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Sammanfattning 

 

Syftet med denna rapport är att fler poliser ska få en inblick i det svenska polisrytteriet och 

dess arbetsuppgifter. Vi vill också synliggöra, en för de flesta ganska anonym verksamhet 

inom polisorganisationen. I rapporten har vi behandlat deras arbetsuppgifter och även kommit 

med egna åsikter angående en tidsenlig utveckling. För att göra arbetet mer lättförståligt för 

dem som inte tidigare har kunskaper om hästar och ridning, har vi även beskrivit lite om den 

utbildning och träning som krävs för både ryttare och häst för att kunna arbeta som ett väl 

fungerande ekipage inom polisrytteriet.  

 

 När det gäller tillvägagångssättet i denna rapport så har vi kontaktat de tre olika rytterierna i 

Sverige för att få skriftlig information från dessa. Vi har även vänt oss till Rikspolisstyrelsen 

för att få ta del av en inspektion som har gjorts under 2003. Utöver detta har vi läst den 

begränsade litteraturen som finns inom detta område. Vi har även sökt information på 

Internet.  

 

I diskussionen har vi lyft fram på vilket sätt vi anser att polisrytteriet i Sverige bör arbeta. Vi 

tycker det är viktigt att det på ett objektivt sätt utreds vad polisrytteriet ska användas till för att 

på bästa sätt utnyttja de resurser som finns inom rytteriet. Vi anser att polisrytteriet, om det 

används på rätt sätt, är en viktig resurs inom polisorganisationen och även ett mjukt verktyg 

för polisen att använda sig av i ett allt hårdare samhällsklimat. 
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1  Inledning 

 

Vi har valt att skriva om polisrytteriet. Dels om deras arbetsuppgifter idag och hur deras 

framtid ser ut. Detta för att öka förståelsen kring deras arbete då vi upplever att det är 

många som vet väldigt lite om deras verksamhet. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Hästarna har funnits inom polisen sedan 1884. När polisen förstatligades 1965 fanns det 

polisrytteri både vid statspolisen och hos den kommunala polisen. Statspolisen hade 61 

hästar och kommunalpolisen hade 50 hästar att använda sig av. Innan 1965 fanns det rytteri 

i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Sundsvall. När polisen förstatligades togs 

det ett beslut om att rytterierna bara skulle finnas kvar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Antalet hästar minskades så att det sammanlagt fanns 85 stycken polishästar. (Inspektion av 

Polisrytteriet VKA-128-5551/02) 

 

Vid förstatligandet ansågs det att polisrytteriet skulle begränsas till de tre största städerna 

eftersom rytteriets viktigaste användningsområde var vid större folksamlingar, särskilt de 

som stör den allmänna ordningen. Det ansågs även viktigt att ha polisrytteriet i dessa tre 

stora städer då det i anslutning till dessa finns skogs-, strand- och parkområden som är 

svåra att övervaka till fots eller med fordon. (prop.1964:100) 

 

Idag finns det tre polisrytterier i Sverige dessa ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Polisrytteriets främsta patrulleringsplatser är parker och grönområden där det är svårt eller 

olämpligt att patrullera med bil. Polisrytteriet fungerar som en bra kontakt mellan polisen 

och allmänheten, det är lättare att gå fram och prata med en polis som sitter till häst än en 

polis om sitter inne i en bil (Carlsson 1996). Polisrytteriet kan ses som ett mjukt verktyg 

som kan sättas in i nästan alla situationer (Rytterienheten i Skåne, 2005) 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att tydliggöra polisrytteriets arbetsuppgifter och skapa en ökad 

förståelse för denna verksamhet inom polisorganisationen. För att få en bättre uppfattning 

om olika arbetssätt har vi även tittat på rytterierna i Storbritannien och Danmark. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vilka är polisrytteriets användningsområden? 

Hur utbildas och tränas ryttare och hästar på polisrytteriet? 

Hur ser polisrytteriets framtid ut? 

