
Presentation av MT 2017 
Arrangemang för SBK:s rasklubbar gällande MT 2017  



MT2017 Historik
• Uppdrag från FS nov 2014 
• Både utvärdering och 

revidering 
• Tidplan 
• Utkast december 2015 
• Beslut kongress 2016 
• Avslag SKK 2016 
• Förslag till SKK 2019, att 

dubbelköra MT2007 0ch 
MT2017 som officiella 
tester, avslag för MT2017



•2007 genomfördes en mycket stor förändring
• Ingen koppling bakåt – all gammal data förkastades
•Nya mentalgrepp infördes
•Testet är resultatet av en kompromiss
•Polisen och militären använder inte MT

MT2007



Synpunkter under en längre tid på:
• Några moment behöver förfinas
• För mycket kamp och för lite nerver
• Delvis fel hundar godkänns (fler gk +10%)
• Slutsats är att testet ibland slår fel…

MT2007



Grundproblemen

• Saknas några viktiga delegenskaper 
• Skalan – allt (utom 1) ger pluspoäng 
• Poängen alstras på för många och därmed för små 

enheter 
• MT är inget MH-2 (beskrivning) utan en bedömning 
• Domarna måste få en möjlighet och skall göra en 

bedömning, av delegenskaperna 
• Få med en betyg på nerver, sammantaget vedertaget 

begrepp på hundens reaktioner



Vidareutveckling av  
MOMENTEN  
från MT2007



Moment MT2007  

1. Kontaktvillighet
2. Samarbete, lek och 

konkurrens föremål
3. Gripande och 

konkurrens om 
föremål 5 och 40 m

4. Förföljande och 
uthållighet  

5. Socialt samspel
6. Flockkänsla
7. Överraskning
8. Ljudkänslighet
9. Släde
10.Skottprov



Moment MT2017
1. Kontaktvillighet
2. Gripande och 

konkurrens föremål
3. Förföljande
4. Uthållighet  
5. Socialt samspel
6. Flockkänsla

6. Aktivitet 1
7. Överraskning
8. Ljudkänslighet
9. Släde
10.Skottprov
11.Aktivitet 2



• 40 meter är ej med
• Förföljandet – rak jakt utan trissor, säkerställa att vi testar rätt sak
• Uthålligheten – lastpall med boll på snöre
• Socialt samspel – justerat figurantarbete
• Ljudkänslighet – nytt ljud (spirorör), säkerställa att vi testar rätt 

sak, ljudet inte rörelsen
• NYTT – 2 x Aktivetet, för att bättre mäta stress
• Sammanfattningsvis 3 moment helt intakta, 5 har ändrats något, 

främst av praktiska skäl.

Ändringar MT2017 emot MT2007



PROTOKOLL 



Förutsättningar för protokollet



MT2007:
•Har 33 rader (olika delegenskaper)
• 31 av dessa har var sin koefficient
• Skala 1-5
MT2017:
•Har 10 egenskaper (består av flera delegenskaper)
• Koefficienterna ligger på de 9 av egenskaperna
• Skala -3 till +3

Skillnader i protokollen



MT2007:
• Varje 31 rader alstrar betyg/poäng 
• Ingen vetenskaplig grund till fördelning av koefficienterna…
• Man har flyttat ner godkänt poängen 100p neråt, från föregående MT.
• Man har valt att ha två delar  i MT, där man måste ha minimum 

poäng på båda för att få godkänt MT. 
MT2017:
• Betyget/poängen sätts på en högre nivå
• Utgår ifrån en beprövad fördelning av koefficienter
• SBK har 50-års erfarenhet av mentaltester, däe dessa koefficienter 

har använts
• Man har återgått till samma poäng för godkänt, som tidigare MT. 

Hur sätts betygen/poängen?





Koefficienter



Fördelar med minus och plus
• Det gamla betygssystemet bygger 

på att man samlar pluspoäng, 
drar ifrån minuspoäng -3 - +3 

• Tydlighet vad som är brister – och 
förtjänster hos hunden 

• Viktigt information för 
hundägare/uppfödare 

• Viktigt att vad som är bra men 
också vad som är olämpligt 
beteende (eller mindre bra) 

• Detta är en förutsättning för att 
kunna utveckla aveln och använda 
det som ett verktyg i avelsarbetet



Slutsatser
• Koefficienter kan inte hanteras 

separat 
• Måste värderas ihop med hela 

skalan  
• I hopslagna blir det 

slutpoängen 
• Systemet vi har idag har för 

stora brister, allt på plussidan 
• Det finns inget enkelt sätt att 

lägga till någon rad och så blir 
allt bra… tyvärr 

• Och man kan inte bara justera i 
koefficienterna för det räcker 
inte



Protokoll MT2017
EGENSKAPSNIVÅ: 
• Koefficienterna + Poängen ligger på 

egenskapsnivå  
• Även för uppföljning o utvärdering mot 

gamla MT 
DELEGENSKAPSNIVÅ: 
• Här ligger raderna från nuv. protokoll +  

några nya 
• För att förtydliga hundens egenskaper 
• För uppföljning och utvärdering mot nuv. 

MT







MT

•MT2017 är inte ett nytt MT 

•Återgår till beprövade mentalbegrepp, för att kunna bibehålla en 
kontinuitet, nya begreppsbenämningars skapar en ny betydelse och syfte, 
skapar osäkerhet, vad menas ? Man skapar ytterligare en översättning, 
för att kunna förklara begripligt, de mentala egenskaperna 

•Finns 50-års användande av dessa begrepp, finns ingen anledning skapa 
nya, hundarna beter sig på samma sätt 

•Tydligheten minskar 

•Nya kombinationer av beprövade delar 

•Lämnat många bryggor till nuvarande MT 

•Fortsätta göra analyser på delar av MT



MT utmaningar
• Inte tillräckligt många MT, svårt att komma 

med, för dem som vill erhålla titeln Korad 
• Problem med att utbilda nya funktionärer, då 

vi har två MT, främst domare och testledare. 
• Att ha två test gör att kvalitetssäkring, 

utvecklingen och förbättringar ej fungerar 
tillfredställande. Istället för att ha ett ultimat 
test, kör vi ett som har stora brister och ett 
som behöver finjusteras. Risken är att MT dör 
ut. 

• Att byta begrepp ständigt skapar förvirring. 
Behöver ha konstanta begrepp, för att kunna 
kommunicera över generationer



Hur går vi vidare…
• Förhandlingar pågår med SKK konturenligt, för 

att få MT2017 officiellt för titeln korad. 
• MT2017 körs vidare som SBK´s officiella test för 

brukshundar som SBK har avelsansvaret för. 
• Förbättring av MT2017 pågår, ändring av vissa 

överskrifter och ordval. 
• Eventuellt små ett moment, för att ytterligare 

kunna säkerställa, egenskaperna. 
• Utbildningar, domare och övriga 

funktionärsutbildningar 
• Rasklubbarna bjuds in för information, att 

deltaga med 5 hundar gratis per ras i MT2017, se 
den irl och ställa frågor



FRÅGOR?



TACK FÖR ATT DU HAR LYSSNAT!


