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Abstract
Den svenska polisen har stor användning av hundar i det operativa polisarbetet.
Hundar används bland annat för att eftersöka försvunna personer, spåra
gärningsmän, skingra folkmassor, uppleta bevisföremål, söka narkotika och
mycket mer. Polishundar brukar delas in i kategorierna ÖVS-hundar
(övervakningshundar), specialsökhundar och kombihundar. De regionala
myndigheterna bestämmer själva hur hundverksamhen ska vara utformad i länet.
Den här rapporten tar sikte på att beskriva hur polishundsverksamheten ser ut i
Skellefteå. Under våren 2007 skedde en omstrukturering av hundverksamheten i
Västerbotten. Myndigheten bestämde att det inte längre skulle finnas någon egen
ÖVS-hund i Skellefteå. Det bestämdes även att det i Skellefteå skulle startas upp
ett nytt projekt med att utbilda en brottsplatsundersökningshund. För att få en bild
av varför omstruktureringarna genomfördes har intervjuer hållits med personer
som är insatta i frågan. Rapporten visar att omstruktureringen främst berodde på
svårigheter att hitta kompetent personal som kunde utbilda polishundarna i
Skellefteå. Vidare visar rapporten på ekonomiska motiv bakom
omstruktureringen.
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Inledning
Jag har valt att skriva om polishundsverksamheten i Skellefteå. Arbetet kommer
främst att rikta in sig på att beskriva de strukturella förändringar som har gjorts på
hundverksamheten i Västerbotten och vad som föranledde dessa. Eftersom jag
kommer att göra min aspiranttjänstgöring i Skellefteå och samtidigt aspirerar på att
bli hundförare någon gång i framtiden tycker jag att det är angeläget att ta reda på
hur hundverksamheten ser ut. Detta arbete hoppas jag även blir till glädje för andra
som vill få information om polisens hundverksamhet i Skellefteå.
I Sverige finns idag cirka 430 tjänstehundar vid polisen. De flesta av dessa hundar
är så kallade övervakningshundar (SOU 2005:75). En övervakningshund är utbildad
i personspår, personsök, uppletande av föremål, skyddsarbete och har även
genomgått en gedigen lydnadsdressyr. Ett fåtal tjänstehundar inom polisen är så
kallade specialsökhundar. Dessa hundar är renodlade sökhundar och är experter på
att söka efter olika preparat och ämnen som är svåra att hitta utan hundens nos.
Sökhundarna kan delas in i narkotikahundar, bombhundar, ammunitions/vapenhundar, brandhärdshundar och kriminalsökshundar. Narkotikahundarna
används oftast för att leta efter narkotika vid husrannsakningar. Bombhundarna är
utbildade på att söka efter sprängmedel och används oftast för att söka av arenor och
stora lokaler innan arrangemang och evenemang hålls, men användas även vid andra
tillfällen då polisen misstänker att det finns sprängmedel gömda. Ammunitions- och
vapenhundar letar, som framgår av namnet, efter ammunition och vapen.
Brandhärdshunden försöker identifiera var en specifik brand uppkommit och letar
då oftast efter resterna av de ämnen som används vid antändningen av den anlagda
branden. Kriminalsökhunden är utbildad på att markera dofter från kroppsdelar och
människolik och den används både på vatten och på land. Vidare finns även
tjänstehundar som har både övervakningshundens utbildning samt någon av de ovan
nämnda sökinriktningarna. Dessa hundar brukar kallas för kombihundar.
Varje polismyndighet bestämmer själv omfattningen och inriktningen på
hundverksamheten, dvs. antalet tjänstehundar och hur de ska användas. Således
skiljer sig hundverksamheten åt lite mellan myndigheterna. Det är även fritt fram för
varje enskild myndighet att knyta avtal med ideella hundorganisationer. Detta
1
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innebär att polismyndigheten kan utnyttja civila hundekipage vid eftersök av
försvunna personer och vid lavinolyckor (FAP 214-1).
För att bli polishundförare krävs att polismannen skall ses som särskilt lämpad som
polis och klara antagningsproven (FAP 214-1, TjF 1999:2 Västerbotten). Efter att ha
klarat antagningsproven väntar en längre grundutbildning för hundförare. När
grundutbildningen är genomförd är hundföraren klar att ta en hund i tjänst. Ekipaget
kontrolleras sedan årligen för att tillse att hund och förare håller de krav som ställs
på dem (FAP 214-2). Ungefär 6-8 timmar per vecka är schemalagd träningstid med
hund för hundföraren.