Hur arbetar rytterierna i Storbritannien och Danmark? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att skriva om rytteriets användningsområde idag och i 

framtiden. Vi har valt att bara fördjupa oss ytligt i hästarnas och ryttarnas utbildning och 

träning i denna rapport. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Inför detta fördjupningsarbete har vi pratat med poliser anställda på de olika rytterierna i 

Sverige, detta för att få så aktuell information som möjligt. Vi har fått både muntlig och 

skriftlig information från rytterierna, sökt information på internet, kontaktat 

Rikspolisstyrelsen, sökt artiklar i olika tidskrifter och läst den litteratur som finns 

tillgänglig. Vi har tyvärr inte lyckats att finna någon information gällande rytteriernas 

historia. 
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2 Polisrytteriets användningsområde 
 

Polisrytteriet används vid flera olika typer av uppdrag. Deras vanligaste arbetsuppgifter är 

patrullering i stadsmiljö. Hästarna är bra att använda där bilar inte fungerar så bra t ex 

parkområden, gågator, gång och cykelvägar. De har en stor fördel i och med att de kan ta 

sig fram i de mest skiftande miljöer t ex genom tunnlar och över järnvägsspår. Hästarna har 

fördelen att de syns på långt håll och polisryttaren har god uppsikt från hästryggen, många 

gånger bättre än från en bil. Polisrytteriet jobbar ofta med så kallade punktinsatser, de 

”fotpatrullerar” i områden där det har begåtts många brott 

Polisrytteriet används ofta vid särskilda händelser. Där används de främst vid ingripande 

och störningar i samband med större folkmassor. Oftast är huvuduppgiften att förflytta en 

större folkmassa t ex vid demonstrationer. Vid våldsamma demonstrationer eller liknande 

ska ekipagen skingra folkmassan eller säcka in den, med detta menas att omringa 

folkmassan och hålla den samlad. Dessa uppgifter klarar inte rytteriet ensamma utan det 

krävs assistans från poliser till fots. Rytteriet omhändertar vid dessa sammanhang ej någon 

person utan detta sköts av andra poliser. Ett ekipage får aldrig jaga en enskild person. När 

rytteriet har varit inblandad i större händelser har skadorna på alla inblandade, även 

”motståndare”, varit förhållandevis små. En av rytteriets viktigaste uppgifter vid särskilda 

händelser är att från sin höga placering förmedla information till insatschefen. Det är alltid 

någon ryttare som är utrustad med kamera på sin hjälm, vilket underlättar dokumentation 

och lagföring i efterhand (Rytterienheten i Skåne, 2005). 

 

För att tydliggöra polisrytteriets effektivitet följer nedan ett exempel på en figurerad 

händelse: 

Vi tänker oss ca 5000 människor samlade på ett begränsat område t ex en konsert. Rytteriet 

finns här för att övervaka denna konsert med 6-8 ekipage. För att uppnå samma effekt krävs 

runt 100 poliser. Att det bara behövs 6-8 ryttarekipage istället för 100 poliser till fots beror 

på att ryttaren sitter högt upp och kan ha en god uppsikt över folkmassan. Personerna som 

är på konserten ser att polisen finns på plats, vilket har en lugnande inverkan. Polisryttarna 

kan genomföra snabba omgrupperingar och flytta folkmassan, dela den, eller på annat sätt 

hantera den utan att panik uppstår. Ryttaren kan ha en god kommunikation med publiken 
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eftersom polisryttaren syns och hörs bra. Ovanstående exempel förutsätter att det är en 

fredlig folkmassa med liten påverkan av alkohol eller droger (Ersgård 2000). 

 

2.1 Olämpliga användningsområden 

 

Hästarna är inte lämpliga att använda om polisen vet att motståndarna är utrustade med 

brandfarliga vätskor. Rytteriet bör inte ha bevakningsuppdrag där hästarna får stå stilla i 

långa perioder, många hästar blir otåliga av detta. Vid särskilda händelser ska ekipagen 

aldrig arbeta ensamma utan stöd från annan polispersonal (Rytterienheten i Skåne, 2005). 

