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 Abstract 

Syftet med den här rapporten är att belysa hur polisens träning av tjänstehundar. 

Mitt intresse till denna rapport väcktes under min första praktik då jag fick 

möjlighet att vara med en hundförare några pass. För att kunna bilda mig en 

uppfattning om vilka metoder och tankar träningen genomsyras av, har jag 

genomfört ett antal intervjuer. Genom intervjuerna framkommer bland annat att 

elhalsband är accepterat verktyg bland vissa av hundförarna jag intervjuat och ett 

verktyg för dom som inte kan något alls enligt Lennart Wetterholm som är före 

detta militär med stor erfarenhet av tjänstehundar. I resultatet framkommer det till 

exempel att hundförarna vill lösa ett problembeteende på ett visst sätt medan andra 

jag intervjuat vill lösa det på ett helt annat sätt. Med den avslutande diskussion 

konstaterar jag bland annat att etologi är något som jag tror hundutbildningen skulle 

gynnas av att ha mer av och att mer utomstående expertis skulle komplettera den 

kunskapen om hundar som redan finns på ett väldigt bra sätt. 
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1 Inledning 

 

Människan och hunden har troligen haft med varandra att göra i snart 100 000 år. 

Hunden har alltid varit en vän, en gruppmedlem, till oss människor och lyckats 

anpassa sig bra till oss människor. 

En del hundägare är bara intresserade av att lära hunden vad som passar ägaren. 

Visst ska hunden förstå och lyda men en envägskommunikation är troligtvis 

främmande för hunden. Det är viktigt för oss som ägare till en hund att vi försöker 

lära oss så mycket som möjligt om hunden och dess beteende samt förstå individen. 

Vad den har för behov och vad den förmedlar till oss. I vår relation till vår hund 

(flocken) är det inte bara viktigt att hunden förstår vårt språk, utan även att vi som 

människor kan förstå det språk som hunden förmedlar till oss som egentligen var 

anpassat till den vargflock som hundens språk var menat för. Det är alltså inte bara 

viktigt att hunden ska kunna vårt språk, utan en tvåvägskommunikation är a och o 

för ett gott samarbete mellan hund och människa. 

 

1.1 Bakgrund 

För att förstå dagens splittrade diskussion om olika ”skolor” om hundträning måste 

man gå tillbaka i tiden. I början av 1900-talet lär den tyska polisen kommit till 

Sverige och visat upp sin tjänstehundsdressyr. Svensk polis och militär fattade tycke 

för vad de såg och började själv träna hundar. Tillvägagångssättet hämtade man 

direkt från träning med soldater. Resultatet från detta kom att ligga till grunden för 

vår träning idag (Hallgren, 1994). Mycket av träningen har givetvis förändrats men 

inte grundmodellen, man ser fortfarande mycket av det gamla i dagens träning. 

Exempel på detta är att gå fot. Fotgåendet kommer från den militära exercisen, som 

var till en början en övning för att träna upp ledarskap över soldaterna. Genom att 

drilla hunden med ryck i kopplet marschera fram och tillbaka. Detta skulle då 

resultera i mer respekt från hunden till föraren. Ett annat exempel är det så kallade 

platsläggandet. Platsläggandet var och anses fortfarande vara ett viktigt moment. 
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Detta kommer ifrån när hunden och föraren var ute i fält och skulle ta skydd. Arvet 

från militären kan man även se i en del benämningar som t.ex. kommandoord; 

”framåt marsch” och ”gör halt” osv. (Hallgren, 1994).  

 

1.2 Grundutbildning för hundförare inom polisen  

För att få bli hundförare inom polisen så ska man först och främst visa ett aktivt 

intresse för hund. Sedan får man söka till grundutbildningen som är belägen vid 

Karlsborg och omfattar 7 veckor (280 timmar) uppdelat på två tillfällen. 

Utbildningen i Karlsborg innefattar både teori varvat med praktik. Några av de olika 

saker som ingår i utbildningen är hundkundskap, lydnad, spår och skydd. 

Målet med hundförarutbildningen är att deltagarna efter utbildningen skall kunna 

dressera och föra en polishund i tjänst samt bibehålla och utveckla en uppnådd 

dressyrnivå. Deltagaren skall också kunna vårda hunden och i viss omfattning 

bedöma hundens lämplighet för dressyr anpassad till polisiär verksamhet (Polisens 

kursplan till grundkursen vid Karlsborg)  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vad som lärs ut på polisens 

hundutbildning på Karlsborg och hur enskilda hundförare, etologer och andra 

kunniga personer tänker om inlärning och om problembeteenden hos hundar. 

 

1.4  Frågeställningar 

• Hur bryter man ett oönskat beteende. 

• Finns det någon koppling mellan kraven på hundförarutbildningen till de 

arbetsuppgifter man har som hundförare 

• Hur tränas polisens hundar idag? Står man kvar vid gamla metoder eller tillämpar 

man nya som är förankrade i en mer vetenskaplig syn. 
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1.5  Avgränsningar 

Jag har valt att enbart intervjua tre stycken hundförare i Västerbottens län. 

