
Sammanfattning BPH 
 
BPH, som står för beteende- och personlighetsbeskrivning hund, är en mentalbeskrivning 
som passar alla hundar. När en hundras uppnår 200 BPH-beskrivna individer får ras- och 
specialklubben en detaljerad, rasspecifik sammanställning.  

Pudeln (alla storlekar) fick sina 200-analyser under 2019 och de innehåller massor av 
information om rasens BPH-resultat. Det så kallade spindeldiagrammet förklaras och det 
ges tips om hur det kan tolkas och användas. I 200-analysen redovisas den 
beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, socialitet, rädsla 
och hotfullhet, i form av stapeldiagram.  
 
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har som ambition att Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska bli ett väl använt verktyg inom klubbarnas 
avelsarbete. Därför har de tagit fram 200-analys och 500-analys. De är värdefulla för 
klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. 
Men de kan även vara spännande för den enskilda hundägaren att ta del av. 
 
Pudeln skall enligt standarden vara intelligent, vaken och aktiv, ha ett harmoniskt sinnelag 
samt ge intryck av elegans och stolthet. En pudel får aldrig visa överdrivna rädslereaktioner 
eller aggressivt beteende. Mentaliteten hos en pudel är lika viktig som att den är frisk och 
har god exteriör. Pudeln tillhör gruppen sällskapshundar och dess mentalitet ska klara 
dagens moderna samhälle med allt vad det innebär. 
 
Vad säger då analysen? Längre ner i texten hittar du länkar till de fullständiga analyserna. 
Självklart är det bäst att läsa dem för att få all information. Här kommer dock kortfattad 
sammanfattning av analyserna. Vi kan börja med att konstatera att analyserna visar på 
stora likheter i resultaten (se spindeldiagrammen nedan) gällande alla storlekar, men att 
det inom raserna finns variation mellan individerna. Som uppfödare bör man vara väl 
medveten om variationen inom rasen och inför tex ett avelsbeslut studera respektive 
individs utfall. Därutöver bör hänsyn tas till familjebilden. Vi måste också komma ihåg att 
antalet beskrivna individer fortfarande är lågt i jämförelse med antalet registrerade 
hundar. När det gäller de mindre storlekarna så är mellanpudeln i klar majoritet när det 
gäller antalet beskrivna hundar.   

 

Om vi tittar på de olika momenten (8 st) som ingår så framgår bland annat följande: 

• Hur mycket pudeln vill hälsa och vilken intensitet hälsandet har varierar mellan olika 

individer. Man kan också se en skillnad hur de hälsar på en främmande person 

(moment 1) och hur de hälsar på en person som de kan ha upplevt som hotfull 

(moment 6). Man kan se att fler är intensiva i sin hälsing i det senare momentet. Man 

kan anta att det är ett uttryck för den lättnad hunden upplever när det visar sig att 

personen inte är farlig.  

• De flesta pudlar tycker om att leka. Allra helst med sin egen leksak. Inom BPH 

fårhundarna även leka med ett standardiserat föremål (ett spengummi) och det är 

bland pudlarna inte lika attraktivt. Men de visar på en nyfikenhet att undersöka den 



nya leksaken. Vidare visar de på ett lågt intresse för dragkamp, men det finns några 

som är intresserade av det.  

• När det gäller matintresset visar stapeldiagrammet att de flesta hundarna ligger runt 

skalans medelvärde i sitt matengagemang. Några väljer också att ta kontakt med sin 

förare när de inte får upp burken med godiset. 

• Nyfikenhet innebär att hunden har drivkraft att utforska. Har den till exempel blivit 

skrämd, kommer nyfikenheten väl till pass eftersom den hjälper hunden att närma 

sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den. I 

BPH utsätts hunden både för en visuell överraskning och för ljud. Analysen visar att 

pudeln är mer nyfiken på ljud än på den visuella överraskningen. Det är dock en stor 

variation mellan individerna.  

• När det kommer till rädslor så beskrivs rasen som relativt trygg. Även här 

förekommer variationer mellan individer. 

• Förarbundenhet visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för 

en kort promenad. Ca hälften av alla beskrivna pudlar följer, utan betänkligheter, 

med testledaren. 

• När det kommer till skrammel- och överraskningsflykt så befinner sig majoriteten av 

pudlarna i den nedre skalan. Det förekommer dock variationer. Överraskningsoro 

skulle också kunna rubriceras passiv oro. Vi ser att den här formen av rädsleuttryck, 

där hunden blir passivt stillastående, förekommer hos ca 22% av pudlarna (mellan, 

dvärg, toy). Motsvarande siffra för storpudel är ca 17%. 

• Den absoluta majoriteten av pudlar inte alls visar hotfullhet mot en främmande 

person som vill hantera den och umgås. Större variation ses i hotfullhet mot en 

närmande person (moment 6), där förvisso den högsta stapeln är hundar som inte 

uppvisat någon hotfullhet, men där det också finns pudlar utmed hela skalan. 

Hotfullhet överraskning beskriver hur hotfull hundens attityd är genomgående under 

momentet. Variationen är här större. Huvuddelen av hundarna visar dock ingen eller 

ringa hotfullhet. 

I den sammanfattande beskrivningen, som är beskrivarens subjektiva bild, kan man läsa att 

pudlar upplevs inte som ljudliga, få hundar reagerar med skall eller gnäll under 

beskrivningens delar där det inte kan förväntas. Många av hundarna har enligt 

uppfattningen hos beskrivarna en positiv attityd, med andra ord en allmänt glad inställning 

till livet. Pudlarna beskrivs också som ganska energiska, det vill säga vakna och alerta. Rasen 

tolkas inte som arg, nästan inga hundar reagerar med hot eller aggression under 

beskrivningens delar där det inte kan förväntas. 

 

Här hittar du de fullständiga 200-analyserna 

200-analys storpudel 

200-analys toy-, dvärg-, mellanpudel 

 

https://pudelklubben.se/wp-content/uploads/2019/05/20190424-200_analys-pudel_stor.docx.pdf
https://pudelklubben.se/wp-content/uploads/2019/06/200-analys-bph-pudel-mellan-dvarg-toy.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 