1.1

Bakgrund
Inom Västerbottens polismyndighet fanns det fram till mitten av år 2007 fem
hundförare med övervakningshund. En av dessa hundar var placerade i polisområde
Skellefteå. Vidare fanns det inom polismyndigheten två renodlade narkotikahundar
samt en brandhärdshund. Ingen av dessa var placerade i polisområde Skellefteå
(Regional rapport avseende hundverksamheten i Västerbotten, diarienummer AAC966-8926-06). Enligt det senaste beslutet, 2007-04-20, bestämdes det att Skellefteå
skall ha två specialsökhundar med inriktning mot narkotika och en specialsökhund
med inriktning mot brottsplatsundersökningar. I Umeå skulle det finnas tre
specialsökhundar med inriktning mot narkotika. Beträffande övervakningshundar så
föreskrev det nya beslutet att antalet skulle utökas till att omfatta totalt nio
övervakningshundar i Umeå. I Skellefteå skulle det däremot fortsättningsvis inte
finnas någon övervakningshund (Beslutades av Tf länspolismästare Krister
Sandqvist, diarienummer AAC-966-8926-06).

1.2

Syfte
Jag vill med denna uppsats ta reda på hur polishundsverksamheten i Skellefteå ser ut
och varför den omstrukturerades våren 2007.
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Frågeställningar
Vad låg till grund för de omstruktureringar som började genomföras på
polishundshundverksamheten i Västerbotten under mitten på år 2007?
Vilka eventuella konsekvenser kommer omstruktureringen att innebära för det
operativa polisarbetet i Skellefteå?
Hur och när kommer brottsplatsundersökninghunden att användas i det operativa
polisarbetet?

1.4

Avgränsningar
Jag har valt en geografisk avgränsning. Jag kommer att studera hur
hundverksamheten ser ut i Skellefteå. För att lättare förstå situationen i Skellefteå
kommer även övriga polisområden i Västerbotten och beslut gällande hela
myndigheten att nämnas.

1.5

Tillvägagångssätt
Informationen till det här arbetet kommer att hämtas från rapporter, utredningar och
facklitteratur som rör det aktuella området. Jag kommer även att intervjua Magnus
Lundin (hundförare till den nya brottsplatsundersökningshunden i Skellefteå),
Micael Lindahl (chef operativa avdelningen polisområde Skellefteå) och Harry
Nilsson (länshundsbefäl).
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2 Teori / bakrundsfakta
Följande kapitel kommer att förklara några centrala begrepp för att lättare förstå
resultatdelen. Även kostnader för hundverksamheten samt det beslutet som låg till
grund för omstruktureringen kommer att förklaras.

2.1
2.1.1

Begrepp
Polishundenheten, Rikskriminalpolisen
På riksnivå finns en central hundenhet, Rikskriminalpolisens polishundtjänst, som
bland annat utbildar hundförare och –instruktörer och meddelar föreskrifter för
polisens hundverksamhet. Polishundtjänsten utövar även tillsyn över
polishundsverksamheten i landet.

2.1.2

Övervakningshund, så kallad ÖVS-hund
Totalt har den svenska polisen cirka 430 hundar, varav merparten, 395 stycken, är så
kallade övervakningshundar (ÖVS-hundar). Detta är de ”klassiska” polishundarna
som är utbildade i personspår, personsök inom- och utomhus, uppletande av
föremål, skyddsarbete med mera. Spårning innebär att hunden följer ett spår efter en
människa. De mest avancerade ÖVS-hundarna skall som minimikrav klara av att
följa ett mer än två kilometer långt spår som är minst två timmar gammalt. De skall
även kunna spåra 200 meter i stadsmiljö. Hundens spårförmåga kan bland annat
användas för att med utgångspunkt från en brottsplats förfölja en brottsling. Vid
personsök arbetar hunden kopplad eller lös och försöker att med hjälp av luktsinnet
och via vindburen vittring till exempel finna personer som gått vilse. Uppletande av
föremål utnyttjas bland annat vid brottsplatsundersökningar och för att genomsöka
ett område där ett gripande ägt rum. Syftet är att finna föremål som kan vara av
betydelse för utredning av brottet, exempelvis narkotika eller vapen som den gripne
kan ha slängt ifrån sig. Vid skyddsarbete används hunden till exempel för att avvärja
angrepp på hundföraren eller för att stoppa en flyende brottsling. Den viktigaste
skyddsfunktionen är dock sannolikt hundens avskräckande verkan, det vill säga att
hundens närvaro förhindrar att ett överfall eller rymningsförsök över huvud taget
äger rum (SOU 2005:75).
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2.1.3 Tjänstbarhetsproven
För dresserade övs-hundar används flera prov med varierande svårighetsgrad för att
avgöra deras tjänstbarhet. Det första provet, Tjänstbarhetsprov 1, innebär att hunden
testas i grundläggande lydnads-, skydds- och spårarbete. Om hunden godkänns kan
den börja användas i tjänst, dock med vissa begränsningar. Efter ett år i tjänst skall
hunden genomgå Tjänstbarhetsprov 2 som ställer högre krav, och efter högst två år
skall hunden klara Tjänstbarhetsprov 3 vilket är slutprovet för en fullt utbildad övshund. Då testas en rad olika moment; lydnad, skyddsarbete, uppletande av spår, spår
i terräng, spår i tätort, uppletande av föremål samt eftersök av person inomhus och
utomhus. Detta prov måste sedan göras om varje år med godkänt resultat för att
hunden skall få vara kvar i tjänst (FAP 214-2).