Anledning till det är att de är nya i yrket och då har fått den fräschaste kunskapen 

från hundutbildningen. Jag är väl medveten om att det jag fått fram i mitt resultat 

inte avser alla hundförare utan en väldigt liten del av yrkeskåren.  

 

1.6 Tillvägagångssätt 

Jag har intervjuat tre hundförare aktiva i Västerbotten samt chefen för den centrala 

polishundenheten Sven Nyberg. Jag har även intervjuat Kerstin Malm som är doktor 

i Etologi och biologi, Anders Hallgren som är hundpsykolog och Lennart 

Wetterholm som är en före detta militär med stor erfarenhet av tjänstehundar. Dessa 

personer är utvalda genom kontakter. Den expertis jag intervjuat har lång erfarenhet 

av att arbeta med hundar och dess beteenden och dessa personer har bland annat 

jobbat med räddningshundar i Kalifornien och specialsök inom det militära. Utöver 

detta har jag använt mig av litteratur relaterat till ämnet.  
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2 Teori 

I detta kapitel kommer jag att redovisa vad etologi är och vad forskning om djurs 

beteende (etologi) säger om dominans och flockbeteende hos hunden. 

 

2.1 Etologi 

Etologin är vetenskapen om djurs beteende och dess orsaker. Men när började man 

göra sammanhängande studier? Redan i det antika Grekland skrev Aristoteles om 

djur och deras beteende. En milstolpe i riktning mot den nu mer moderna etologin 

var den engelska zoologen John Rays som 1676 gav ut ett vetenskapligt verk om 

studier av fåglar. Under 1700-talet var frankrike centrum för det vi idag kallar 

etologi (Jensen 1993). En viktig person i denna tidsepok var C. G Leroy med en bok 

om djurens intelligens och påverkbarhet. Han var väldigt kritisk till den tidens 

filosofer som bara satt inne och hittade på saker om djurens beteenden istället för att 

studera dom i ute i deras naturliga miljö. 

Senare under 1800-talet flyttade etologins centrum från Frankrike till England där 

två män vid namn Douglas Spalding och Charles Darwin blev kända. Charles 

Darwin är nog den person som nog har haft mest betydelse för den moderna 

etologin och framför allt biologin. (Tapper 2002, Jensen 1993) 

På 1930-talet börjar man studera djurens beteende som snabbt blir ett eget 

forskningsområde. Grundarna av etologin, var den österrikiske zoologen Konrad 

Lorentz och holländaren Niko Tinbergen. Deras studier var mest inriktade på fåglar. 

Karl von Frisch, blev en viktig person i etologins historia 1923 då han beskrev hur 

honungsbin kommunicerar genom att dansa i speciella mönster (Tapper 2003). På 

1950-talet började forskare runt om i Europa forska mer kring etologi, och snart 

inrättades etologiska avdelningar på flera universitet i Tyskland och Österrike. 
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Inom etologin är man intresserad av att undersöka djurs beteende som en anpassning 

till deras naturliga miljö men även att undersöka vad som får ett visst beteende att 

komma vid en viss tidpunkt och hur olika saker på verkar det förloppet. Etologin 

försöker också besvara helt två olika frågor om djurs beteende. De närliggande och 

de slutgiltiga. De närliggande handlar om hur beteendet orsakas och hur detta sedan 

kontrolleras medan de slutgiltiga handlar om beteendets funktion (Jensen 1993). 

 

2.2 En vetenskaplig grundsyn på vår vän hunden  

I en vild vargflock är ledaren en lugn och trygg individ. Eftersom ledaren eller 

vargmamman och vargpappan redan har ett övertag i form av överlägsenhet i ålder 

och i erfarenhet behöver de sällan ta till aggression som övertalningsmedel. En 

aggressiv ledare kommer troligen att göra medlemmarna i flocken rädda, osäkra och 

eventuellt aggressiva. Kanske splittras även gruppen pga. av den dåliga ledaren 

(Hallgren 2006).  

Ett hett tema i hundkretsar är hur man ska hantera sin hund. Med eller utan fysiska 

inslag. Vissa tycker att man ska sätta sig i respekt genom att vara auktoritär och 

andra menar att man ska visa hunden med positiva metoder hur den skall agera.   

Många av dom som propagerar för ett mer dominant hanterande av sin hund berättar 

ofta att ”det är så vargmamman gör mot sina valpar”. Senare forskning har visat att 

detta är korrekt till en viss del. Det stämmer om man tittar på vargar i fångenskap 

men inte i det vilda. Forskare som studerat vargar i fångenskap har sett att det där 

finns mer våld mot vargarnas valpar än i det fria (Jensen 2003). Detta beror på att 

begränsade ytor att vara på och ibland även begränsad mängd mat. (Hallgren 2006).  

Vargflocken i en djurpark har konstgjorda flockar med ihoptvingade individer. 