 

2.2 Skyddsutrustning 

 

För att skydda ekipagen vid särskilda händelser så används skyddsutrustning. När det gäller 

ryttaren, består utrustningen av skyddshjälm med en så kallad nomexhuva under, 

skyddsväst, heltäckande kroppsskydd och batong. Hästarna har ett visir som skyddar en 

större del av huvudet. De har också skor gjorda av aluminium med broddar i. Broddarna har 

de för att inte halka. Dessa fungerar bra på alla underlag förutom på marmorplattor och vid 

vägarbeten där de ligger metallskivor, detta pga. att broddarna inte går ner i detta material 

(Östrell, 2005). 

 

3 Utbildning och träning 

 

3.1 Utbildning för polisryttare 

 

För att bli polisryttare måste personen ha genomgått Polisutbildningen och därefter arbetat 

som polis. När personen har blivit utvald till att få en tjänst på polisrytteriet får han/hon 

genomgå en utbildning som är sex månader lång. Denna utbildning är uppdelad i två delar.  
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I den första delen av utbildningen ska personen träna så att han/hon får grundläggande 

kunskaper i både dressyr och hoppning. I denna träning ingår att kunna rida en häst i ”rätt 

form” och hantera hästen i varierande terräng. Där ingår även tjänsterelaterade övningar för 

att lätt kunna få hästen att svara på de kommandon som ryttaren ger till hästen. Ryttarna får 

delta som figuranter vid formationsövningar och vänjningsövningar. Ryttarna måste lära sig  

de olika kommandouttrycken som används vid polisiärt arbete. Det är även viktigt att 

ryttaren har goda teoretiska kunskaper inom områdena: säkerhet vid ridning, hästens 

anatomi, hovlära, åtgärder vid ev skador. mm. 

Ryttaren ska även ha stalltjänst för att få en förståelse för hästens dagliga skötsel.  

 

Utbildningens andra och sista del består av att ryttaren ska fortsätta att utveckla sina 

ridkunskaper. Här ska ryttaren lära sig rida hästen med kandar (som är ett huvudlag med två 

bett och två tyglar), samt med en hand. Nu får ryttaren delta aktivt till häst vid olika 

formationsövningar. Han får utveckla de tjänsterelaterade övningarna för att han ska kunna 

arbeta tryggt och professionellt tillsammans med hästen. Ryttaren ska lära sig att använda 

sin häst som ett redskap och kunna ge sin häst mod. Ryttaren måste också ha förmågan att 

kunna ta hand om och hantera sin häst i olika situationer. För att kunna transportera 

hästarna får ryttaren övningsköra och köra upp för behörighet BE. I utbildningen ingår även 

träning att transportera hästar så att detta sker på ett säkert sätt. När utbildningen lider mot 

sitt slut får ryttaren ha patrulltjänstgöring tillsammans med en instruktör eller med en annan 

erfaren polisryttare.  

 

Under utbildningens gång genomförs utbildningskontroller med jämna mellanrum för att 

kontrollera att uppsatta mål har uppnåtts. Ryttaren får gå på utvecklingssamtal efter varje 

delmoment. 

 

3.2 Vidareutbildning och träning för polisryttare 

 

Polisryttarnas vidareutbildning sker främst under vinterhalvåret då de inte genomför lika 

mycket patrullering som under sommarhalvåret. Träningen består av att ryttaren antingen 
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ensam eller i grupp tränar tillsammans med sin tjänstehäst. Träningen kan vara av mycket 

varierande slag. Ryttarna tränas i dressyr, hoppning och tjänsterelaterade övningar. 

Polisrytteriet i Skåne har övningar tillsammans med andra specialenheter t.ex. hundenheten.  

Där finns även krav att ryttarna ska kunna användas i den vanliga polistjänsten. I och med 

detta så deltar ryttarna i den vanliga polisiära vidareutbildningen såsom vapen, taktik, 

befäls och KC utbildning (Fernlund, 2005). Polisrytteriet i Västra Götaland deltar 

regelbundet i övningar för ingripande mot folkmassa (IMF) Högst 20 % av deras arbetstid 

ska avsättas till träning (LOP/R Kst 212400). 

 

3.3 Hästarnas utbildning och träning 

 

Vid arbete med polishästarna så är det viktigt att tänka på att de är levande individer. 

