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Sammanfattning 
 

Jag ville skriva detta arbete för att jag tycker det är viktigt att arbeta med att förebygga skador 

så långt det går. För att hunden ska må bättre men även för att alla vinner på att hundarna kan 

arbeta längre. Det spar pengar och förhindrar att det blir eventuella glapp med arbetsföra och 

erfarna hundar på myndigheterna.  

Det som behandlas i arbetet är varför man ska massera och stretcha hundarna samt vad 

hundförarna har får uppfattning om detta. Jag tar också upp om det redan finns rutiner för 

detta och om dem som arbetar med hundarna anser att deras hundar lättare ådrar sig skador än 

andra hundar. Jag lämnar också förslag på hur man skulle kunna göra i både massage och 

stretching syfte för att komma igång med det, sedan finns kurser och litteratur för dem som 

vill fördjupa sig  mer inom området. 
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1 Inledning 
 

Tjänstehundarna och deras hundförare inom polisen arbetar väldigt hårt, både 

fysiskt och psykiskt, därför vill jag lära mig mer om vardagen kring det fysiska 

arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Eftersom djur intresserar mig och då särskilt hundar vill jag skriva detta arbete. 

Eftersom jag har en utbildning som djurvårdare så har jag ett stort egenintresse, 

samtidigt som jag vill utveckla min kunskap så vill jag också försöka förmedla 

den vidare genom detta arbete.  

Intresset väcktes efter samtal med några hundförare där de uttryckte att deras 

hundar vid ganska tidig ålder har visat stelhet och lite svårighet att arbeta fullt ut 

fysiskt i terrängen. Den genomsnittliga tiden en hund är arbetsför är ca 6-7 år1. 

Givetvis finns det undantag och skillnader mellan myndigheter. Det skulle vara 

givande att själv få fördjupad kunskap om ämnet samt kanske tillföra 

hundförarna något. Jag tror att de kommer att finna detta ämnesområde både 

intressant och nyttigt i deras vardag samt arbete.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet är att se ifall hundförarna inom polisen samt en veterinär Birger 

Andersson, knuten till Umeås hundförare tycker att en rutin för att förebygga 

förslitningsskador är något som finns och om inte, ifall det behövs, samt om 

veterinären och hundförarna tycker att deras hundar lättare ådrar sig 

förslitningsskador. I det här arbetet kommer jag att ge några exempel på enkla 

massageövningar samt några stretchövningar som hundförarna och deras hundar 

skulle kunna ha nytta av i sin vardag.  
                                                
1 Intervju: Harry Nilsson, hundförare Umeå 
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Eftersom det tar minst tre år för en tjänstehund att vara fullärd så är det av stor 

vikt att de håller sig friska så länge som möjligt.  

 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur kan man arbeta mot förslitningsskador hos hunden? 

• Finns det intresse eller rutiner för förebyggandet av förslitningsskador?  

• Vi ser det själva som en självklarhet att stretcha efter träning men 

upplevs det som lika viktigt för hundarna och gör man det?  

• Hur kan man gå tillväga för att förebygga att hundarna får problem?  

 

.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Jag har valt att inte involvera hela landets hundekipage utan ringer till ett antal 

hundförare med enkla frågor och Birger Andersson, veterinär vid Umeås 

djursjukhus. 

 

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 
 

I huvudsak kommer jag att använda mig av samtalen med hundförare och 

veterinären, samt egen kunskap från min utbildning och litteratur i området. 
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2 Vanligast förekommande problem hos tjänstehunden 
 

 

Det som sliter mest på polisens hundar är skyddsträningen2, den utsätter 

hundens rygg för stor påfrestning, detta uppger samtliga hundförare jag pratat 

med. Det finns även hundar som går på för hårt i sökarbetet och skadar sig 

därigenom, men det är inte lika vanligt som skador vid skyddsträningen. Man 

ska också ha i åtanke att individen kan ha medfödda svagheter som gör den 

känsligare för träningen.  Aveln har också en stor betydelse, dels har hundarna 

avlats för mer estetiska syften såsom längre rygg och en kraftigare lutning på 

ryggen.3 Men sedan har generna i avelslinjerna också en stor betydelse, alla 

raser har någon form av rasbunden problematik. I Norge har en undersökning 

genomförts på ifall det är någon skillnad mellan hundar som hålls i hundgård 

eller inomhus, den visade på att hundarna som bodde i hundgårdar hade mindre 

skador än de som låg mycket inne4 

Även om hunden är friröntgad från höftledsfel så kan problem ändå uppstå efter 

ett liv med hård träning. Även om man försöker att köpa in hundar som är 

friröntgade så har det visat sig att skador på speciellt armbågar kan uppkomma 

senare om hunden arbetar mycket fysiskt.5 

 

