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 Sammanfattning 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att lyfta fram hur hundekipagen fungerar som 

resurs vid eftersök av försvunnen person. Jag vill även få fram en bild av 

polisinsatschefens kunskaper och förståelse för hundekipagen vid eftersök. Genom att 

intervjua olika hundförare har jag försökt få fram en bild av hur det kan se ut. 

Jag har valt att avgränsa fördjupningsarbetet till att få fram hundförarnas uppfattning, 

likaså har avgränsat mig till att intervjua med personer involverade i eftersök i 

Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten. 

Då det är en begränsad nisch att arbeta med hund vid eftersök har jag valt att beskriva 

den teoretiska bakgrunden ganska ingående. Hundarnas olika arbetsmetoder (spår och 

sök) beskrivs liksom vikten av att hundföraren vet vad som krävs vid ett eftersök.  

De väsentliga delarna av lagar som berörs beskrivs, d.v.s. Polislagen och Lagen om 

skydd mot olyckor. 

Modellen som används vid eftersök kallas för MSO (Managing Land Search 

Operations) och den beskrivs i stora drag på ett förhoppningsvis lättfattligt sätt. 

Vidare så har jag grovt delat in de hundresurser som finns i tre grupper. De tre olika 

grupperna är polisen, försvaret och eftersökskontrakterade. Deras olika 

förutsättningar, kraven på dem samt deras arbetssätt beskrivs. Övriga externa resurser 

har kort beskrivits som exempel kan ges FMCK.  

Under rubriken Resultat har jag sammanfattat vad de olika hundförarna jag har 

intervjuat har sagt. Jag har försökt ge en bild av hur dom upplever situationen utifrån 

de frågeställningar jag har haft och hur dom tycker att situationen kan förbättras. Över 

lag verkar hundförarna ta väldigt allvarligt på sin uppgift och lägger ner mycket tid 

och energi på det. De verkar också överens om att kunskapen och förståelsen för deras 

arbete har ökat. Samarbetet mellan de olika hundförarna fungerar oftast mycket bra 

även om någon uttrycker att en viss prestige finns.
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1.  Inledning 
Jag har valt att skriva om eftersök av försvunnen person eftersom jag har ett intresse 

av detta område själv och vill belysa hur det fungerar för andra som är mindre insatta 

i det. Det är en inte så stor men väl så viktig del av den polisiära vardagen. Då 

hundresurserna är en stor del i eftersök är det den delen jag vill belysa och öka 

förståelsen för.  

Att skriva ett arbete när man själv är har viss kunskap och mycket åsikter om ämnet 

har både för- och nackdelar. Det har snurrat en massa idéer i mitt huvud ganska länge 

och då är det kanske lättare att tyda olika svar och andras åsikter så att de passar in på 

vad jag tycker. Jag har dock hela tiden haft risken för det i bakhuvudet och försöker 

opartiskt presentera den information jag har fått från olika personer. Fördelen är 

framförallt det stora intresset jag har för det, vilket gör det roligare att skriva. Det blir 

också lättare att förstå material jag har hittat samt att föra en diskussion med de 

personer jag har pratat med. 

 

1.1  Bakgrund 

Då jag tidigare arbetat inom försvaret och på så sätt kommit i kontakt med eftersök 

har intresset för hur arbetet runt det fungerar och kanske bör fungera vuxit. De 

eftersök jag deltagit i har varit väldigt skiftande i hur organisationen och bemötandet 

varit – från väldigt bra till väldigt dåligt. Eftersom jag fungerade som hundförare på 

de eftersök jag har varit iväg på så är det främst inom det området jag åsikter om och 

vill undersöka närmare. 

Eftersöken jag har deltagit i har varit av mycket varierande slag. Från det eftersök där 

vi har blivit tillbakakallade från ett område efter en timmes arbete eftersom 

insatschefen ”kom på” att det nyligen var genomsökt till där vi hundförare fick 

komma överens och dela upp de olika områdena (vilket kan vara både bra och dåligt) 

för att få det så bra och effektivt som möjligt med tanke på hundarna.  
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Jag har varit på eftersök då vi kom tillbaka till samlingsplatsen kl.22 och de lyckades 

skrapa fram lite havregrynsgröt till oss, till det där vi fick bästa maten på regelbundna 

tider (och köttbullar till hundarna).  

