
 
 

 

  Page 1 (28) 

 
Author 
Peter Vikström & Barbro Ögren 

Recipient 
HKV Prod Flyg 
Genmj Mats Helgesson 
Lidingövägen 24 
107 85 Stockholm 
Sweden 
 

Phone 
+46 10 505 35 17 
Mobile 
+46702891007 
E-mail 
peter.vikstrom@afconsult.com 
 
Date 
21/11/2016 
Project ID 
30:16-006.028 

 
 

Utredning av Försvarsmaktens registrering 
av hundar 

   



 
 

 

  Page 2 (28) 

Sammanfattning  
Föreliggande rapport beskriver resultat från utredning om Försvarsmaktens 
registrering av hundar utförd av ÅF Technology AB. I uppdraget har ingått att redovisa 
ärendets bakgrund, historik samt tänkbara handlingsalternativ för Försvarsmakten vad 
gäller registrering av hundar från Försvarsmaktens avelsprogram hos den tyska 
organisationen WUSV (Welt Union Schäfer Verein) alternativt Svenska Kennelklubben.  

Utredningen har använt skriftliga källor och genomfört intervjuer, samt genomfört 
sökningar på internet för kompletterande information. 

I resultatet redovisas en jämförelse av process och dokumentation för den test som 
Försvarsmakten gör för att testa hundar för lämplighet i tjänst (L-test) och det prov 
som genomförs i Svenska Brukshundsklubbens regi för att beskriva hundens 
mentalitet för avelsplanering (MH) har gjorts. Genomfört MH är ett krav för 
registrering av avelshundar i Svenska Kennelklubbens register. Även jämförelse med 
den process och dokumentation som Polisen har för sina tjänstehundar har 
genomförts. 

Under utredningen framkom även att FMs beslut att genomföra registrering av hundar 
i Tyskland aldrig verkställts. 

En registrering av hundar från Försvarsmaktens avelsprogram hos Svenska 
Kennelklubben förutsätter samarbete med intresseorganisationer i branschen. Bilden 
av hur samarbetet har fungerat, beskrivet vid intervjuer, samt hur statliga utredningar 
rekommenderat samarbete med branschorganisationer finns därför redovisat i 
rapporten.  

Dokumentation och intervjuresultat i undersökningen pekar på att en lämplighetstest 
för Försvarsmaktens tjänstehundar är nödvändig för de specifika krav som ställs i 
verksamheten. Den går inte att ersätta med en MH. Dessutom syftar MH till att ge ett 
underlag för uppfödare vad gäller avelsdata, dvs. den har inte någon koppling till 
lämplighet i tjänst. Utredningen finner att dokumentationen kring utförandet av L-
testet har brister, varför det är svårt att avgöra hur stor skillnaden är och hur testet 
förändrats över tid. 

Resultatet visar dock att det finns flera fördelar för Försvarsmakten att genomföra MH 
för hundar från det egna avelsprogrammet som ska användas för avel. Som 
situationen är nu klassas inte hundar från Försvarsmaktens avelsprogram som 
renrasig schäfer. Samarbete med privata uppfödare begränsas eftersom avelsdata för 
Försvarsmaktens L-tester inte är jämförbar med den statistik som finns i Svenska 
Kennelklubbens register för hundar som genomgått MH.  

FM genomför L-test vid fem olika banor medan det är möjligt att genomföra MH på 
179 banor runt om i landet. Utredningen ser därför få praktiska utmaningar att 
genomföra MH för hundar från FMs avelsprogram.  

