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Abstract 

Har polismyndigheterna något/några nya sätt att få fram hundar? Har det blivit 

svårare att få tag i hundar sen hundskolan slog igen? Svårt att få tag i bra hundar 

om testerna är för svåra? Betalar polisen för dåligt för sina hundar? Resultatet i 

rapporten som kommit fram är att de två myndigheter jag intervjuat har nästan 

samma sätt arbeta för att få fram bra polishundar. Rapporten visar vad en 

polishund gör för jobb (ordningshunden). Cheferna på hundenheterna säger att det 

krävs bra tester för bra blivande polishundar. Det resultat som visat sig är att det 

finns dåligt med hundar att rekrytera. Det är inte bara lämplighetstestet hunden 

ska göra utan det är en bred utbildning som hunden ska klara av. Polisen använder 

sig mest av schäfer och mallinoise för dessa hundar har bredden att klara av att 

jobba som polishundar. En viktig del i det är att den blivande polishunden skall 

fungera socialt hemma hos sin förare. Sen Sollefteå hundskola stängde igen fick 

myndigheterna arbeta själva med att rekrytera hundar. Myndigheterna använder 

sig av olika kennlar som får fram bra hundar samt att de köper av privatpersoner 

som vill sälja till polisen. Polismyndigheterna har konkurans av 

bevakningsföretag när det gäller köp av hundar. I helhet varför 

polismyndigheterna har svårt att rekrytera hundar är att det är svårt att få fram 

dessa av olika anledningar som kommer att visas i rapporten.
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1  Inledning 

Jag har själv erfarenhet av hundar och träning av dem, har haft 3 schäfrar. Jag 

tycker det ska bli intressant att undersöka detta med rekryteringen av 

polishundar.  

Har valt att skriva om denna frågeställning för att jag tycker det skulle vara 

intressant att undersöka varför polismyndigheterna har svårt att rekrytera 

lämpliga polishundar, vad det är som ligger i grunden till det hela. Rapporten 

kommer visa att det är en del tester som hundarna ska gå igenom, om det är där 

det brister? Om det är svårt att hitta rätt hund till rätt förare som ska ha hunden i 

tjänst? Man tycker med så många schäferkennlar och malinoise kennlar så 

borde det inte vara några problem med att hitta hundar? Polismyndigheterna 

kanske inte betalar så mycket för hundar? Eller kan det vara så att kennlarna 

avlat sönder eller om dem inte avlar fram riktiga brukshundar längre utan att det 

är mest hur hunden ska se ut, ex. utställningshund? Vad man kanske undrar 

över är varför inte polisen använder sig av mer hundraser än schäfer och 

malinoise till polishundar? 

Rapporten kommer inrikta sig på de polishundar som är ute på fältet, som får 

hålla på med olika slags uppdrag som spårning, olika slags sök samt 

skyddsarbete, de såkallade ordningshundarna. Rapporten kommer visa hur 

testerna för hundarna ser ut, vad som krävs för att bli polishund samt varför 

man inriktat sig på så få raser. 

1.1 Bakgrund 

Vill ta reda på vad som har ändrats sen hundskolan stängde igen, problemen 

kanske uppkom efter det. Man läser om det ibland i tidningar att polisen söker 

hundar om det är deras nya sätt? Jag vill få reda på varför polisen har svårt att 

rekrytera hundar till sin hundverksamhet. 

Polishundar har mycket tillföra i arbetet som inte en människa kan göra. Den 

sortens polishund som jag kommer inrikta mig på är ute på fältet och arbetar på 

”ordningen”. Sollefteå hundskola som fanns innan var ett ställe som 
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myndigheterna köpte hundar av. Skolan tog fram bra hundar för detta ämne, 

som sen kom ut till hundenheterna. Hundarna som kom därifrån var det bra 

kvalité på. Skolan stängde -91 när det gällde försäljning av hundar till polisen 

samt försvaret. Numera är det privatägt. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att försöka få fram svaren angående rekryteringen av 

Polishundar, varför det har blivit svårare att få tag i bra hundar. 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar kommer att vara vad som är problemet med 

rekryteringen. 

Vad hände efter hundskolan stängde? 

Är polismyndighetens tester för hundarna relevanta? 

Är testerna för svåra? 

Varför använda sig av så få raser? 

Betalar polismyndigheterna för lite när hundarna köps in? 

Använder sig polisen av någon bra kennel som dom känner till och köper 

hundar av? 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att hålla mig till de polishundar som används mest ute på fältet. De 

hundar som åker på ordningen så att säga. Jag kommer att hålla mig till ett par 

myndigheter och jämföra dessa och se om det finns samma problem eller om 

dem arbetar olika med att rekrytera lämpliga hundar. Kommer vara en 

myndighet från norr(Västerbotten) och en söderut(Östergötland). Valt dessa 

myndigheter för att se om det skiljer sig något från norr till söder. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Jag har intervjuat två personer över telefon angående mina frågeställningar. 