Medan våra familjer kan jämföras med de naturliga flockarna, sådana som man själv 

valt att vara och därmed ett mer avslappnat beteende (Hallgren 2006, Jensen 2003) 

Vill man kan man applicera detta på oss människor. Tänk dig och din arbetsplats, 

det finns bestämmande chefer, underchefer osv. Det är inte alltid så att du kommer 

bra överens med alla där. Även den stress vargarna utsätts för i och med att de är 
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instängda bidrar till ett mera aggressivt beteende. Beteenden man ser hos vargar i 

fångenskap är alltså inte representativa hos vargarna i frihet. 

I den studie Anders Hallgren gjorde 1988 tillfrågades 190 olika hunduppfödare om 

tikens beteende mot sina valpar. 77 % svarade på undersökningen dvs. 149 stycken. 

Resultatet visade på att tiken har en varm och bra relation till valparna.  

När uppfödarna blev tillfrågade hur ofta dom hade sett tiken visa sin tänder för 

valparna hade 95.8 % aldrig eller bara någon enstaka gång hade sett detta. På frågan 

om de hört en valp gnälla eller skrika av smärta eller rädsla när tiken hade 

tillrättavisat den svarade 95.8 % att de aldrig eller bara någon gång hade sett detta. 

(Hallgren 1988) 

De som förespråkar ett hårt och dominant ledarskap hävdar att det är strikt hierarki 

som råder i en vargflock. Enligt aktuell forskning är det annorlunda. För att 

minimera risker för konflikter i en flock finns det en viss rangordning mellan 

individerna. I senare forskning har man även hittat flera olika sociala strukturer. 

(Jensen 2003, Fält 2001). Tankarna kring en strikt och kontrollerande rangordning 

kommer från början av studier av höns som utfördes av den norska sociologen 

Schjelderup- Ebbe på 1920-talet. Han såg hos de höns han studerade att det fanns en 

viss ”hackordning” vid utfodring, där den mest dominanta hönan dominerade 

resterande individer. Höna nummer två kunde då jaga bort nummer tre osv.  

Tittar man på vargen så hittar man en viss hierarki hos hanarna, en annan hos 

tikarna och en tredje hos de unga djuren. Man har kunnat se att hierarkierna är 

väldigt skiftande beroende på vilken uppgift som utförs i vargflocken. Ett exempel 

på detta kan vara när det gäller att spåra, då kan det vara en viss individ som leder 

arbetet medan när det handlar om att äta kan det vara en annan. Detta har gjort att 

etologer och biologer haft svårt att urskilja vem som har det största ledarskapet dvs. 

”Alfa vargen”. Det finns dock ett ”alfa par”, det är föräldrarna i flocken. De övriga 

som finns i en vargflock är avkommor som stannat kvar i vargflocken. 

Dagens forskare är väldigt ense om att en rangordning grundat på dominans genom 

fysik och psykologisk styrka inte existerar (Hallgren 2006). Man har däremot sett att 
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det finns en hierarki som baseras på ålder men inte att de äldsta dominerar utan att 

de yngre i flocken respekterar de äldre och visar underkastelse (Fält 2001).   

 

2.3 Hundträning och dominans 

Enligt Per Jensen som är professor i etologi vid Linköpings universitet är det en fara 

med den senaste tidens fokusering på dominans i relation ägare – hund. Faran är att 

dominans har en mänsklig betydelse, det gör att den lätt kan missuppfattas. En 

människa som är dominant uppfattar vi oftast som aggressiv eller någon som vill 

breda ut sig på andras bekostnad. Djurvärldens dominans bygger på de djur som har 

ett undvikande beteende, därmed är själva begreppet lätt att missförstå (Jensen 

2003). 

Det finns ingen forskning eller studier som visar på att inlärning skulle gå bättre om 

hundägaren skulle vara dominant mot sin hund. Däremot kanske det skulle gå 

sämre, eftersom man skulle bete sig ”dominerande” dvs. ett aggressivt sätt från 

hundägaren, kan rubba förtroendet mellan hund och ägare (Jensen 2003). 

Enligt Jensen finns det inte heller något vetenskapligt stöd för åsikterna om ”oklara” 

dominansförhållanden när hunden vaktar sin liggplats, matplats eller tuggben, eller 

hundar som morrar åt husse/matte. 
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3  Resultat 

De personer jag har intervjuat har varit tre icke namngivna hundförare i 

Västerbotten, utöver dessa har jag även intervjuat Sven Nyberg, chef för den 

centrala polishundstjänsten. Kerstin Malm som är Doktor i etologi och biologi och 

som även är aktiv i det svenska djurskyddet. Lennart Wetterholm som har varit chef 

för olika hundenheter inom det militära under 25 år men som idag driver ett företag 

som heter Hundcampus. Anders Hallgren, som har varit verksam som 

humanpsykolog men sedan 1960 talet inriktat sig på hundars beteenden och träning 

av hundar, Anders har även jobbat med räddningshundar i Kalifornien. 