2.2

Kostnader för hundverksamheten
De regionala polismyndigheterna bestämmer själva hur hundverksamheten ska se ut
och de ansvarar även själva för kostnaderna.
Polismyndigheternas kostnader för en hundförare är högre jämfört med en vanlig
ordningspolis. Det beror på att myndigheten måste betala anskaffningskostnader,
försäkrings- och veterinärkostnader för polishunden. En polishund kostar i
genomsnitt 30 000 kr i inköpspris och en liten andel av de hundar som köps in
kasseras på grund av sjukdom eller av dressyrmässiga tillkortakommanden.
Veterinärvårdskostnaderna uppgår till ungefär 4500 kronor per år och hund (SOU
2005:75).
Vidare hör att 25 % av varje hundförares arbetstid utgörs av träning och dressyr.
Detta ger en genomsnittlig lönekostnad för arbete med dressyr på ungefär 100 000
kronor per förare och år. Utöver den fortlöpande dressyren betalar myndigheten
även kostnader för hundförarens grundutbildning, 65 000 kr, som sker på central
nivå och de vidareutbildningar som kan ligga på central eller regional nivå. Även
kostnader för förvaringsutrymmen och specialutrustning tillkommer (Intervju med
Harry Nilsson, länshundbefäl Västerbotten).
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Omstruktureringen / beslutet
Krister Sandqvist, tf länspolismästare i Västerbotten, beslutade den 18 december
2006 om direktiv angående översyn av hundverksamheten i Västerbotten (AAC966-8926-06). I enlighet med direktiven tillsattes en utredningsgrupp den 19 januari
2007 som skulle inventera den befintliga hundverksamheten och lämna förslag till
hur hundverksamheten framgent bör vara utformad i Västerbotten. Utredningen stod
klar den 29 mars 2007.
I utredningen går det att läsa om hur hundverksamheten var utformad fram till den
tidpunkt då utredningsgruppen initierades. Inom Västerbottens polismyndighet
fanns det totalt fem hundförare med övervakningshund, så kallad ÖVS-hund. Fyra
hundförare var placerade vid ordningsavdelningen i polisområde Umeå/Södra
Lappland och en vid utrycknings- och centrumenheten i polisområde Skellefteå.
Ingen av dessa hundar var kombihundar, det vill säga ÖVS-hundar med en specifik
sökkompetens, exempelvis narkotikasök. Vidare går det av utredningen att läsa att
det inom polismyndigheten fanns två specialsökhundar med inriktning mot
narkotika samt en brandhärdshund som fanns placerad på den tekniska roteln.
I utredningen framgår det att det endast fanns en hundinstruktör som tillika var
länshundbefäl, och myndigheten var i behov av externa instruktörer och figuranter.
Hundförarna hade cirka tio timmars utbildning per vecka. Denna utbildning var
kopplad till tjänsten och de hade utryckningsberedskap under utbildningstiden.
Kartläggningen visade vidare att hundförarna mest arbetade kvällar och nätter men
att det på grund av för få hundpatruller inte gick att fullt täcka behovet av hundar
under frekvent tid. Av statistik från 2006 framgick bland annat att det skedde flest
hundingripanden mellan klockan 15-03 (AAC-966-8926-06).
När utredningen stod klar presenterades ett förslag till hur hundverksamheten ska
vara utformad fortsättningsvis. Av förslaget går att läsa att det i polisområde
Umeå/Södra Lappland skall finnas totalt nio hundförare med ÖVS-hundar. Dessa
hundförare ska vara placerade i Umeå och strävan skall vara att utbilda några av
ÖVS-hundarna till kombihundar. Vidare går att läsa att det i Umeå/Södra Lappland
skall finnas totalt tre hundförare med specialsökhundar med inriktning mot
6
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narkotika. I polisområde Skellefteå skall det finnas totalt två hundförare med
renodlade narkotikahundar. Det skall även i Skellefteå startas upp ett nytt projekt
med en så kallad brottsplatsundersökningshund. Fortsättningsvis skall det även
finnas en brandhärdshund som skall finnas tillgänglig för alla polisområden i
Västerbotten.
I förslaget lyftes även fram att det även skall utbildas två hundinstruktörer till för att
möta behovet bättre.
Den 20 april 2007 beslutade Krister Sandqvist, Tf länspolismästare i Västerbotten,
att hundverksamheten vid polismyndigheten skall utformas i enlighet med
utredningsgruppens förslag.
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Som har framgått av teoridelen fattades det under våren 2007 ett beslut vilket
innebär strategiska och operativa förändringar för hundverksamheten i Västerbotten.
Jag har intervjuat två personer för att få deras syn på vad som låg till grund för
omstruktureringarna.