Dessa två är Torgny Hultin, chef för hundenheten Östergötlandslän samt Harry 

Nilsson, chef för hundenheten Västerbottenslän. 

Jag har intervjuat två f.d. hundförare Lennart Paulsson samt Ronny Adolfsson 

på polisutbildningen i Umeå ör att se vad dem vill ha ut av en blivande 

polishund som dem ska ha i tjänst. Lennart Paulsson har varit hundförare i 

Stockholm och Jämtland och har haft tre tjänstehundar. Ronny Adolfsson har 

varit hundförare i Stockholm och Västerbotten och har haft fem tjänste hundar. 

Dessa intervjuer gjordes på polisutbildningen på I20 i Umeå. 

Jag har intervjuat en som vill vara anonym över telefon angående hur kennlar 

vill sälja lämna och sälja hundar på prov till polismyndigheterna. Denna person 

har en hunderfarenhet av 30 år, personen har god kontakt med bruks kennlar 

samt att han varit ute och träffat mycket folk som håller på med bruks och 

tjänstehundar. Håller även på med att avla fram brukshundar. 
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2  Polishundars urvalsprocesser och utbildning 

I detta stycke behandlas vad polishundar används till. Lämplighetstestet för 

blivande polishundar samt utbildningen de genomgår. Schäfern är den 

vanligaste rasen bland polishundarna (bland ordningshundar) men det finns 

också rottweiler, malinoise (malle) samt boxer. Bland narkotika och 

bombhundar finns schäfrar, working springer daniels, flat coated retrievers och 

labradorer. 

2.1 Polishundars användningsområden 

Övervaknings och ordningshundar: Dessa hundar är utbildade i övervakning, 

skydd, spårdressyr i sökning såväl saker som personer. Vissa hundar är 

utbildade på att kunna finna avlidna personer och det finns också hundar som 

kan finna avlidna personer i vatten. 

Kombinationshundar: De flesta polishundar i Sverige är så kallade 

”kombihundar”. Dessa hundar är utbildade i samma discipliner som 

övervaknings och ordningshunden samt i narkotika sök. Få polishundar i 

världen har så bred kompetens som de svenska kombihundarna. Schäfer och 

”mallen” används mest här. 

Narkotikahundar: Dessa hundar är enbart utbildade på narkotika. De rena 

narkotikahundarna känner igen fler sorters narkotika än en kombihund. 

Bombhundar: Bombhundarna utbildas enbart för att söka sprängmedel. 

Farligheten i detta jobb innebär att bombhundarna måste vara mycket försiktiga 

och är därför utbildade i ”passiv markering” då de får vittring på ett spräng 

ämne.  

2.2 Urvalsprocessen 

Lämplighetstestet som hunden skall göra för att prövas som polishund består av 

olika moment som hunden skall utföra. I dessa moment bedömer man hunden 

hur den reagerar samt löser situationerna den utsätts för. Vad som är viktigt när 

man gör dessa moment är att hunden skall ”sköta sig själv” och inte få stöd av 

sin förare, hunden ska alltså agera helt för sig själv. Föraren är med under 
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nästan varje moment och är alltid passiv, får inte berömma hunden under 

momenten.  

Vad man bedömer hunden i är vad den har för egenskaper som är skärpa, 

kamplust, försvarslust, tillgänglighet, dådkraft, hårdhet samt nervkonstitution. 

Bedömning skärpa: Den egenskap som gör att en hund reagerar aggressivt då 

den känner sig hotad. 

Bedömning kamplust: Hundens medfödda läggning att engagera sig i kamp 

utan att bli aggressiv. 

Bedömning försvarslust: Hundens medfödda läggning att försvara sig själv, 

sin flock och sitt revir. 

Bedömning tillgänglighet: Hundens förmåga att acceptera främmande 

människor. Den får inte aggressivitet eller rädsla mot främmande människor, 

men den får heller inte vara överdrivet tillgänglig.  

Bedömning dådkraft: Hundens förmåga att övervinna rädsla och styra sina 

handlingar samt att lösa konfliktsituationer. 

Bedömning hårdhet: Hundens förmåga att kunna skapa minnesbilder, positiva 

och negativa. 

Bedömning nervkonstitution: Hundens medfödda anlag/förmåga att vara lugn 

respektive aktiv vid rätt tillfälle. 

Klarar hunden lämplighetstesten får den gå igenom ett arbets och miljö prov. 

Höga höjder, branta trappor och hala golv är exempel på miljöer en polishund 

måste klara av. Innan hunden slutligen köps in provtjänstgöra i cirka fyra 

veckor. Hunden placeras då hos den hundföraren som ska ha hunden. När 

hunden köps in kan de vara mellan 18 månader till 4 år. Idealet är att börja 

tjänste dressyr när hundarna är 18 månader gamla. De flesta polishundar 

pensioneras när dem är tio år gamla. 
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2.3 Utbildning och träning 

Hundföraren och hunden får gå genomgå en central grundutbildning i sju 

veckor. Denna utbildning är förlagd till polisens verksamhet i Karlsborg. 

