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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka vad som krävs av dagens tjänstehundar inom 

polisen, varför det är svårt att hitta lämpliga hundar, hur en fodervärds ansvar ser ut samt hur 

anskaffningsproblemen ska kunna undvikas i fortsättningen. 

Det inledande kapitlet beskriver hur kraven ser ut på dagens tjänstehundar och förklarar även 

hur hundarna testas fram till att de blir godkända som polishundar.  

 

Av metodkapitlet framgår att informationen i uppsatsen härrör från både tidskrifter, intervjuer 

och källor på internet. Genom intervjuer har det framkommit att statistik som handlar om 

kassering av tjänstehundar inte finns tillgänglig. Detta är naturligtvis ett stort problem 

eftersom olika myndigheter kan ha helt olika uppfattningar om varför det råder en brist på 

hundar och varför vissa hundar kasseras i förtid.  Ett dataprogram håller på att utarbetas så att 

alla myndigheter kan föra in statistik över vilka olika anledningar det har varit till att hundar 

tas ur tjänst och vad hundarna har för ålder när detta sker. När detta program är inarbetat kan 

myndigheterna lättare lokalisera de problem som uppstått med respektive tjänstehund för att i 

framtiden kunna förebygga att samma problem uppstår igen.  

 

I resultatdelen diskuteras att skiftarbete inte bara sliter på oss människor utan att det även 

sliter på hundarna. Stretching och uppvärmning innan arbete kan till viss del förebygga 

skadeproblem men man kommer aldrig ifrån det faktum att hundarna tillbringar många 

timmar i kalla bilar. 

Det finns många bra och trevliga hundraser på brukshundstävlingar i Sverige men alla dessa 

raser fungerar inte som polishundar av olika anledningar. Detta omnämns i resultatdelen som 

även berättar hur fodervärdar används vid myndigheters anskaffning av sina hundar. 

 

Kapitlet som avslutar rapporten är en diskussion som berör vissa saker som skulle kunna 

hjälpa myndigheter att i god tid hitta bra valpar att placera ut hos bra fodervärdar. 

Diskussionen nämner även olika åtgärder som kan förbättra samarbetet mellan polis och 

brukshundsklubbar och på det sättet öka förståelsen hos bra hundägare och på detta sätt få fler 

hundkännare att vilja bli fodervärdar. 
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1 Inledning 
 
Fördjupningsarbetets huvudsyfte är att belysa de problem som polismyndigheterna brottas 

med när de ska köpa valpar och unghundar till sina hundförare. I detta inledande kapitel 

kommer jag att försöka peka på dessa problem samt förklara varför jag valde att skriva om 

detta ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

 
1910 fick Sverige sina första polishundar, det var två hundar från Tyskland, en 

Airedaleterrier och en fårhund. (www.police.se) De var säkert utmärkta på sin tid men 

samhället har förändrats sedan dess och det har även arbetet för en polishund. De utsätts för 

extrema situationer, slagsmål, narkotika och mängder av olika miljöer. Dessutom har 

arbetsmiljön för hundförarna hårdnat och hundarna har ett stort ansvar att skydda förarna. 

Poliser och hundförare måste kunna lita på hundarna i alla situationer. 

Detta ställer stora krav på hundarna men även på deras förare och därför måste man vara 

säker på att hunden är lämplig så att man inte jobbar med en hund som plötsligt sviker. Det 

är kostsamt, tidsödande och framförallt farligt. 

 

Under många år har polismyndigheter runtom i Sverige haft problem att få tag på bra 

valpar/ unghundar till blivande tjänstehundar. I diverse hundtidningar och polistidskrifter 

har hundförare, uppfödare och annat hundfolk diskuterat varför så få bra valpar finns 

tillgängliga för polisen.(Norrköpings tidningar 15/12 –04, Hundskolans webbplats, 

www.ur.se) 

Problemet har nu resulterat i en enmans-utredning tillsatt av Jordbruksverket. Under 2005 

ska Jordbruksdepartementet lägga fram sina förslag till att lösa bristen på tjänstehundar. 

Även polisen har tillsatt en utredare för att hitta lösningar för att lösa behovet i framtiden. 

Det är inte bara tjänstehundar inom polisen som det är brist på, även tullen och försvaret har 

samma problem. 

