kommer sig handlar dels om en del ”klumpiga” 
uttryck som kan leda till överdrifter, men även om att vi tidigare sett 
en trend med att allt tyngre hundar premierats.

Det har dock blivit bättre i utställningsringarna på senare år, men 
eftersom RAS säger något helt annat (framförallt när det gäller 
hanhundar) bör det därför uppmärksammas och förtydligas.

Att döma staffordshire bullterrier är enligt många domare en extra 
utmaning. Varför är det så? Vi ska avslutningsvis kort försöka ge 
några tips och råd på vägen som kanske kan hjälpa dig.

Staffordshire bullterrier ska vara en ”blend of bull and terrier”, med 
andra ord ge ett intryck av kraft i kombination med rörlighet utan 
att vara överdriven åt något håll. Detta är en ras byggd för fysisk 
aktivitet. I rasens standard är det enda som är tydligt angivet vikt 
och höjd, i övrigt är det upp till domarens fria skön att avgöra hur 
standarden ska tolkas.

Man talar även om tre olika typer hos staffordshire bullterrier; 
terrier-, medium-, och bullytyp. Samtliga dessa typer ryms inom 
ramen för standarden. Detta innebär att en domare som är väl 
bekant med rasen kan hitta utmärkta individer oavsett typ, vilket 
ibland kan se svårt ut när man sitter som åskådare runt ringen. Att 
detta är en utmaning för en domare som inte fått möjlighet att se 
ett stort antal individer av rasen är helt klart ett faktum, då det 
finns så stor spridning i rasen. Bläddra gärna tillbaka till sidan 9 för 
bildexempel på typvariation.

Rasen döms med fronten riktad mot domaren, typ sitter så mycket 
i huvudets detaljer samt fronten och äger stor vikt i bedömningen, 
men givetvis måste övriga delar hänga ihop!

Rasen ska aldrig visas på bord utan på marken, likväl som den inte 
ska visas i ett allt för högt tempo för att man ska se de rastypiska 
rörelserna.

Vikt och mankhöjd ska ställas mot varandra, en hund med maxhöjd 
bör då hamna på den högst angivna vikten i standarden, och en hund 
som håller den lägst angivna mankhöjden bör då även hålla sig på 
den lägst angivna vikten. Många gånger ser man hundar som långt 
ifrån besitter denna balans.

En rekommendation är att ta vara på tillfället att delta vid den 
årliga ras- eller vinterspecial som rasklubben anordnar. Antalet 
hundar på dessa utställningar ligger i paritet med de absolut största 
utställningarna i rasens hemland.

Utmärkt helhet hane Utmärkt helhet tik

Anteckningar
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