Sammantaget ger intervjuerna en bredd i mitt material. 

 

3.1 Grundutbildningen 

Dom flesta hundförarna hade en bra minnesbild över vad de hade lärt sig. Alla 

tyckte även att det var en väldigt bra utbildning. När jag frågade om hundförarna 

skulle vilja ha haft mer av etologi än de 7 timmar som var i grundkursen, så svarade 

en hundförare att det är skillnad på tjänste hundar och vanliga hundar och menade 

att etologi inte var så applicerbart på den sortens hundar som polisen håller på med. 

En annan hundförare svarade att denne skulle vilja ha haft lite mer av etologi men 

att man kunde läsa mer på sin fritid om man ville fördjupa sig. 

 

3.2  Metoder för inlärning 

En utav hundförarna betonade här hur viktig relationen är och att ha kul med sin 

hund. En annan svarade att han inte trodde på ålderdomliga metoder som att slita 

och rycka, medan den tredje svarade att har man en hård hund så måste man vara 

hårdare själv i sitt ledarskap över hunden. Chefen för den centrala 

polishundstjänsten Sven Nyberg tycker att all träning ska ske med positiva 

förstärkningar i samspel med en bra relation, detta poängterade han är en 

förutsättning till ett bra lärande. Han förklarade också att den kravfas som ibland 

folk pratar om att en hund kommer in i när hunden kan något är egentligen en 

inlärningsfas, Nyberg förklarar vidare att bara för hunden kan något i en lugn miljö 
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behöver den inte kunna samma sak i en t.ex. stressande miljö. Då hunden inte kan, 

får man lära den en gång till i den nya miljön. 

Kerstin Malm betonar också att relationen är viktig mellan förare och hunden men 

också att man lockar fram ett beteende med belöning. Hon betonar också hur viktigt 

det är med kortare träningspass så hunden inte tappar motivationen till att utföra 

arbetet till 100%. 

Lennart Wetterholm som har en storerfarenhet inom det militära med 

specialsökshundar säger att hanteringen rent allmänt är rätt dålig, han menar på att 

hunden måste lära att lära sig. ”Man är ju dum i huvudet om man tror att man kan 

rycka in inlärning, lära in något med bestraffning”. Även Anders Hallgren 

beskriver här att inlärning skall ske med belöning. 

 

3.3  Lösningar för ett oönskat beteende 

Intervjupersonerna fick frågan vad de skulle göra om deras hund vaktade matskålen. 

Alla hundförarna sa att de aldrig råkat ut för detta problem men att det kunde 

förklaras med dåligt ledarskap. En utav hundförarna sa att när en hund gör så måste 

man ”plocka ihop den, så att den förstår vem som är ledaren”. En annan hundförare 

menade på att han inte skulle acceptera ett sådant beteende. Sven Nyberg säger att 

hunden i så fall inte har en bra sinnesstämning och att det är viktigt att kolla orsaken 

till beteendet. Lennart Wetterholm säger att man inte har en bra relation med sin 

hund om hunden reagerar på detta sätt. ”Hunden litar ju inte på dig om han vaktar 

sin mat, då är det ju idioti att bestraffa den”. Lennart berättar vidare att han mött 

hundar som haft den typen av beteende, detta har han löst med kamplekar då hunden 

först får kampa för att sedan lära sig att lämna ifrån sig ”bytet” men han har även 

gjort ”byteslekar” då man bytt grejer med hunden. På detta vis får man hunden 

känna sig säker på föraren. Orsaken bakom problemet är det man ska titta på, inte 

problemet som en enskild faktor. Han berättar att om hunden kommer att bemötas 

med våld så kommer våldstrappan antingen stiga och hunden kommer att fortsätta 

vakta mera saker pga. osäkerhet till föraren eller så kommer hunden att bli 

underkuvad och fortfarande inte riktigt lita på sin förare. Anders Hallgren menar att 
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man ska gå undan och förklarar att hunden inte alls på något sätt har vunnit någon 

seger utan vunnit tillit och insett att personen inte alls var hotande och ville ta 

hundens mat. Han berättar vidare att det är likadant i en vargflock, dvs. att vargarna 

går bort om någon morrar eller ger någon annat signal om att vilja vara ifred med 

sin mat. Resultatet av att man visar hunden respekt är att vaktandet av matskålen 

successivt kommer att försvinna. Kerstin Malm pekar också på att det är ett tecken 

på brist på tillit mellan hunden och dess ägare och säger att en sak man kan göra är 

att mata den direkt ur handen. Då ser hunden att den får maten och att man inte vill 

ha den själv. Effekten av bråk är att det bara ökar tendensen att vakta. Även om 

hunden kanske slutar vakta sin matskål för den förare som tryckt till sin hund brukar 

ofta hunden fortsätta vakta matskålen för andra personen. 