En hundpatrull kräver kontinuerlig utbildning och träning. 20-25% av den totala 

arbetstiden använder hundpatrullen till träning och utbildning, det vill säga 6-8 

timmar i veckan. Alla hundpatruller genomgår dessutom varje år en veckas 

samträning med hela regionen. Det sker ständig uppföljning av var hundarna 

står i sin utbildning. Polishunden och dess förare testas därför varje år. För 

hundföraren finns det flera olika fortutbildningar till exempel som figurant, 

instruktör samt hundtjänstbefäl. 

2.4 Tjänstbarhetsprov. 

Tjänstbarhetsprov är ett prov som hunden skall genomgå för att vara 

godkändtjänstehund. 

Dessa polishundar har tre olika steg som de ska göra för olika moment. När 

hunden är lämplighetstestad och godkänd för att bli tjänstehund samt att 

polismyndigheten bestämt sig att köpa hunden så tränas hunden för första steget 

som är att hunden ska klara av viss lydnad, platsliggning samt en del 

skyddsarbete. I första steget får inte hundföraren sända hunden utan ska ha den 

kopplad. I steg två är det mer krav på lydnaden som omfattar mer moment som 

är svårare och likadant är det i skyddsarbetet samt platsliggningen. Nu i andra 

steget får polismannen börja sända sin hund, med det menas att hundföraren får 

ha sin hund okopplad i olika moment. Det får bara gå ett år mellan första och 

andra steget. Det tredje och sista steget innebär som innan att alla moment blir 

svårare och omfattar mer. Mellan andra och tredje steget får det gå 2 år. När 

polishunden är i tredje steget så skall den prövas och godkännas en gång om 

året för att vara kvar som polishund. Dessa tre steg som hunden och 

hundföraren genomgår heter tjänstbarhetsprov 1, 2 och 3. Om hundföraren sen 

vill sen vill ”lägga” till specialarbeten på sina hundar kan dem göra det, det kan 

var narkotikahundar, kriminalsökhundar, vapen, brandhärd. Dessa hundar kallas 

combihundar. Utöver dessa ”ordningshundar” så finns det hundar som bara är 

inriktade på ett moment som t.ex. narkotikahundar, likhundar m.m.                   
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En mer utförlig beskrivning av tjänstbarhetsproven görs i bilaga 

1.(schäferportalen 2007) 

 

3  Resultat 

Resultatet kommer att presenteras på följande sätt att rapporten börjar med 

intervjuerna angående mina frågeställningar med två chefer för vardera 

hundenhet. Därefter följer intervjuer med två stycken f.d. hundförare. Sist följer 

en intervju med en anonym som har hållit på länge med hundar samt har stor 

kunskap om dessa.   

3.1 Vad hände efter Sollefteå hundskola stängde? 

När hundskolan slog igen så fick man börja titta efter vad som fanns på den 

civila marknaden. Även när hundskolan fanns kunde det vara svårt att få tag i 

bra hundar. Dem hundarna som kom från skolan var det bra kvalité på. Nu för 

tiden så ringer personer till polisen och säger att dem har en hund som dem vill 

sälja. Det kan vara utav olika skäl, hunden har blivit för jobbig, personen klarar 

inte av, någon har blivit allergisk i familjen eller så finns inte tiden pga. 

arbetsförhållanden m.m.  Torgny säger att dem har kontakt med ett tiotal 

kennlar runt om i landet. (Torgny 2007) 

När hundskolan stängde så började myndigheten i västerbotten se sig om civilt. 

Sen hundskolan slog igen så har det blivit svårare att få tag i hundar, man kan 

även se att det har blivit betydligt mindre registrerade schäfrar mot för. 

Schäfern är inte heller sig lik från förr. Kennlar avlar ju fram schäfern för att 

numera vara familjehund eller utställningshundar, men det finns fortfarande 

dem som avlar fram bruks och tjänstematerial inom schäfern. Myndigheten 

västerbotten har kontakt med några olika kennlar som använder sig av. Även 

här kontaktar privatpersoner polisen att dem vill sälja sin hund av olika 

anledningar. I västerbotten finns det sex schäfrar och en boxer. I västerbotten 

finns det så att det precis går runt med hundar. Harry berättar att Västerbotten 

inte annonserar efter hundar som Stockholm gör. (Harry 2007) 
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3.2 Är polismyndighetens test relevanta? 