 

1.2  Syfte 

Syftet är att försöka lyfta fram hur hundekipagen fungerar som resurs vid eftersök av 

försvunnen person samt att ta reda hur polisinsatschefens kunskaper och förståelse för 

hundekipagen ser ut. Jag vill också försöka visa på vad som fungerar bra idag och vad 

som kan förbättras.  

Syftet är även att lyfta fram betydelsen av andra externa resurser än de knutna till 

hund och det allt från de som är med i skallgångskedjan till de som serverar mat 

 

1.3  Frågeställningar  

Hur används polisens egna och andra tillgängliga hundekipage idag? 

Hur skulle de kunna användas bättre? 

Hurdan är polisinsatschefens upplevda kunskap gällande användningen av hundar vid 

eftersök? 

 

1.4  Avgränsningar 

Eftersök av försvunnen person är ett otroligt stort område så jag har avgränsat det till 

att rikta arbetet mot eftersök med hjälp av hund och då tittat på organisationen runt 

det och hur olika hundförare upplever det. Jag har valt att titta på hur det fungerar i en 

del av de norrländska länen då resurserna vad gäller hundförare skiljer sig mycket åt 

mellan norra och södra Sverige. 
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2.  Metod 
För att samla information om hur det fungerar i Jämtland/Härjedalen, Västernorrland 

och Västerbotten har jag i huvudsak intervjuat olika personer kopplade till eftersök på 

ena eller andra sättet. De personer jag har intervjuat har jag valt utifrån deras 

erfarenhet av eftersök samt att jag har velat ha en spridning av olika typer av 

hundförare. 

Jag har också tagit del av viss litteratur. En del av materialet har jag kunskap om själv 

genom tidigare arbete. 

 

3.  Teoretisk bakgrund 
När en person har försvunnit och detta anmäls till polisen hamnar det på vakthavande 

befäls eller motsvarandes bord. Om brott inte misstänkts så fastställs 

angelägenhetsgraden för att kunna besluta om man ska starta processen med eftersök 

och använda sig av MSO-modellen. Enligt Örjan Owesson är det bra att försöka lyfta 

det till räddningstjänst tidigt för att få möjlighet att nyttja alla de olika resurserna som 

finns.  

Det är en polischef som måste ta beslutet om när man ska börja se det som 

räddningstjänst (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)) och han/hon 

delegerar fortlöpande uppgifter till lämplig person som har kunskap. Sökområde 

fastställs, resurser tillkallas och man börjar eftersöket. Under tiden samlas så mycket 

information som möjligt som personen som är försvunnen och det gör man 

fortlöpande från flera olika håll. (Örjan Owesson) 

 

3.1  Lagen 

Naturligtvis finns det lagar som styr denna verksamhet, de talar om vilka skyldigheter 

vi har inte bara som poliser utan även som medborgare. Till stora delar är även till för 

att underlätta eftersöksarbetet.  
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3.1.1  Polislagen (1984:387) 

I polislagen är det tre generella lagar och en lite mer specifik man har att tänka på när 

man kommer i kontakt med eftersök.  

• 1§ beskriver ändamålet med polisverksamheten som att upprätthålla allmän 

ordning och trygghet samt i övrigt lämna skydd och annan hjälp.  

• 2§ p. 4 som talar om att till polisens uppgifter hör att lämna allmänheten 

skydd, upplysningar och annan hjälp.  

• 3§ beskriver att polisen ska samverka och samarbeta med andra myndigheter 

och att dessa ska ge stöd i polisens arbete.  

• 21§ som säger att polisman får bereda sig tillträde till bostad eller annat ställe 

om det finns risk att en person oförmögen att tillkalla hjälp finns där. 

 

3.1.2  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  

LSO är en ny lag som trädde i kraft 2004-01-01 och den ersätter den gamla 

räddningstjänstlagen. När det beslutas att denna lagen ska träda in underlättar det 

vissa delar om man jämför med polislagen.  

• 1:2§ beskriver när den är tillämplig t.ex. att den gäller vid räddningsinsatser 

utan att det har inträffat någon egentlig olycka. 

• 4:4§ står det att den eller de myndigheter som regeringen bestämmer ska 

efterforska personer som har försvunnit under omständigheter som för med 

sig att det kan befaras föreligga fara för deras liv eller allvarlig fara för hälsa. 