 

3.4  Elhalsband, ett bra hjälpmedel för hundträning? 

För några år sedan ansökte polisen om elhalsband till sina tjänstehundar. Jag ville nu 

ta reda på om dagens hundförare tyckte det var en bra lösning på att korrigera 

hundar. Intervjupersonerna fick tre alternativ att diskutera utifrån. 1) Det borde 

förbjudas 2) Man ska få använda det i vissa fall 3) elhalsband är en bra metod för 

korrigering. 

Alla utom en hundförare trodde på ett förbud för gemene man men att i rätta händer 

med rätt kunskap skulle det vara ett bra hjälpmedel för viss individer. Den 

hundförare som inte tyckte att detta var en bra lösning för vissa individer sa att man 

kan träna bort alla oönskade beteenden men att det då självklart tar mer tid än att 

bara trycka på en knapp. 

Sven Nyberg poängterar att han inte var chef vid det aktuella tillfället när ansökan 

om elhalsband skedde hos jordbruksverket. Han fortsätter att säga att det absolut 

inte är något som finns med i polisens policy. Grunden till debatten tillägger han var 

att ”bota” hundar som sprang på vilt. Men eftersom det inte är tillåtet är det ingen 

ide att ens diskutera detta. ”Sådana hundar som man skulle behöva använda sådana 

metoder på, vill vi inte ha inom polisen.” 
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Kerstin Malm förklarar att detta ger ett enormt stresspåslag hos hundar som utsätts 

för smärta och blir därmed oerhört negativt påverkade. Lennart Wetterholm säger 

”något så jävla dumt, men det är ett bra hjälpmedel för dom som inte kan någonting 

om hundträning/inlärning, jag strömmar ju t.ex. inte min fru för att hon gör något 

jag inte gillar. Det är synd om dom som har så dåligt ledarskap så att dom behöver 

använda elhalsband, dom borde inte hålla på med hundar.” Lennart berättar vidare 

om när han en gång testade det på sig själv under ett föredrag på SKK (Svenska 

Kennel Klubben). Han lät en person trycka på den dosa som styrde elhalsbandet 

som Lennart hade på sig. ”Reaktionerna blev att folk tyckte att det var fruktansvärt 

och otäckt när de såg mina reaktioner, och detta gör vi på våra hundar” 

Anders Hallgren tycker att det borde förbjudas även att ha och inte bara bruka det. 

”Måste man använda sådana medel är man en dålig människa” tillägger han. 

 

3.5  Testmomentet ”kryp” 

Intervjupersonerna fick frågan om de tycker momentet ”kryp” är bra att kunna. 

Ingen utav de intervjuade hundförarna tyckte att detta var ett bra moment, de sa 

även att det inte hade någon som helst verklighetsförankring. En hundförare sa att 

”kommer jag och min hund till ett hinder så kommer den nog att krypa ändå, även 

fast jag inte lärt den kryp”. 

Sven Nyberg säger att detta moment kommer att tas bort i och med en ny omarbetad 

tjänsteföreskrift (FAP). Där kommer det också bl.a. att läggas större vikt vid 

nosarbetet än förut. Anders Hallgren kommenterar att han inte har någon kunskap 

om just polisens tester för polishundar men kan ändå tänka sig att det kanske inte är 

så användbart att lära sin hund krypa annat än i uppvisningssammanhang. ”Hunden 

kommer troligtvis att gå under hindret ändå även fast han inte lärt sig det”. Kerstin 

Malm säger också att utan direkt kunskap om polisens tester tycker hon att det låter 

som om man inte skulle behöva använda det så speciellt ofta. Lennart Wetterholm är 

däremot av en annan uppfattning. Han förklarar att det kan vara mycket användbart 

om man t.ex. blir beskjuten, då man vill ha en låg ställning och ta sig därifrån med 

samma ställning. 



Rapport nr. 513 

 12 

2008-06-05 

 

 

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Jag är medveten om att materialet är litet för att kunna ge någon faktiskt bild av hur 

det förhåller sig. Hade jag intervjuat fler hundförare hade jag säkert fått ett bredare 

perspektiv på ämnet och eventuellt ett annat resultat. Det hade varit intressant och 

lärorikt att utföra observationer vid polisens hundträning. 
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4  Diskussion 

I dagens grundutbildning för polishundförare finns det relativt lite av etologi, endast 

7 timmar av 230 timmar (7 veckor) som grundutbildning är. Man kan fråga sig 

varför den inte innehåller mer? Ses kunskaper om hundens beteende utifrån 

etologiska grunder som oviktig?  