3.1.1 Intervju med Harry Nilsson, länshundbefäl Västerbotten
Harry Nilsson, länshundbefäl Västerbotten, menar att omstruktureringarna var
nödvändiga för att kunna hålla en god kvalité i verksamheten. Beslutet innebär att
antalet ÖVS-hundar kommer att öka från de tidigare fem till att bli nio stycken till
antalet. På så sätt kommer tillgängligheten av ÖVS-hundar med förare säkerställas
över tid. De nya förändringarna innebär att alla ÖVS-hundar kommer att utgå från
polisområde Umeå.
Anledningen till att man valt att ha alla ÖVS-hundar placerade i ett och samma
polisområde är av strategiska skäl. På så sätt blir hundträningarna mer effektiva.
Som situationen har varit och fortfarande är har det varit svårt att hitta lämpliga
instruktörer till hundförarnas hundträningar. Externa instruktörer har fått hyras in.
Men i början av år 2008 utbildades en hundförare till instruktör och ytterligare en
skall skickas på instruktörsutbildning inom kort. En bidragande faktor till att man lät
besluta om att ta bort ÖVS-hunden i Skellefteå var just att det var svårt att hitta
instruktörer som kunde hjälpa till att säkerställa hundens dressyrstatus och
tjänstekvalité. För att en ÖVS-hund skall fungera tillfredsställande krävs mycket
skickliga instruktörer och figuranter under hundens fortlöpande träning. Exempelvis
kan nämnas så kallade skyddsfiguranter som hundarna övar sina skyddsmoment på,
men även figuranter som hundarna kan träna eftersök på. Så utbildningen av ÖVShundar ställer högre krav på att det finns tillgängliga figuranter under träning. När
det gäller utbildning för specialsökhundar är inte behovet lika stort av figuranter och
instruktörer. Hundföraren kan själv klara av det mesta av hundens dressyr och
utbildning.
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På frågan hur tillgängligheten av ÖVS-hundar skall säkerställas geografiskt nu när
alla ÖVS-hundar utgår från lokalområde Umeå svarar Harry att Skellefteå kommer
att bli lite lidande. ÖVS-hundarna med placering i Umeå skall täcka hela länet
geografiskt. Det vill säga att ÖVS-hundarna med förare ska vara beredda på att
rycka ut till Skellefteå när de efterfrågar ÖVS-hundens tjänster. Att beakta då är den
tid det tar för hundpatrullen att köra från Umeå till Skellefteå. Framkörningstiden
kan bli upp till 1,5-2h vilket försämrar chanserna avsevärt att exempelvis spåra en
försvunnen gärningsman. Harry menar att denna situation kommer att vara
annorlunda efter sommaren 2008. Då har det bestämts att en till två hundpatruller
skall uppehålla sig i lokalområde Skellefteå under frekvent tid. Hundpatrullerna
kommer visserligen fortfarande att utgå sina pass från Umeå men åker direkt till
Skellefteå efter passpågången. När detta har börjat ske kommer tillgängligheten av
hundar med förare även att säkerställas i Skellefteå.
Harry berättar att även kontrakterade räddningshundar finns beredda att rycka ut och
eftersöka försvunna personer. Det är Krisberedskapsmyndigheten som initierat
projektet med räddningshundar. Utbildningen av hund och förare sker i Svenska
brukshundklubbens regi. Efter avslutad utbildning med godkända resultat har
hundekipaget möjlighet att knyta ett avtal med polismyndigheten. I avtalet framgår
att polismyndigheten har möjlighet att anlita räddningshunden vid eftersökande av
försvunnen person. Räddningshundsekipage används inte av polisen för
eftersökande av gärningsmän utan används vid räddningsaktioner, exempelvis för
att leta reda på svamp- och blåbärsplockare som förirrat sig i terrängen. I Skellefteå
finns idag två räddningshundar kontrakterade men Harry jobbar på att kontraktera
ytterligare två räddningshundar till Skellefteå. Räddningshundsekipagen behöver
inte ligga i beredskap och något tvång att infinna sig föreligger inte. Utan
samarbetet bygger på frivillighet och genom att öka antalet räddningshundsekipage
från två till fyra stycken i Skellefteå skulle tillgängligheten på
räddningshundsekipage säkerställas över tid.
