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 Abstract 
 

 I denna rapport har jag försökt att kritiskt granska och kartlägga hur 

polishundar tränas att hantera påträffade föremål. Det finns i dagsläget två 

tekniker som nyttjas olika mycket. Det skiljer sig mellan föremål som påträffas 

när hunden spårar efter en person, och när hunden sänds på ett s k saksök, eller 

uppletande. I den här undersökningen kan man konstatera att en teknik är säkrare 

än den andra. Säkrare för hunden, hundföraren, och rättssamhället. Man har som 

hundförare ett odelat ansvar för hur hunden tränas, och detta präglas av hur 

mycket kunskaper i hunddressyr och hundars mentalitet som hundföraren besitter. 

Men man har som polishundförare givetvis även ett ansvar i den brottsutredande 

verksamheten. Hunden bör inte hantera föremål som kan vara bevis på ett 

ovarsamt sätt. Men i denna rapport blir det tydligt att detta sker i relativt hög 

utsträckning. Nedan följer ett tänkvärt citat från Officer Gregory Price Williams 

vid City of New London Police Dept: ”Om du inte gör allt du kan, för att 

säkerställa att du och din hund utsätts för, och tränas i, att lösa olika situationer 

och uppgifter som kan förekomma I tjänsten, så tar du inte din del av ansvaret. 

Som alla vet, är det ett stort ansvar att vara polishundförare, ett ansvar som är 

tredelat, och där du har ansvar gentemot, din arbetsgivare, din kollega hunden, 

dina övriga kollegor, vars liv kan bero på hur väl förberedd du och din hund är”  
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1  Inledning  

Poliser över hela världen använder som de flesta vet hundar för att lösa olika 

uppgifter. I Sverige finns det ett antal olika typer av polishundar med 

varierande uppgifter. Som en mindre orientering beskriver jag dessa kort nedan.  

Bombhundar1, tränas att hitta sprängämnen. 

Narkotikahundar2, tränas på att hitta de vanligaste drogerna.  

Kriminalsökhundar3, tränas på att hitta avlidna människor, och kroppsdelar. 

Även kroppsvätskor kan sökas till viss del med dessa.  

Brandhärdshundar4 är ett projekt än så länge med hundar som söker efter 

brandfarliga vätskor vid bränder, för att konstatera om de varit anlagda. Finns 

endast handfull av dessa hundar i landet när detta skrivs.  

Övervakningshunden5 (ÖVS) är den vanligaste hunden i yttre tjänst. Den har ett 

mycket brett kompetensområde. Den skall kunna personsök, d v s lokalisera 

människor via luktsinnet, vare sig de är gärningsmän eller oskyldiga försvunna 

bärplockare. Den skall kunna saksök. Då skall hunden hitta föremål istället för 

människa. Hunden skall också kunna användas som ett skydd, vilket innebär att 

den biter den som överfaller hundföraren samt att den kan skickas efter flyende 

gärningsmän, för att stoppa dem med mera. Den skall vara mycket duktig på att 

följa spår efter personer i både skogsterräng och stadsmiljö. En del av ÖVS-

hundarna har också någon av ovanstående kompetenser som tilläggsdressyr. 

Vanligast är då att den utbildas i narkotikasök.  

  ÖVS-hundens mest frekventa uppgifter är att spåra efter personer eller söka 

efter föremål (se figur sida 2). En översikt av tre myndigheters insatser med 

hund under 2005 visar att i ungefär 2 av 3 fall, handlar det om antingen spår 

eller saksök6. Att siffran på övriga uppdrag i Skåne är mycket högre än i de 

                                                
1 RPSFS 1989:12, FAP 214-3 
2 RPSFS 2000:6, FAP 214-4 
3 RPSFS 2003:1, FAP 214-7 
4 Länsmannen 4/2004 s 15  
5 RPSFS 2000:5, FAP 214-2 
6 Hundinsatser 2005, Översikt helår, Skåne, Västmanland, Halland, Polisens Intranät 
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Hundinsatser i Skåne 2005

