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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport handlar om användningen av GPS inom polisens hundverksamhet. Vi har valt att 

göra en jämförelse mellan Norrbottens län (Luleå) och Västra Götaland (Göteborg) för att få en 

större spridning på vårt arbete, och för att se om användningen av GPS och GSM skiljer sig åt 

mellan dessa myndigheter.  

 

I rapporten kommer vi att inventera hur det nya automatiska positioneringssystemet Followit 

Hunter skulle kunna fungera praktiskt inom hundverksamheten. En enhet som i dagsläget inte 

används inom polisen, men som visat sig vara framgångsrik i tester som genomförts av 

Polismyndigheten i Västra Götaland. Enheten har även funnits på den privata marknaden under 

en tid och har där fungerat till största belåtenhet. Vi kommer att ge en beskrivning av Followit 

Hunter, hur den fungerar, vilka användningsområden den lämpar sig bäst för samt vilka för- och 

nackdelar som skulle kunna uppstå vid användandet av denna enhet i ovan nämnda län.  

 

Vi kommer att belysa problematiken med krånglande radiosamband som finns idag i en 

jämförelse mellan länen. Dessutom vill vi här redogöra för om den ständiga övervakningen av 

GPS kan påverka den personliga integriteten och hur säkra GPS och GSM-systemen är för 

eventuella intrång. 

 

Arbetet är uppbyggt på intervjuer av hundförarbefäl i respektive län, telefonintervju av företaget 

som saluför Followit Hunter, tidningsartiklar och information om GPS på internet och via RPS. 

 

Resultatet på vårt arbete har visat att det nya positioneringssystemet Followit Hunter skulle 

kunna vara till stor hjälp för hundförarnas framtida arbete. Hur vårt resonemang ser ut kring ett 

eventuellt användande av denna enhet går att läsa under kapitlet Diskussion. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

GIS – Geografiskt Informations System* 

GPS – Globalt Positionerings System 

GSM – Globalt System för Mobil kommunikation 

LKC – Länskommunikationscentral 

PC – Persondator 

PHS – Polishögskolan 

RPS – Rikspolisstyrelsen 

 

Kommentar: 

*GIS (Geografiskt Informations System) arbetar med digitala kartor till GPS. 
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1. INLEDNING 

 

I rapporten kommer vi att beskriva hur det nya automatiska positioneringssystemet Followit 

Hunter fungerar. Vi kommer att jämföra hur GPS och GSM fungerar i norra respektive södra 

Sverige, hur man prioriterar säkerheten samt hur integriteten påverkas vid användandet av GPS. 

Vi kommer även att föreslå hur man kan använda sig av Followit Hunter till mer än bara i 

hundverksamheten. I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av 

rapportämne, samt uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Grunden till varför vi valt att skriva om polisens hundverksamhet beror på att det är ett område 

som sällan nämns eller berörs. Enligt oss är det en dold verksamhet som behöver lyftas fram. Vi 

har valt att fokusera på just hundverksamheten för att rapporten skall få ett så kvantitativt 

innehåll som möjligt. Idén att skriva om GPS väcktes efter att ha läst artikeln ”GPS perfekt 

hjälpmedel för hundförare” (Polistidningen nr 2/2004). Där beskriver man ett nytt automatiskt 

positioneringssytem med GPS-modul för positionsbestämning och GSM-modul för 

kommunikation, ett system som i dagsläget är på teststadiet men som skulle kunna vara till stor 

hjälp inom polisens hundverksamhet framöver. Hundförarna arbetar oftast ensamma och det är 

inte heller ovanligt för dem att vistas ute i terrängen, ibland långt bort från civilisationen. För 

dem är det särskilt viktigt att kunna orientera sig säkert och att ha en utrustning de kan lita på. 

 

GPS är en av historiens mest spännande och revolutionerande uppfinningar som funnit sedan 

slutet av 70-talet, och som befinner sig i en ständig utveckling. Inom polisens hundverksamhet 

används idag enklare GPS-handstationer i mobiltelefonformat som är tillförlitliga och 

lättarbetade. Men även här går utvecklingen framåt, systemen blir allt mer precisa, säkra, 

lättmanövrerade och detaljerade. 