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3.1.2 Intervju med Micael Lindahl, chef operativa avdelningen Skellefteå
Jag har även intervjuat Micael Lindahl ,chef operativa avdelningen polisområde
Skellefteå, för att få hans syn på vad som låg till grund för omstruktureringen av
hundverksamheten.
Micael berättar att den hundverksamhet som bedrivits i Skellefteå, innan
omstruktureringarna infördes, inte riktigt motsvarade de förväntningar som ledning
och operativ personal haft på den. Att hundverksamheten inte fungerade optimalt
berodde på flera olika faktorer. Den största faktorn var att det var svårt att bedriva
utbildning och hundträning på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Det var svårt att
hitta kompetenta instruktörer som med kontinuitet kunde träna hund och förare i
Skellefteå. De dåliga träningsförutsättningarna för hund och förare ledde till att det
var svårt att få hundarna godkända i de tjänstbarhetsprov som hundarna skall klara
av för att få användas i tjänst. Micael berättar att av de tre hundar i Skellefteå som
var tilltänkta som ÖVS-hundar, användes bara en i tjänst. De andra två kunde inte
arbeta i tjänst på grund av att de inte klarade av tjänstbarhetsproven. Detta i sin tur
gjorde att de hundrelaterade polisjobben höll en dålig standard.
För att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig hundverksamhet med ÖVShundar av god kvalité krävs att det finns helst fler än fem hundekipage. Med bara en
fungerande ÖVS-hund i tjänst blir tillgängligheten lidande, arbetsbelastningen för
hundföraren för hög och användningen av instruktörer blir irrationell. När det gäller
specialsökhundar är förutsättningarna annorlunda. Dessa kräver mindre utbildningsoch träningsinsatser och är således lättare att få godkända som tjänstehundar.
Eftersom situationen i Skellefteå var sådan att det var svårt att bedriva en
hundverksamhet med fungerande ÖVS-hundar var det bästa att satsa på att bygga ut
den fungerande hundverksamheten i Umeå. Naturligt då var att satsa på
specialsökhundarna i Skellefteå. Studerar man i vilka situationer man har störst
behov av polishund i Skellefteå så är det i samband med narkotikabrottslighet och
annan brottsplatsundersökning. När det gäller behovet av att använda hund i
samband med våldsanvändning så har det i stort sett varit obefintligt i Skellefteå de
senaste 7 åren. Som tidigare har sagts krävs minst fem ÖVS-hundar för att kunna
bedriva en väl fungerande hundverksamhet. Det är osäkert att det antalet står i
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proportion till det behov och den budget som råder i Skellefteå. Skellefteå är en
relativt liten stad som inte har den brottsstruktur som man finner i de större städerna.
I de större städerna kommer ÖVS-hundens färdigheter bättre till användning. I
storstäderna har man exempelvis större glädje av hundens skyddsutbildning som kan
användas i samband med insatser mot stora folkmassor.
Ur kostnadssynpunkt så går det inte att ha en hundverksamhet som den som har
funnits tidigare. Kostanden för ett hundekipage motsvarar kostnaden för en och en
halv ordningspolis. Fungerar inte hundekipaget optimalt så står inte den kostnaden i
proportion till det utbyte man får. Mot bakgrund av detta är det i dagsläget mest
effektivt att bedriva en hundverksamhet beståendes av endast specialsökhundar i
Skellefteå.
Verksamheten med renodlade sökhundar svarar bättre mot det mängdbrottsuppdrag
som har införts inom polisen. Det övergripande målet är att långsiktigt minska
mängdbrottsligheten och öka antalet personuppklarade brott. Det viktigaste
användningsområdet för polishundar i Skellefteå är idag främst riktat mot att leta
föremål och höja kvalitén på brottsplatsundersökningar samt sök av narkotika. För
att höja kvalitén på brottsplatsundersökningar har Skellefteå i samråd med
rikskriminalens polishundenhet startat upp ett projekt med en så kallad
brottsplatsundersökningshund.