Saksök
14%

Övrigt
51%

Spår
35%

Västmanland 2005

Spår
48%

Saksök
16%

Övrigt
36%

Halland 2005

Spår
49%

Saksök
16%

Övrigt
35%

andra två länen kan förklaras med att polishundar ställs till förfogande vid 

fotbollsmatcher. I Skåne finns varje år ett flertal allsvenska klubbar och därmed  

Figur 1: Cirkeldiagram över hundinsatser under 
helåret 2005 i tre olika län, baserat på registrerade 
insatser på polisens intranät.  

Figur 1 
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 fler matcher och fler sådana uppdrag. Regelbundet finner man under spår och 

saksök också föremål av något slag. Till exempel fann man i Skåne under 2005, 

326 s t föremål. I en mycket mindre myndighet som t e x Västmanland var 

siffran 99 s t föremål under samma år.     

I polisverksamheten förekommer det således relativt ofta att hunden hittar 

föremål som den förföljde har tappat eller avsiktligt gjort sig av med.  

Vad ÖVS-hunden bör göra med dessa föremål som den påträffar vid ett 

sök/spår finns reglerat i FAP 214-27. Där finns att läsa att den får apportera 

(gripa och bära med käften) föremålen till hundföraren.  

Hundföraren och övrig polisiär personal anmodas dock att hantera påträffade  

föremål mycket varsamt eller inte alls. Jag ämnar ta reda på varför det inte ställs 

högre krav på hur hunden ska hantera föremål. 

       

1.1  Bakgrund 

Jag har valt detta ämne därför att mitt största intresse är tjänste- och 

brukshundar, hunddressyr och det mesta som anknyter till detta.  

I samråd med Lasse Eriksson vid Rikskriminalpolisen, Polishundtjänsten, kom 

jag fram till att detta ämne skulle vara intressant att skriva om.  

 Eftersom jag har erfarenhet av att dressera spår- och sökhundar själv, finner jag 

det märkligt att polisen som är den största nyttjaren av tjänstehundar i Sverige 

med sina ca 430 (2004 års siffra)8 till antalet, inte har skallkrav på att hunden 

som finner föremål skall påvisa detta passivt, utan att tillåts vidröra det.  

  1998 började jag med hjälp av mina befäl under min värnplikt vid 

Flygbasjägarskolan att fundera kring hur en spårhund bör hantera det som hittas 

i ett spår efter person. Vad blir konsekvenserna när man inte vet vad hunden har 

hittat och fått det i sin käft? Vad händer om det går att äta? Dessa frågor ställde 

jag mig, och andra i min dåvarande ganska hundkunniga omgivning. Så 

småningom 2001, blev jag också varse, av erfarna tjänstehunddressörer i 
                                                
7 RPSFS 2000:5 FAP 214-2 
8 SOU 2005:75 ”Hundgöra - att göra hundar som gör nytta”  
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Sollefteå, åsikter om vikten av påvisande markering av föremål som påträffas 

vid spårning eller vid sök. Sedermera under min tid vid Militärpolisens (MP) 

hundenhet 2002, återkom samma tankar kring föremålshantering då jag 

dresserade MP-hundar i spår och sök. Där anvisades man i kravspecifikationen 

att tillämpa passiv markering.  

 Anledningen till att jag vill förändra sättet som ÖVS-hunden tillåts hantera 

påträffade föremål på, är således de många riskfaktorer som kommer i spel vid 

en eventuell apportering.  

Traditioner inom hundtjänst är ofta som är gjutet i cement. Det är svårt att 

förändra och det tar lång tid. Därför bör man ha väl underbyggda argument när 

man kritiserar en dressyrfråga, om man söker förändra den. Därför har jag 

försökt mig på detta.  
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1.2 Syfte 

Syftet med min rapport är att för mig själv och läsaren redogöra för 

- hur polishundförare i allmänhet tränar sin hund att hantera funna föremål.  

