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I januari 2011 rapporterades projektet Utvärdering och kvalitetssäkring av Beteende- och
Personlighetsbeskrivning Hund (Blixt et al. 2011). Utifrån de resultat och erfarenheter som
framkommit under projektet presenterades där en version av BPH. Några behov av
kompletteringar fanns dock. En anledning var frågor som dök upp i slutet av projektperioden;
i samband med sammanställningen av projektrapporten (vilka beskrevs i rapporten). En annan
anledning var frågor som kom upp efter Björn Forkmans granskning av rapporten. Dessa
kompletteringar är nu gjorda, och redovisas i denna kompletterande rapport av BPH-projektet
2010-2011.

Genomförda kompletteringar
Förändrade beskrivningsskalor
I Björn Forkmans granskning (punkt 10) uppkom frågor kring BPHs målsättning i termer av
specificitet och sensitivitet. Utifrån dessa har diskussioner förts inom projektgruppen samt
mellan projektgruppen, Björn Forkman och KHM (bland annat vid ett möte 2011-05-03).
Detta har föranlett vissa förändringar i beskrivningsskalor i syfte att öka sensitiviteten i
beskrivningen (se bilagor 3 och 4).
Skottprov som tillägg
Utifrån uppkomna önskemål har ett skottprov konstruerats, som läggs till som ett åttonde
delmoment i BPH. Skottprovet är att se som ett valbart tillägg. Arrangören kan alltså välja att
arrangera BPH med eller utan skottprov, vilket bör framgå vid utlysandet av beskrivningen.
(Se bilagor 2 och 3)
Definitioner av beteendekategorier
Under det tidiga arbetet med BPH utarbetades definitioner av de beteendereaktioner som är av
vikt under beskrivningen av hunden vid BPH (Blixt et al. 2010). Beteendedefinitionerna har
nu omarbetats i enlighet med de förändringar som gjorts av BPH (se bilaga 4).
Kompletterande studie
I samband med sammanställningen av projektrapporten (Blixt et al. 2011) uppkom frågor
kring några av BPHs moment, vilket föranledde en kompletterande studie. Under våren har en
sådan genomförts, där 47 hundar beskrivits i momenten 3 (Matintresse), 4 (Visuell
överraskning) och 7 (Underlag). I moment 3 har en ny testprocedur studerats. I moment 4 och
7 har nya testretningar utprovats. I moment 7 har även ett nytt protokoll studerats. (Se bilaga
1)
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Förändringar i moment 3, 4 och 7
Utifrån de resultat som framkom i den kompletterande studien (bilaga 1) har förändringar
gjorts i momenten 3 (Matintresse), 4 (Visuell överraskning) och 7 (Underlag). I moment 3 har
testproceduren och testretningen förändrats; i den förändrade versionen släpps hunden endast
en gång till en testretning där tre burkar (en öppen, en öppningsbar och en sluten) med två
typer av mat finns att undersöka för hunden. I moment 4 har testretningen bytts ut; i den
förändrade versionen består den av en plywoodskiva föreställande en halvfigur som fälls upp
mot hunden. I moment 7 har de två underlagen ersatts av två nya (en vippbräda och ett
plasttak); även testprotokollet har gjorts om för detta moment. (Se bilagor 2, 3 och 4)
Uppdaterad Utförandebeskrivning
Utförandebeskrivningen för BPH har uppdaterats i enlighet med de förändringar som gjorts. I
den uppdaterade Utförandebeskrivningen finns även en materialspecifikation.
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Underlag
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