3.2

Brottsplatsundersökningshund

3.2.1 Intervju med Magnus Lundin, hundförare
Till de nya omstruktureringarna på hundverksamheten i Skellefteå hörde att starta
upp ett nytt projekt, att ta fram en renodlad brottsplatsundersökningshund. Jag har
intervjuat Magnus Lundin, hundförare till den hund som ingår i projektet, för att ta
reda på varför detta projekt initierades och hur hunden är tänkt att användas.
Magnus berättade att han under hösten 2007 fick i uppdrag att vara hundförare till
den hund som skulle utbildas till brottsplatsundersökningshund. Projektet är en
produkt av de strategiska förändringar som gjorts på hundverksamheten.
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Polisledningen i Skellefteå menar på att en brottsplatsundersökningshund bättre
skulle svara mot de verksamhetsmål som är uppsatta i Skellefteå. Skellefteå har
under de senaste åren arbetat med införandet av mängdbrottsuppdraget enligt
metodiken i polisens nationella utredningskoncept (PNU) och polisens
underättelsemodell (PUM). PNU innefattar beskrivningar av vad polisen bör göra
för att effektivisera och höja kvaliteten på utredningsverksamheten. PNU behandlar
en mängd frågor, bland annat hur fler gärningsmän skall bindas till brott genom att
fler brottsplats- och kriminaltekniska undersökningar skall genomföras med högre
kvalité. PUM är en modell som beskriver hur polisen skall arbeta
brottsförebyggande genom en strukturerad underrättelseprocess, ledning och
styrning samt operativa genomföranden. Ledningen i Skellefteå vill utforma
hundverksamheten så att den samklangar med metodiken i PNU och PUM. Så av
den anledningen valde man att satsa på en hund som enbart arbetar med att leta
föremål och höja kvalitén på brottsplatsundersökningar.
Brottsplatshunden skall medverka vid undersökningar av brottsplatser utomhus. Och
vid fynd av föremål med mänsklig vittring skall hunden påvisa föremålet utan att
vidröra det. Att hunden inte får gripa föremålet har naturligtvis att göra med att
bevisningen inte ska bli kontaminerad eller förstörd. Magnus får minst sex timmars
instruktörledd dressyr per vecka och utöver det tränar Magnus många timmar per
vecka under sin egen fritid. Det kräver stor uppfinningsrikedom från Magnus sida
när han tränar hunden. Det är viktigt att ständigt variera sökövningarna så att
hunden inte låser sig vid en viss typ av föremål. Hunden skall kunna markera alla
upptänkliga föremål som bär människans vittring, allt från en knappnål till större
föremål som kläder. Hunden skall vara ett hjälpmedel som för det första hittar
föremål som är svårt att hitta med det mänskliga ögat och som för det andra
selekterar fram föremål som en människa vidrört på ett eller annat sätt. Med hjälp av
hundens nos kan man då söka av en större brottsplats mycket snabbare och säkrare
än om man saknade hund.
Brottsplatshunden skall även utbildas att genomföra spårning i såväl tätort som
terräng, och syftet med detta är att hunden vid särskilda tillfällen, då ej
konfrontation med eventuella gärningsmän föreligger, kunna spåra och tillföra
viktig information till händelser. Det kan exempelvis röra sig om så kallad
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bevisspårning. Detta går ut på att hunden bakspårar från den plats där en
gärningsman har blivit gripen för att se var gärningsmannen har kommit ifrån.
Hunden kanske spårar från den plats där gärningsmannen påträffades av polis fram
till den plats det specifika brottet har begåtts. Denna typ av spårning är ett bevis som
oftast brukar kunna väga tungt i en eventuell rättegång.
När brottsplatshunden fungerar fullgott i det ovanstående kommer det att beaktas
om denna typ av hund även skall tränas för att markera sperma på brottsplatser
utomhus.
Magnus med hund kommer i början av april att avlägga det praktiska tjänsteprov
som rikskriminalpolisens hundenhet har utformat. Det är även personal från
rikskriminalens hundenhet som är provledare och avgör om provet blir godkänt eller
ej. De delar som Magnus och hans hund ska klara är lydnaden i tjänstbarhetsprov 1,
tjänstbarhetsprov 3:s uppletande av föremål med påvisande markering samt
tjänstbarhetsprov 3:s spårning i terräng och tätort.
Magnus berättar att han har en mycket duktig hund och han tror att de tillsammans
kommer att klara av provet. Magnus berättar vidare att hans hund i stora delar har
alla de dressyrbitar som en övervakningshund har och att han gärna sett att han hade
fått använda alla resurser som hans hund har. Som reglementet ser ut idag får varken
hans hund eller narkotikasökhundarna användas för att spåra om det finns risk att
konfrontera gärningsmannen i spåret. Det tycker Magnus är slöseri med resurser
men han tröstar sig med att det nu pågår en revidering av de föreskrifter som styr
hundverksamheten. Revideringen kommer förmodligen att vara klar i slutet på år
2008. Det nya reglementet kommer förmodligen innebära att det blir lättare för de
enskilda polismyndigheterna att själv skräddarsy sin polishund utifrån de specifika
behov som råder lokalt. Även de tre tjänstbarhetsprov som berör ÖVS-hundarna
kommer förmodligen att ersättas med endast två tjänstbarhetsprov. Vissa
dressyrbitar som det tidigare har varit krav på, exempelvis kryp och
framförsändande, kommer att tas bort. Detta på grund av att dessa dressyrmoment
saknar förankring i tjänstearbetet och istället bara försvårar för många hundförare
när de ska köra upp sin hund i de olika tjänstbarhetsproven. Så framgent kommer
förmodligen tjänstbarhetsproven fästa större vikt vid de dressyrmoment som är
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adekvata ur tjänstesynpunkt och moment som saknar betydelse i hundens
tjänsteutövning kommer att försvinna.

3.3

Kritisk granskning av resultatet
Informationen i resultatet är hämtat från de tre intervjuer som har gjorts. Dessa tre
personer är väl insatta i hundverksamheten i Skellefteå. De tre personerna har olika
roller inom verksamheten och det är något som kommer till uttryck i intervjuerna.
Intervjupersonerna har ibland olika utgångspunkter i sina resonemang. Det går
exempelvis att skärskåda att Micael Lindahl förhåller sig mer till den ekonomiska
biten när han talar om hundverksamheten. Magnus Lundin däremot berättar utifrån
sin situation som hundförare till en hund som inte får komma till sin fulla rätt. När
man studerar hur Harry Nilsson har svarat så bör beaktas att han är placerad i Umeå
där hundverksamheten har expanderat till skillnad från vad som är fallet i Skellefteå.
Vidare bör sägas att jag som författare och intervjuledare valt att inte citera
ordagrant det som sagts under intervjuerna. Istället valde jag att med egna ord fläta
ihop det som sagts. En konsekvens av att inte återge intervjuerna ordagrant blir att
jag som författare gör mina egna subjektiva tolkningar av intervjupersonernas svar.
Även mina förväntningar på intervjupersonernas svar kan ha påverkat resultatet,
likväl som att jag som intervjuledare omedvetet kan ha påverkat intervjupersonerna.