– hur man som hundförare motiverar valet av markeringsform 

- varifrån man som polis och hundförare influeras och inspireras, för att ta reda 

på hur man på enklaste sätt kan påverka inställningen hos dessa. 

1.3  Frågeställningar 

Hur utbredd är företeelsen apportering av föremål i spår och saksök?   

Varför har man valt att träna hunden till aktuell markering?  

Är polishundförare i Sverige medvetna om riskerna med apportering och 

accepterar man konsekvenserna?  

 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att bara titta på övervakningshunden (ÖVS). Jag har försökt 

utesluta ÖVS-hundar med någon form av tilläggsdressyr. Den kartläggning som 

gjorts över hundinsatser 2005 gäller endast Skåne, Västmanland och Halland. 

Detta urval har jag gjort dels för att de representerar olika storlekar på 

myndigheter, en av de största myndigheterna, samt en mellanstor myndighet, 

och en mycket liten. Dels också för att alla myndigheter inte har fullständiga 

hundinsatsrapporter på intranätet.   

Jag har i största möjliga mån försökt hålla mig ifrån att gå in på dressyrtekniker 

och träningsmetoder. Då detta skall vara en kartläggande rapport och inte en 

dressyrinstruktion. 

En ofrivillig avgränsning har blivit antalet redovisade svar på 

enkätundersökningen som har ett naturligt urval via tiden. De som svarat innan 

detta skrivs är med. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Den metod som jag har använt mig av vid framställningen av den här uppsatsen 

bygger delvis på teoretiska och praktiska kunskaper jag erhållit vid först och 

främst Dressörskolan och även värnplikt vid Flygbasjägarskolan (då F7 

Såtenäs, numera F17 Kallinge) samt mitt kortvariga yrkesliv som 

tjänstehundsdressör.   

    Jag har använt mig av fack- och skönlitteratur, Internet, polisens intranät, 

samt kontakter med Polishundtjänsten, Rikskriminalpolisen. Jag har gjort en 

enkätundersökning via polisens internmailprogram GroupWise där jag vänt mig 

till polishundförare och ställt de frågor som återfinns i bilaga 1. Först tog jag 

kontakt med Lasse Eriksson vid RKP Polishundtjänsten, för att få namn på alla 

länshundbefäl i landet. Via dessa har jag sedan fått e-postadresser till 

hundförare i respektive län eller så har länshundbefälen varit hjälpsamma nog 

att vidarebefordra enkäter runt till myndighetens hundförare. Svar har även 

kommit in skriftligen, brevledes, då man skrivit ut enkäten på myndigheten och 

delat ut den. Jag har när detta skrivs fått 53 svar.  

  En del av innehållet i uppsatsen bygger på muntliga resonemang med Lasse 

Eriksson vid RKP Polishundtjänsten. Dessa hölls mestadels under 2002 och 

2003, men även i korthet under 2005 och 2006. 
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2  Begreppsförklaring markeringsformer 

Apportering 

Apportering är ett beteende som finns naturligt i alla hundar.9 Det betyder 

egentligen bara att hunden plockar upp något med hjälp av käften och bär det en 

sträcka. Dressyrtekniskt så lär man hunden att bara apportera föremål som 

luktar människa och bara när hundföraren ”kommenderar” hunden just att 

apportera. Detta görs oftast via ett kommando som i sig utlöser ett sökbeteende. 

När hunden sedan hittar något så apporterar den det. Den griper föremålet och 

bär det, helst utan att tugga på det, till hundföraren. Därpå talar hundföraren om 

för hunden att den skall släppa. 

Påvisande markering 

Påvisande markering betyder att hunden på något sätt indikerar för hundföraren 

att den har hittat ett föremål. Precis som ovan förutom att hunden aldrig vidrör 

föremålet. Den kan då t e x skälla vid föremålet, lägga sig ned, sätta sig, stå och 

stirra på föremålet, eller springa mellan föremålet och hundföraren e t c.    

