
Justeringar av sammanräknade BPH-värden 
 
Vid ett BPH beskrivs ett stort antal beteenden hos hunden. Under de år av utveckling som föregick 
lanseringen av beskrivningsformen var just det en drivande tanke – ju fler reaktioner som fångas, 
desto större chans att få en bra bild av hur hunden agerar. En baksida av det är svåröverskådligheten. 
Många värden må ge en detaljerad bild, men kan göra det svårt att få en allmän bild av hur hunden 
uppträdde i de olika momenten. För att lösa detta utvecklades de sammanfattande värdena, de så 
kallade spindelvärdena, vilka hitintills har varit 31 till antalet. Tanken är att de, precis som namnet 
antyder, på ett sammanfattande sätt ska täcka de flesta reaktioner som hunden kan uppvisa under 
beskrivningen. Varje värde räknas fram utifrån flera observationer i BPH, och ska alltså ses som ett 
genomsnitt av flera beteendereaktioner. Exempelvis baseras värdet för Lekintresse med eget föremål 
på hundens intresse då föremålet kastas iväg, hur hunden griper föremålet och hur hunden efter 
gripandet leker med leksaken, både i intensitet och i tid.  
 
Då BPH blev en officiell beskrivningsform fanns inte så mycket att utgå från då beräkningsgrunderna 
bestämdes. Ett förvisso stort antal hundar hade deltagit under utvecklingsarbetet, men exakt hur de 
olika reaktionerna under beskrivningens gång skulle sammanfalla gick inte säkert att veta. Det fanns 
alltså anledning att efter ett par års officiell verksamhet se över de sammanfattande värdena, vilket 
nu har gjorts. Analyser av de beskrivningar som hittills genomförts har gett en klarare bild av hur 
reaktionerna hänger ihop med varandra, och det har föranlett vissa justeringar. Det är inga stora 
skillnader mot tidigare, men några kommer att märkas. Några reaktioner, som vi trodde hörde 
samman med ett visst värde, har tagits bort från beräkningarna. Även motsatsen har skett; 
ytterligare reaktioner har använts i uträkningen av ett sammanfattande värde.  
 
En lite större förändring är att den offensiva reaktionen i momentet Visuell överraskning har fått en 
egen plats i spindeldiagrammet. Anledningen är att den reaktionen inte alltid hör samman med de 
övriga hotreaktionerna i momentet, men är likväl betydelsefull och värd att presenteras. I flera fall 
ger mindre reaktioner under beskrivningen nu ett högre sammanfattande värde. Syftet är att få en 
bättre spridning på värdena, vilket innebär en fördel vid presentationen av desamma – det blir 
tydligare skillnader mellan hundar som erhållit skilda värden. Som en följd av detta kan dock hundar 
som kan tyckas ha uppvisat endast måttliga uttryck erhålla ett ganska högt spindelvärde.  
 
Det är viktigt att påpeka att inga förändringar har gjorts i upplägget av BPH. Inte heller beskrivs 
hundarna nu på ett annat sätt. Förändringarna handlar enbart om hur hundens reaktioner 
sammanfattas och presenteras i spindeldiagrammet. De nya beräkningsgrunderna gäller givetvis 
både för hundar som har genomfört och de som kommer att genomföra BPH. Detta innebär att du 
kanske inte riktigt känner igen profilen för en tidigare beskriven hund nästa gång du tittar in på SKK:s 
Avelsdata.  
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