 

Efter att ha läst mer om Followit Hunter kan vi se att denna enhet skulle kunna vara hundförarna 

till stor hjälp genom att deras arbete skulle effektiviseras och säkerhetsnivån skulle bli högre. I 

denna rapport kommer vi därför att lägga tonvikten på Followit Hunter. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att lyfta fram det nya automatiska positioneringssystemet Followit 

Hunter. Vi vill även belysa vilka för- och nackdelar som systemet kan föra med sig, samt 

diskutera integritet- och säkerhetsfrågor vid användandet av GPS. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 

 

• Hur tillförlitligt är GPS och GSM-systemet idag? 

• Hur påverkar GPS-övervakningen den personliga integriteten? 

• Hur skulle Followit Hunter kunna fungera praktiskt mellan hundförare, modul och LKC? 

• Kan man nyttja Followit Hunter till något annat område inom polisverksamheten? 
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2. METOD 

 

För att kunna skriva rapporten har vi tagit hjälp av Internet, telefonintervjuer, litteratur och 

frågeformulär. Den grundläggande och viktigaste informationen har vi tagit från litteraturen som 

gav oss hjälp att komma igång och falla in på rätt spår. Vi har sållat i vårt material och 

sammanställt svaren på frågeformulären vi skickade till hundförarbefälen på respektive 

myndighet. Internet har varit en ovärderlig informationskälla där vi fått all tänkbar information 

angående Followit Hunter.  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi hållit oss inom ett smalt område och som gett oss 

mycket information. Denna metod har vi valt för att lättare kunna hålla oss till ett ämne och 

samtidigt bibehålla ett innehåll av hög kvalité. 
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3. RESULTAT 

 

3.1 Allmänt om GPS 

 

GPS är ett satellitnavigeringssystem och det enda system idag som kan visa oss vår exakta 

position på jorden när som helst på dygnet, överallt och i alla väder. Det finns totalt 24 satelliter 

som kretsar ovan jord idag och dessa styrs av satellitstationer som finns utspridda över hela vårt 

jordklot. Satelliten skickar signaler som kan hittas av den som har en GPS-mottagare, och genom 

den sedan fastställa sin position med största precision.
1
 För att GPS-mottagaren ska få sin exakta 

positionsangivelse krävs det signaler från mer än en GPS-satellit, detta ger GPS-mottagaren fler 

referenser att jämföra med och exaktheten blir därför mycket stor.  

Hundverksamheten arbetar med GPS främst vid eftersök av farliga personer, eftersök av 

försvunna personer och räddningssök. Speciellt viktigt är detta vid arbete i okänd terräng. 

Handstationerna som används idag sköts av hundföraren själv och kan programmeras på olika 

sätt. För att nämna ett användningsområde kan hundföraren innan ett eftersök, ta ut en fixpunkt i 

terrängen där söket ska påbörjas. GPS-mottagaren tar emot sin exakta position vid start och 

lagrar sedan hela tiden positionerna under arbetets gång. När arbetet sedan är slutfört ser 

hundföraren exakt vilken väg denne har gått och kan då följa samma väg tillbaka till 

startpunkten.
2
 Någon mer utförlig beskrivning av GPS-handstationerna kommer inte att göras i 

denna rapport eftersom tonvikten läggs på Followit Hunter. 

 

 

3.2 Followit Hunter 

 

Followit Hunter är ett automatiskt positioneringssystem som från början var avsedd att användas 

till att följa och spåra upp jakthundar. I korthet är det ett hundhalsband som är bestyckat med en 

elektronisk modul som genom en kombination av satellitnavigering och mobiltelefoni meddelar 

hundens exakta position i terrängen. Utrustad med GSM-telefon och handdator med inlagd 

terrängkarta kan hundföraren via ett kryss på kartan se precis var hunden är.
3
 Som förklaring kan 

nämnas att med modul menar vi GPS- eller GSM delarna var för sig, med enhet menar vi hela 

Followit Hunter inräknat alla moduler. 

