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Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – för alla raser! 

Bakgrund 

Vid Kennelfullmäktige, KF, 2009 beslutades att öka insatserna för att förbättra kunskapen om 

hundars mentalitet oavsett ras. Hundars mentalitet skulle bli ett prioriterat område inom SKK. 

SKK/CS avsatte resurser och bildade Kommittén för Hundars Mentalitet, KHM. Ett av de givna 

uppdragen vid KF 2009 var att arbeta för att tester eller motsvarande skulle tas fram för stöd till den 

enskilda klubben, uppfödaren och hundägaren inför valpköpet. Syftet var att skapa en 

mentalbeskrivning anpassad för alla raser som enkelt och med bra tillförlitlighet skulle kunna 

användas för att beskriva hundars mentalitet och vara ett verktyg i RAS-arbetet. De egenskaper som 

mättes skulle visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden. Medan 

mentalbeskrivningen skulle ge en basinformation var det sedan special- och rasklubbars uppgift att 

bygga på med rasspecifika tester eller beskrivningar om så önskades. En projekt-/forskargrupp 

bestående av Per Arvelius, Curt Blixt, Kenth Svartberg och Sophia Trenkle-Nyberg fick i uppdrag att 

utarbeta en prototyp för mentalbeskrivningen, att genomföra ett antal tester/beskrivningar, 

sammanställa en rapport och lämna förslag till framtida utformning. I januari 2011 rapporterades 

projektet Utvärdering och kvalitetssäkring av Beteende- och Personlighetsbeskrivning hund (BPH).  

På KF 2011 presenterades ett förslag om att BPH skulle bli officiellt från och med 2012 och att 

finansiering skulle ske via uttag ur ändamålsbestämda medel och framledes genom 

stamboksföringsavgift och avgiftsbeläggning av lämpliga delar av utbildningen. I och med detta 

fastställde SKK/CS regelverket enligt KHMs förslag och man beslutade om en treårig provperiod med 

start 2012-01-01. 

 

Tillkomsten 

Beslutet om en officiell mentalbeskrivning innebar ett intensivt arbete på flera områden. 

Inledningsvis genomfördes en förstudie av vilka IT-resurser som fordrades bland annat utifrån 

avsikten att direkt kunna rapportera och registrera beskrivningsresultaten elektroniskt. Denna studie 

gjordes av en extern konsult, Andreas Hägglund.  

Redan initialt beslutade KHM att resultatrapporteringen av BPH skulle ske digitalt. Detta innebar att 

elektroniska plattor köptes in och att en registreringsapplikation framställdes.  
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KHM tillsatte en uttagningsgrupp som handplockade lämpliga personer för utbildning till BPH-

beskrivare och testledare. Likaså kontaktades arrangörer, såväl klubbar som privata. De sju 

arrangörer som kontrakterades var från syd till nord: 

 Svenska Terrierklubben, Bjuv 

 Västra Kennelklubben, Göteborg 

 Mjölby Brukshundklubb, Mjölby 

 Nykvarns lokala Kennelklubb, Nykvarn 

 Hunduddens Träningscenter, Stockholm 

 Svenska Tollarklubben, Märsta/Sigtuna 

 Timrå Brukshundklubb, Timrå 

Under vårvintern 2012 arrangerades utbildning under tre veckoslut på Bjuvs Brukshundklubb. Ett 

femtontal beskrivare och något fler testledare utbildades på SKKs bekostnad. Tillsammans med de 

beskrivare som deltog under projekttiden innebar det att det nu fanns drygt 20 beskrivare och 

testledare.  

Under perioden beställdes och tillverkades den standardiserade utrustningen för BPH-banorna. 

Samtliga sju arrangörer erhöll banorna och de elektroniska plattorna utan kostnad. Utrustningen är i 

SKKs ägo i tre år varefter den tillfaller arrangören.  

Inför BPH-starten framställdes Regler för BPH, Utförandebeskrivning, Materielbeskrivning, 

Beteendedefinitioner och protokoll. En omfattande plan för spridning av BPH-information slogs fast. 

Den innefattade såväl allmänna broschyrer med olika målgrupper som riktad information. 

Föreläsningsmaterial för klubbar, uppfödare och hundägare producerades. Ett antal artiklar 

publicerades i Hundsport och Hundsport Special inför och i samband med starten. Vid årets slut 

offentliggjordes namnen på samtliga hundar som gått BPH i Hundsport och på skk.se. 

Den första maj 2012 genomförde Mjölby Brukshundklubb den första officiella BPH-beskrivningen.  

 

Det första året 

Totalt har 20 beskrivare och 26 testledare tjänstgjort hos de sju arrangörerna vid sammanlagt 151 

tillfällen. I genomsnitt tjänstgjorde varje beskrivare för 51 hundar medan varje testledare ledde 39 

hundar.   