Hästarna har precis som människor olika fysiska och psykiska förutsättningar. Det är 

viktigt att varje ryttare arbetar utefter sin egen och sin hästs kapacitet och förmåga. I och 

med att hästar är ett flockdjur så är det viktigt att polisrytteriet alltid arbetar i grupp när de 

genomför ett ingripande. Detta är inte bara viktigt för hästen, utan intrycket mot en 

folkmassa förstärks om insatsen genomförs av flera ekipage. Hästarna ska tränas 

regelbundet, en till två gånger per vecka. Då tränas så kallade vänjningsövningar. Målet 

med dessa övningar är att förbereda och vänja hästen vid olika faror. Dessa kan bestå i att 

hästen får gå igenom mycket trånga passager, passera flaggor, utsättas för höga plötsliga 

ljud, brinnande föremål, de kastas även olika saker mot hästarna. Hästarna ska även klara 

av att det kommer springande personer rakt mot dem. Alla dessa olika övningar syftar till 

att förändra hästens normala beteende då hästar är ett utpräglat flyktdjur. En intressant 

iakttagelse är att hästarna inte reagerar på tårgas. Utöver detta så motioneras hästarna varje 

dag. Hästarna ska vid demonstrationer vara av samma eller liknande bruna färg. Detta föra 

att förhindra att en udda häst blir utsatt (Fernlund, 2005). 

 

4 Polisrytterier i Sverige 
 

Det finns idag rytterier i Stockholm, Göteborg och Malmö. När rytteriet behövs på andra 

platser än dessa, transporteras hästar och ryttare från någon av dessa rytterier till den 
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aktuella orten. De tre olika polisrytterierna har utöver de större evenemang som drar 

mycket folk lite skilda uppgifter. Polismyndigheten i Jämtland har även de en liten 

verksamhet, de hyr hästar av lokalbevakningen för naturbevakningsändamål (Inspektion av 

Polisrytteriet VKA-128-5551/02). Fjällpoliser till häst introducerades i början på 1990- 

talet i Härjedalen. Hästarna blev ett alternativ till terrängfordon och helikopter som kunde 

användas i den känsliga fjällmiljön ( Polistidningen nr 5 2004). 

 

4.1 Polisrytteriet vid polismyndigheten i Stockholms län 

 

Polisrytteriet är en egen enhet vid polismyndighetens operativa avdelning. Inom den 

avdelningen finns också andra specialenheter såsom hund, sjö, trafik och tunnelbanepolis. 

Det finns 28 poliser vid polisrytteriet, varav en är enhetschef. Det finns en 

planeringsansvarig och 4 yttre befäl. Alla poliser deltar i den ridande verksamheten och här 

finns 29 hästar. Polisrytteriet köper bara in inridna hästar i åldern 4-6 år. Snittpriset på en 

sådan häst ligger på 50.000 sek. Än så länge har rytteriet sina lokaler på K1, men just nu 

pågår renovering av dessa stall eftersom nuvarande stall inte uppfyller gällande stallkrav.  

 

Polismyndigheten i Stockholms läns speciella uppgifter: 

- Högvaktstjänst, korteger, statsbesök 

- Ambassadbevakning 

- Allmän övervakning 

- Räddningstjänst (eftersök av försvunnen person) 

 

4.2  Polisrytteriet vid polismyndigheten i Västra Götaland 

 

Polisrytteriet är en egen enhet inom länsordningspolisen. I länsordningspolisen ingår även 

gränspolisen, ingripandeenheten inklusive piketen, radiobilsgrupperna, trafikenheterna, 

hundförarpolisen, länskommunikationscentralen och sjöpolis. Här finns det 13 poliser varav 

en är enhetschef, 3 är rytteribefäl. Vid detta rytteri finns 19 hästar, inköpet av hästar sker på 

samma sätt som i Stockholm. Polisrytteriet är beläget i ett stall i centrala Göteborg. 
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Polismyndigheten i Västra Götaland speciella uppgifter: 

- Övervakning och ordningshållning i centrala Göteborg 

- Räddningstjänst (eftersök av försvunnen person) 

 

4.3  Polisrytteriet vid polismyndigheten i Skåne 

 

Polisrytteriet ingår i polismyndighetens trafiksektion. Här ingår även trafikenheterna i 

Ängelholm, Kristianstad och Malmö (Inspektion av Polisrytteriet VKA-128-5551/02). Här 

finns 17 poliser, 1 enhetschef och 3 arbetsledare. Här finns det 20 polishästar. Hästarna som 

köps in är mellan 5-7 år gamla och inridna, snittpriset på dessa ligger på 50.000-60.000 sek. 