2.1 Begreppsförklaring spår och saksök 

Spår 

När hunden följer den vittring och den påverkan på underlaget som en 

människa lämnar efter sig där den tar sig fram, kallar man det för att hunden 

spårar. Detta görs polisiärt genom att, i de allra flesta fall, hunden i en sele och 

en lina följer markvittringen med hundföraren på släp.  

Saksök 

Hunden skall vid saksök leta efter föremål på en bestämd plats som har 

hanterats av en människa. Det innebär då oftast inte byggda föremål så som 

parkbänkar eller soptunnor. Det är då mer är att likna vid spår. Enligt FAP 214-

2 skall hunden markera eller apportera fyndet. Hunden söker ofta lös eller i s k 

flexikoppel med hundföraren i sin absoluta närhet.   

                                                
9 Jensen, Per. Djurens beteende och orsakerna till det. 2002 
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3  Resultat 

I min enkät har jag sökt svar på de frågor som jag har formulerat under avsnittet 

”frågeställningar”. Jag har försökt redogöra för hur spridningen ser ut mellan de 

två olika markeringsformerna. En övergripande bild återger då att mer än en 

tredjedel av polisens ÖVS-hundar apporterar regelmässigt påträffade föremål 

vid spårning efter person. Vid sök efter föremål apporterar regelmässigt nästan 

hälften av hundarna.  

Det kändes viktigt att ta reda på vad man i allmänhet som hundförare har för 

inspirationskälla och vad som påverkar dressyrmetoder och tekniker. Frågan 

kring detta var formulerad så att det gällde vad eller vem som påverkat 

hundföraren att träna hunden på det sättet som man gör. Man är som hundförare 

inte direkt styrd av FAP 214-2 som reglerar den årliga prövningsordningen. 

Detta troligtvis genom att FAP:en anvisar båda sätten.  

 Jag har funnit att man inte influeras speciellt mycket av varken 

Brukshundklubb eller d y l, ej heller av kollegor. Det finns dock en del 

undantag. Däremot har instruktörer och befäl mycket stor inverkan på hur man 

tränar sin hund. Likaså gör många en egen koppling till tjänsten och säkerheten 

och tränar sin hund därefter. De sistnämnda väljer i regel påvisande markering. 

Man uppmärksammar som hundförare sällan brister med någon av de olika 

markeringsformerna, men definitivt har båda markeringsformerna starkt stöd av 

dess utövare. En påvisbar skillnad mellan uppfattningen av de två formerna är 

att var fjärde hundförare anser att påvisande markering är, rent säkerhetsmässigt 

och ur bevishänseende, en mer eller mindre ofelbar metod. Inte alls lika många 

tyckte detsamma om apportering. Tvärtom, ansåg en tredjedel att apportering 

var en osäker metod ur bevishänseende och säkerhetssynpunkt.  
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Figur Active (Retrieve) Indication 

Advantages Disadvantages 

Easy for handlers to understand Disturbs or destroys evidence 

Easy to teach high retrieve dog Hard to teach low retrieve dog 

Easier to pin point hidden evidence May create danger to dog or handler when 
weapons or drugs are found 

Article is reward  

Passive Indication 

Advantages Disadvantages 

Minimizes disturbance of evidence May be harder to pin point hidden 
evidence 

Safer for dog and handler Harder to understand training because 
another reward is substituted for the 
article 

Can be taught to any dog with food, 
play or other motivating drive  

 
Schema enligt Deborah Palman over fördelar och nackdelar med de olika markeringsformerna 

Brottsplatsundersökning B-G Carlsson  

B-G Carlsson är enhetschef och instruktör för polishundenheten i Blekinge län. 