Slutsatsen från utredningen är att det finns stora fördelar med att etablera fungerande 
samarbete med branschorganisationer, såsom utbyte av avelsdata med en den större 
mängd statistik som finns i SKKs register.  Det finns också stora möjligheter att 
vidareutveckla fler delar av processen för att säkra tjänstehundar såsom samarbete 
med fodervärdar under hundens uppväxtår. Utredningen sammanfattar även 
förbättringsåtgärder som identifierats under arbetets gång, såsom brister i 
dokumentation av testförfarande. 
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Rapporten redovisar fyra handlingsalternativ för registrering av hundar, där det första 
innebär en fortsätta verksamheten utan förändring, dvs. varken registrering hos 
Svenska Kennelklubben eller hos WUSV. Det andra handlingsalternativet innebär att 
en överenskommelse görs mellan Försvarsmakten och Svenska Kennelklubben vad 
gäller överlappning mellan MH-test och L-test. Det tredje och fjärde alternativet 
innebär att hundar från Försvarsmaktens avelsprogram genomgår både MH-test och L-
test, dock med en skillnad i utförandet. I det tredje handlingsalternativet utför 
Försvarsmakten båda testerna, i det fjärde handlingsalternativet engageras 
fodervärdar i genomförandet av MH-test och Försvarsmakten fortsätter som tidigare 
att utföra L-test i egen regi. 

För att utveckla verksamheten ser utredningen möjligheter att ta lärdom från 
dokumentation av tester och rutiner från Polisen och Svenska Brukshundsklubben. 
Utredningen ser även att FM t ex genom en förstudie skulle kunna frigöra egna 
resurser genom att samarbeta med forskningsinstitutioner i större utsträckning för 
framtida forskningsbehov. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
ÅF Technology AB (ÅF) har av Försvarsmakten (FM) fått i uppdrag att genomföra en 
utredning i ärendet Försvarsmaktens registrering av hundar. I uppdraget ingår att i en 
skriftlig rapport redovisa ärendets bakgrund, historik och rekommendationer för FM 
avseende möjligheterna att eventuellt återgå till registrering av hundar hos Svenska 
Kennelklubben. 

Bakgrunden till uppdraget är att de hundar som avlas i FMs avelsprogram, för att bli 
tjänstehundar inte har stamtavla/registreringsbevis hos Svenska Kennelklubben 
(SKK). Orsaken är att FM inte genomför den Mentalbeskrivning Hund (MH) som enligt 
civila regler gäller för att registrera hundar hos SKK. FM undersökte möjligheten att 
registrera avelshundar i Tyskland och beslutade 2013 att registrera hundar från FMs 
avelsprogram i Welt Union Schäfer Verein (WUSV). 

1.2 Avgränsning 
Utredningen har fokuserat på processer för registrering och test, och har inte utrett 
frågan om FM ska bedriva ett avelsprogram eller inte. Detta då myndigheten har ett 
regeringsuppdrag att bedriva avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov 
(Regeringsbeslut FÖ2002/2318/MIL). 

De tester/prov som utredningen inhämtat information om är FMs Lämplighetstest (L-
test) för tjänstehund och Svenska Brukshundsklubben (SBK) Mentalbeskrivning Hund 
(MH). Andra prov som SBK genomför har inte undersökts då dessa inte är relevanta 
för utredningen. 

Utredning har heller inte utrett processer för import av dräktiga tikar. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppdraget Försvarsmaktens registrering av hundar är att föreslå 
handlingsalternativ och ge rekommendationer till FM avseende möjligheterna att 
återgå till registrering av hundar hos SKK. 

1.4 Metod 
Utredningen har genomförts genom dokumentstudier, vilka kompletterats med 
intervjuer genom öppna frågor. Intervjuer har, under tiden 2016-06-21—23, 2016-08-
19 och 2016-09-01, genomförts med de av FM utsedda organisationer och inom 
respektive organisation utsedda sakexperter. 

Dokument har inhämtats efter förfrågan eller tillhandahållits utredningen där FM, SKK 
eller SBK funnit det viktigt att utredningen tar del av viss information. Sökning på 
myndigheters, universitets och organisationers hemsidor har också gjorts. Information 
om polisens verksamhet för tjänstehundar har även inhämtats för att belysa de av 
utredningen framtagna handlingsalternativ, då Polisens och Försvarsmakten 
efterfrågar hundar med liknande egenskaper (SOU 2010:21, 59). 

Referensunderlaget är på intet sätt heltäckande för området, men har bedömts utgöra 
en tillräcklig grund för att i en förstudierapport föreslå handlingsalternativ och ge 
rekommendationer. 