Tycker att testerna är rimliga samt att det ska finnas krav. När man utför 

testerna på hundarna ska man inte se dem negativa delarna hos hunden utan 

fördelarna som finns. Är det en bra hund med någon/några brister så ska man så 

kan titta vidare om det går att göra något åt dessa brister. När man har hunden 

under prövotiden (2 månader) så kan man titta vidare på detta, funkar det inte så 

lämnas hunden tillbaka. En brist kan vara att hunden kanske inte är van vid 

olika miljöer som hala golv eller galler trappor m.m. samt att hunden kanske 

har en ovana att spåra. Vad man gör då är att under dem två månaderna tittar på 

om hunden förbättrar sig. (Torgny 2007) 

Lämplighetstesten är det är det inga fel på. Dem hundar vi har ute hos 

fodervärdar testas när dem är 12-18 månader hos myndigheten. Den vanliga 

polishunden krävs det mycket av och då behövs bra tester.(Harry 2007) 

3.3 Är testerna för svåra? 

Nej, det måste finnas krav. Hundarna som arbetar ute är det höga krav på och 

ska klara av mycket. Hundarna utför mycket som näsarbete (spår, sök, 

uppletande) samt skyddsarbete så hundarna ska klara av en stor bredd av 

kunnande och då ställs det krav. (Torgny 2007) 

Nej, det måste finnas krav på vad våra polishundar ska klara av. Harry svarade 

som Torgny gjorde som att det krävs bra hundar för att utföra det arbete dem 

gör. (Harry 2007) 

3.4 Varför använda så få raser? 

Som sagts innan så är det höga krav på hundarna på det arbete dem gör så 

behövs det rätt hundar som klarar av detta och då är schäfern eller malinoise 

lämpligast. Andra hundar kan användas om en hund är speciellt inriktad bara på 

ett moment som narkotika. Då kan man använda sig av olika retriverraser eller 

mindre hundar som är bra med att arbeta ned nosen.(Torgny 2007) 

Det finns inga andra raser att använda sig av. Schäfer och malinoise är det som 

har bredden att klara av det polisiära arbetet. I Västerbotten har vi en boxer som 
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en person har haft sen valp och den har klarat testerna. Rottweiler samt 

dobberman används inte längre för dem är inte tillräckligt lämpliga. Det finns 6 

schäfrar samt en boxer i myndigheten. (Harry 2007) 

3.5 Betalar polismyndigheterna för lite när hundarna köps in? 

När det gäller köp av hund så får man ge det pris som ligger på marknaden, är 

det en bra hund så betalar man runt 40 000 kr för en sådan. Polisen får 

konkurens från väktare från olika bevakningsföretag. Vissa hundkennlar håller 

bara på med att avla fram bruks och tjänstehundar och då kan priserna trissas 

upp ordentligt, en hund kan kosta 20-25 000 kr + moms och ibland mer. Dessa 

hundar har kanske bara då bra papper från lämplighetstestet och inte har någon 

träning bakom sig. Cheferna, hundenheten från alla län brukar träffas en 

gång/år i Karlsborg och då är en av frågarna priset man ska betala så alla 

myndigheter ligger på samma nivå så inte priset trissas upp för att någon 

myndighet betalar mer. (Torgny 2007) 

Priset får ligga på en rimlig nivå. Säger som Torgny att dem träffas en gång/år 

och har en diskussion om priserna. När det gäller priset, kommer en vanlig 

privatperson och vill sälja hund till polisen för att denna inte kan ha hunden 

kvar och det visar sig hunden är lämplig så är 20-40 000 kr mycket för en sådan 

person än en kennel som säljer för att för att tjäna pengar. (Harry 2007) 

3.6 Använder polisen sig av någon bra kennel som dem känner till 

och köper hundar av? 

I Östergötlandslän län har man kontakt med tio kennlar runt om i landet. Vad 

poliser söker då är omplaceringshundar som hundkenneln fått tillbaka av olika 

skäl. (Torgny 2007) 

I Västerbottenslän har man kontakt med några kennlar. Man köper valpen och 

sen lämnar iväg den till en fodervärd som har hunden tills den är lämplig att 

testa. Hunden är då 12-18 månader gammal. Skulle inte hunden klara testerna 

så lämnas den tillbaka till kenneln. Myndigheten har avtal med kennlarna att 

hundarna får lämnas tillbaka. (Harry 2007) 



Rapport nr. 462 

 10 

 

3.7 Övriga intervjusvar 

Intervju med anonym, 2007-11-06. 

När jag ställde frågan om vad kennlar tycker om att sälja hundar eller lämna ut 

på prov till polis i olika myndigheter? 

Personen berättar att en del seriösa kennlar inte vill sälja till polis. Kenneln vill 

veta vem som ska ha hunden om dem ska sälja eller lämna ut prov. I en del fall 

har hunden testats, kenneln har fått tillbaka hunden av olika anledningar som 

inte stämt in på hunden. Kenneln kan tycka det är bättre sälja till personer som 

bedömer hunden rätt. I en del fall när en kennel har fått tillbaka en hund från 

polisen som det har gjorts tester med, men inte räckt till utan att hunden kanske 

tagit illa vid sig, en sådan hund är svårare för kenneln sen att sälja vidare 

kanske. 

 

Följande två intervjuer är för att höra vad en hundförare vill ha ut av sin 

blivande polishund som de skall ha i tjänst.  