                                                             
1
 The Aerospace Corporation, http://www.aero.org 

2
 Mats Bergsten, Alpina fjällräddningen, Kiruna 
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3.2.1 Funktion 

 

Utrustningen består av två huvuddelar, en GPS / GSM-modul samt en batterimodul. Med hjälp 

av GSM-modulen kan enheten ta emot en förfrågan om aktuell position och skicka ut ett 

meddelande med positionen till en given mottagare i form av ett SMS eller datameddelande till 

en GSM-telefon.
4
  

Followit-enheten är hjärtat i detta flexibla system och väger endast 170 gram. Till den kan man 

även välja att använda sig av ett kartprogram på sin PC eller handdator, och ansluta ett GSM-

modem för kommunikation, och genom detta kunna redovisa sina positioner direkt på en digital 

karta. Followit Hunter är även utrustad med mikrofon vilket innebär att när man ringer upp 

enheten så kan man direkt höra vad som händer runt omkring den och dess bärare. Exempelvis 

om - och hur - hunden skäller, eller om det pågår något annat i dess omgivning. Enheten kan 

enkelt konfigureras genom att man sänder ett meddelande till den. Exempel på funktioner är: 

 

• Ändra tid hur ofta enheten skall skicka sin position 

• Sätta på/av strömsparfunktionen 

• Sätta/ändra ”geografiskt stängsel” (begränsa/utöka sökområde) 

• Automatisk avvikelse-/ankomstrapportering 

• Distans Log (avstånd och riktning mellan användaren och Followit-enheten) 

• Sabotagevarning
5
 

 

3.2.2 GPS-mottagare 

 

Genom GPS-satelliter kan GPS-modulen kontinuerligt bestämma sin absoluta position som på 

marken endast ger 2-5 meters differens till verkligheten. Modulen söker av sin position var 30:e 

sekund, men skulle modulen förlora sin GPS-position, exempelvis vid arbete i ett betonghus eller 

liknande, så sparar modulen alltid den sist lästa positionen. Exaktheten hos Followit Hunter är 

suverän och det system som i dagsläget fungerar bättre än de vanliga GPS-handstationerna.
6
 

                                                                                                                                                                                                    
3
 Polistidningen, nr 2, årgång 101, 2004 

4
 Followit AB, Bruksanvisning utgåva 1.0 

5
 Followit AB, http://www.followit.se 

6
 Bengt Johnsson, Elanders fritid AB, Skellefteå 
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3.2.3 GSM-mottagare 

 

Om GSM-mottagningen tillfälligt skulle upphöra så lagrar enheten den SMS-förfrågan som 

skickats tills det att täckning finns igen. Detta betyder att enheten går att använda på de flesta 

platser i landet även om GSM-mottagningen är dålig. 

 

3.2.4 Användningsområde 

 

Followit Hunter är en modulär enhet som gör det möjligt för en användare att själv kunna ställa 

in och ändra transponderns sätt att arbeta till ett stort antal olika användningsområden, även om 

användaren inte besitter någon större teknisk kunskap. Detta anses vara av stort värde vid 

spårning av fordon eller människor där t ex larm skall förmedlas vid kritiska tillfällen. Att 

enheten är modulär menas att det går att förändra dess fysiska konstruktion. 

Enheten tillverkas alltså inte som en färdig anordning för ett förbestämt bruk, utan det går att 

ändra till fler användningsområden.
7 
Man kan välja att använda denna enhet tillsammans med en 

handdator, PC eller mobiltelefon. Hur dessa tre olika element fungerar skall vi här redovisa.  

 

• Handdator: Efter att ha startat handdatorn anropar man enheten. Positionen kommer upp på 

skärmen som ett gult blinkande kors. Inom några sekunder vet man exakt var enheten och 

dess bärare befinner sig. 

• PC: Man kan följa denna enhet via en vanlig persondator med Internetanslutning. Man går in 

på Internet och öppnar en speciell sida där man via en personlig kod kommer åt enheten. 

Detta möjliggör att från exempelvis en ledningscentral följa var enheten och dess bärare är. 

• Mobiltelefon: När man startar turen tar man en valfri fixpunkt med god GSM-mottagning. 