• 5:1§ talar om att när lagen har trätt in kan i stort sett vem som helst tas i 

anspråk för någon typ av uppgift. 

• 5:2§ säger att räddningsledaren får bereda sig och medverkande personal 

tillträde till annans fastighet vilket gör att man kan leta efter den försvunna 

personen i olika byggnader med stöd av lagen. 

• 5:7§ talar om att statlig myndighet och kommuner har skyldighet att delta i 

räddningsinsats om man har lämpliga resurser och det inte allvarligt hindrar 

dess vanliga verksamhet.  
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Den stora skillnaden mellan Polislagen och Lag om skydd mot olyckor under själva 

eftersöket är att räddningsledaren bl.a. får bereda sig och medverkande personal 

tillträde till fastigheter efter att LSO har trätt i kraft men innan dess är det endast 

polismän som får göra det. 

 

3.2  Hundföraren 

Som förare är det av största vikt att man vet vad man ger sig in på så att man inte blir 

en börda istället för en tillgång. Man måste vara rörlig även i svår terräng och ha en 

god kondition eftersom det ofta handlar om att arbeta under flera timmar då man är i 

rörelse i stort sätt hela tiden.  

Att kunna orientera är otroligt viktigt, både för att man ska veta var man är när man är 

ute i skogen men det är också viktigt att kunna peka ut på en karta i efterhand så 

exakt som möjligt var man har varit. Detta för att insatschefen på plats ska veta vilka 

områden som är genomsökta. Om området inte kan pekas ut kan arbetet ses som 

ogjort eftersom man då kan behöva skicka ut andra resurser där för att söka på nytt.  

Sjukvård är också bra att känna till eftersom det kan bli just du som hittar personen 

som man letar efter och det är troligt att det behövs någon form av 

sjukvårdskompetens.  

Man ska också vara medveten om att personen som eftersöks kan svårt skadad och 

även död, jag tycker att det är något man bör tänka på innan man ger sig ut på 

eftersök så man är så mentalt förberedd som det går.  

 

3.3  Att söka med hund 

Att söka med hund är en väldigt effektiv sökmetod. Hunden har ett otroligt luktsinne 

och en god hörsel även om det är luktsinnet man använder sig av i första hand. Ska 

man söka av ett område med hjälp av en skallgångskedja krävs det många personer 

för att området ska anses genomsökt men motsvarande område klarar ett hundekipage 

av själva och dessutom på kortare tid. (Efterforskning av försvunna personer) 

 



Eftersök av försvunnen person – ur hundförarens synvinkel 2004-12-16 

Petra Evergren 

 7

När hunden använder sitt luktsinne är det i stort på två olika sätt - markbunden 

vittring eller luftburen vittring. Markbunden vittring är det vi till vardags kallar för att 

eftersom hundarna vi har i dagsläget inte har lärt sig att prioritera i viss människas 

doft. När hunden hittar ett spår följer den detta fram till personen som lämnat det efter 

sig. Hunden kan spåra ifatt en människa som är i rörelse. Då hunden använder sig av 

luftburen vittring (sök) kan det vara av en människa som ligger stilla eller som är i 

rörelse. Människans doft transporteras av vinden och hunden uppfattar den och 

arbetar sig fram mot människan genom att doftkoncentrationen i luften blir starkare 

och starkare.  

På bilderna nedan visas i figur 1 en hund som följer luftburen vittring, den söker. 

Figur 2 visar en hund som följer markbunden vittring, den spårar.  

 Figur 1. Figur  2. 

 

3.4  MSO (Managing Land Search Operations) 

Tillvägagångssättet vid eftersök av försvunnen person kallas för MSO.  

MSO-modellen är från början amerikansk och inom polisen används en 

”försvenskad” variant. Det finns sedan tidigare en massa samlad statistik om 

försvunna personer och den visar på skillnader utifrån vem som är försvunnen och 

hur terrängen ser ut. Arbetet startar med att angelägenhetsgraden bestäms och utifrån 

den beslutas om vilken beredskap man ska ha. Angelägenhetsgraden hjälper till att 

