11/6/2020

SurveyXact

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

Enkäten är helt anonym och tar cirka 15 minuter att svara på. Den består av
tre delar:
En med allmänna frågor om dig, din hund och din erfarenhet av BPH, en om
din hunds personlighet
och en om ditt förhållande till din hund.
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

2. Hur gammal är du? (år)

3. Vilket kön är du?
Man
Kvinna
Vill inte uppge

Vilken ras är din hund? (Om du har mer än en hund så välj den äldsta hunden
som har gjort BPH)
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

4. Har du haft hund tidigare eller är det här din första hund?
Ja, jeg har haft hund tidigare
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Nej, det är mina första hund

5. Kände du till BPH innan du gjorde den? (inte alls - mycket väl)
Inte alls
Har hört talas om
Mycket väl

6. Varför valde du att låta din hund beskrivas I BPH?
Därför att min uppfödare rekommenderade det
Därför att en vän rekommenderade det
Eftersom jag skall använda min hund till avel
Därför att jag var nyfiken på BPH
Annan orsak:

7. Var det något moment i BPH där din hund reagerade annorlunda än du
förväntat dig? I så fall vilket?
Nej
Ja (om ja, vilket/vilka?)

8. På en skala mellan ett och fem, hur bra tycker du generellt att BPH
beskrivningen stämmer överens med din hunds beteende i vardagen?
(1=stämmer inte alls; 5=stämmer precis)
1. stämmer inte alls

2

3

4

5. stämmer precis

Kommentera gärna ditt svar på den föregående frågan

9. Hur bra tycker du att BPH beskriver din hunds reaktion på okända
situationer?
1. Min hund reagerar mycket mer osäkert än beskriven på BPH
2. Min hund reagerar något mer osäkert än beskriven på BPH
3. Resultatet stämmer precis med hur min hund är
4. Min hund reagerar något mer säkert än beskriven på BPH
5. Min hund reagerar mycket mer säkert än beskriven på BPH

10. Hur bra tycker du att BPH beskriver din hunds reaktion på höga ljud?
1. Min hund reagerar mycket mer än beskriven på BPH
2. Min hund reagerar något mer än beskriven på BPH
3. Resultatet stämmer precis med hur min hund är
4. Min hund är reagerar något mindre än beskriven på BPH
5. Min hund är mycket mindre än beskriven på BPH
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1186640&locale=sv&printBackground=false…

2/10

11/6/2020

SurveyXact

11. Hur bra tycker du att BPH beskriver din hunds reaktion på okända
människor?
1. Min hund reagerar mycket mer aggressivt än beskriven på BPH
2. Min hund reagerar något mer aggressivt än beskriven på BPH
3. Resultatet stämmer precis med hur min hund är
4. Min hund reagerar något mindre aggressivt än beskriven på BPH
5. Min hund reagerar mycket mindre aggressivt än beskriven på BPH

12. Hur bra tycker du att BPH beskriver hur gärna din hund vill leka med
människor?
1. Min hund vill mycket hellre leka än vad BPH resultatet visar
2. Min hund är något villig att leka än vad BPH resultatet visar
3. Resultatet stämmer precis med hur min hund är
4. Min hund är något mindre villig att leka än vad BPH resultatet visar
5. Min hund är mycket mindre villig att leka än vad BPH resultatet visar

13. På en skala mellan ett och fem, tycker du att du har lärt dig något nytt om
din hund genom att göra BPH beskrivningen? (1=inte alls något nytt;
5=mycket nytt)
1. inte alls något nytt

2

3

4

5. mycket nytt

Kommentera gärna ditt svar på den föregående frågan

14. På en skala mellan ett och fem, hur mycket tycker du att du har haft nytta
av BPH beskrivningen, har den ändrat hur du umgås med eller tränar din
hund? (1=ingen nytta alls; 5=mycket stor nytta
1. ingen nytta alls

2

3

4

5. mycket stor nytta

Kommentera gärna ditt svar på den föregående frågan

15. På en skala mellan ett och fem, hur sannolikt är det att du
rekommenderar BPH till en bekant? (1=inte alls; 5=mycket sannolikt)
1. inte alls

2

3

4

5. mycket sannolikt

I den här delen vill vi att du anger hur väl varje adjektiv beskriver din hund.
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Många av adjektiverna liknar varandra, men de finns där för att kunna fånga
också små skillnader mellan hundar.