Polismyndigheten i Skåne har gjort ett köpeavtal med personer som de köper hästar av, att 

om hästen inte fungerar i verksamheten, kan polisen häva köpet. Rytteriet ligger på Jägersro 

i nya fina lokaler.  

 

Polismyndigheten i Skånes speciella uppgifter: 

- Ordningspolisiär tjänst i Malmös centrala delar 

- Ordningspolisiär tjänst i polisiära problemområde tex. Rosengård 

- Räddningstjänst (eftersök av försvunnen person) 

- Rytteriet deltar i problemorienterade projekt i Landskrona, Rosengård och Eslöv 

(Rytterienheten i Skåne, 2005) 

 

5 Polisrytterier Internationellt 
 
 

För att få en vidare kunskap kring olika typer av rytterier så har vi studerat polisrytterier i 

Storbritannien och Danmark.  

 

5.1  Storbritannien 

 
I Storbritannien har flera polismyndigheter rytterienheter. De största är Metropolitan Police 

service i London med ca 120 ekipage, Great Manchester Police är näst störst med sina 50 
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ekipage. Flera Polismyndigheter har de senaste åren av kostnadsskäl avvecklat sin 

rytteriverksamhet. De mindre rytterienheterna används endast i en väldigt begränsad 

utsträckning i samband med folksamlingar, demonstrationer och andra evenemang som drar 

många människor. Ekipagen används istället för fotpatrullering och vid mindre lugna 

tillställningar (www.met.police.uk).  Polisrytteriet i Storbritannien planerar sin verksamhet 

efter hur många hästar som finns att tillgå. Uppfattningen om den engelska polishästens 

användbarhet skiljer sig mot den svenska. Londonpolisen anser att hästarna fyller en viktig 

funktion vid insatser av upploppsliknande karaktär med mycket våld. Den Brittiska polisen 

har vid stora insatser använt sig av upp till 60 hästar, när hästarna är så många är de en 

väldigt kraftfull resurs. De använder i princip inte vattenkanoner eller tårgas. De använder 

hästarna på samma sätt som i Sverige när det gäller att skapa kontakt och trygghet hos 

allmänheten (Inspektion av Polisrytteriet VKA-128-5551/02). 

 

Polisrytteriet i London har två huvuddelar i sin organisation,. Den ena delen kallas ”High 

visibility Patrol” och har som främsta arbetsuppgift att arbeta brottspreventivt. Genom att 

vara synliga på platser med hög kriminalitet så minskas och förhindras bl.a. bilstölder, 

vandalisering och gäng kriminalitet.  Även viss patrullering i park och grönområden 

förekommer. Den andra delen ”public order” arbetar med ingripandeverksamhet. Den 

brittiska polisen räknar med att ett tränat ekipage kan i upploppssituationer ersätta ett 

dussin poliser till fots. De båda grupperna används även till idrottsevenemang och 

demonstationer som förväntas bli stökiga. Polisrytteriet deltar även vid vissa cermonier 

(www.met.police.uk). 

 

5.2  Danmark 

 

1973 lades Köpenhamns rytteriavdelning ned då den tillslut endast hade ceremoniella 

uppgifter. Men 1998 återinfördes rytteriavdelningen i Köpenhamn. Meningen med det nya 

rytteriet var att det genom en aktiv, synlig och uniformerad patrullering skulle bidra till en 

ökad trygghet. Vid starten av detta rytteri var tanken att det inte skulle användas vid 

situationer som kunde leda till konfrontationer med befolkningen, utan den skulle användas 

som patrullering till häst. Köpenhamns polisrytteri tillhör samma del av den danska 
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polisorganisationen som hundavdelningen. När Köpenhamn var värd för EU- toppmötet i 

december 2002 användes rytteriet endast för bevakning (Inspektion av Polisrytteriet VKA-

128-5551/02). 