övervinna en eventuell tvekan om hur stor insats som ska startas (Örjan Owesson).  
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Beroende på vem som är försvunnen (hur långt en viss personkategori generellt 

förflyttar sig i en viss typ av terräng) ritas en maxzon ut runt platsen där personen i 

fråga sist var sedd eller att det finns andra tecken på att personen varit där t.ex. en 

parkerad bil. I så stor utsträckning som möjligt delas det stora området in i mindre 

bitar efter terrängavsnitt och olika ledstänger, dessa döps för enkelhetsskull med 

bokstäver. Utifrån vad man vet om personen t.ex. var han/hon brukar plocka bär, 

fiska, jaga etc. samt hur terrängen ser ut så ger man de olika områdena en POA 

(Probability of Area), som indikerar sannolikheten av att personen finns i det 

området. Därigenom kan man se var det är troligast att hitta personen och sedan sätter 

man in resurserna efter den beräkningen. De olika resurserna som deltar har en viss 

POD (Probability of Detection), den visar på hur stor träffsäkerhet den typen av 

resurs har, d.v.s. hur stor chans resursen har att hitta personen. När resursen för ett 

visst område är bestämd multiplicerar man POA med POD och får på så sätt fram 

POS (Probability of Success), hur stor sannolikhet att personen ska hittas av just den 

resursen i just det området. (Örjan Owesson, utbildningsmaterial)  

 

3.5  Hundresurser 

Det finns i huvudsak grovt indelat tre olika grupper av hundresurser vid eftersök. 

Nedan förklaras de samt deras arbetssätt närmare. 

 

3.5.1  Polisen 

Polisen använder sig av lösa hundar som skickas rakt ut åt sidorna, ca. 50 meter i 

varje slag. Hundarna arbetar numera i munkorg då det kan vara svårt för dem att 

skilja mellan en bov och en person som har gått vilse i skogen. Hundarna ska skälla 

när den hittar en människa eller ett föremål som luktar människa t.ex. klädesplagg. 

Fördelen med det här arbetssättet är att hundföraren kan röra sig där det är lite mer 

lättgånget och riskerna med att man som förare styr hunden minskas.  
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Nackdelarna är att man inte har riktig kontroll över var hunden har varit och man ser 

inte hunden hela tiden. Hunden kanske inte hushållar med sin energi och kan bli för 

trött för att orka skallmarkera.  

Som polis arbetar man själv och ska hålla kontroll över många saker, dels hunden 

men man ska även sköta orienteringen.  

 

3.5.1.1  Andra hundar. 

Inom polisen finns det även hundar som är dresserade mot olika typer av 

specialdressyrer. Ett exempel som är användbart vid eftersök är de s.k. 

vattensökhundarna. Dessa hundar arbetar ofta från båt och kan markera vittring som 

kommer upp från vattnet t.ex. från en drunknad person. Beroende på hur vattnet ser ut 

med strömmar och liknande ger det en bild av var personen kan vara och man kan då 

skicka dykare dit eller koncentrera draggningen till just det området.   

 

3.5.2  Försvaret  

Inom militären arbetar man med hundarna i koppel eftersom det är så de är tränade att 

fungera tillsammans med värnpliktiga. Hunden visar med sitt kroppsspråk när den har 

fått vittring av en människa och man följer då upp genom att låta hunden gå i 

vittringsfältet mot människan eller ett föremål som kan vara tappat av en människa. 

Fördelen är att man hela tiden har kontroll över var hunden är och att man kan se 

minsta markering och peppa hunden om den skulle bli trött. Nackdelen är att man 

som förare själv måste gå mer och det tar längre tid att söka igenom ett område. När 

man som förare blir trött kanske man inte längre är lika uppmärksam på hundens 

markeringar och risken finns då att missa dom, särskilt om de är svaga. 
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Inom det militära arbetar man alltid två och två. Den som inte är hundförare sköter 

orienteringen och kommunikationen. Det finns också en säkerhetsaspekt i att vara två 

då terrängen kan vara väldigt besvärlig och det kan även vara bra att vara två om man 

skulle stöta på personen man letar efter svårt skadad eller rent av död och kanske 

sargad.  

Det ovan beskrivna arbetssättet är det som används på Hunddetaljen, Jämtlands 

Flygflottilj F4. 

 

3.5.3  Eftersökskontrakterade (e-kontrakterade) 

De e-kontrakterade ekipagen kan vara räddningshundar eller helt civila ekipage som 

har intresset av att hjälpa till på något sätt i samhället. Ekipagen genomgår test hos 

polisen där man främst tittar på hunden och samarbetet mellan förare och hund.  