Intervju med Lennart Paulsson, 2007-11-08 

När Lennart fick frågan vad han vill ha ut av en blivande polishund som han har 

haft i tjänst, så svarade att det finns mycket man vill ha hos en hund. Man vill 

ha en hund som är framåt som har viljan att jobba vad det än gäller. Kamplusten 

och måttlig hårdhet är en del som Lennart tycker är viktigt hos hundens mentala 

delar.  En annan viktig del som är viktig för Lennart är hur hunden spårar, här 

vill han ha en hund som har bra spårintresse och tycker det är roligt att spåra. 

Givetvis vill man ha en som man kan lite på om något stort händer exempel om 

man utsätts för en hotfull gärningsman så ska hunden ska inte hunden backa för 

detta även om miljön kan vara jobbig för hunden med skrik och andra ljud, så 

det är en del som man kräver av en polishund. Viktig del i det hela är hur 

hunden fungerar socialt hemma, detta är en viktig del om man har familj 

hemma. Lennart tycker att det är bra att det finns krav på lämplighetstesten, är 

höga krav på polishunden. Man får göra avvägningar ibland när det gäller 
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hundens mentala delar, hur man vill ha det, ska hunden vara hård? är det för 

mycket försvar? räcker kampen? helhets bilden vill man ha bra med hunden 

berättar Lennart. Lennart säger att han tycker det är viktigt att man ska lyssna 

på äldre kollegor som har varit med förr om man är ny inom hundenheten, dem 

har så mycket rutin och erfarenhet när det gäller rätt val av hund om vad som 

passar en person bäst. 

Intervju med Ronny Adolfsson, 2007-11-15 

När Ronny fick frågan vad han önskar sig av en blivande tjänstehund så svarade 

han att han vill att hunden ska ha stor kamplust för har hunden det kommer den 

klara av mycket i sin tjänst, hunden har glädje att arbeta och mycket arbetsvilja 

i sig. Ronny berättar att han inte vill att hunden ska vara för hård eller att den 

har för stor dådkraft men att hunden ska ha temperament, kan även tänka sig 

något reserverad hund. Hunden ska passa ihop med sin förare så att dessa 

kommer överens. Den sociala biten med hunden i hemmet är också en bit som 

ska fungera. När det kommer till lämplighetstestet så tycker Ronny att det är bra 

att det är krav för det är ett måste och han tycker att det är relevanta tester 

hunden får göra. Ronny säger också att det är viktigt att rätt person utför 

testerna på hunden så testresultatet blir rätt. Miljötestet där man testar hunden 

på hala golv m.m. tycker Ronny är bra att dessa utförs, är en viktig del i arbetet. 

3.7 Kritisk granskning av resultatet 

I denna undersökning har bara två polismyndigheter intervjuats. Hade fler 

intervjuats så hade resultatet kanske blivit annorlunda. Har varje myndighet en 

arbetsplan hur de rekryterar sina hundar? Hade fler personer intervjuats hade 

det blivit fler svar och fler olika svar framförallt. I större myndigheter som 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne har de kanske ett helt annorlunda sätt 

att rekrytera blivande polishundar efter som de är så stora som myndigheter? 

Hade fler hundförare intervjuats vad de vill ha ut av en blivande polishund hade 

man kanske fått fler olika svar? 
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3.8 Resultatsammanfattning 

Det jag kommit fram till är att polismyndigheterna gör det dem kan för att få 

fram hundar. Båda myndigheterna som intervjuats säger att det blev svårare sen 

Sollefteå hundskola stängde igen, efter skolan stängde så fick de börja leta på 

den privata marknaden. Privatpersoner som hör av sig till polisen om de vill 

sälja sin hund samt att myndigheterna fick kontakt med olika hundkennlar som 

har bra material i sina hundar. Priset som polismyndigheterna betalar är rimliga, 

priserna för en bra hund kostar ungefär 40 000 kronor. När det gäller hur svårt 

det är att få tag i bra hundar om det är svårt i någon myndighet så beror det på 

hur många hundar myndigheten har i tjänst. Västerbotten som har sju hundar i 

tjänst mot Östergötland som har 21 stycken i tjänst så blir det svårare att 

rekrytera hundar. Har man fler polishundar i ett län och man kommer i obalans 

med hundarnas ”pensioner” så att många hundar får gå samtidigt, blir det mer 

krävande för då behövs fler hundar rekryteras samtidigt. 

När det gäller lämplighetstestet för blivande polishundar så måste 

polismyndigheten har krav på sina tester när det gäller vanliga 

”ordningshundar”. Den utbildning som polishundarna får krävs det att de är av 

bra material. Schäfer och malinoise är de populäraste raserna hos polisen för de 

har den bredden och kraven att klara av polisarbetet som en ”ordningshund” 

utför. En ”ordningshund” skall kunna många moment som spår, sök, 

skyddsarbete samt eventuellt ett extra moment för att bli combihund så därför 

kan man inte ha vilken hundras som helst. 
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4  Diskussion 

De resultat jag fått fram genom intervjuer är det att dessa två hundenheter gör 

det bästa de kan för att rekrytera bra blivande polishundar. Dessa två 

myndigheter arbetar på samma sätt med att ha kontakt med olika kennlar samt 

att köpa av privatpersoner som vill sälja sina hundar om de är lämpliga. Efter 

Sollefteå hundskola stängde igen fick polismyndigheterna arbeta själva med att 

rekrytera blivande polishundar. 