I en artikel kring brottsplatsundersökning trycker han på att så fort polishunden 

har lokaliserat ett föremål vid en brottsplats eller en gripandeplats så bör 

föremålet markeras ut av hundföraren och säkras för att låta själva 

omhändertagandet av föremålet göras av brottsplatstekniker. Han skriver även: 

 ” Eftersom bevissäkring är så oerhört viktigt ställer detta stora krav på 

hundpatrullen. Att vid en brottsplatsundersökning få föremålet som eventuellt 

anträffas markerat av hunden, men att denna inte rör föremålet är ett krav som 

man måste ställa. Att låta en polishund bära in ett bevisföremål i munnen kan 

inte ses som ett säkerställande av bevisföring. Det är också av största vikt att 

föremålet finns på exakt den plats som det är kastat eller tappat av en eventuell 

gärningsman.”. 

3.1  Deborah Palmans jämförelsetabell över aktiv och passiv markering 
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Deborah Palman som är polis i Main, USA, skriver om passiv markering i  

förhållande till apportering och de skillnader i fördelar och nackdelar som hon 

har uppmärksammat. Hon har också konstruerat ett schema om detta som hon i 

sin artikel ”To fetch ore not to fetch”10 publicerat. Efter kortare analys av 

schemat finner man att fördelarna med apportering här inte är kopplade till 

objektiva aspekter. Utan det är t e x ”bra” för att det är lätt för hundföraren att 

uppmärksamma och lätt att lära hunden. Det är ju enligt mig inte speciellt 

vetenskapliga argument. Vad som är lätt att uppmärksamma eller att träna är ju 

inte samma för två personer. Sedan är det ju inte enligt mig ett argument att en 

metod är bra för att den är enkel. Det skulle också vara svårt att förstå träningen 

eftersom det funna föremålet inte utgör belöningen för hunden, utan man gör ett 

såkallat ersättningsbyte. Det stämmer ju inte heller eftersom det inte är utlämnat 

till en enda teknik att lära in passiv markering. I dressyren går det ju givetvis 

alldeles utmärkt att belöna hunden med föremålet som hunden indikerar. Även 

om detta aldrig sker i tjänst sedan. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Eftersom mycket av resultatet i denna rapport bygger på enkäten vill jag lyfta 

de brister som resultatet i och med detta får. Enkäten är ingalunda felfri utan 

kunde ha gjorts annorlunda på ett otal sätt. Främst ligger bristen i att på frågan 

om man som hundförare har uppmärksammat några negativa aspekter med att 

polishundar påvisande eller passivt markerar fynd, i det att man har uppfattat att 

frågan gällde uteslutande den egna hundens ageranden. Medan författaren 

menade polishundar i allmänhet. Följden blev att en del som inte nyttjar 

påvisande markering inte alls har svarat på frågan samt kommenterat att man 

inte vet då man har apportering istället. Därav delen uteblivna svar på den 

frågan. I frågan kring vad eller vem man påverkats av när man valt 
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markeringssätt är felaktigheten den att tjänsteerfarenheter inte finns som 

alternativ, samt att alternativet ”FAP 214” är överflödigt då den anvisar båda 

formerna. Då alternativet tjänsteerfarenheter inte finns med har jag dock 

erbjudit möjligheten att skriva just det i en kommentar. Efter sammanställning 

av dessa kommentarer har jag dragit slutsatsen om att tjänsten borde ha funnits 

med som alternativ. Det var nämligen den vanligast förekommande  

kommentaren.  
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4  Slutsatser 

De svar jag har fått, både de i enkäten, samt alla kommentarer som skrivits i 

och utanför ramen för enkäten, har gett mig en god överblick av attityden 

till hunddressyr inom polisen, och i synnerlighet kring inlärning av olika 

markeringsformer. Nedan följer slutsatser som jag, efter analys av enkätsvar 

och kommentarer, har dragit.  

• Det verkar som att man fäster stor vikt vid hur mycket energi det 

kommer krävas för att få ett beteende hos hunden befäst. I vissa fall 

verkar det styra helt vilket sätt hunden lärs att hantera föremålen på. 