När jag varit på mina praktikveckor i min utbildning. Har jag alltid försökt att prata 

med så många hundförare som möjligt om hundar och hur det är att jobba som 

hundförare. Vid ett tillfälle fick jag chansen att prata med en instruktör vid 

Karlsborg. Jag frågade honom om de hade inslag av etologi i utbildningen varpå han 

svarade att de hade en dags föreläsning av några kända ”hundmänniskor” som var 

belästa på ämnet, men att det är svårt att som instruktör lägga det på en nivå där alla 

förstår, det är förståeligt om man ger det så begränsat med tid. Han berättade vidare 

att variationen på hundförare som kommer till utbildningen vid Karlsborg är enorm, 

vissa vet knappt vad en hund är medan andra har tävlat i olika discipliner med hund 

innan. Därför är det svårt att lägga in mycket utbildning kring etologin. Vid ett annat 

tillfälle sa en hundförare till mig att etologi inte är applicerbart på tjänsthundar? Jag 

undrar varför det inte kan vara det. Visst kan man säkert läsa på egenhand efter 

utbildningen, men hur många gör det om man inte ens knappt vet vad detta är? Sven 

Nyberg säger i den intervju jag gjorde med honom att i och med förslaget på de nya 

testerna även finns förslag på en lite annorlunda utbildning där hundföraren ska vara 

mer förberedd innan han kommer till Karlsborg. Detta ställer högre krav på hemma 

myndigheten att förbereda den blivande hundföraren både med praktik och teori. 

Polisen verkat ha hörsammat åsikter om testförfarandet i och med att vissa saker 

kommer att tas bort ur testerna och att man kommer att lägga mer tid vid nosarbete, 

men det låter även som att polisen vill ha väl förberedda personer som ska bli 

hundförare.  

Något som ligger i linje med nuvarande vetenskap om beteenden är att belöna för att 

få fram ett önskat beteende. Detta hade hundförarna helt accepterat. Vissa av 

hundförarna beskrev en kravfas då man kunde kräva ett beteende av hunden, 

eftersom hunden hade lärt sig det. Då kunde man även korrigera detta så att den 

förstod vad den gjorde för fel. Sven Nyberg säger däremot att det inte alls finns 
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någon kravfas utan att gör inte hunden en sak ute i en ny miljö som man lärt den 

hemma så får man lära in den saken i den nya miljön igen. Detta är ett tecken på att 

hunden inte kan detta. 

Jag förvånades något över svaren som gavs när jag ställde frågan om hur man skulle 

bryta ett oönskat beteende. Ingen utav de intervjuade hundförarna hade någon 

erfarenhet av att hunden vaktade sin matskål, ändå visste de att detta berodde på 

brist i ledarskap och att man då skulle visa vem som är ledaren med att ”plocka 

ihop” och ”korrigera” sin hund. Detta tycker jag visar att man bara ser till beteendet 

och inte den egentliga orsaken bakom det. 

Tyvärr var resultatet på frågan om elhalsband inte förvånande. Jag var redan innan 

arbetet medveten om att sympatier för elhalsband fanns inom polisen. Enligt mitt 

sätt att se på det grundar sig dessa tankar i okunskap om vad som ligger bakom vissa 

beteende och att man faktiskt kan träna bort dessa oönskade beteenden av detta slag.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Utbildningen som den är idag tror jag har vattnats ur något i och med att man har 

kommit till insikt om att de traditionella momenten som t.ex. ”kryp” inte alltid har 

en verklighetsförankring och att man har sett värdet i nosarbete med hunden. Efter 

årsskiftet kommer det att presenteras en ny tjänsteföreskrift med endast två tester 

istället för nu gällande tre stycken. Moment som ”kryp” och ”frammåtsändande” 

och ”apport” kommer att tas bort och mer nosarbete kommer att läggas till. Detta ser 

jag som en bra utveckling i linje med erfarenheten av polisens hundförare. Jag ser 

med spänning fram emot att läsa denna nya tjänsteföreskrift. 

En tanke som jag har angående hundutbildningen är att Karlsborg skulle satsa på att 

lägga mer tid åt just etologi. Det skulle göra att kunskapen om begrepp som t.ex. 

rangordning, dominans ledarskap lyftes till ytan och diskuterades från ett kanske 

något nyare tankesätt relaterat till den nyaste forskningen som finns om hundar. 

Sedan tror jag att externa dressörer i form av hundpsykologer, etologer och folk med 

mycket erfarenhet av annan skarp hundverksamhet skulle lyftas in som externa 
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hundtränare, inte för att på något sätt dominera utbildningen men för att bredda den 

kompetens som redan finns och kanske se de problem som inte setts. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Frågor till poliser med anknytning till hundtjänst 
 
 
Vad ingick i teorin som du fick lära dig på Karlsborg?     
 
Vad anser du vara bra metoder till bästa möjliga resultat ang. inlärning?  
    Exempel: Att hunden ska gå fot?   
 
Hur gör du för att bryta ett oönskat beteende?  
    Exempel: Hunden vaktar sin matskål?    
 
Polisen har ansökt om elhalsband hos jordbruksverket. Vad tycker du om elhalsband? 

Tycker du att det skall förbjudas? Ska man få använda det i vissa fall? Det är en bra 
metod för korrigering!  

 
Testmomentens tillämpning till det verkliga livet. 
    Exempel: Att hunden ska krypa. 

 

Frågor till expertis med anknytning till hundar 
 
 
Vad anser du vara bra metoder till bästa möjliga resultat ang. inlärning?  
    Exempel: Att hunden ska gå fot?   
     