Att kvalitén måste vara stor på hundarna förstår man efter att ha undersökt vad 

de skall utbildas till inom alla områden så därför får man förståelse att det krävs 

lämplighets tester med krav på för blivande polishundar. Båda cheferna för 

hundenheterna är ense om att det måste finnas krav på lämplighetstesten samt 

att de är relevanta när de utförs i sina syften på hundarna. Även om hunden har 

bra tester bakom sig så finns det även det kravet att hunden måste passa in i det 

sociala hos hundföraren om denne har familj m.m. 

Att polisen använder sig av så få raser är schäfern och malinoise är för att dessa 

har den bästa bredden i sig att klara av polisarbetet som ”ordningshundar”. 

Polisen har haft rottweiler, dobberman och andra raser men dessa har inte räckt 

till. I Västerbotten har de en boxer som polishund. 

När det gäller beloppet som myndigheterna får betala för hundarna så är det 

40 000 kr. Beloppet som myndigheterna brukar ge är runt 20-40 00 kr, hamnar 

det runt 40 000 kr är det en bra hund. Detta är mycket pengar för en 

privatperson som vill sälja till polisen, men det finns kennlar som säljer hundar 

med bra testresultat och dessa vet att polismyndigheter, personer 

frånbevakningsföretag att de vill ha bra hundar och då kostar det. Polisen har 

konkurans från personer från bevakningsföretag när det gäller rekryteringen, 

dessa vill ha också ha bra hundar. Vissa kennlar som får fram bra hundar och 

som säljer till polisen får ett bra rykte om sig att de har bra hundar.  

4.1 Slutsatser 

Slutsatsen av denna undersökning är att det inte är lätt för polismyndigheterna 

att få fram hundar eftersom det inte finns tillräckligt med hundar. Jag har i mina 
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intervjuer fått fram att båda myndigheterna som jag intervjuade arbetar ungefär 

på samma sätt med att ha kontakt med olika hundkennlar samt köpa av 

privatpersoner, detta är ett bra sätt tycker jag för det finns inte så många fler 

sätt att komma i kontakt med hundar efter Sollefteå hundskola stängde igen. 

Efter intervjuer med poliser som varit hundförare så förstår man vad de 

eftersträvar hos en blivande polis hund för utav egen erfarenhet så vet jag hur 

viktigt det är att en hund ska fungera i det sociala hemma samt de egenskaper 

man önskar hos en hund för att den ska passa en i tjänsten. Alla som håller på 

med hundar tror jag har lite egna önskemål hur en hund ska vara för att man 

ska trivas med den. Lämplighetstesterna som utförs på hundarna säger alla som 

jag intervjuat att de är relevanta samt att det måste finnas krav på testerna, detta 

håller jag med om att det ska finnas krav på testerna för hundarna ska klara av 

mycket. Har varit med och sett lämplighetstester och jag tycker de är fullt 

relevanta. Bägge cheferna som intervjuades säger det att det är schäfern och 

”mallen” som har bredden att jobba som ”ordningshundar” hos polisen. När det 

gäller priset så får polismyndigheterna betala max runt 40 000 kr, 

myndigheterna brukar ge 20-40 000 kr för en hund. Polisen köper hundar av 

privatpersoner samt hundkennlar, vad jag har förstått så är det skillnad när 

man köper av olika som privatpersoner som kontaktar polisen för de vill sälja 

en hund mot en kennel som sysslar med detta att få fram bra bruks och 

tjänstehundar och har detta som sitt levebröd. Privatperson som kontaktar polis 

att de har en hund de vill sälja av olika anledningar är mer glada över att 

hunden kommer få det bra. 

4.2 Förslag 

Tycker polisen har bra lösningar med att få fram hundar som kan testas för 

polishundar. Polisen Västerbotten ide är bra med att köpa valpar och lämna ut 

dem till fodervärdar tills hundarna är mogna för tester och sen avgöra vilka som 

är lämpliga för polishundar. Detta förslag kan man lämna till andra myndigheter 

om inte de användes sig av samma sätt att få fram hundar, gäller bara för dessa 

myndigheter att hitta en bra kennel som de kan använda sig av. Problemet blir 

kanske då att blir svårt att hitta en bra kennel om alla myndigheter använder sig 

av samma metod, blir mer konkurans så att säga eftersom det inte verkar finnas 
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allt för många bra kennlar i Sverige. Ett annat förslag kan vara att importera 

hundar från andra länder och bygga upp kontakter med olika kennlar. 
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Bilaga 1 Tjänstbarhetsprov (Scäferportalen 2007) 

Tjänstbarhetsprov är ett prov som hunden skall genomgå för att vara godkänd 

tjänstehund, Proven görs i tre etapper med ett till två års mellanrum. 