3.4

Resultatsammanfattning
Anledningen till att polismyndigheten i Västerbotten bestämt att polisområde
Skellefteå inte ska ha några egna ÖVS-hundar beror dels av bristen på kompetenta
instruktörer och figuranter. I Skellefteå har det tidigare funnits tre stycken tilltänkta
Övs-hundar. Men på grund av att två av hundarna ej klarade tjänstbarhetsproven har
endast en hund kunnat användas i tjänst. Micael Lindahl, operativ chef Skellefteå,
menar på att det inte går att bedriva en undermålig hundverksamhet av kostnadsskäl.
Kostnaderna för en hundförare motsvarar ungefär kostnaderna för en och en halv
ordningspolis. Det blir mer kostnadseffektivt och rationellare ur träningssynpunkt
att låta alla ÖVS-hundar utgå från Umeå. ÖVS-hundarna som utgår från Umeå skall
vara beredda på att rycka ut på jobb i Skellefteå.
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Harry Nilsson, länshundbefäl Västerbotten, menar att tillgången på ÖVS-hundar i
Skellefteå under en övergångsperiod kommer att vara begränsad. Detta beror på att
alla ÖVS-hundar nu skall utgå från Umeå, vilket medför långa framkörningstider för
hundförarna när de ska åka på jobb i Skellefteå. Många hundjobb i Skellefteå kan
komma att bli inaktuella på grund av den långa tid det tar för hundförarna i Umeå att
ta sig till Skellefteå. Att snabbt kunna ta sig till den aktuella platsen är mycket
viktigt för att hundförare och hund ska kunna göra ett bra jobb. Harry menar att
denna problematik inte kommer att finnas efter sommaren 2008 då det är bestämt att
minst 1 hundförare med ÖVS-hund direkt efter passpågång ska åka till Skellefteå
och finnas tillgänglig där under hela passet.
Av resultatet framgår även att polisen har kontrakterat civila
räddningshundsekipage. Dessa ekipage ska kunna användas vid räddningsinsatser
och eftersökanden av försvunna personer. Dessa ekipage får inte vara till hjälp när
polisen söker efter en gärningsman.
Resultatet visar även på att polisen under de senaste åren arbetat med införandet av
mängdbrottslighetsuppdraget. Av uppdraget följer bland annat att fler gärningsmän
skall bindas till brott genom att fler brottsplats- och kriminaltekniska
undersökningar skall genomföras med högre kvalité. Projektet med en
brottsplatsundersökningshund är ett resultat av mängdbrottslighetsuppdraget. Till
brottsplatsundersökningshundens uppgift hör att söka av brottsplatser för att finna
föremål med mänsklig vittring. Hunden skall även kunna bevisspåra, det vill säga
spåra för att avgöra varifrån en gärningsman har kommit och på så sätt eventuellt
kunna knyta en gärningsman till en specifik brottsplats.
Det finns i Skellefteå, utöver brottsplatsundersökningshunden, två renodlade
narkotikahundar. Dessa hundar kommer att bidra till att höja kvalitén på
brottsplatsundersökningar. Dessa hundar får endast användas till att eftersöka
narkotika och får således inte användas till att eftersöka gärningsmän.
Brottsplatsundersökningshunden och de två narkotikahundar som finns placerade i
Skellefteå är hundar som skulle kunna användas bredare. Det reglemente som styr
användningen av specialsökhundar tillåter ej det. Men reglementet håller på att
revideras och i slutet på år 2008 kommer det förmodligen bli lättare för de regionala
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polismyndigheterna att skräddarsy sina egna hundar. Reglementet för
tjänstbarhetsproven kommer förmodligen utformas så att de tar mer sikte på reella
tjänstekrav.