(Svensk polis, nr 5 2004, Harry Nilsson, Hundbefäl) 
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En av avsikterna med detta fördjupningsarbete är att öka förståelsen för problematiken 

kring anskaffningen av tjänstehundar.   

Bra polishundar är absolut nödvändigt för de olika polismyndigheterna, de räddar liv när de 

söker och finner försvunna personer. De är även absolut oslagbara när det gäller att hitta 

narkotika, de spårar efter rattfyllerister, hittar bevis och stoppar personer på flykt. 

De specialiserade hundarna kan även hitta drunknade, bomber, vapen, lik samt söka igenom 

nedbrunna hus efter bevis. Hundarna är även ett bra skydd för sina förare. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att beskriva vad som krävs av en tjänstehund inom 

polisen. Rapporten ska belysa problemet kring anskaffningen av polishundar och varför det 

är så svårt att hitta bra och lämpliga hundar, samt även visa på vikten av att kunna planera 

för framtiden. Fördjupningsarbetet kommer även att peka på några saker som kan hjälpa till 

att motverka fortsatta anskaffningsproblem.  

Fördjupningsarbetet ska även förklara varför vissa raser är bättre lämpade än andra, något 

som minskar urvalet ytterliggare. En annan sak som nämns, är det stora behov av bra 

fodervärdar som myndigheterna har och hur man kan arbeta för att enklare få tag på 

lämpliga sådana.  

 

1.3 Frågeställningar 

 
1. Vad beror det på att det är så svårt att få tag på bra tjänstehundar? 

2. Hur kan polisen arbeta för att motverka fortsatta problem med anskaffning av 

tjänstehundar? 

3. Hur engagerar man människor till att bli fodervärdar?  
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1.4 Metod 

 
Inför detta fördjupningsarbete har jag pratat med olika hundförare för att få en nyanserad 

bild av yrket. Jag har även läst polishund-tidningar, hundböcker samt intervjuat personer 

som har en god inblick i problematiken vid anskaffning av tjänstehundar. 

Jag har försökt hitta uppgifter och statistik om hur och varför vissa polishundar tas ur tjänst 

och även hitta någon slags medelålder för dessa. Det har dock inte hittills funnits något 

fungerande nationellt system men problemet är uppmärksammat och inom en snar framtid 

skall det föras statistik över detta. (Jan Gyllensten) 

 

2 Yrkesområden för polishundar 
 
Som tidigare nämnts så krävs det mycket av en polishund, den kunskap de måste besitta 

ökar för varje år. För att förstå problematiken måste man även förstå vad en tjänstehund 

måste kunna hantera.  Svenska tjänstehundar är indelade i olika grupper efter deras 

utbildning och arbetsområde: 

 

2.1 Patrullhundar: 

 
Övervakningshundar med bred kompetens. De ska bland annat klara olika tjänstbarhetsprov 

där det ingår spårning, avancerade lydnadsmoment, räddningssök och att ta fast flyende 

personer (så kallat skyddsarbete). Dessa hundar ska även kunna bevaka gripna personer, 

hundarna ska agera mot en misstänkt, gripa personer, samt bistå vid visitation och transport 

av personer. Som patrullhundar används nästan uteslutande hundar av raserna Schäfer och 

Malinois. Harry Nilsson vid Polismyndigheten i Västerbottens län, tror att uppdelningen 

bland raserna är uppskattningsvis 85% Schäfer och 15 % Malinois. 

 

Christer Lööv, chef på polishundtjänsten i Karlsborg, beskriver de båda raserna så här i 

tidningen Svensk Polis: ”Schäfern är den ultimata brukshunden. Den har stor kamplust och 

är samtidigt väldigt balanserad och stabil. 
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Malinoan är en livligare, snabbare och mer vaksam hund, den lär sig blixtsnabbt och 

reagerar som regel yvigare än en Schäfer på såväl signaler som störningar.” Han säger i 

artikeln att Schäfern kanske är lite trögare men samtidigt stabilare. 