 
Tjänstbarhetsprov 1  
Lydnadsprov 

Platsliggning: Momentet sker med flera hundar. Hundarna läggs bredvid 
varandra med fem meters lucka. Föraren avlägsnar sig 30 meter från hunden så 
att hunden kan se honom. Hunden skall ligga kvar i fem minuter utan att 
förflytta sig. 
Skottberördhet: Under platsliggningen skall det avlossas fem skott 50 meter 
från hundarna. Hundarna skall ligga kvar på sina platser. 
Linförighet: Hunden skall föras fritt i hängande koppel och villigt följa föraren 
på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. 
Hunden skall sätta sig ner utan att bli tillsagd när föraren stannar. 
Platsläggande: Hunden skall snabbt lägga sig ner på förarens kommando. Detta 
skall utföras under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gå minst 
femton meter från hunden. 
Inkallning: Föraren skall befinna sig 50 meter från hunden. 
Hopp över hinder: Hunden skall okopplad hoppa över hindret och på 
kommando stanna på andra sidan. 
Skyddstjänstprov 
Transport av figurant: Förare, med hunden gående vid sidan. Kommenderar 
figuranten för transport. 
Visitation: Hunden placeras för bevakning cirka tre meter från figuranten. 
Föraren visiterar figuranten och återgår därefter till hunden. 
Överfall vid visitation: När föraren kommit tillbaka till hunden efter utförd 
visitation utför figuranten ett överfall mot hundföraren vilket hunden skall 
avvärja. Föraren beordrar att stå stilla varvid hunden avbryter sitt angrepp 
genom att släppa figuranten för att därefter uppta bevakning. 

Fältprov 
Spår: Spåret är ett icke förarspår och skall vara cirka 500 meter långt och cirka 
en timme gammalt. Föraren anvisas spårets utgångspunkt. 
 
Tjänstbarhetsprov 2 
Lydnadsprov 
Platsliggning: Som i prov ett, fast här går föraren 50 meter från hunden. 
Skottberördhet: Som i prov ett. 
Linförighet: Som i prov ett, fast här ska hunden vara iförd munkorg. 
Framförgående: På kommando skall hunden i marsch gå framför föraren i 
kopplets längd. När föraren gör halt skall hunden genast stanna. 
Fritt följ: Som i momentet linförighet fast hunden bär ej munkorg och att 
hunden är okopplad. 
Platsläggande: Som i prov 1. 
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Apportering: Hundföraren kastar ett apportblock tio meter från hunden. På 
kommando skall hunden genast hämta apportblocket och avlämna det till 
föraren. 
Skall på kommando: På kommando skall hunden avge skall. 
Hopp över hinder: Som i prov ett. 
Skyddstjänstprov 
Sändande till stillastående: En figurant som befinner sig cirka 50 meter från 
hunden förflyttar sig. Föraren anropar figuranten. Föraren kommenderar 
hunden. När hunden är cirka 25 meter ifrån figuranten stannar figuranten. 
Hunden upptar bevakning av figuranten. 
Visitation: Som i prov ett. 
Fasttagande av flyende: hunden skall på kommando sändas för att stoppa den 
flyende. 
Transport av figurant: som i prov ett. 
Bevakning: Föraren placerar hunden framför figuranten på cirka tre meters 
avstånd. Föraren beger sig cirka tio meter ifrån figuranten. Efter cirka tio 
sekunder flyr figuranten och hunden skall utan påverkan av föraren hindra 
flykten. När föraren kommenderar figuranten att stå stilla skall hunden släppa 
honom och uppta bevakning. 
Revirsändande och återkallande: Figuranten befinner sig cirka 50 meter från 
hunden och förflyttar sig springandes från sidan och korsar hundens riktning. 
Föraren anropar figuranten och sänder därefter hunden för att at fast den 
flyende. Efter det att hunden sprungit cirka tio meter föraren återkallas hunden 
av föraren. 

Fältprov 
Spår: Icke förarspår. Cirka 1000 meter långt och cirka 1,5 timme gammalt. 
Spåret utgår från en cirka 25 meters lång upptagslinje. 
Vindmarkering: Föraren patrullerar med hunden på en cirka 150 meter lång 
sträcka. Hunden skall med en tydlig markering visa att han vädrar en figurant 
som befinner sig cirka 25 meter från hunden. 
Sändande med anskällning: Efter det att hunden har markerat vittringen i 
föregående moment sänds hunden på sök och skall uppta bevakning med skall 
när han anträffar figuranten. 
 