Referensförteckning återfinns i slutet av föreliggande rapport. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 FMs avelsprogram 
FM startade 2004 ett avelsprogram för att säkra tillgången till hundar 
(Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015, 2). Vid den 
tidpunkten var det svårt för myndigheten att anskaffa hundar av tillräckligt god 
kvalitet för att säkra sina egna behov (SOU 2005:75, 106). 

Målet för FMs avelsprogram var från början 200 valpar per år av rasen Tysk 
Schäferhund (Försmarskmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015). 

FMs mätningar av resultat från de L-tester som genomförs inom FMs avelsprogram 
visar att andelen vid test godkända hundar har ökat från omkring 40 % (2007/08) till 
63 % för hundar födda 2014. Andelen hundar som blivit godkända tjänstehundar har 
ökat från 20 % till 40 % under motsvarande period (Försmarskmaktens Avelsprogram 
och produktionsresultat 2005-2015, 8-10). Resultatet illustrerar den betydelse L-
testen har inom FM för att följa det egna avelsprogrammets utveckling. 

Kostnaden för att rekrytera hund från FM avelsprogram till tjänstehund beräknas enligt 
SOU 2010:21 till c:a 200 000-300 000:-/hund (SOU 2010:21, 41). 

FM anlitar fodervärdar, dvs. personer som hundarna vistas hos under sin uppväxt till 
dess att L-testen genomförts. Utvärdering av hundar uppfödda av FM visar att de som 
fått professionell dressyr tidigt har högre chans att bli godkänd som tjänstehundar. 
Engagerade fodervärdar har även visat sig generera hundar som i högre utsträckning 
blir tjänstehundar. Insatser har därför gjorts för att förbättra handledning och 
rekrytering av fodervärdar (Försmarskmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 
2005-2015, 14). (Se även kapitel 2.5, Polisens tjänstehundsverksamhet). 

2.2 L-test 
För att identifiera lämpliga tjänstehundar använder FM Lämplighetstest (L-test) vilket 
baserar sig på Statens Hundskolas publikation ” Hundinstruktion Lämplighetstest” från 
1971 (Se Figur 1). 

För de specifika krav som ställs på en tjänstehund inom FM är L-test nödvändigt 
(Lorentzon, 2008, 17-20). 
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Figur 1 utvisande HundI 

FM utför L-test på alla hundar som avlas fram vid FMs avelsprogram 
(Försmarskmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 2005-2015, 5-6). Endast 
behörig besiktningsman får genomföra L-testet (Försvarsmakten, 
Tjänstehundsinstruktion, 11). 

L-test protokollförs i två delar som i FM dokument benämns ”Egenskapsbedömning och 
Reaktionsbeskrivning”. Reaktionsbeskrivningen baserar sig på ett observerat beteende 
i en specifik situation, medan Egenskapsbedömningen baserar sig på en persons 
övergripande intryck av en hunds beteende (Arvelius et al. 2014, 2).  

I FMs fall har L-testens resultat även använts för genetisk forskning och avelsunderlag 
(Arvelius et al. 2014). Genetiska analyser fungerar bättre ju fler testade hundar som 
inkluderas (Arvelius 2015, 13). För genetiska analyser är det även viktigt att testerna 
inte förändras i en sådan utsträckning att det som testas inte mäter den egenskap som 
man är ute efter för avel (Arvelius 2015, 13). 

I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) beskrivs nyttan av att 
jämföra den statistik som FM har från L-tester med den mer omfattande databas som 
SKKs system har (Lorentzon, 2008, 30). 