Hur gör du för att bryta ett oönskat beteende?  
    Exempel: Hunden vaktar sin matskål?      
 
Polisen har ansökt om elhalsband hos jordbruksverket. Vad tycker du om elhalsband? 

Tycker du att det skall förbjudas? Ska man få använda det i vissa fall? Det är en bra 
metod för korrigering!  
 

Testmomentens tillämpning till det verkliga livet. 
    Exempel: Att hunden ska krypa. 
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Bilaga 2 - FAP 214-2 

 

 

 

Rikspolisstyrelsens författnings-
samling 
ISSN 0347–545X 
Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström 

 

 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens 
hundar; 

beslutade den 23 februari 2000. 

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 förordningen (1989:773) med 
instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd 

 
 

1 kap. Prövning av hundar i polisverksamhet 
 

1 §    Prövning, enligt tjänstbarhetsprov, av hund i polisverksamhet skall utföras av provledare som har förordnats 
av Rikspolisstyrelsen. 

 
Allmänna råd 
 

Vid prövning av hundar inom polisväsendet bör det beaktas att det är av största vikt att hunden är rätt 
utbildad och under förarens kontroll. 

 
2 §    Mental- och funktionsprov skall utföras av besiktningsman som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. 

En hunds lämplighet för polishundtjänst skall prövas innan den tas i tjänst. I prövningen skall ingå miljö- och 
arbetsprov i enlighet med RPS blankettserie 214, Miljö- och Arbetsprov. 

 
3 §    Mental- och funktionsprov skall genomföras med hundar som har uppnått 18 men inte 48 månaders ålder. Om 
det finns särskilda skäl får även andra hundar prövas, dock att en hund som uppnått 48 månaders ålder endast får 
prövas i funktionsprov samt i fråga om den är skottfast. 

 
4 §    Mental- och funktionsprov skall bedömas enligt den av Rikspolisstyrelsen godkända kod- och värdetabellen 
för lämplighetstest som finns i RPS blankettserie 214, Kod- och Värdetabell för lämplighetstest. 

Prövningen skall redovisas i protokoll på härför avsedd blankett, RPS blankettserie 214, 
Lämplighetstestprotokoll.  

En sammanfattning av en hunds lämplighet för polishundtjänst skall i samband med provtillfället delges 
hundägaren och föraren. 

RPSFS 2000:5 
FAP 214-2 
Utkom från trycket 
den 24 mars 2000 
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5 §    En hund som har prövats av Polisen i mental- och funktionsprov får inte prövas igen utan Rikspolisstyrelsens 
godkännande. 
2 kap. Prövning av polishund i övervakningstjänst 
 

Tjänstbarhetsprov 
 

1 §    Tjänstbarhetsprov 1 (se 3 kap.) skall avläggas med godkänt resultat innan hunden får brukas i polistjänst. 
Prövningen får ske tidigast när hunden uppnått 18 månaders ålder. 

Tjänstbarhetsprov 2 (se 4 kap.) skall med godkänt resultat genomföras senast ett år efter godkänt 
tjänstbarhetsprov 1.  

Tjänstbarhetsprov 3 (se 5 kap.) skall med godkänt resultat genomföras senast två år efter godkänt 
tjänstbarhetsprov 1. Tjänstbarhetsprov 3 skall därefter med godkänt resultat avläggas varje år, dock att det inte får 
förflyta längre tid än 14 månader mellan prövningstillfällena. För godkännande krävs att hunden är godkänd i 
samtliga moment. Proven skall genomföras i sammanhängande följd under 1–3 dagar. Utöver den årliga prövningen 
skall en fortlöpande tjänstbarhetskontroll ske. 

 
2 §    Följande betygsskala skall användas i bedömningen när delprov avläggs. 

 
10–8 Väl godkänd (VGK) 
 7–5 Godkänd (GK) 
  0 Ej godkänd (Ej GK) 
 
Vid gränsdragning mellan godkänt och ej godkänt skall hänsyn tas till om hunden utfört momentet eller inte. 
 
3 §    Efter avslutad prövning skall provledaren avge en sammantagen tjänstbarhetsbedömning enligt följande. 
– Väl godkänd 
– Godkänd 
– Ej godkänd 
 
4 §    Avlagda tjänstbarhetsprov skall redovisas i protokoll på härför avsedda blankett, RPS blankettserie 214, 
Prövning av polishund i övervakningstjänst, tjänstbarhetsprov 1–3.  
 
5 §    Hund som inte kan godkännas enligt tjänstbarhetsprov 2 eller 3 men klarar tjänstbarhetsprov 1 kan kvarhållas 
i tjänst under två månader. Under tiden skall omprov ske. Vid omprov i enskilt skyddsmoment skall några 
angreppsmoment föregå prövningen av det underkända momentet. 