På flera håll var intresset redan initialt stort för BPH och somliga av arrangörerna fick snabbt utöka 
antalet beskrivningstillfällen. På andra håll tvingades man dock ställa in ett mindre antal 
beskrivningar på grund av för få anmälda. En bidragande orsak tros vara arrangörernas webbplatser. 
Dessa varierar stort både avseende lätthet att hitta information om BPH och möjlighet att på ett 
enkelt sätt anmäla sig. Det är upp till varje arrangör att avgöra anmälningsavgiften för BPH. Under 
2012 har avgiften per hund vanligen legat på 600 kronor varav 100 kronor går till SKK i 
stamboksföringsavgift. Maximalt kan 12 hundar beskrivas per dag och beskrivare. 
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Målsättningen var att 1000 hundar skulle beskrivas under premiäråret (vilket i praktiken endast 

utgjordes av maj-nov). Utfallet blev 1013 hundar av hela 126 olika raser. Flest antal beskrivna hundar 

fanns inom raserna nova scotia duck tolling retriever (109 st), rhodesian ridgeback (90 st), 

staffordshire bullterrier (63 st) och lagotto romagnolo ( 54 st).  Tolv raser har mer än 20 beskrivna 

hundar och ett stort antal raser har endast ett fåtal individer beskrivna. I medeltal har knappt 7 

hundar beskrivits per testdag. Samtliga deltagare får vid beskrivningstillfället med sig en 

informationsbroschyr om BPH. 

Under året har fem raser varit prioriterade, nova scotia duck tolling retriever, american staffordshire 

terrier, rhodesian ridgeback, lagotto romagnolo och shetland sheepdog, vilket innebar att de hade 

företräde till BPH i de fall det förekom överanmälningar. I stället för att neka ekipage tillträde 

förefaller det som att arrangörerna i aktuella fall har löst situationen genom att öka antalet 

beskrivningar. Från 2013 upphör denna prioritering.  

Resultatrapportering via de elektroniska plattorna har gjort det möjligt för hundägarna att ta del av 

BPH-resultatet redan inom något dygn efter beskrivningen. Plattorna har fungerat tillfredsställande. 

Viss problematik föreligger dock t ex med batteritiden vid strålande sol. Dessutom har beskrivarna 

haft en del bekymmer med plattor som hänger upp sig framförallt i fuktigt väderlag.  

Material och utrustning i övrigt har fungerat väl. Den så kallade Vippen (Moment 7, underlag) har 

dock varit otymplig och eftersom den kan antas vara stöldbegärlig så har många arrangörer flyttat 

den ut och in. Den utvärdering som gjorts visar att Vippen kan ersättas och momentet kommer 

därför att från och med 2013 bestå av att hunden går över två ytor av korrugerad plast. 

Under en helg i november hölls en återträff för alla arrangörer och beskrivare. Träffen är en del av 

kvalitetssäkringen gällande BPH. På programmet stod bland annat upplägg hos respektive arrangör – 

för- och nackdelar, filmvisning och diskussion kring tolkning av olika beteenden, krav för bibehållen 

auktorisation mm. Samtliga deltagare ansåg att återträffar är viktiga och att de bör vara ett 

återkommande inslag. KHM har ansökt till CS om medel för återträff även under 2013 vilket har 

beviljats av CS.  

Under februari 2013 genomförde Timrå BK BPH inomhus (skottmomentet utfördes utomhus). 

Försöket utföll väl och innebär en möjlighet till förlängning av BPH-säsongen.  

Resultat från BPH redovisas i SKKs e-tjänst Avelsdata i form av hundens protokoll, spindeldiagram 

med sammanställning av olika beteendegrupper och beskrivarens subjektiva sammanfattning av 

hundens personlighet. Redovisningen finns än så länge endast på individnivå. Avsikten är att så snart 

som möjlighet ges utöka redovisningen även på populationsnivå. Något som efterfrågas av såväl 

klubbar som uppfödare.  

KHM anser att BPH är den mentalitetsbeskrivning som SKK ska rekommendera för samtliga 

hundraser utom de som Svenska Brukshundklubben, SBK, har avelsansvar för. SKK/KHM har därför 

framfört en önskan till SBK om att regelverket för bruksprov ändras så att raser utanför SBK kan 

starta på bruksprov om de är BPH-beskrivna och att det nuvarande kravet på känd mental status 

genom MH slopas för just dessa. Ambitionen är att detta ska kunna ske till 1 juli 2013. 
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Utvärdering  

En utvärdering av första året med BPH är gjord av Kenth Svartberg. Utvärderingen tyder på att BPH 

väl fångar de vardagsbeteenden som kan anses centrala.  Vid de preliminära personlighetsanalyser 

som gjorts antyder resultaten att flera övergripande personlighetsdimensioner kommer till uttryck i 

BPH och det verkar som om BPH, på bättre sätt än MH, fångar nyanser i hundarnas personlighet. För 

de sammanräknade värdena som redovisas på Avelsdata har det visats en brist vad gäller fördelning 

av värdena. En önskan finns därför om att låta göra en översyn av hur de sammanräknade värden 

beräknas. Genom de analyser som gjorts finns indikation på att, trots de brister som kan ses i de 

sammanräknade värdena, BPH fångar både det rastypiska och de skillnader som finns mellan raser.  