  

6 Polisrytteriets framtidsutsikter 
 

Polishästens användbarhet och betydelse i grova våldssituationer tenderar att minska. Detta 

konstateras av att när det blir svårare oordning i en folksamling så kan rytteriet inte fullfölja 

sin uppgift som övervakare. Hästarna kan inte ta sig in i stora folkmassor som sprids ut och 

är våldsamma. En annan viktig aspekt är att våldsverkarnas respekt för hästarna har minskat 

och både polisryttarna och hästarna blir utsatta och är svåra att skydda mot det grova våldet. 

Rikspolisstyrelsen har gjort bedömningen att det inte är lämpligt att använda sig av rytteriet 

när det är stora folksamlingar som befarar använda grovt våld eller i svårare 

upploppssituationer. Trots detta ska rytteriets betydelse inte förringas då det råder brist på 

andra och bättre medel i dagsläget. Rytteriet borde i framtiden bättre användas för att 

övervakas särskilda problemområden. De bör även användas oftare i samband med 

folksamlingar, demonstrationer och andra evenemang som drar mycket folk, både i det 

egna distriktet och som assistans till andra myndigheter. Polisrytteriet ska ses som en 

nationell resurs. Viktigt är att det förekommer fotpatrullering till häst där det vistas mycket 

människor. Polisryttarna bör i ökad utsträckning delta i tex. radiobilstjänst särskilt under 

vinterhalvåret. Om rytteriets inte används vid upplopp eller kravaller så minskar behovet av 

antalet polishästar och polisryttare.  

 

På polismyndigheten i Skåne har polisrytteriet genomgått stora förändringar de senaste 

åren. De har ansträngt sig för att skapa en rationell och effektiv verksamhet. Polisrytteriet 

har specialiserat sig på att bevaka problemområden på ett effektivare sätt än de andra två 

rytterierna i Sverige har gjort. Polisryttarna i Västa Götaland och i Skåne arbetar även som 

ordningspoliser vid ingripandeenheterna. På polisrytteriet i Skåne har en tidsbegränsad 

placering införts. Detta för att skapa en närmare kontakt med den övriga polisverksamheten 

och för att poliserna ska bibehålla sina grundläggande kunskaper i ingripandeverksamhet 

(Inspektion av Polisrytteriet VKA-128-5551/02). I Västra Götaland ska polisrytteriet arbeta 
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problemorienterat tillsammans med olika närpolisområden. Detta för att minska och 

förebygga ordningsstörningar och andra brott (LOP/R Kst 212400). 

 

7 Diskussion 
 

När vi började skriva om de svenska polisrytterierna visste vi väldigt lite om dem. Nu ett 

par månader senare har vi fått en ganska god uppfattning om deras arbete och en del av de 

förändringar som de står inför. När polisen förstatligades 1965 togs ett beslut om att det 

endast skulle finnas rytterier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta tror vi var ett bra 

beslut som gjort att rytteriets verksamhet kunnat utvecklas. Hade det varit små delar på 

olika orter tror vi att rytteriets plats i den svenska polisorganisationen inte blivit långvarig 

efter 1965. I de större städerna finns det lämpliga större områden att övervaka till häst och 

hästarna fungerade även väldigt bra i de upplopp och demonstrationer som uppstod. I de 

upplopp som sker idag tror vi tyvärr inte att rytteriet har någon uppgift i insatsen mot 

folkmassa. De har om vi jämför med Storbritannien alldeles för få hästar att sätta in mot ett 

upplopp. Istället blir hästarna och deras ryttare måltavlor då människors respekt mot djur 

totalt har försvunnit. Både polishästarna och polisryttarna är svåra att skydda vilket 

våldsverkarna har full koll på och de blir de ett hinder istället för ett hjälpmedel. Det är inte 

meningen att andra poliser skall skydda polisryttarna och polishästarna. Så vid 

upploppsliknande situationer eller större folksamlingar där grovt våld kan befaras anser vi 

att rytteriet är en olämplig resurs.  

