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ATT TOLKA BPH-RESULTAT – DIN GUIDE
SKK AVELSDATA
Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata (www.skk.se under rubriken E-tjänster). Här finns
information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en
helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av
enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv
jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH
beskriver enbart hundars beteende. Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är
en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.

BPH på rasnivå
I menyraden till vänster i bilden nedan finns möjlighet att välja ras, i det här fallet leonberger. När
rasen är vald väljer du BPH i menyn. Du får då upp en översikt (bild 1) över hur många hundar som
fötts respektive valt år, hur många som BPH-beskrivits, könsfördelning, hur många som deltagit i
skottmomentet, hur många som avbrutits mm. Observera att sammanställningen är fördelad på
hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart
någon ny hund har beskrivits.

Bild 1. BPH-översikt

Du kan hitta mer information om rasen genom att i rullgardinsmenyn (röd markering) välja
”medelvärde” (bild 2). I tabellen redovisas medelvärdet för varje arm i rasens spindeldiagram för
hundar födda ett visst år. Tabellen är alltså inte fördelad på ingående hundars beskrivningsår. Det
medför att medelvärdet kan förändras så snart någon ny hunds resultat har tillkommit. Medelvärdet
visar hur hundar födda olika år skiljer sig åt. Notera att utslaget blir mycket osäkert de födelseår som
endast har ett fåtal hundar representerade. Skalan går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5
(beteendet har visats i hög grad eller under lång tid).
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Bild 2. BPH-medelvärde

Längre ner på sidan för ”medelvärde” finns rasens spindeldiagram (Bild 3) som redovisar rasens
genomsnittliga resultat från BPH-beskrivningen. Här adderas samma beteende, mätt under flera
faser, genom en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera rasens beteenden.
Spindeldiagrammet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. Den blå linjen är
genomsnittliga BPH-värden för samtliga beskrivna hundar i rasen. I tabellen till höger på sidan
redovisas spindeldiagrammets siffervärden. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än
en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för dessa värden kan vara låg fram till dess att
ett större antal hundar har beskrivits.

Bild 3. BPH-spindeldiagram för vald ras.
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Ännu mer information om rasen återfinns under rullgardinsmenyns rubrik ”sammanfattning” (Bild 4,
röd markering). Där redovisas beskrivarnas subjektiva uppfattning om rasens personlighet. Forskning
har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av
hundars beteendeegenskaper.
På denna sida redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar
inom leonberger som deltagit på BPH. Också här presenteras värdena per födelseår och inte per
beskrivningsår.
Den ”Sammanfattande beskrivningen” anger medelvärden för hur: Arg, Energisk, Glad i främmande
människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, Trygg rasen är och om den har en Positiv attityd. En skala i form
av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används.

Bild 4. BPH-sammanfattning.

BPH på individnivå
På liknande sätt kan du söka information om en enskild hund, dvs på individnivå. Den mest korrekta
tolkningen av hundens BPH-resultat får du genom att studera samtliga tre delar av BPHredovisningen (spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning). Om du endast tar
hänsyn till spindeldiagrammet kan resultatet feltolkas eftersom ett högt värde där kan bero antingen
på att hunden visat samma beteende upprepade gånger alternativt i hög grad, dvs varit t ex mycket
glad i främmande människor, mycket arg eller mycket rädd.
På första sidan i Avelsdata i menyraden till vänster, under rubriken ”Hundar” väljer du ras och/eller
registreringsnummer eller söker på hundens namn. På söksidan går det också att göra urval utifrån
specifika kriterier t ex hundar inom rasen som har genomförd BPH.
När sidan för den valda hunden öppnas väljer du ”BPH-diagram” i vänstermenyn. Sidan som nu
öppnas har information om beskrivningsort, hundens ålder vid beskrivningen mm (Bild 5). Lite längre
ned redovisas resultatet från BPH-beskrivningen i form av ett s k spindeldiagram. Eftersom samma
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beteende mäts upprepade gånger används en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera
hundens beteenden. Spindeldiagrammets skala går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5
(beteendet har visats i hög grad eller under lång tid) och de olika beteendegrupperna redovisas med
olika färger.
I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den blå beskriver rasens genomsnittliga värden, den röda
den aktuella hundens. Du kan alltså jämföra hur den valda hunden förhåller sig till samtliga beskrivna
hundars (i rasen) medelvärden. I tabellen vid sidan av spindeldiagrammet redovisas de ingående
siffervärdena. Såväl rasens medelvärden (RM) som hundens värden (HM) och skillnaden dem
emellan (Avvikelse) redovisas. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är
beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för medelvärdet kan vara lågt fram till dess att ett större
antal hundar har beskrivits.
Spindeldiagrammet redogör endast för de moment som den valda hunden har genomfört. För
hundar, för vilka beskrivningen avbryts, ingår de genomförda momenten i spindelberäkningarna.

