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ATT TOLKA BPH-RESULTAT – DIN GUIDE
SKK Avelsdata
Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata. 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.

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.
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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.

Under rubriken listor i den gröna vänstermenyn (Bild 5, röd markering) finns möjlighet att ta reda på
vilka hundar som har deltagit på BPH under en given tidsperiod. Resultat kan sökas från 1990 och
framåt. Uppgifterna baseras på beskrivningsdatum. Listorna kan skrivas ut genom att texten kopieras
och klistras in i Word eller Excel. Till skillnad från övrig statistik i Avelsdata, som avser svenskfödda
hundar, visar listor samtliga BPH-resultat.

Bild 5. Listor
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