 

 

2.2 Sökhundar: 

Specialiserade polishundar som arbetar med att söka t ex bomber, narkotika eller lik. Till 

detta används andra raser än patrullhundarna, t ex Kelpie, Springer Spaniel, Labrador. (Se 

även Tjänstbarhetsprov 1, kap 3:3) 

2.3 Kombinationshundar: 

 
Dessa är polishundar som är utbildade inom två eller flera olika områden, till exempel 

övervakning och narkotikasök. Vissa är även tränade till att finna avlidna personer samt 

avlidna personer i vatten. Den allra vanligaste kombinationshunden är en patrullhund som 

även är tränad till narkotikasök, det är dock långt ifrån alla polishundar som har denna 

dubbla uppgift. Dessa hundar har först klarat av Tjänstbarhetsprov II, innan de tränas till 

kombinationshundar.(Brukshunden Nr 7 -04) 

 

3 Urvalsprocess, hund och förare 
 

3.1 Fodervärdar 

 
En fodervärd är en person som tar hand om en valp från att den är åtta veckor tills dess att 

den har uppnått testmogen ålder (ca 15-18 mån.). Då placeras valpen hos den hundförare 

som ska ha den som sin tjänstehund. Oftast får fodervärden inga pengar för detta men 

hundens mat och veterinärkostnader betalas av myndigheten. Hunden behöver inte tränas 

på något speciellt sätt under fodervärdens ansvar men hunden bör få uppleva olika miljöer 

såsom tåg, buss, trängsel och stadsmiljö. Detta brukar kallas för miljöträning och måste 

upplevas medan hunden är ung. 
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Vid polismyndigheten i Skåne har man nu börjat arbeta med något de kallar 

”valpprojektet”, detta innebär att man köper lovande hundar och placerar ut dem hos 

fodervärdar tills de uppnått lämplig ålder. Jan Gyllensten, ansvarig för anskaffningen i 

Skåne, säger att det är svårt att hitta lämpliga fodervärdar.  Myndigheten ser helst att 

fodervärdarna har tävlat inom bruks och lydnad och fått upp en egen hund i elitklass.  

Gyllensten säger att de söker ”elitfodervärdar” men säger även att så duktiga hundägare 

oftast vill träna för framtiden och inte för att lämna bort sin hund när den blivit 18 månader. 

 
 

3.2 Hunden 

 
Innan potentiella hundar köps av myndigheten så får de genomgå ett lämplighets test. Detta 

test är standardiserat och likadant över hela landet. Erfarna och utbildade besiktningsmän 

dömer sedan hunden enligt olika kriterier. Några saker som bedöms är bland annat: 

 

Dådkraft: Hundens förmåga att övervinna rädsla och styra sina handlingar, samt även hur 

hunden löser konfliktsituationer. 

 

Skärpa: Den egenskap som gör att hunden reagerar aggressivt när han känner sig hotad. 

Denna egenskap kan vara ett stort problem för ägare som vill ha en vanlig sällskapshund 

medan man kan kanalisera skärpan hos en polis hund och utnyttja det i eget syfte. 

 

Kamplust: Hundens medfödda läggning att engagera sig i kamp utan att bli aggressiv. 

Detta är en absolut nödvändig egenskap hos en hund som ska användas i skydd. 

(Brukshunden Nr 7 -04) 

 

Om hunden klarar lämplighetstestet får den genomgå arbets- och miljöprov. Höga höjder 

och branta trappor är bara några av de miljöer hundarna måste kunna hantera. 

Innan hunden köps in får den även provtjänstgöra i cirka fyra veckor. 

 (Harry Nilsson, Hundbefäl) 
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3.3 Tjänstbarhetsprov 

 
För att en hund skall få användas som polishund skall den genomgå vissa tjänstbarhetsprov 

Detta för att bevisa att de kommer att klar alla de krav som ställs på dem. 

Tjänstbarhetsproven delas in i tre olika svårighetsgrader: (Nedanstående taget ur Svensk 

Polis nr 5 2004) 

 

Tjänstbarhetsprov I: ”Körkortet” för att kunna använda hunden i tjänst. Innefattar bland 

annat enkla lydnadsmoment, visitation och enkel spårning. Hunden är då minst 18 månader. 

 

En sökhund skall klara lydnadstesterna i detta prov samt även speciella sökprov som 

innefattar sök inomhus i lokal, sök i fordon, spårning samt sök utomhus. (Fap 214-4) 

 

Tj.B.P II: Inom ett år efter avklarat TBP I skall detta klaras av, i detta ingår svårare 

spårning och att ta fast flyende person. 

 

Tj.B.P III: Två år efter avklarad TBP I skall detta prov klaras, innehåller avancerad lydnad, 

fritagningsförsök och avancerad spårning. 