 

Även om polisrytterierna är förlagda till Stockholm, Göteborg och Malmö anser vi det 

viktigt att rytterierna ses som en nationell resurs, så att även de mindre städerna kan 

använda sig av rytterierna. Självklart skall detta även bekostas nationellt, mindre städer 

skall inte behöva dra sig för att använda rytteriet av ekonomiska skäl. Rytteriet är en 

mycket bra resurs vid större lugna folksamlingar tex marknader och liknande. Rytteriet har 

en bra överblick, de syns mycket bättre än fotpatrullerande poliser vilket leder till att 

stämningen blir lugnare då fler människor känner av polisens närvaro.  
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Vi tror att rytterierna mera bör profilera sig på det som de är bra på, att vara ute och 

”fotpatrullera” där de genom sin synlighet skapar en trygghet hos allmänheten. Då denna 

känsla av trygghet är otroligt viktig för allmänheten. Allmänheten klagar ofta på att de 

aldrig ser polisen och om de gör det så susar de bara förbi i sina bilar. Hästarnas synlighet 

fungerar även brottspreventivt. Vi tycker att det svenska rytteriet borde arbeta mer som den 

brittiska delen ”High visibility police”. 

 

Eftersom vi inte tror på att använda hästarna i upploppsliknande situationer hade det 

frigjorts mera tid till patrullering i och med att de inte måste träna lika mycket för 

upploppssituationer.  Dock måste en del av denna träning finnas kvar, för de kan aldrig veta 

hur en situation kan förändras tex vid en fotbollsmatch.  

 

Att lägga ner rytteriet tror vi inte kommer att vara aktuellt, ingenting vi läst talar för en 

nedläggning av rytteriet i Sverige. Däremot anser vi att rytteriets arbetsuppgifter bör på ett 

effektivare sätt integreras i den övriga polisverksamheten. Exemplet från Skåne där poliser 

vid rytteriet även deltar i radiobilstjänstgöring är enligt oss ett bra sätt att integrera. I 

Danmark lade de ner Köpenhamns rytteriavdelning 1973 men så sent som 1998 kom de 

fram till att de hade ett behov av ett rytteri. Vi tror att det svenska rytteriet borde snegla lite 

på det danska rytteriets arbetssätt. De arbetar så att de inte ska behöva komma i 

konfrontationer med allmänheten utan genom en ökad synlighet få en bättre kontakt med 

allmänheten. Vid större resurser används de inte som en insats mot folksamling utan de står 

endast för övervakning. 

 

 Just nu pågår en inspektion av polisrytterierna i Sverige. När vi började med detta 

fördjupningsarbete var vi ganska säkra på att hinna ta del av denna inspektion. Vi fick 

uppgifter från Rytteriet i Stockholm om att en inspektion skulle vara färdig nu i vår, men 

tyvärr har inspektionen dragit ut på tiden och finns ännu inte att tillgå.  



Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Vårterminen, 2005 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
 
 

 13 

8 Litteraturreferenser och källhänvisningar 

 

8.1  Skriftliga källor 

 

Inspektion av Polisrytteriet, Dnr: VKA-128-5551/02 

Carlsson Ulla-Carin (1996), Utter en Polishäst.  BonnierCarlsen Bokförlag AB 1996 

Rytterienheten i Skåne (2005), Handlingsplan Budgetåret 

Ersgård Per (2000), Polisrytteriet- en presentation av avdelningen och dess arbetssätt,  

Östrell Lars (2005), Polisrytteriet i Skåne 

Länsordningspolisens verksamhetsplan Västra Götaland LOP/R Kst 212400 

Polistidningen nr 5 2004 

 

8.2  Muntliga källor 

 

Pa. Madeleine Fernlund, Rytterienheten i Skåne 2005-04-13 

 

8.3  Webbaserade källor 

 

www.met.police.uk , 2005-05-11 

 

 