Under dessa test har man ett lydnadsprov och ett fältprov. Fältprovet består av två 

delar där hunden dels ska söka av ett område på 400*100 meter och markera de 

figuranter som finns där med skall- eller rullmarkering, hunden ska också vara lyhörd 

mot föraren och lyssna på förarens dirigeringar. I den andra delen ska man arbeta med 

kopplad hund längs någon form av ledstång (500meter) t.ex. en stig, hunden ska från 

stigen vind- eller ljudmarkera de figuranter som finns utlagda (FAP 214-6).  

Dessa ekipage arbetar på liknande sätt som de polisiära ekipagen gör.  

 

3.6  Andra externa resurser 

Det finns många andra externa resurser som kan hjälpa till vid ett eftersök. Både 

genom att hjälpa till med själva sökandet men även med andra inte mindre viktiga 

saker som t.ex. att ordna mat och skjutsa människor mellan basen och de olika 

sökområdena. 
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3.6.1  Hemvärn, värnpliktiga, jägare 

Dessa tre grupper hjälper ofta till genom skallgångskedjor. De kan t.ex. söka igenom 

ett område efter att ett hundekipage har varit där. Eftersom någon resurs inte är säker 

till 100 % samt att personen man letar efter kan vara i rörelse söks de olika områdena 

igenom minst två gånger. Då har man gjort vad man kan för att säkra ett område. Det 

viktiga är att skallgångskedjorna inte ger sig ut före hundekipagen eftersom de då 

smittar terrängen med sin vittring och man då gör det närmst omöjligt för hunden att 

hitta personen man letar efter. Hundarna är inte tränade på att skilja på dofterna från 

olika människor. 

Inom hemvärnet finns det också utbildade s.k. hemvärnshundar men de är sällan  

e-kontrakterade. Dessa hundar kan tillsammans med sin förare ingå i en 

skallgångskedja eller bevaka t.ex. en väg från en stillastående position. 

 

3.6.2  Orienterare  

Orienterare används ofta vid s.k. ledgångssök. De kan lätt och snabbt ta sig fram i 

terrängen. Nackdelen med att använda sig av orienterare är att de kanske inte är så 

mentalt förberedda på vad de kan hitta. (Efterforskning av försvunnen person) 

 

3.6.3  Försvarets motorcykelklubb (FMCK) 

FMCK är en bra resurs för eftersök längs olika ledstänger, framför allt längs vägar 

och stigar. De är smått otroliga på att ta sig fram i terrängen med sina motorcyklar. 

(www.harjedalen.fmck.se) 
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4  Resultat 
För att få ett så rättvist svar på frågeställningarna som möjligt har jag intervjuat 

hundförare som har erfarenhet av eftersök av försvunnen person – två poliser, en civil 

e-kontrakterad samt en civilanställd inom försvaret. 

 

Det som genomsyrar de hundförare jag har pratat med är att de anser eftersök vara en 

väldigt viktig men också svår uppgift. Som någon uttryckte sig så kan det vara ens 

egna anhörig som är bort nästa gång och det leder till att alla medverkande är seriösa 

och gör sitt bästa, det gäller även de som inte arbetar med hund (Thomas Johansson, 

Lennart Paulson).  

Det fungerar bra mellan de olika hundförarna även om någon nämnt att det finns en 

tendens till prestige mellan polishundförare och de andra hundförarna (Christer 

Gräsberg). 

Det viktigaste är ju att hitta den försvunna personen, helst vid liv. 

Polishundförarna uppfattar det som de oftast blir utkallade i ett tidigt skede (Christer 

Gräsberg, Lennart Paulson).  

Anhöriga har ofta varit ute och letat men i övrigt är terrängen orörd. De andra 

hundförarna ser gärna att de blir utkallade tidigare, oftast blir det först på 2:e eller 3:e 

dagen. När de väl är på plats kan det bli lång väntan innan arbetet kan påbörjas vilket 

kan vara frustrerande (Maria Häggblom, Thomas Johansson).  

Eftersök är ofta över ganska stora områden och i relativt svår terräng så de 

hundresurser som finns att tillgå över tid behövs (Maria Häggblom).  

Resurser i övrigt så som markservice är väldigt viktigt, det skiftar i kvalitet mellan 

olika eftersök men över lag har det blivit bättre (Christer Gräsberg, Maria Häggblom).  