 

En tjänstehund får ej användas i större omfattning än vad genomgången träning och dressyr 

medger. (Fap  214-1 § 3) 

 

3.4 Hundförare 

 
Det är inte bara hunden som är viktig, det är väldigt viktigt att föraren fungerar med 

hunden. Även hundföraren testas och en erfaren instruktör ser genom dessa tester om den 

sökande är lämplig att bli hundförare, dessa tester sker under fyra veckor. En polis som vill 

bli hundförare bör ha cirka 5 års tjänst som polis med goda vitsord. Personen ska vara 

fysiskt vältränad och van vid att röra sig i skog och mark.  

Föraren ska även vara villig att ha hunden boende hemma hos sig. 
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Klarar man testerna får man genomgå en grundutbildning på polishundskolan i Karlsborg, 

även denna varar i fyra veckor. (www.polishunden.se) 
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4 Resultat 
 
Det är en ständig brist på tjänstehundar, i dagsläget behövs det ungefär 50-60 nya hundar 

per år. Ett yrkesliv som polishund sliter ganska hårt på hundarna, den genomsnittliga tiden 

som en hund är arbetsför är ca 6-7 år. Bristen på statistik gör att det kan vara svårt att få en 

överblick över problemet, myndigheterna ser då över sin region istället för hur problemen 

ser ut nationellt. 

 

 

Årligen föds numera cirka 3700 valpar Schäfervalpar, det är nästan hälften så många som 

för tio år sedan. Polismyndigheterna har numera ett mycket mindre utbud av valpar att välja 

på men medfödda sjukdomar och ledfel hos rasen har även det gjort att urvalet har varit 

tunt. De valpar som föds upp på en kennel eller en uppfödare köps oftast av privatpersoner, 

inte av poliser. Nackdelen är då att denna grupp av valpköpare oftast vill ha en hund med 

”lite mindre motor” än vad polisen vill ha, dvs. de söker en hund som inte är lika energisk 

och kräver lika mycket tid och motion som de valpar som polisen vill ha. Detta vet 

uppfödarna och avlar då fram valpar som är lättare att hantera vilket gör att inte många 

valpar klarar av att möta de höga krav som ställs på en polishund. Privatpersoner vill 

dessutom ofta kunna tävla på hundutställningar med sina hundar och många uppfödare 

avlar då hellre på en snygg hund, än på en som har stor arbetslust och bra temperament. 

(Christer Lööf, polishundskolan i Karlsborg) 

 

Det finns väldigt många, väldigt bra brukshundar i Sverige. Dessa är (förutom Schäfer och 

Malinois) ofta av rasen Rottweiler, Riesenschnauzer eller Bordercollie och dessa kan man 

se på brukstävlingar runtom i landet. Att använda sig av dessa raser inom polisen är fullt 

möjligt men en brukstävling innehåller givna förutsättningar för hur momenten ser ut och 

hur problemen skall lösas. Det är inte alltid dessa raser klarar av att hantera plötsligt 

uppkomna situationer. Varje ras har sitt eget speciella temperament och olika fysiska 

förutsättningar. 
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Riesenschnauzern är en hundras som ibland inte klarar av stressen när det blir stora 

folkmassor, t ex vid bråk bland fotbollssupportrar. I detta läge skall en polishund ”tagga 

till”, men en Riesen kan ibland tycka att det är lite roligt med en massa människor och 

därför är hunden inte riktigt pålitlig i sin roll som beskyddare av sin förare. En Rottweiler 

däremot, är en väldigt egensinnig ras och det är inte många hundförare som har det 

specifika hundkunnandet som krävs för att lösa de eventuella problem som kan uppstå med 

dessa raser. En Rottweiler kan ibland tycka att den ska bestämma själv när den har arbetat 

färdigt och det kan vara väldigt svårt att motivera den till att fortsätta med t.ex. ett sök.  

(Uppgifterna som gäller rasernas specifika egenskaper har erhållits av Jan Gyllensten) 

 

5 Diskussion 
 
När jag började skriva detta arbete var jag ganska kritisk till myndigheternas och 

hundförarnas fixering vid Schäfer och Malinois. Jag tyckte att de skapade sina egna 

problem genom att bara välja valpar av dessa raser. 

Personligen tror jag fortfarande att det finns lämpliga individer inom andra raser, t ex  

Rottweiler och Boxer, men jag har även insett hur otroligt svårt det kan vara att identifiera 

dessa få exemplar. 