Man väljer i vissa fall den markeringsform som kräver minst 

ansträngning och träningsinsats.  

• Väldigt få har kommit med konstruktiva motiveringar till att de låter sin 

hund apportera. Det verkar nästan som att tanken bakom slutprodukten 

är nästintill obefintlig. Detta visar en del svar på frågan kring varför 

man har valt markeringsformen, där det förekommer svar som ”gammal 

vana” och liknande.  

• Ett betydande antal är negativt inställda till påvisande markering för att 

man, som jag tidigare nämnt, anser att det är en tidsödande dressyr och 

även ovisst om hunden kommer okynnesapportera när hundföraren har 

mindre kontroll. Exempelvis i mörker och på långt avstånd.  

• Med vetskapen om att markeringssätt också väljs efter stor inverkan av 

instruktörer, så är således nyckeln till förändring att instruktörerna 

utbildas i ämnet och förespråkar detta för de sina. Samt att vikt läggs vid 

att påpeka betydelsen av påvisande markering.  

• Det har framkommit att det möjligen föreligger ett visst 

utbildningsbehov också kring hur man kan träna påvisande markering 

med en hund som har stort bytesintresse, då denne enligt många skulle 
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vara än mer benägen att okynnesapportera när hundföraren har mindre 

kontroll på hunden. 

• Den aspekten att det skulle vara svårt att lära en hund med mindre 

bytesintresse påvisande markering, och att det skulle leda till att man får 

ett dåligt saksök och mindre spontanmarkeringar är för mig helt 

främmande. Problemet är det fallet inte markeringsformen utan hundens 

egenskaper, och indirekt i sådant fall rekryteringen av hundämnen. 

Brister hunden i bytesintresse så skall den inte köpas in. Det kommer ju 

att avspegla sig i många fler situationer än i saksöket. Framförallt i 

skyddsdressyren och personsöket.  

 

5  Diskussion  

Min åsikt är att det är av väsentlig vikt att man kan analysera bevisen samt 

att förundersökningsledaren får veta exakt var de hittades, hur de låg etc. 

Det kan e v bli ett rättsäkerhetsproblem när potentiella bevis hanteras 

ovarsamt. För att inte nämna riskerna man utsätter sig själv och hunden för 

när man låter den gå i närkontakt med ett helt okänt föremål. Otaliga är de 

historier från hela världen där hundekipage överlevt med blotta 

förskräckelsen vid påträffade farliga föremål11. Dessa historier är förvisso 

de flesta från länder med allvarligare hotbild mot ordningsmakten än i 

Sverige men det är inte svårt att tänka sig att man spårar en beväpnad 

person som så småningom kastar ifrån sig vapnet, varvid hunden finner det. 

Är då hanen spänd t e x kan det ju givetvis gå illa. Det räcker ju om det är 

en kniv så kan det bli riskabelt om hunden är oförsiktig. Återigen kopplat 

till citaten i abstractet, om att vara förberedd och ta ansvar för att hunden 

tränas på situationer som kan uppstå i tjänsten. Jag har sett många fina ligg 

och sittmarkeringar framförallt i spår, jag tror inte att det skulle vara 
                                                
11 Palman, Deborah (januari, 2000) To fetch or not to fetch 
http://www.uspcak9.com/training/evidence.shtml  
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omöjligt att få igenom påvisande markering som den gällande 

markeringsformen inom polishundverksamheten. Men det krävs nog en 

kraftinsats, kanske från flera håll, på att utbilda på detta samt att ändra FAP 

214-2. För om hunden måste tränas att påvisa istället för att apportera på det 

årliga tjänstbarhetsprovet så inbillar jag mig att det förenklar en omställning 

till påvisande markering.  

 

Diskussion kring dressyr  
Sedan Hundskolan i Sollefteå slutade dressera polishundar på 90-talet12, så 

har polisen fått detta ansvar på eget bord. Årligen köps det in ungefär 100 

hundar som dresseras av den tilltänkte hundföraren med assistans av 

instruktörer och länshundbefäl.  

