
BPH, beteende- och personlighetsbeskrivning hund 

Under sommaren har SvBtk ordnat ett par tillfällen där du, som medlem, har kunnat göra BPH till 
rabatterat pris och vi hoppas att fler blir nyfikna och vill vara med på kommande tillfällen.  

BPH är en aktivitet som du gör tillsammans med din hund på en standardiserad bana och syftet att få 
fram vilken mentalitet och personlighet din hund har. Du behöver inte ha några förkunskaper utan 
beskrivaren som är med talar hela tiden om för dig vad och hur du ska göra och dessutom är banan 
inhägnad så får din bulle för sig att springa ett ärevärv runt hela banan så är det ok.  

Är din hund nyfiken, lekfull, trygg, glad i okända människor? Det kan BPH ge dig svar på! Därför är 
det också bra att göra BPH innan hunden blivit alltför gammal och kanske lärt in ett beteende som den 
vet är accepterat i vissa sammanhang.  

Efter att ni gjort banan, vilket tar ungefär en halvtimme, så får du information från beskrivaren om vad 
dom noterat och du får en även tillgång till protokoll och spindeldiagram där du kan jämföra din egen 
hunds personlighet med alla andra i rasen som också gjort BPH. Tycker man sen att det är svårt att 
tolka/förstå vad se olika delarna betyder brukar SKK vara väldigt hjälpsamma med att förklara om 
man kontaktar dom.  

 

 

Nu har även forskning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) slagit fast att BPH identifierar fler 
nyanser av hundens personlighet än den äldre beskrivningsformen MH (Mentalbeskrivning Hund) och 
ju fler som gör BPH med sin hund desto större underlag får vi som visar hur en genomsnittlig bulle 
faktiskt är. Så välkomna att anmäla er när SvBtk ordnar BPH-tillfällen nästa gång eller gå in på SKKs 
sida och anmäl dig hos någon som arrangerar BPH i närheten där just du bor. Har du gjort BPH med 
din hund och har film eller bilder du vill dela med dig av så maila klubben så kommer vi att 
länka/lägga ut på hemsidan.  
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