Polishunden måste uppvisa en sådan kunskap och bredd, det kostar massor av tid och 

pengar att försöka utbilda en hund för att sedan kassera den ett år senare. 

  

För att få tag i fler bra valpar så tror jag att samarbetet mellan brukshundsklubbar, 

polismyndigheter och uppfödare bör utvecklas. Myndigheterna kan försöka sprida 

information på bruksklubbar och tävlingar om vikten av att polisen får tag i bra valpar. 

Dessutom skulle man kunna lägga ner mer kraft på att få uppfödare att förstå hur otroligt 

bra en hund är om den har lyckats bli tjänstehund hos polisen, detta för att uppfödare skall 

se det som något väldigt bra, att deras valpar blir polishundar. 

Som det är nu så är det oftast bättre för en uppfödare att ”deras” hundar syns på 

brukstävlingar än som polishund. 
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Under mina intervjuer har det framkommit att det på vissa myndigheter råder en viss brist 

på hundförare. Christer Lööf på polishundskolan berättar att attityden hos blivande 

hundförare har ändrats något. Förr valde många som var intresserade att vara med på de 

träningar som hundförarna har, innan det var bestämt att de skulle få arbeta med hundarna. 

Trenden nu har gått till att poliserna visar sitt hundintresse först efter att det har utlysts en 

tjänst som hundförare.  

 Att berätta för polisstudenter om hur arbetet ser ut för en hundförare kan väcka ett intresse 

för framtiden. Att prata om hur arbetet ser ut och hur mycket som krävs, kan även höja 

statusen på hundförar yrket. 

 

Om polisen informerar människor som tränar och tävlar i brukstävlingar med sina egna 

hundar, så öppnas nog möjligheten för att fler lämpliga personer vill bli fodervärdar till 

blivande polishundar. Min åsikt är också att dessa fodervärdar ska ha skälig ersättning för 

sitt arbete. Det är sådan brist på både polishundar och fodervärdar att myndigheterna inte 

har råd att snåla med denna ersättning. Om man betalar ut en ersättning till fodervärdar så 

kanske det är många som väljer att ta en ny hund ganska snart efter att polisen har tagit den 

förra. Detta kan ses som ett extraknäck för folk men naturligtvis ska myndigheten bara låta 

dem som har visat sig dugliga som fodervärdar att bli det på nytt, allt för att kunna säkra 

framtiden. 

 

 

 Många hundförare idag chansar på att den unghunden de har till förfogande kommer att 

fungera som tjänstehund även om många saker pekar på att hundens kvalitet är bristfällig 

på ett tidigt stadium. De har mycket liten möjlighet att vara kräsna i sitt val av hund. (Jan 

Gyllensten) 

 

Att låta en hundförare på varje myndighet vara ansvarig för information till allmänheten 

inom sitt eget distrikt kan göra att personer som har hundar som de inte riktigt klarar 

uppmärksamma på vilken typ av hundar polisen behöver och varför de behövs. Då kanske 

dessa personer hör av sig till polisen tidigare för att erbjuda sina hundar. Som verkligheten 

ser ut nu så är det väldigt många människor som hör av sig till poliser och hundförare för 
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att erbjuda polismyndigheten att överta deras problemhundar, men då har det oftast gått så 

lång tid och problemen är så svåra att inte ens polisen kan hantera/använda hunden. Dessa 

hundar kan mycket väl ha varit lämpliga som tjänstehundar om de bara kommit till 

myndigheten i ett betydligt tidigare skede.  
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6 Litteraturreferenser och källhänvisningar 
 

6.1 Skriftliga källor 

 
Brukshunden nr 7. 2004 sid 34-35 

Svensk Polis nr 5 2004 sid 12-13 

Norrköpings tidningar 15/12 -04 

Fap 214 § 1-6 

 

6.2 Muntliga källor 

 
Christer Lööf, Chef för polishundtjänsten i Karlsborg 

Jan Gyllensten, Ansv. för anskaffning av polishundar & utb. polismyndigheten i Skåne Län 

Harry Nilsson, Länshundbefäl, polismyndigheten i Västerbottens Län 

 

6.3 Webbbaserade källor 

 
www.polishunden.se Information hämtad 15/10 samt 3/12 -04 

www.police.se           Information hämtad 15/10, 13/11 samt 3/12 


