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BPH – förändringar från 1 januari 2018
Utvärdering och kvalitetssäkring
På uppdrag av SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, gjordes under 2016 två
vetenskapliga utvärderingar av Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH.
Sammantaget ger de resultat som framkommit i utvärderingarna en positiv bild av BPH.
Kopplingarna mellan BPH och vardagsbeteende är i de flesta fall goda – BPH fångar
betydelsefulla beteenden hos hunden, beteenden som hunden också uppvisar i
vardagssituationer. Därmed finns förutsättningarna för att BPH ska vara ett användbart
verktyg i flera avseenden, som för avelsändamål, information till ägaren om den individuella
hunden och upplysningar till allmänheten om rastypiska beteenden.

Reviderade dokument, data och formler
Utvärderingarna har medfört att BPH-protokollet till viss del har reviderats samtidigt som
häftet Beteendedefinitioner BPH har uppdaterats. De vanligaste justeringarna är av
redaktionell art, så som förtydligande av texter. För vissa moment har dock
skalsteg/mätvärden i protokollet tagits bort alternativt lagts till. I dessa fall har data
konverterats för redan beskrivna hundar, och i enstaka moment har även några formler för
spindeldiagrammets beräkningar justerats. Dessa förändringar medför att redan beskrivna
hundars BPH-resultat och spindlar i någon liten del kan påverkas/förändras. Genom att
samtliga hundars resultat redovisas på samma sätt oavsett när de är beskrivna, före eller efter
årsskiftet, är deras BPH-resultat jämförbara. Vilka moment och beteendegrupper som berörs
redovisas nedan i Tabell 1.
BPH-moment och skalor

Moment 3, Matintresse
• Samtliga skalor
Moment 4, Överraskning
• Defensiv reaktion
• Offensiv reaktion
• Hotfullhet
• Utforskande
Moment 5, Skrammel
• Defensiv reaktion
• Utforskande
Moment 6, Närmande
person
• Utforskande
Moment 7, Underlag
• Tveksamhet
• Tempoökning

Mätvärden har
tagits bort/slagits
samman

Mätvärden har Data har
tillkommit*
konverterats

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

Ny formel för
spindelberäkning

X
X

X

Tabell 1. Gjorda förändringar i Protokoll för BPH inför 2018-01-01. *Påverkar inte redan beskrivna hundar.
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Varför revideras BPH?
BPH har precis som andra prov- tävlingsregler inom SKK 5-åriga låsningsperioder. Den
nuvarande perioden sträcker sig från 2017-01-01 till och med 2021-12-31. SKKs
Centralstyrelse beslutade år 2016 att skjuta på ikraftträdandet av de delar av regelverket
gällande BPH som krävde anpassning av IT-stöd (protokoll och beteendedefinitioner), till 1
januari 2018.
Syftet med revideringen är att, utifrån utvärderingarnas resultat, ytterligare finslipa det
verktyg som BPH utgör i mentalitetsarbetet. Beskrivningen är densamma - inga förändringar
har gjorts i upplägget av BPH - men genom att revidera delar av BPH-dokumenten underlättas
beskrivarna arbete med att samstämmigt fånga hundarnas reaktioner. Vilket i sin tur förväntas
ge en än mer korrekt bild av hur hundar och raser agerar.

Fakta BPH
Under 2017 har fler än 3 400 hundar beskrivits och totalt har, sedan starten i maj 2012,
cirka13 300 hundar deltagit på BPH. Läs mer om BPH på skk.se/bph. Där kan du också ta del
av t ex Protokoll för BPH, Beteendedefinitioner BPH och samtliga vetenskapliga
utvärderingar av beskrivningen. Klubbar som vill lära sig mer om BPH eller hundars mentala
egenskaper kan boka föreläsare via SKKs Mentalpool. Ansvarig för BPH är SKKs Kommitté
för hundars mentalitet.
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