Stabsarbete och ledning från polisinsatschef har blivit bättre. Förståelsen för hur 

arbetet med hundarna måste läggas upp har ökat även om det finns en bit kvar att gå 

(Lennart Paulson, Maria Häggblom).  

Det kan också finnas en övertro på hundarna, att så snart de är på plats så löser sig allt 

(Christer Gräsberg).  
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Kan polisinsatschefen inte tillräckligt om sök med hund själv så tar dom ofta hjälp 

från en polishundförare (Maria Häggblom).  

Samarbetet med försvaret har höjt kraven och man har också lärt sig mycket om hur 

viktigt det är att veta var man har sina ”styrkor” och var dom har varit (Lennart 

Paulson).  

Polishundförarna har goda erfarenheter av de externa hundförarna och menar på att 

ofta är de specialister (Christer gräsberg, Lennart Paulson).  

Många e-kontrakterade riktar in sig på enbart sök genom att hundarna är både lavin-, 

räddnings- och eftersökhundar (Maria Häggblom). 

Även om det är uppstyrt från Rikspolisstyrelsen vad gäller testen för e-kontrakterade 

så ser det ändå lite olika ut på olika myndigheter. Nya ekipage testas noggrant de 

första åren men när testledaren (hundbefälet) har fått en bild av hur de fungerar 

minskar kontrollen (Maria Häggblom, Thomas Johansson). 

För att förbättra de egna kunskaperna måste man träna mycket, som hundägare kan 

man nästan aldrig träna sin hund (och sig själv) för mycket. Det viktiga är att inte 

glömma bort sig själv som förare. Att kunna läsa hunden och att kunna hantera karta 

och kompass är väldigt viktigt (Maria Häggblom, Lennart Paulson). 

De ”icke-polisiära” hundförarna kan sakna någon form av debriefing efteråt. Även 

om det inte är ett sådant ekipage som hittat den försvunna personen så vill man gärna 
veta var personen i fråga har hittats för att kunna analysera sitt eget arbete. (Thomas 

Johansson, Maria Häggblom)
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5  Diskussion 
Att genomföra ett eftersök är en stor och tung uppgift för alla medverkande. Det är 

tungt fysiskt men även den mentala anspänningen är ganska stor. 

Polisinsatschefen som ska hålla i alla trådarna måste ha mycket kunskap för att klara 

uppgiften. Först och främst behövs god kunskap om hur eftersöket ska genomföras 

med hjälp av MSO-modellen, vidare behövs kunskap om de olika resurserna som 

finns tillgängliga. För att kunna utnyttja resurserna på rätt sätt är den kunskapen 

mycket viktig. Rätt man på rätt plats vid rätt tillfälle är en devis som verkligen 

stämmer. 

För att kunna nyttja de den resurs som hundekipagen utgör måste polisinsatschefen 

antingen själv vara väl insatt i deras kapacitet och hur de bäst används eller så får 

polisinsatschefen inte vara främmande för att be om råd och hjälp från hundförarna. 

Samtidigt som kunskapen ökar så ökar även förståelsen för hundförarnas arbete. Att 

båda delar ökar vittnar intervjuerna med hundförarna om. Man ska dock aldrig slå sig 

till ro eftersom man aldrig blir färdiglärd. Ett sätt att underlätta för polisinsatschefen 

kan vara att ge de externa resursernas chefer en liknande utbildning som 

polisinsatschefen får (Thomas Johansson). Det kan röra sig om olika delar av försvaret 

t.ex. Hemvärnet men även jaktföreningar. Ett gott ex. är Åre brukshundklubb som för 

några år sedan hade en teoretisk eftersökskurs där man fick utbildning i bl.a. 

sjukvård, radiokommunikation och MSO. Genom att ge de olika resurserna en bild av 

hur det bör fungera samt en förståelse för varandras arbete skulle troligtvis 

polisinsatschefens arbete underlättas och hela eftersöket effektiviseras. 