Inga genetiska analyser har gjorts då alltför få hundar än så länge har beskrivits för att sådana 

analyser ska kunna göras. 

 

Utveckling 

Tanken är att BPH ska utvecklas till att maximalt bestå av 25-30 banor runt om i Sverige. Att inte låta 

verksamheten bli för stor är ett led i kvalitetsarbetet. Att genomföra en beskrivning av god kvalitet 

och med en hög standardiseringsnivå blir svårare om för många arrangörer, beskrivare och testledare 

är involverade.  

Beslut har fattats i KHM om att under våren 2013 utöka BPH med maximalt 10 nya arrangörer. En 

förfrågan ställdes till länsklubbarna om de var villiga att engagera sig som arrangörer ekonomiskt via 

länsklubbsfonden, men vid den omröstning som följde i frågan sade länsklubbarna nej till förslaget. 

En allmän förfrågan ställdes då till såväl läns-, special- och rasklubbar som till privata personer. 

Antagningsgruppen som utsetts av KHM baserade urvalet på geografisk spridning samt kompetens 

och erfarenhet avseende hundar och mentalitet. 

Åtta nya banor planeras att starta med sju nya och en redan tidigare aktiv arrangör: 

 Grans Naturbruksgymnasium, Piteå 

 Strandvallens hundskola, Umeå 

 Söderhamns Kennelklubb 

 Malungs Brukshundklubb 

 Gården i Nyåker, privatist i Östervåla 

 Örebro läns Kennelklubb 

 Västra Kennelklubben 

 Aneby Brukshundklubb 
 
BPH-banan köps av arrangören via SKK och kostar ca 35 000 kronor. Under år 2013 sponsrar AGRIA 
varje bana med 15 000 kr.  
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Till utbildningen som kommer att förläggas till Märsta/Sigtuna Brukshundklubb har det antagits 17 

beskrivare och 13 testledare. I juli 2013 har 14 beskrivare och 10 testledare examinerats. Deltagarna 

har fått tillgång till SKKs digitala plattform, Ping pong, för utbildning och kvalitetssäkring. För 

beskrivare omfattar utbildningen tre veckoslut (fre-sön) och kostar 3 500 kronor/deltagare. I 

kostnaden ingår utbildning, lunch, fika och elektronisk platta för beskrivningen. Utbildningen för 

testledare omfattar ett veckoslut (fre-sön) och kostar totalt 750 kronor per testledare. I 

kurskostnaden ingår utbildning, lunch och fika. SKK står för viss del av funktionärernas 

reseersättning.  

Inför starten ska banorna och de elektroniska plattorna inköpas och samtliga trycksaker 

uppdaterats/reviderats. Förhoppningen är också att SKK ska ta fram ett formulär för intresseanmälan 

så att hundägare kan komma i kontakt med lämplig arrangör via skk.se. På det viset antas respektive 

arrangörs webbplats utseende påverka deltagandet i mindre utsträckning. SKK har också erbjudit 

samtliga arrangörer hjälp med att skicka riktad information kring BPH-tillfällen till hundägare i 

närområdet via Apsis-verktyget.  

På förslag av KHM presenterar CS ett förslag till KF 2013 till den fortsatta verksamheten med BPH. I 

huvuddrag kan detta sammanfattas i följande punkter; 

- Hundars mentalitet har en framträdande roll inom SKK och BPH är ett av våra centrala 

verktyg för att mäta hundars beteende 

- Det är vårt gemensamma ansvar att lära, och att lära ut, mer om hundars beteende och 

mentalitet, både ur ett avels- och ett samhällsperspektiv men också ur en djurskyddsaspekt 

- Genom bättre kunskap om olika rasers beteende har vi en bra grund att stå på när en ras 

berättigande i det svenska samhället blir ifrågasatt 

- BPH är i en uppbyggnadsfas och kommer även de kommande åren att få ett extra 

ekonomiskt stöd för sin uppbyggnad samt bibehållandet av kvalitetssäkringsarbetet 

- När resurser från SKKs IT-avdelning finns tillgänglig är det CS ambition att den fortsatta 

utvecklingen av att kunna presentera BPH i avelsdata kan prioriteras 

 

 