När man sedan vill veta var hunden är skickar man ett SMS från mobilen och får ett SMS i 

retur med avstånd och riktning till hunden utifrån fixpunkten. Genom att sedan kolla på en 

karta vet man exakt var hunden befinner sig.
8
 

                                                             
7
 Followit AB, Pressrelease 2003-11-11 

8
 Followit AB, http://www.followit.se 
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3.2.5 Kartor 

 

Kartan till PC och handdatorn kommer från Lantmäteriet. Man kan använda vilken karta man 

vill, allt från terräng-, väg- och stadskartor. Dessa finns i skalorna 1:50 000 och 1:100 000 och 

kan via handdatorn förstoras upp till 400 procent och blir då mycket enkla att detaljstudera. Om 

man behöver fler kartor är det enkelt att köpa mer minne.
9
 Även detaljerade digitala kartor till 

PC och handdatorer för större delen av Europa finns tillgängligt. 

 

3.2.6 Drift 

 

Enheten är monterad i det speciella, fuktskyddade halsbandet som sätts runt hundens hals. Den 

drivs av uppladdningsbart litiumjonbatteri med mycket lång driftstid.
10

  

Batterikapaciteten är ca 10 timmar vid oavbrutet arbete, men kan enkelt ändras till sparfunktion 

genom att man via SMS från någon ledningscentral kan programmera om den till ”sleep mode”. 

Detta innebär att enheten kan vara ”vaken” eller ”sova” under bestämda tider. Om enheten 

skickar sin position varje timme räcker batteriet i över två veckor om strömsparfunktionen 

används, och om enheten skall leverera en position dagligen så räcker batteriet teoretiskt i 14 

veckor.
11

 

 

3.2.7 Övriga användningsområden  

 

Followit Hunter kan även användas som ett stöldskydd/larm genom att man skickar ett 

kommando via SMS till modulen och på så vis få svar så fort någon kör iväg med exempelvis en 

bil. Detta innebär att om bilen flyttas går ett SMS-meddelande till din mobiltelefon och man ser 

hela tiden var bilen befinner sig.
12

 Andra användningsområden skulle kunna vara övervakning av 

polisfordon, ambulanser, båtar och lastbilar. Men även som personlig säkerhet i form av ett 

trådlöst personligt larm. 

                                                             
9
 Jaktjournalen, nr 6, 2003 

10
 Followir AB, http://followit.se 

11
 Bengt Johnsson, Elanders Fritid AB, Skellefteå 

12
 Jaktjournalen, nr 6, 2003 
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Genom att ansluta en radiomottagare och sändare till en Followit-enhet som monterats i ett 

fordon, kan användaren inom 200 meters radie från fordonet kalla på hjälp genom att trycka på 

en knapp på radiosändaren som denne bär med sig. Larmet går sedan till en larmcentral eller 

annan mottagare som användaren valt att använda, som sedan kan hitta den nödställde inom en 

200 meters radie. Denna funktion kan med fördel användas för att öka säkerheten för personal 

som arbetar ute på fältet, exempelvis taxichaufförer och ambulanspersonal.
13

 

 

 

3.3 Norrbottens län 

 

Hundverksamheten i Luleå använder sig idag av en GPS-handstation som kallas Magella 315. 

Utrustningen har funnits på myndigheten i 3 år och det finns önskemål om att där uppdatera sig 

med den senaste tekniken.  

”-Allt är en kostnadsfråga,” säger Christer Österstedt, hundförarbefäl i Luleå. 

Han har läst om Followit Hunter och tycker att enheten är intressant för deras verksamhet och är 

intresserad att prova den. Han ser heller inga hinder till att använda enheten i Norrbottens län. 

Vidare säger Christer att GPS fungerar bra, men det krävs att man tränar kontinuerligt för att 

uppnå bästa resultat. 

GSM-mottagningen varierar i Norrbottens län och fungerar bra i tätorterna men sämre en bit 

utanför. Man behöver inte vara långt utanför Luleå för att GSM-mottagningen skall upphöra.  

Även radiosambandet kan krångla, men oftast är det handhavandefel från polismannen. För 

hundförarnas del är det ingen idé att påbörja spårning eller eftersök om man inte har samband, 

och använder därför GPS vid eftersök i okänd terräng.
14

 

 

 

3.4 Västra Götaland 

 

I Västra Götaland har man haft ständiga problem med sambandet och i och med det svårt att se 

var hundförarna befinner sig ute i terrängen. Under hösten 2003 hade denna myndighet en del 

eftersök efter farliga personer och insåg att de måste försöka hitta på något annat än det vanliga 

                                                             
13

 Followit AB, http://www.followit.se 
14

 Christer Österstedt, hundförarbefäl, Polismyndigheten i Norrbotten 
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radiosambandet, där de alltför ofta tappar kontakten. 

