11/6/2020

SurveyXact

Välkommen till en enkät om Beteende- och personlighets-beskrivning
hund (BPH).

Vi vill mycket gärna ha svar både från dig som har hundar som har utfört BPH
och dig som inte har det.
Enkäten är helt anonym och tar mellan 5 och 10 minuter att svara på.
Projektet finansieras av SKK, men utförs av forskare från Köpenhamns
universitet.
Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss.
Vänliga hälsningar,
Björn Forkman, prof. (bjf@sund.ku.dk) & Amanda Spraggon, MSc

1. Vilken ras föder du upp? (om du föder upp mer än en av dem så välj din
"huvudras"))
Labrador retriever
Rhodesian ridgeback
Staffordshire bullterrier
Dansk-svensk gårdshund
Shetland sheepdog
Finsk lapphund
Leonberger
Korthårig vorsteh
Tax
Cocker spaniel
Whippet
Cavalier King Charles
Fransk bulldog
Annan

Hur många kullar har du typiskt om året?
Mindre än en 1-2 3-4 5-6 Mer än 6

2. Har någon av dina hundar gjort BPH?
Ja
Nej

Brukar du rekommendera till dina valpköpare att de skall göra BPH?
Ja, i så fall varför?
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Nej, i så fall varför inte?

3. På en skala mellan 1-5, vad anser du om värdet av BPH? (1= mycket
dåligt; 5 = mycket bra)
1. mycket dåligt 2.

3.

4. 5 . mycket bra

4. Vilka tre av de sju typerna av beteenden som beskrivs i BPH anser du vara
viktigast?
Socialitet
Lekintresse
Matengagemang
Förarkontakt
Nyfikenhet
Rädsla/ osäkerhet
Hot/aggressivitet
Ingen av ovanstående

Motivera gärna ditt svar till fråga 4.

5. Vilka tre av de sju typerna av beteenden som beskrivs i BPH anser du vara
minst viktiga?
Socialitet
Lekintresse
Matengagemang
Förarkontakt
Nyfikenhet
Rädsla/ osäkerhet
Hot/aggressivitet
Ingen av ovanstående

Motivera gärna ditt svar till fråga 5.
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6. Använder du BPH i ditt avelsarbete?

Om ja, så hur?

Om nej, så varför inte?

7. På en skala mellan 1-5, hur stort inflytande tror du att BPH och BPH
resultater har på aveln i din ras? (1=inget inflytande; 5=mycket stort
inflytande)
1. inget inflytande 2.

3.

4. 5. mycket stort inflytande

8. Ange hur viktigt varje egenskap är för din avel. (1= inte alls; 5= mycket
viktigt)
1

2

3

4

5

Hundar med bra jaktegenskaper
Hundar med bra vallningsegenskaper
Hundar som lämpar sig som familjehund
Hundar som lämpar sig för bruks
Hundar lämpar sig för utställning
Annat

9. Har någon av dina hundar gjort MH (mentalbeskrivning hund)?
Ja
Nej

Om ja, vad tycker du om det du får reda på genom BPH och MH.

Stort tack för hjälpen med undersökningen.
Med vänlig hälsning,
Bjôrn Forkman & Amanda Spraggon
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