Hund som inte har avlagt godkänt omprov inom föreskriven tid skall tas ur tjänst. Hunden får åter brukas i tjänst 
först efter godkänt fullständigt tjänstbarhetsprov på den nivå hunden skulle ha varit godkänd på vid tillfället när den 
togs ur tjänst. 

För hund som inte har erhållit betyget godkänt i enstaka moment, som dock inte får inverka menligt på 
tjänstbarheten, kan Rikspolisstyrelsen meddela dispens från gällande föreskrifter. 
Allmänna råd 

 

Proven är minimikrav för en polishund. Den årliga prövningen görs lämpligen av två provledare. Det bör 
eftersträvas att personal från andra polismyndigheter än den som avses använda polishunden medverkar vid 
prövningen. 

 
Polishundcertifikat 
 

6 §    Polishundcertifikat utfärdas av Rikspolisstyrelsen. 
 
Allmänna råd 
 

För hund som är ”väl godkänd” i samtliga moment enligt tjänstbarhetsprov 3 kan polishundcertifikat 
utfärdas. Omprov får ske under en tid av två månader. I undantagsfall kan en hund med något moment som 
har bedömts ”godkänt” erhålla polishundcertifikat. 
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Närmare om bedömningen  
 

7 §    Med utgångsställning menas att hunden befinner sig sittande vid förarens vänstra sida. När hunden ansluter till 
föraren får den inta sittande ställning framför denne och sedan kommenderas till utgångsställning. Föraren skall i 
samtliga moment följa givna anvisningar. 

Koppel får inte användas annat än under moment där så beskrivs eller anges. 
 
8 §    Alla avvikelser från momentets rätta utförande skall medföra en sänkning av betyget. Hund som tjuvstartar 
men genast kan återkallas skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som inte lyder tredje kommandot skall 
underkännas. Extra kommandon, tecken utöver de tillåtna skall medföra en sänkning av betyget. Gnäll och 
skallgivning där detta inte ingår skall medföra en sänkning av betyget beroende på intensitet. Bedömningen skall 
påbörjas efter provledarens anvisning. Alla betyg  skall skriftligen motiveras. Om moment måste avbrytas skall 
kommandot ”avbryt” användas. 

 
Prövning av polishund i skyddstjänst 
 

9 §    Den grundläggande synen i skyddsarbetet skall vara att hunden inte får agera självständigt utan kommando 
från föraren utom i de fall föraren eller hunden utsätts för överraskande angrepp eller där annat särskilt anges. 

Figurant skall åtlyda förarens kommando. 
 

Angrepp 
 

10 §    Med angrepp menas att hunden biter (vid skyddsärmförsedd figurant) respektive stöter med munkorg (vid 
oskyddad figurant). 

I de moment där angrepp krävs av hunden skall betyget i hög grad påverkas av hundens vilja att försvara det den 
skall försvara eller viljan att ta fast den som flyr. Ett alltför lamt angrepp skall medföra ett underkännande av 
momentet. Hunden skall också utnyttja första tillfället till angrepp. Hunden skall för att erhålla högsta betyg angripa 
så länge figuranten agerar. 

 
Upphörande med angrepp 
 

11 §    Vid alla moment där angrepp från hunden ingår skall hunden upphöra med angreppet på förarens kommando 
och/eller när figuranten blir passiv. 

Hund som dröjer alltför länge med att upphöra med angreppet skall underkännas i momentet. En annan detalj 
som skall påverka betyget är vilka åthävor föraren använder för att få hunden att sluta med att angripa. 

När hunden släppt sitt bett äger föraren rätt att kommendera in hunden till sidan. Här beaktas särskilt upprepande 
av kommandon och åthävor samt fortlöpande bevakning av figuranten. 

 
Uppträdande mot stillastående figurant 
 

12 §    Om hunden inte angriper den stillastående figuranten men ändå inte kan låta bli denne (vidrör) skall högst 
betyg 5 erhållas. Angrepp på en stillastående figurant medför automatiskt ett underkännande. 
 
 
 
5 kap. Tjänstbarhetsprov 3 
 

1 §    Tjänstbarhetsprov 3 består av lydnads-, skyddstjänst- och fältprov. Varje prov är indelat i ett antal moment. 
Till varje moment finns föreskrivet hur det skall genomföras (uppläggning) och hur det skall bedömas (bedömning). 
 
Krypande 
 

14 §    Hunden nedläggs. På förarens kommando skall hunden krypa ca 8 meter och under förflyttningen ändra 
riktning en gång (höger alternativt vänster). 

 
Uppläggning 
 

15 §    Momentet börjar på provledarens tillsägelse att lägga hunden och avslutas med hunden i utgångsställning. 
 

Bedömning 
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16 §    Hunden skall under större delen av momentet vidröra marken med armbågarna. Huvudvikten skall läggas vid 
att hunden har låg ställning och hänsyn skall tas till jämnhet i tempo och följsamhet till föraren. För hund som vid 
avslutandet av momentet sätter sig före kommando sänks betyget med minst 2 enheter. För högsta betyg krävs att 
föraren går upprätt. 
 

 