Bild 5. BPH-spindeldiagram.

All information om beskrivarens noteringar för den valda hunden hittar du om du väljer BPHredovisning ”Protokoll” (Bild 6, röd markering). I protokollet används skalor för att beskriva hundens
beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i
uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan
innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet. Högt värde på skalan innebär att den visat
beteendet i stor utsträckning.
Protokollet är, precis som spindeldiagrammet, färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i
BPH. I de fall en hund har fått en sekvens avbruten är den delen av protokollet nedtonad (svagt grå).
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Genom att klicka på den gröna knappen märkt ”beskrivning” får du tillgång till definitioner för
samtliga skalsteg i protokollet.
Om hunden har en markering för ”Allmän undersökning av annat än testsituationen” så har den
riktat sin uppmärksamhet mot omgivningen istället för att vara delaktig i det pågående
beskrivningsmomentet.

Bild 6. BPH-protokoll.

I rullgardinsmenyns ”Sammanfattning” visas beskrivarens subjektiva uppfattning om den valda
hunden (Bild 7, röd markering). Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller
ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds beteendeegenskaper. Den sammanfattande
beskrivningen ska alltså ses som ett komplement till hundens beskrivning som redovisas genom
protokoll och spindeldiagram.
Den sammanfattande beskrivningen anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande
människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av
fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i
liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Även
intryck från hunden mellan momenten inkluderas. Till vänster på sidan redovisas aktuell hunds
resultat. Till höger på sidan definieras uttrycken.
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Bild 7. BPH-sammanfattande beskrivning.

BPH Avelshund
I BPH på individnivå kan du också hitta statistik avseende en avelshunds avkommor. Du börjar med
att välja vilken hund du är intresserad av. Välj sedan ”Statistik avkommor” i vänstermenyn. Du får då
upp denna sida (Bild 8):

Bild 8. Hälsa – statistik avkommor.

Som förval ligger ”Hälsa” se röd markering ovan. Om du klickar i rullgardinsmenyn kan du istället
välja ”BPH” och får då upp denna sida (Bild 9):
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Bild 9. BPH – statistik avkommor.

Den valda hanhunden har 50 registrerade avkommor. Sex av dem har ”Genomförd BPH”.
Spindeldiagrammet visar medelvärdet för samtliga sex beskrivna avkommor (röd linje) och de kan
jämföras med samtliga beskrivna hundars i rasen medelvärde (blå linje).
Scrollar du nedåt på sidan redovisas medelvärden för beskrivna hundar i varje enskild kull hanhunden
har lämnat (Bild 10).
Kull 1

Kull 2

Kull 3, osv…

Bild 10. BPH – avkommor enskilda kullar.

Det händer att endast enstaka hundar i varje kull är beskrivna. Detta innebär att den röda linjen får
tolkas med försiktighet. Ju fler avkommor som beskrivs desto större tilltro kan sättas till medelvärdet.
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Att se helheten
Spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning ger tillsammans en bra bild av en hunds
BPH-beskrivning. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur beteendegrupperna i
spindeldiagrammet förhåller sig till varandra. Vi kan därför istället jämföra spindelarmar från olika
beteendegrupper. Så skulle t ex hälsningen på främmande och närmande person i moment 1 och 6
(gul grupp, socialitet/hälsning) kunna jämföras med hur mycket undergivenhet (lila grupp,
undergivenhet), eventuellt avståndstagande (grön grupp, rädsla/osäkerhet) som hunden uppvisar
och på så vis ge en mer komplett bild. En hund som t ex hälsar lite, eller inte hälsar över huvud taget,
och dessutom reagerar med flykt/avståndsökande och/eller passiv oro, kan antas vara socialt osäker
medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande
beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.

Bild 11. Spindeldiagram för två labrador retriever. Ingen av de båda hundarna hälsar, dvs de ligger på skalans lägsta värde
för socialitet/hälsning (övre gula fältet: Hälsning Främmande Person intensitet, Hälsning Främmande person tid, Hälsning
Närmande Person intensitet, Hälsning Närmande Person tid). Vi ser att hunden till vänster inte har några sociala rädslor
(gröna fältet: Förarbundenhet, Avståndstagande Närmande person, Avståndstagande Främmande person, Oro Närmande
person, Oro Främmande person). Hunden till höger däremot visar stor social osäkerhet i flera av spindelarmarna. Det här
ger en bild av vikten av att notera eventuella kopplingar mellan olika delar av spindeldiagrammet, inte minst inför ett
avelsbeslut. För att få en rättvisande totalbild bör även hundens protokoll och den sammanfattande beskrivningen
studeras.
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