Som det ser ut idag fungerar hundekipagen över lag bra. Både polisiära och övriga 

ekipage ser allvarligt på sin uppgift och är mycket seriösa inför den. Det upplevs som 

deras ambitioner är större än de får gensvar för. Att man har olika arbetssätt är inget 

som behöver avspeglas i resultatet men är ändå av mindre vikt om man jämför med 

kunskapen om den egna hunden och hur man fungerar som förare i övrigt. Det är 

hunden som ska hitta den försvunna personen men samtidigt är det föraren som är 
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hjärnan bakom arbetet. Som nämnt tidigare under avsnittet Hundföraren är det 

otroligt viktigt att man vet vad man ger sig in på. Om hundföraren varken skulle 

kunna eller orka ta sig fram i terrängen eller kunna läsa karta och kompass skulle 

ekipaget inte vara mycket till resurs. 

Trots att mycket fungerar bra idag är det ändå mycket som kan förbättras. Mer träning 

av hunden mot eftersök behövs men det är tidskrävande om det ska vara under 

realistiska former. Hundarna måste tränas i att arbeta under långa pass där det inte 

händer så mycket för att de inte ska tröttna under ett skarpt eftersök. Att använda sig 

av figuranter som inte är kända för hunden är en viktig bit i att göra träningen så 

realistisk som möjligt. De hundförare som tränar sina hundar mot eftersök skulle 

troligtvis tjäna på att samarbeta trots att det är tidskrävande. Dels för att få nya tips 

och idéer men även för att nyttja varandra som figuranter. Att samarbeta vid träning 

skulle troligtvis göra att man vid skarpa eftersök fungerade bättre ihop. Den prestige 

som finns på en del ställen skulle minska eller rent av försvinna helt till stor del bara 

för att man känner varandra bättre till både för- och nackdelar. 

Tillgång till tekniska hjälpmedel och bra kartor är något som kan förbättra ekipagens 

möjligheter att göra ett bra arbete. Det kan fortfarande trots den teknik som finns 

delas ut svart-vita kartor över sökområden på vilka det är omöjligt att urskilja om det 

är t.ex. en bäckar eller en höjdkurvor som syns. Långt ifrån alla hundförare har GPS i 

tjänsten, många skaffar en privat. GPS är ett utmärkt komplement till kompassen, 

särskilt om det finns utrustning på plats så koordinater kan tankas över till data. En 

fungerande kommunikation är också viktig och det är något som lätt kan lösas genom 

att polisen har med sig extra radioapparater eller om försvaret kan avvara en person 

som samband vid staben då försvaret och polisen ej kan kommunicera över sina 

respektive radioapparater.  

Ytterligare ett sätt att förbättra resurserna är att kontrollera dem. Det görs idag på ett 

tillfredställande sätt en gång om året. Dock finns det inget direkt förartest för de  

e-kontrakterade ekipagen. Naturligtvis bedöms även föraren men någon form av 

obligatorisk kurs eller praktiskt test hade kanske hjälpt till att likrikta verksamheten. 
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Föraren måste kunna så mycket mer än att läsa sin hund och kunskap är färskvara.  

Efter ett eftersök är någon form av debriefing bra, både om den försvunna personen 

hittas eller ej. Om det sker är väldigt olika från eftersök till eftersök. Detta gäller 

kanske främst de e-kontrakterade ekipagen. Åker man hem från ett eftersök och inte 

vet om och var personen hittades kan det ge negativa konsekvenser på så sätt att man 

går och funderar över vad som kunde gjorts annorlunda. Svaren kan vara svåra om 

inte omöjliga att hitta men om det ges möjlighet att diskutera igenom vad som hänt 

med polisinsatschefen och andra hundförare kan bilden klarna även om det sällan 

finns direkta svar. 

 

Ordlista 
Angelägenhetsgrad 

Hur stor sannolikhet att en person som är försvunnen kan hittas med hjälp av LSO 

och MSO-modellen. 

 

Hemvärnshund 

Hund tränad att spåra efter och hitta människor genom vindburen vittring och ljud. 

Förare + hund krigsplaceras inom hemvärnet. 

 

Ledstång 

Någon form av avdelning i naturen t.ex. stig, bäck, skifte mellan skog och kalhygge. 

 

Räddningshund 

Hund tränad för att söka efter levande människor i rasmassor. Förare + hund 

krigsplaceras inom räddningstjänsten. 

 

Vittringsfält 

Människor och föremål lämnar ett fält av vittring efter sig. Ju närmare människan 

eller föremålet hunden kommer desto starkare blir vittringen om vinden ligger på från 

rätt håll
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