 

3 Friskvård för hund 
 

3.1 Vad är friskvård? 
Det är inget märkvärdigt eller svårt det är helt enkelt vad vi gör för att hundarna 

ska må bättre och hålla längre. Det kan vara att förbereda dem för fysisk 

aktivitet eller att varva ner efter det, samt att lägga en bra grund i deras kropp för 

                                                
2 Intervju: Birger Andersson, veterinär Umeås djursjukhus 
3 Intervju: Stig Nilsson, hundförare Stockholm 
4 Intervju: Harry Nilsson, hundförare Umeå 
5 Intervju: Birger Andersson, veterinär Umeås djursjukhus 
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att klara av olika påfrestningar. Några exempel är att värma upp hunden innan 

träning, stretcha eller massera. Jag är övertygad att de flesta hundförare är 

intresserade av detta och det finns säkert ett stort antal som redan använder sig 

av friskvård på sin hund. Men för dem som inte gör det och vill prova så 

kommer detta arbete förhoppningsvis att kunna hjälpa dem en bit på väg. 

 

Eftersom muskulaturen är det som gör att hunden rör sig överhuvudtaget så är 

det viktigt att man tar så god hand om den som möjligt.  

Om det finns spänningar, smärta, svaghet eller andra problem får muskeln 

svårare att fungera, det kan bli att rörelsen utförs felaktigt eller i för stort eller 

litet omfång. Detta kommer följdaktigen att ge andra effekter i kroppen. Hunden 

kan bli snedbelastad eller så kan hunden överbelasta muskulaturen. De muskler 

som inte används kommer med tiden att tillbakabildas och då kommer det 

felaktiga rörelsemönstret att befästas.6 

Om man misstänker att hunden har någon form av problem ska man först 

kontakta en veterinär och rådfråga vad som behövs för just den hundens 

problem. 

Att förbereda hunden för arbete är bra, det kan vara att gå lite i terräng med 

hunden kopplad eller massera musklerna innan hunden skickas ut i fysiskt 

arbete. Eftersom det inom polisen kan vara väldigt bråttom så förstår jag att det 

inte alltid är möjligt, men vid träningen borde det eftersträvas. Att hunden kan 

böja och sträcka sina leder normalt är grundläggande för att hunden kan röra sig 

på ett effektivt sätt. Kan hunden inte det ska man börja med att kontakta sin 

veterinär eller en fysioterapeut för att få full rörelse i hunden. 

 

 

3.2 Massage 
 

Hur kan massage och stretching hjälpa hundförarna att förebygga problem med 

ryggen hos deras hundar?  

Eftersom tjänstehundarna arbetar och tränar hårt så blir deras muskler starka, 

                                                
6 Falkenberg, Annika & Yllö, Karin (2005): Friskvård för hund. Stockholm: Prisma s. 16 
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när detta sker så blir den också stelare och hårdheten ökar. Blir den för stel så att 

hunden känner att det stramar eller smärtar kommer hunden inte att ta ut 

rörelsen fullt utan kortar hellre av rörelsen. Om den gör det så kommer snart 

andra muskelgrupper också att bli stela och till följd kommer hunden lättare få 

skador. Om man masserar hunden regelbundet kommer man att genom den 

ökade blodcirkulationen att hjälpa muskeln att förses med syre och transportera 

bort de slaggprodukter som bildas vid ansträngning. Slaggprodukterna gör 

muskeln stum och förhindrar muskelfibrerna att glida inbördes, detta kan vara 

obehagligt och ibland smärtsamt för hunden.7  

 

 

3.3 Stretching 
 

Stretching ska göras helt utan att smärta uppkommer och med mjuka lugna 

rörelser så att hunden inte upplever något obehag. Efter hård ansträngning bör 

man stretcha för att låta muskeln tömmas på slaggprodukter som ansamlats 

under träningen. Detta kommer att hjälpa hunden att behålla sin rörelseförmåga 

och inte bli stel samt lindra eventuell träningsvärk, det ger också hundföraren en 

chans att upptäcka eventuella skador såsom småsår eller skrubbsår på hunden. 