Under januari 2004 har man i Göteborgstrakten testat det automatiska positioneringssystemet 

Followit Hunter och resultatet har varit över förväntan.  

”- Jag trodde inte att det skulle fungera så bra som det har gjort,” säger Anders Holmbom, 

hundförarbefäl i Göteborg. Bland annat testade man den genom att vid flera tillfällen låta 

hundförare bära enheten som rört sig ute i terrängen under en längre tid. Samtidigt som man 

kunde följa hundförarna via en digital karta på dataskärm inne på ledningscentralen. 

 

 

3.5 Exempel på praktiskt polisarbete 

 

Denna typ av positioneringsteknik kan ge betydande fördelar i det praktiska polisarbetet. Ett bra 

exempel på scenario kan t ex vara när en beväpnad rånare springer till skogs. De hundpatruller 

som är ute i terrängen och spårar rånaren behöver aldrig stanna upp för att ta reda på sin position. 

Den skickas automatiskt till personalen på ledningscentralen som följer jakten på dataskärmen. 

Eftersom det går att ha många pejlingsenheter uppkopplade samtidigt blir överblicken en helt 

annan än vad som finns idag. Nya positionsangivelser kan sändas upp till var 30:e sekund. Man 

kan omedelbart se eventuella förändringar av spårriktningen och kan snabbt – via radio eller 

mobil – dirigera en del av patrullerna eller annan personal till rätt plats för att genskjuta och 

fånga in rånaren.
15

 

 

 

3.6 Integritet och säkerhet 

 

”- Någon oro för den personliga integriteten finns inte eftersom Followit Hunter endast kommer 

att användas vid speciella tillfällen, såsom räddningssök och eftersök av farlig person,” säger 

Anders Holmbom, hundförarbefäl i Västra Götaland. Säkerheten prioriteras högt på 

myndigheten.
16

 Detsamma tycker Christer Österstedt, hundförarbefäl i Luleå. Där råder heller 

ingen oro över GPS-övervakningen och menar att säkerheten står i fokus.
17

 

                                                             
15

 Polistidningen, nr 2, årgång 101, 2004 
16

 Anders Holmbom, hundförarbefäl, Polismyndigheten i Västra Götaland 
17

 Christer Österstedt, hundförarbefäl, Polismyndigheten i Norrbotten 
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I alla positioneringssystem finns en gräns där den personliga integriteten ställs mot ökad 

säkerhet. Idag är systemen inte säkrare än att andra krafter i samhället kan gå in och titta per 

minut var poliserna befinner sig.
18

 Followit Hunter är baserat på en unik kombination av GPS, 

GSM, GIS och Internet.
19

  

”- Någon risk för intrång i GPS-systemet är uteslutet,” säger Magnus Carlberg, projektledare och 

teknisk systemledare för GIS på RPS. Detta beror på att satelliterna endast skickar ut signaler 

med sin position till en mottagare. Däremot finns det risk för intrång i det vanliga GSM-nätet vad 

gäller Followit Hunter. Men enheten kommer inte att användas kontinuerligt av hundförarna, 

vilket medför att den endast är igång kortare tider vid speciella tillfällen. Därför anses risken för 

intrång i GSM-nätet som minimal.
20

 

 

 

3.7 Resultatsammanfattning 

 

Det nya automatiska positioneringssystemet Followit Hunter är en liten och nätt GPS-enhet med 

en oslagbar flexibilitet vad gäller användningsområden. Enheten består av en GPS/GSM-modul 

som kan skicka sin position som ett SMS-meddelande till tre olika mottagare; mobiltelefon, PC 

och handdator. Till PC och handdatorer finns det många detaljerade digitala kartor att tillgå. 

Enheten fungerar som en säkerhet för hundförarna under arbetet, eftersom LKC kan följa 

hundförarekipaget via en dataskärm. Detta innebär även att hundföraren kan koncentrera sig till 

fullo på sin arbetsuppgift då denna inte behöver hålla koll på sin position. Enheten är oerhört 

tålig, den har lång driftstid och är fuktskyddad. Norrbottens län och Västra Götaland har visat 

stort intresse att i framtiden kunna komplettera sin utrustning med denna enhet. Men oftast är det 

en kostnadsfråga. 