4

Diskussion
Av resultatet framgår att det i Skellefteå rådde brist på kompetenta hundinstruktörer
som med kontinuitet kunde bedriva en kvalitetssäker träning och dressyr av
polishundarna, främst ÖVS-hundarna. Detta i sin tur ledde till att endast en ÖVShund kunde användas i tjänst. Av resultatdelen framgår inte varför det var svårt att
hitta kompetenta instruktörer. Här kan spekuleras i om tjänsten inte gjorts tillräckligt
attraktiv, om myndigheten inte lagt ner tillräckligt mycket tid och resurser vid
rekryteringsförfarandet eller om det var så krasst att det helt enkelt inte gick att hitta
den rätta för jobbet, trots nerlagd tid och tillräckliga resurser. Om det nu hade
funnits lämpliga instruktörer i närheten av Skellefteå hade fler hundar då klarat
tjänstbarhetsproven? Eller är det så att en del av problematiken kan härledas till
ekonomiska intressen. Som framgår av teorikapitlet är hundverksamheten
förknippad med kostnader. Det är något även Micael Lindahl lyfter i resultatdelen
när han berättar att kostnaden för en hundförare med hund motsvarar kostnaden för
en och en halv ordningspolis. Vidare sa Micael i resultatdelen att den
hundverksamhet som fanns i Skellefteå inte levde upp till de förväntningar som
fanns på den. Förklaringen till varför inte hundverksamheten fungerade optimalt
svarade sedermera Micael på när han i en annan mening menade på att det krävs
minst fem hundar för att verksamheten skall fungera på ett fullgott sätt. Förenklat så
blir det en ekvation som inte går ihop. Utifrån givna förutsättningar är det kanske en
rimlig logik att hundverksamheten inte fungerar optimalt. Hade polisen i Skellefteå
tillskjutit mer pengar till hundverksamheten hade de kunnat ha fler hundar och
kvalitén hade ökat. Fler hundar hade sannolikt klarat tjänstbarhetsproven och det
hade varit lättare för hundförarna att leva upp till de förväntningar de har på sig. En
rimlig tolkning torde vara att det till vissa delar är ekonomiska motiv bakom
omstruktureringen. Något som ytterligare talar för det är det faktum att polisen i
Skellefteå fortfarande ska ha en hundverksamhet kvar, men en hundverksamhet som
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är mer kostnadseffektiv. Att ta fram renodlade sökhundar är billigare och kräver
mindre utbildnings- och träningsinsatser. Vilka förtjänster dessa hundar kommer att
frambringa på det operativa polisarbetet i Skellefteå återstår att följa upp.
Efter omstruktureringen utgår alla ÖVS-hundar från Umeå. Detta innebär att det
kommer att ta betydligt längre tid innan en disponibel hundpatrull är på plats på ett
aktuellt jobb. Det är en negativ konsekvens av omstruktureringen. Harry Nilsson
menade att problemet var övergående. Efter sommaren 2008 skulle minst en
hundförare från Umeå skickas till Skellefteå efter passpågång. Hur väl detta
kommer att falla ut är svårt att sia om. Men värt att beakta är att körsträckorna till
och från Skellefteå, från Umeå räknat, kommer att ta tid i anspråk. Tid som hade
kunnat användas för polisiära insatser om patrullen istället hade utgått från
Skellefteå vid passets början. Vidare kan man spekulera i hur motivationshöjande
det är för hundföraren att sitta och köra dessa sträckor varje pass.

4.1

Slutsatser och förslag
Som det har framkommit av resultatdelen är det av främst två skäl som
polismyndigheten i Västerbotten valt att inte ha några ÖVS-hundar i Skellefteå. Ett
av skälen, som både Harry Nilsson och Micael Lindahl har lyft fram, var den svåra
situation som rådde beträffande instruktörs- och dressörbehovet. Jag är helt
övertygad om att det går att hitta en kompetent instruktör till Skellefteå. Men det
skulle förutsätta att polisledningen öppet visade att det tror på en hundverksamhet.
Skulle rätt signaler ges från ledningens sida tror jag att både kompetenta hundförare
och instruktörer skulle söka sig till Skellefteå.
Det andra skälet till omstruktureringen har anknytning till den ekonomiska biten.
Jag tror det handlar om att myndigheten måste våga tro på hundverksamheten och
avsätta de resurser som skulle erfordras för att en god hundverksamhet skall kunna
nås i Skellefteå. Avsattes mer pengar åt hundverksamheten i Skellefteå skulle den
utvecklas positivt. Hundverksamheten skulle kunna utöka antalet hundar, främst
ÖVS-hundar. En väl fungerande hundverksamhet i Skellefteå skulle snabbt visa sig
generera stora fördelar i det operativa polisarbetet. En hund är ovärderlig i vissa
polisiära sammanhang. Fler brott skulle kunna uppklaras om fler hundpatruller
fanns tillgängliga i Skellefteå. Den hundsituation som råder i Skellefteå efter
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omstruktureringen ser jag som en dålig kompromiss. Det är enligt min mening ett
tafatt försök från ledningens sida att alliera sig med det mängdbrottsuppdrag som är
i ropet nu. I Umeå är ledning och personal mycket nöjd med hundverksamheten. Det
beror på att man där tror på hundverksamheten och satsar på den. Om ledningen i
Skellefteå skulle våga och vilja satsa på hundverksamheten tror jag att samma
effekter skulle uppstå i Skellefteå. Ledningen och personal skulle snabbt se vilka
oerhörda fördelar det är att ha en väl fungerande hundverksamhet lokalt placerad.
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