Det är ändå hundföraren som måste lära känna sin egen hund så att de snabbt 

kan upptäcka begynnande skador och få adekvat hjälp för dem8. 

Hur man stretchar en hund kommer det förslag på senare i arbetet tillsammans 

med massage exempel. 

 

Fördelarna med massage och stretching är många: 

• man ökar ämnesomsättningen 

• minskar muskel spänningar, ökar blodcirkulation 

• bibehåller och ökar rörligheten 

• minskar risken för klämda nerver 

• sänker blodtrycket 

• förhindrar ärrbildning efter skada 

                                                
7 Falkenberg, Annika & Yllö, Karin (2005): Friskvård för hund. Stockholm: Prisma s. 89 
8 Intervju: Birger Andersson, veterinär Umeås djursjukhus. 



Förebygga av förslitningsskador hos tjänstehund 
Jeanette Halsius 

 9 

• ökar prestationen 

• ger snabbare återhämtning 

• bygger upp förtroendet och stärker kontakten 

• stimulerar och stärker muskulaturen 

• ökar chansen att upptäcka fysiska problem 

• förebygger skador 

• normaliserar stressad mage och lindrar förstoppning 

• minskar smärta 

• sänker stress och förebygger stelhet och ryggproblem. 9 

 

4 Massage- och stretch övningar 
 

4.1 Massageövningar 
 

 

Nedan kommer jag att visa med hjälp av bilder och beskrivningar tre enkla 

massageövningar som de flesta hundar mår bra av och som hjälper dem i deras 

vardag. Dessa övningar har jag lärt mig i min utbildning, av en kiropraktor som 

arbetade med hundar. Eftersom samtliga jag har intervjuat uppger att det är 

ryggproblem som är vanligast förekommande så är massagen inriktad på just 

ryggen. Det är viktigt att hunden inte känner obehag när man utför övningarna, 

om man märker att hunden har ont bör man kontakta veterinär eller en 

fysioterapeut. 

 

 

Placera tummen på vänster sida om hundens ryggrad och det böjda pekfingret på 

höger sida och massera musklerna på vardera sidan i små cirkulära rörelser. 

Börja från svansroten ända upp till huvudet. Detta ökar cirkulationen i muskeln 

och värmer upp  den. 

                                                
9 Haase, Kerstin & Oleby, Jörn (2000): Hundmassage och stretching. Falkenberg s. 50 
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Nästa övning använder du båda händerna och saxar över ryggmuskulaturen, 

massera inte på ryggkotorna. Sätt ena tummen på vänster sida av ryggraden och 

den andra handens fingertoppar på den höger sida av ryggraden, sedan rör du 

händerna mot varandra. Gör detta hela ryggradens längd från svansrot till 

huvudet. 

 

 

 

 

I den tredje övningen sätter du tummarna vid svansroten på vardera sidan av 

ryggraden och håller ett jämt tryck på muskeln, sedan använder du 

fingertopparna för att ”vandra” upp för ryggen. Det bildas som en knöl av hud 

mellan tummarna och de andra fingrarna. Detta sträcker ut bindväven och kan 

anses som en form av stretch av ryggen. 
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Detta är tre grundövningar som är bra att börja med, om man sedan vill lära sig 

att massera hela kroppen på hunden kan man låna böcker på biblioteket eller gå 

kurser i ämnet.  

 

4.2 Stretchövningar 
 
 

När man ska stretcha ska man se till att muskeln är varm det kan vara genom 

fysisk träning eller igenom massage, man ska dock tänka på att inte sträcka ut 

muskeln till max om man endast masserat. Det är bra om man inte sträcker 

muskeln för mycket eftersom en överrörlig muskel är lika lätt att skada för 

hunden som en för kort muskel. Man kan med fördel stretcha i tre omgångar 

med samma övning, man håller sträckningen i minst 15 sek tre gånger med lite 

avslappning emellan. Man ska dock vara medveten om att man kan översträcka 

muskeln eller stretcha den snett, vill man vara på den säkra sidan är det bättre att 

massera muskeln så att den blir smidigare och får bättre blodcirkulation.10 

 

Efter fysisk ansträngning är det bra om man låter hunden varva ner under 

rörelse, genom t.ex. promenad i koppel och därefter stretcha. Detta görs för att 

slaggprodukter ska hinna transporteras bort och hunden ska slappna av lite från 

den tidigare anspänningen.11 Det kan ta ett tag för hundar att vänja sig med 

stretching men gör man det långsamt, samtidigt som man ser till att hunden inte 

                                                
10 Falkenberg, Annika & Yllö, Karin (2005): Friskvård för hund. Stockholm: Prisma. s. 51s  
11  Ibid. 34-35 
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känner sig i obalans så brukar det gå bra. Att man gör det långsamt beror på att 

hunden annars drar till sig benet igen rent reflexmässigt. 