                                                             
18

 Polistidningen, nr 2, årgång 101, 2004 
19

 Followit AB, http://www.followit.se 
20

 Magnus Carlberg, Projektledare & Teknisk systemledare för GIS, RPS 
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4. DISKUSSION 

 

Under vårt arbete har det framkommit att GPS är en ovärderlig utrustning för hundverksamheten. 

Hundförarna arbetar oftast ensamma och det är inte heller ovanligt för dem att vistas ute i 

terrängen, ibland långt bort från civilisationen. Det är av största vikt att dessa ekipage har en 

GPS-utrustning som fungerar tillfredsställande, är lätthanterlig och som är driftsäker med tanke 

på deras arbetsuppgifter.  

 

Några exempel på hundförarinsatser där GPS kan komma till användning är eftersök av farliga 

personer, eftersök av försvunna personer och räddningssök. Detta är insatser som kräver mycket 

av hundförare och hund, men framförallt att dessa har en utrustning som de kan lita på och som 

är lätt att hantera. Det automatiska positioneringssystemet Followit Hunter har dessa egenskaper. 

Tack vare den unika kombinationen av GPS/GSM-teknik får man hela tiden veta 

hundförarekipagets exakta position så nära som inom några meter. Säkerhetsnivån vid 

användandet av denna enhet är förstås stor när LKC kan följa hundförarekipaget under deras 

arbetsuppdrag.  

 

Eftersom hunden bär denna enhet kan arbetet effektiviseras genom att hundföraren koncentrerar 

sig på hunden, omgivningen och arbetsuppgiften, samtidigt som ledningscentralen håller reda på 

var ekipaget befinner sig på en dataskärm. Personalen kan där omedelbart se eventuella 

förändringar av spårriktningen och via mobil eller radio dirigera patrullen till rätt plats om så 

behövs. 

 

Det som blivit mest påtagligt under arbetets gång är hur flexibel denna enhet är och att det finns 

så många fördelar med den. En av de stora fördelarna är att enheten går att använda även där 

GSM-mottagningen är dålig. Eftersom modulen sparar den sist lästa positionen, kan man ändå i 

efterhand få veta exakt var man befinner sig. Detta innebär att Norrbottens län, som alltför ofta 

har dålig GSM-mottagning, skulle kunna använda sig av denna enhet utan större problem. 

 

I rapporten kan vi dra den slutsatsen att både Norrbottens län och Västra Götaland prioriterar 

säkerheten före integriteten. Vi bedömer att den ständiga GPS-övervakningen inte kommer att 

drabba någon negativt eftersom arbetet med Followit Hunter inte pågår kontinuerligt. 
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Om enheten hade använts av hundförare dagligen hade det däremot kunnat vara ett 

integritetsproblem. Dessutom måste man ta i beaktning att om hundförarekipaget t ex söker efter 

en farlig person så kommer GPS-övervakningen att kännas som en trygghet, att veta om att 

personal kan följa uppdraget på en dataskärm på LKC och skicka eventuell förstärkning till 

platsen. 

 

Vi har under arbetet med rapporten funderat ut ett annat användningsområde där denna enhet 

skulle kunna vara till nytta, nämligen besöksförbuden. Personen som blivit tilldelad ett 

besöksförbud har svårt att acceptera det och återkommer ofta tillbaka till målsäganden. Vi anser 

därför att dessa bör utrustas med en Followit, likt en fotboja. På så sätt skulle man kunna följa 

personen och se exakt var denne befinner sig. Genom att skicka ett SMS till enheten, får man 

snabbt ett svar tillbaka i form av ett SMS som visar den exakta positionen. Naturligtvis är 

integritetsfrågan viktig här, samtidigt som målsäganden bör få en så säker och trygg omgivning 

som möjligt. 

 

Followit Hunter är minst sagt en spännande och revolutionerande GPS-enhet som väcker många 

positiva tankar, en enhet som skulle kunna ge betydande fördelar i det praktiska polisarbetet 

inom hundverksamheten, men även inom andra polisiära områden. 
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