 På ett individuellt plan så är det kanske inte så konstigt att hundförarnas  

största påverkan kommer från instruktörerna inom myndigheten. Men på ett 

högre plan borde man törsta efter inspiration och influenser från andra 

nyttjare av tjänstehundar. Det är enligt mig lite bakåtsträvande att de 

organisationer som nyttjar tjänstehundar i Sverige inte samverkar mer än 

vad som görs. I de flesta fall har t e x tullen inte någon aning om hur polisen 

eller försvaret dresserar, likaså är t e x kriminalvården ofta minimalt insatt i 

ledarhundsdressyren på Hundskolan. Man skulle kunna lära sig massor av 

varandra och även samverka kring b l a inköp och test av hundar i mycket 

större utsträckning. 

 Det man istället ofta influeras av är tävlingsvärlden, oftast då genom 

Svenska Brukshundklubben (SBK). Med tanke på att brukshundklubben i 

Sverige har mer än 70 000 medlemmar13 så utgör de en större kunskapsbank 

än de som sysslar med tjänstehundsdressyr. Med tanke på att antalet statliga 

tjänstehundar i Sverige knappt överstiger 1000 individer14 så är de senare 

troligtvis inte ens en tiondel av SBK-medlemmarna. Fram till slutet på 1990 

                                                
12 Blomquist, T.  Paulsson, A. 1986. Hundskolan 50. Statens Hundskola, Sollefteå. 
13 SOU 2005:75 ”Hundgöra - att göra hundar som gör nytta” 
14 SOU 2005:75 ”Hundgöra - att göra hundar som gör nytta” 
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fanns också största delen av tjänstehundsdressörerna i just, Sollefteå.  

Således är det ingen obegåvad koppling att man i allmänhet söker och får 

kunskaper om hunddressyr från den största och mest lättillgängliga källan. 

SBK erbjuder många tävlingsformer. En del av dessa är snarlika, och 

bygger på, vissa polisiära och, eller, militära uppgifter.  

Tävlingsformen av saksök heter t e x uppletande och där skall hunden 

apportera föremålen som hittas till hundföraren. Det är inte accepterat med 

påvisande markering. 

 Tävlingsformen av personspår i Sverige tillåter/anvisar att hunden vid 

spårning plockar upp föremålen som hittas och levererar dessa till 

hundföraren. Det är därför mycket vanligt att man lär hunden att spåra för 

att hitta något. Målet med spåret är alltså för många hundar att hitta ett 

föremål eller i värsta fall något att äta. För att hunden ska tycka att det är 

behagligt att hitta något så låter man hunden gripa föremålet och bära det 

till hundföraren. Sammantaget leder detta ofta till att hundföraren tror att 

hunden måste få gripa föremålen som den hittar, för att vilja fortsätta med 

spårarbetet. Detta sker på motsvarande sätt i sakstövning som i 

tävlingsformen heter uppletande. Där skall hunden apportera föremål som 

påträffas till hundföraren. Ett mycket bekvämt sätt att hitta sina borttappade 

nycklar eller något annat. Men ett rättssäkerhetsproblem när det handlar om 

potentiella bevisföremål.   

Alltså, influerad av tävlingsdressyr tränar man hunden att apportera 

föremål. Samt att man ger hunden en bild av arbetet där förutsättningen är 

att den ska hitta något. Med andra ord är markeringsformen, dvs. gripandet 

av föremålet, det som driver hunden att spåra och söka. Tar vi då bort det 

som hunden drivs av, ja då drivs den ju inte alls, eller? Går det att få hundar 

att söka och spåra av andra anledningar? Ja det är jag helt övertygad om att 

det går. Kalla det söklust eller spårlust. Man kan jämföra med en 

jakthundsras, t e x stövaren. Stövaren spårar gärna och länge efter vilt, och 

det tråkigaste av hela jakten är när viltet är fällt och spåret tar slut vid det 

döda djuret. Samma motivation tror jag finns i många andra hundar från 



Rapport nummer 276, Polishundens hantering av påträffade föremål  
Jakob Hydén 

 17 

 