Om hunden visar att den känner smärta ska man kontakta veterinär. 

 

 

 

1  2  

 

 

3  4  

 

Bild 1: Se till att hunden inte känner obalans stöd gärna med ditt eget ben. Håll handen 

så att benet stäcks ut rakt bakåt, stöd med handen nere vid tassen. Hunden 

sträcker ut hela framsidan av bakbenet. 

Bild 2: Håll handen vid tassen och armbågsleden så att benet sträcks ut i hela dess 

längd. Hunden sträcker ut hela baksidan av frambenet. 

Bild 3: Det är svårt att se på bilden men här sträcker jag ut bakbenets insida, man håller 

benet böjt och sedan höjer man handen som man håller på knäleden. 

Bild 4: På denna bild sträcker jag ut överarmens baksida, man sätter en hand på 

hundens armbåge och den andra ovanför handloven. Samtidigt som du lyfter 

upp hundens handlov så för du armbågen framåt.12 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
12Haase, Kerstin & Oleby, Jörn (2000): Hundmassage och stretching. Falkenberg s. 75-93 
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5  Resultat 
 

5.1 Resultatsammanfattning 
 
 

Det som hundförare har sagt är att det finns viss utbildning på att hunden bör 

vara ordentligt uppvärmd innan träning och då speciellt vid skyddsträningen. 

Men att massage inte förekommer i så stor utsträckning som vore att föredra. 

Man kan också konstatera att det inte finns tid för hundförarna att värma upp 

innan arbete, för att det då kan tänkas att arbetet inte kan nå önskvärda resultat. 

Intresset verkar finnas men inte tillräcklig kunskap.  

 

Det är också olika mellan myndigheter om hur man arbetar med förebyggande 

av förslitningsskador och det verkar inte finnas någon utarbetad rutin för hela 

landet. En del har utarbetade rutiner såsom simträning, stretching och röntgen 

för att se eventuella svagheter i ryggen innan inköp.  

 

Man kan också sammanfatta att det endast är fördelar att massera och stretcha 

hunden, det kan förlänga arbetsför ålder och göra att hunden utför arbetet bättre 

och säkrare. Detta framkommer genom litteraturen och den enda gången man 

ska vara restriktiv är om hunden har någon form av sjukdomsbild och att man då 

ska kontakta sin veterinär för rådfrågning och diagnos. 

 

 

6 Diskussion  
 

6.1  Slutsats och förslag 
 
 

Stretching kan absolut vara bra men ska man prioritera något skulle jag nog göra 

det med massagen. Man kan alltid med fördel töja muskulaturen på hunden efter 

hård träning, men man ska tänka på att en överrörlig muskel är lika illa som en 

för kort. Det finns också en viss risk att man sträcker ut muskeln för långt att det 

uppstår bristningar i den. Min slutsats är att det finns en viss skepsis till massage 
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men att viljan finns, jag tycker dock att det borde finnas ett mer centralt beslut 

att kunskapen skulle finnas hos hela landets hundförare. Det kan tänkas att det 

vore önskvärt om utbildning på både massage och stretching infördes på 

utbildningen till hundförare, i större utsträckning. Hundarna ses som ett 

arbetsverktyg och det kostar mycket att ha dem i tjänst och med detta borde det 

finnas ett intresse att försöka förhindra skador och förlänga hundens 

tjänstbarhets ålder. Det har genom samtalen också visat sig att de alla håller med 

om att skyddsträningen är det som sliter mest och att det är svårt att få fram bra 

hundar. De flesta använder sig av uppvärmningar för hunden vid träning men 

inte lika mycket i arbetet, även om det inte går att värma upp hunden inför varje 

arbete så kanske man kan det inför vissa arbeten som inte är så akuta, 10-15 

min. räcker.  
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