Aktiv
1. Passar inte alls 2.

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

Energisk
1. Passar inte alls 2.

Lätt upphetsad
1. Passar inte alls 2.

Hyperaktiv
1. Passar inte alls 2.

Livlig
1. Passar inte alls 2.

Bestämd
1. Passar inte alls 2.

Beslutsam
1. Passar inte alls 2.

Självständig
1. Passar inte alls 2.

Uthållig
1. Passar inte alls 2.

Envis
1. Passar inte alls 2.

Uppmärksam
1. Passar inte alls 2.

Förig
1. Passar inte alls 2.
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Intelligent
1. Passar inte alls 2.

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

Lydig
1. Passar inte alls 2.

Pålitlig
1. Passar inte alls 2.

Lättsam
1. Passar inte alls 2.

Vänlig
1. Passar inte alls 2.

Icke aggressiv
1. Passar inte alls 2.

Avslappnad
1. Passar inte alls 2.

Social
1. Passar inte alls 2.

Nervös
1. Passar inte alls 2.

Underkastande
1. Passar inte alls 2.

Timid
1. Passar inte alls 2.

Rädd
1. Passar inte alls 2.
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Rastlös
1. Passar inte alls 2.

3.

4.

5. 6. Passar precis

3.

4.

5. 6. Passar precis

Lättränad
1. Passar inte alls 2.

I den här sek onen handlar det om din rela on ll din hund.
Frågorna kommer från e erkännt interna onellt frågeformulär så en del av dem
kan verka lite märkliga i e svenskt sammanhang, men pröva a svara på dem så
go som möjligt.

16. Hur ofta leker du med din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

17. Hur ofta tar du med din hund för att hälsa på andra människor?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

18. Hur ofta ger du godbitar till din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

19. Hur ofta pussar du din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

20. Hur ofta tar du med din hund i bilen (eller bussen, tåget etc)?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
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4. En gång i månaden
5. Aldrig

21. Hur ofta kramar du din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

22. Hur ofta brukar du köpa presenter till din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

23. Hur ofta har du din hund med dig när du slappnar av, t.ex. när du ser på
TV?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

24. Hur ofta kammar du din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

25. Min hund hjälper mig igenom svåra tider
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

26. Min hund är där när jag behöver bli tröstad
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med
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27. Jag vill ha min hund nära mig hela tiden
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

28. Min hund är min ständige kamrat
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

29. Även om alla andra lämnar mig så skulle min hund fortfarande vara där
för mig
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

30. Min hund är en orsak till att jag stiger upp på morgonen
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

31. Jag skulle vilja att min hund och jag aldrig lämnar varandra
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

32. Min hund är alltid uppmärksam på mig
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

33. Hur ofta berättar du saker till din hund som du inte berättar för någon
annan?
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1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

34. Hur traumatiskt tror du att det kommer att bli för dig när din hund dör?
1 Mycket traumatiskt
2 Traumatiskt
3 Varken traumatiskt eller otraumatiskt
4 Otraumatiskt
5 Helt otraumatiskt

35. Hur ofta tycker du att det är jobbigt att passa din hund?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

36. Det är irriterande att jag ibland behöver ändra mina planer på grund av
min hund
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

37. Det retar mig att min hund hindrar mig från att göra saker som jag tyckte
om att göra innan jag fick den.
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

38. Där är stora delar av det att ha hund som jag inte tycker om
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

39. Hur ofta hindrar din hund dig från att göra saker som du skulle vilja göra?
1. Minst en gång om dagen
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2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

40. Min hund ställer till det alltför mycket
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

41. Min hund kostar för mycket pengar
1. Håller helt med
2. Håller med
3. Varken håller med eller inte
4. Håller inte med
5. Håller inte helt med

42. Hur jobbigt är det att passa din hund?
1 Mycket jobbigt
2 Jobbigt
3 Varken jobbigt eller lätt
4 Lätt
5 Mycket lätt

43. Hur ofta tycker du att ha en hund ar mer besvär än det är värt?
1. Minst en gång om dagen
2. Några gånger i veckan
3. En gång i veckan
4. En gång i månaden
5. Aldrig

Stort tack för ditt deltagande!
Björn Forkman & Amanda Spraggon
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