Tjänstbarhetsprov 3 
Lydnadsprov  
Platsliggande med skottprov: Som i prov två fast här skall hundarna ligga stilla 
i tio minuter och de får inte se föraren. Efter fem minuter avlossas ett skott efter 
varje minut. Avståndet mellan skytten och hundarna är 50 meter. Efter det 
femte skottet skall hundarna kvarligga en minut. 
Fritt följ: Som i prov två. 
Platsläggande: Som i prov två, fast föraren fortsätter springandes minst femton 
meter från hunden. 
Stående: Hunden stannar på förarens kommando. Ställandet utför under gång 
utan att föraren stannar, föraren fortsätter gåendes cirka femton meter från 
hunden. 
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Krypande: hunden skall ligga ner och krypa på förarens kommando. Hunden 
skall krypa cirka åtta meter och under förflyttningen ändra riktning en 
gång(höger eller vänster). 
Framåtsändande med inkallning: Hunden skall på förarens kommando bege sig 
minst tio meter framför föraren. Därefter kallar föraren in hunden under fortsatt 
marsch. Momentet utförs i motsatt riktning. I hundens väg skall det befinna sig 
fyra personer med fem meters mellanrum eller två personer med tio meters 
mellanrum. 
Apportering: Som i prov två. 
Skall på kommando: Som i prov två. 
Hopp över hinder: Som i prov två. 
Inkallande med platsläggande: föraren avlägsnar sig springandes cirka 75 meter 
från den sittande hunden. Därefter kallar föraren in hunden och när hunden har 
hunnit till halva sträckan kommenderar föraren hunden att lägga sig ner. 

Skyddstjänstprov 
Transport av figurant: Som i prov två, hunden skall vara är iförd munkorg. 
Överfall under transport: Under transporten skall figuranten på ett avstånd av 
två meter göra ett överfall mot föraren, hunden iförd munkorg skall avvärja 
överfallet. 
Revirsändande med återkallande: Som i prov två. 
Modprov med skott (anrop): Cirka 50 meter från hunden förflyttar sig en 
figurant gåendes, föraren anropar figuranten och hunden får alltså då ej lämna 
föraren för att gå till angrepp. När föraren kommenderar hunden så får hunden 
lämna föraren för att gå till angrepp. 
Modprov med skott (angrepp): Då hunden befinner sig halvvägs till figuranten 
vänder sig denne och avlossar ett skott samt springer hotande mot hunden. 
Hunden skall angripa figuranten. 
Modprov med skott (släppande): Hunden skall upphöra med angreppet. 
Modprov med skott (visitation): Föraren skall placera hunden för bevakning 
varefter föraren genomför skyddsvisitationen. 
Fritagningsförsök: Under transport av figuranten överfalls föraren av en annan 
figurant. Denna figurant skall komma ett dolt gömställe snett framifrån. Hunden 
skall avvärja överfallet genom att gå till angrepp. 
Bevakning: Hunden placeras för bevakning av figurant nummer två, föraren 
avlägsnar sig cirka 20 meter från hunden med figurant nummer ett. Efter cirka 
20 sekunder flyr figurant nummer två och hunden skall hindra honom från att 
göra detta genom att gå till angrepp. Föraren kommenderar figuranten att stå 
stilla varvid hunden skall släppa figuranten och uppta bevakning av honom. 
Sändande till stilla stående: Som i prov två. 
Fältprov 
Uppletande av spår: spårets utgångspunkt skall ligga utmed en cirka 50 meter 
lång upptagningslinje. Hunden skall arbeta självständigt och föraren skall 
meddela när hinden hittat spåret. 
Spårning i terräng: Icke förarspår. Spåret skall vara cirka 2000 meter och två 
timmar gammalt. Spåret skall läggas i omväxlande terräng och inneha flera 
riktningsförändringar. Det skall finnas sju apporter i spåret. 
Spårning i tätort: Icke förarspår. Cirka 200 meter långt och tio minuter 
gammalt. Spåret skall vara på hårt underlag. 
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Uppletande av föremål: hunden skall på tio minuter söka genom ett område som 
är 30 gånger 30 meter. I detta område finns fyra olika föremål varav två är 
metallföremål. 
Eftersök av person inomhus: En för hunden dold och oåtkomlig figurant 
placeras i en lokal på cirka 500-800 kvm, om möjligt så skall lokalen vara 
mörklagd. När hunden skäller skall föraren bege sig till hunden, beordra fram 
figuranten, avvisitera honom samt föra honom till ingången. 
Eftersök av person utomhus (räddningssök): I ett område som är cirka 400 
gånger 100 meter i kuperad terräng med skiftande vegetation skall det finnas 
minst två figuranter varav en skall vara helt dold. En av figuranterna skall vara 
helt orörlig (fingerat medvetslös). Området skall vara avvallat. Hunden skall 
markera med skall när den finner en figurant. 
Då hunden är godkänd i tjänstbarhet 3 kan specialutbildning ges, t ex 
narkotikasök, vattensök, vapensök osv. detta är dock frivilligt. 
(Schäferportalen 2007) 

 
 
 