början. Sedan modifieras den med dressyren till något annat, där ”fyndet” 

blir väldigt centralt och själva ”resan” blir sekundär. Även om svaren i 

enkäten säger något annat så tror jag att de flesta inom hundbranschen i 

Sverige faktiskt sneglar en hel del på tävlingsvärlden när de dresserar hund.  

Jag har själv sett mycket av det. Man premierar ovidkommande beteenden 

som är trevliga att se på och som ger betyg på tävlingsplanen. Istället eller i 

alla fall på bekostnad av ett tjänstemässigt utförande. Det krävs ju ingen 

forskare för att förstå att en hund kan spåra för att hitta köttbullar. Eller att 

det går att få en hund att stirra på husses ansikte oavbrutet under 

lydighetsmoment för att det brukar hoppa torrfoder ur munnen på husse då 

och då. Detta ger tior på tävling och ser också enligt mig snyggt ut. Men 

vad händer när hunden måste se sig om var den sätter tassarna, eller den 

spårar efter någon som inte vill bli hittad. Eller när hunden är mätt? Eller 

när den väljer mellan att jaga en katt eller äta köttbullar?  

Hur många polishundar tränas på att bita gärningsmän i benen? På 

prövningsordningen har gärningsmannen en mycket framträdande, 

omänsklig vit ärm på ena armen, en jättestor leksak. Vad betyder det att 

hunden kan och vill angripa just den vita ärmen? Det är många saker som 

går att förbättra om man tänker på vad tjänsten istället kan bjuda på.  

För att försäkra sig om att man gör allt som krävs för att tillse att 

hundekipaget tränas på situationer som kan  uppstå i tjänsten bör man titta 

på hur andra tjänstehundsnyttjare går tillväga istället för att titta på 

tävlingsverksamhet. Man kan självfallet lära sig något därifrån också, men 

det bör enligt min mening vara ett mycket litet komplement till 

tjänstetänket. Jag påstår inte att det är precis så som jag har skrivit för jag 

vet att man från Polishundtjänstens sida, är ute i världen och ser sig omkring 

för att vidga sina vyer. Men ofta känns det som att det inte når den enskilde 

hundföraren.   
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Bilaga  Enkätundersökning 

 

Utsckick via Group Wise den 25 mars 2006, t o m den 18 april 2006.  

Antal svar 53.  

 

 

1. Hur tränar du din hund att markera påträffade föremål i spårarbetet?  

Passivt/Påvisande  33 

Apporterande   20 

 

 

2. Hur tränar du din hund att markera påträffade föremål vid saksök?  

Passivt/Påvisande  30 

Apporterande   23 

 

 

3. Vem eller vad har påverkat dig att träna hunden på ovanstående sätt?  

FAP 214   11 

Brukshundklubb/Liknande  2 

Instruktörer/Hundbefäl  24 

Kollegor   4 

Annat   15 

 

Om annat, kommentar: Bevishänseende 6 s t, hundens egenskaper/beteende  

5 s t, övrigt 4 s t 
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4. Hur ofta uppmärksammar du negativa aspekter av att polishundar apporterar 

funna föremål? T e x söndertuggad materiel, svårt bestämma ursprunglig 

position/placering, analyssvårigheter mm ? 

Ofta    9 

Inte sällan   8 

Sällan   26 

Aldrig   7 

Ej svarat   4 

 

 

5. Hur ofta uppmärksammar du negativa aspekter av att polishundar 

passivt/påvisande markerar funna föremål? T e x svårt lokalisera hund/föremål i 

mörker mm?  

Ofta    3 

Inte sällan   7 

Sällan   19 

Aldrig   14 

Ej svarat   10 

 