2.3 MH 
Mentalbeskrivning Hund (MH) är en beskrivning som görs utifrån en hunds beteende, 
vilket testas på banor hos lokala Brukshundsklubbar. Bestämmelser finns beskrivna i 
dokumentet ”Bestämmelser MH”. Av bestämmelserna framgår att MH även kan 
anordnas av myndighet som SBK har skrivit samarbetsavtal med. Roller och 
behörigheter för testets genomförande, inklusive krav på mentalbeskrivaren finns 
beskrivet (Svenska Brukshundsklubben, Bestämmelser MH ). Anvisningar framgår av 
”Anvisningar Mentalbeskrivning hund” (Svenska Brukshundsklubben, Anvisningar 
Mentalbeskrivning Hund).  
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2.4 SKKs registreringsregler 
Enligt SKKs registreringsregler ska hund registreras där uppfödaren normalt har sin 
hemvist (Svenska Kennelklubben, Registreringsregler, 10). För Tysk Schäferhund 
gäller särbestämmelser för registrering. En sådan särbestämmelse är att 
registreringsförbud gäller för avkomma om föräldradjuren inte har känd mental status. 
”Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig 
Mentalbeskrivning Hund (MH)” (Svenska Kennelklubben. Registreringsregler 2016, 
20). 

 

2.5 Polisens tjänstehundsverksamhet 
Polisen och FM efterfrågar liknande typ av hund (SOU 2010:21, 59).  

I dokumentation från Rikspolisstyrelsen finns bland annat följande dokumenterade 
föreskrifter för att säkra kvaliteten hos sina tjänstehundar (se utredningens 
källförteckning): 

 Rikspolisstyrelsens föreskrifter (kursplan) för kursen Polishundförartjänst – 
Grundutbildning besiktningsman Beslutat 2011-04-01 

 Rikspolisstyrelsens föreskrifter (kursplan) för kursen Polishundförartjänst – 
fortbildning besiktningsman Beslutat 2011-04-01 

 Anvisning för Lämplighetstest Patrullhund (Syfte, Beskrivning, bedömning) 
 Checklista Provperiod patrullhund 
 Definition Patrullhund vid polisen 
 Testprotokoll Lämplighetstest för patrullhund 

 

2.6 Statens Offentliga Utredningar 
Föreliggande utredningen har tagit del av två statliga utredningar för tjänstehundar: 
SOU 2007:75 Hundgöra – att göra hundar som gör nytta och SOU2010:21 Bättre 
marknad för hundar. 

I SOU 2005:75 framkom att det finns en brist på tjänstehundsämnen i Sverige, och att 
det är osannolikt att problemet går att lösa med privata initiativ (SOU 2005:75, 26). 
Förslaget till regeringen var att skapa en verksamhetsstruktur som säkrar avelsarbetet 
för tjänstehundar. Finansieringen av åtgärderna föreslogs ligga inom ramen för anslag 
för regional utvecklingspolitik. Det fanns från den offentliga utredningen flera förslag 
på organisationslösningar för en huvudman som ansvarar för produktion av 
tjänstehundsämnen. 

Kriterier för huvudmannen var att: 

 den är fristående från tjänstehundsanvändarna 
 knyter till sig berörda representanter 
 arbetar med styrning, planering och utveckling 
 ombesörjer fodervärdsverksamheten 
 upprättar samarbetsavtal med privata uppfödare 
 bedriver begränsad kennelverksamhet 
 svarar för dokumentation av avelsverksamheten 

I utredningen 2010:21 framkom att det inte ”förekommit några statliga 
stimulansåtgärder som riktar sig till privata uppfödare av tjänstehundar”. Istället 
menade den statliga utredningen att marknadsutrymmet för privata uppfödare minskat 
till följd av FMs uppfödning. 
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Den statliga utredningens rekommendationer 2010 var att FM endast ska föda upp 
hundar för eget behov och att FM ska tillämpa öppen offentlig upphandling för inköp av 
hundar. Den inköpsmodell som förordades var upphandling på långa kontrakt, 
motsvarande den för ledarhundar. Vidare föreslogs även att ett statligt 
partsammansatt råd för avelsfrågor tillsätts för att främja fungerande marknad för 
statliga myndigheters behov av tjänstehundar. Via rådet menade den statliga 
utredningen att synergieffekter kan uppnås vid samordning av bland annat IT-
lösningar (SOU 2010:21, 13-18, 63, 98). 

Båda utredningarna pekar på behov av samverkan mellan de parter som arbetar med 
tjänstehundar för att både säkra tillgången på hundar och bedriva verksamheten så 
effektivt som möjligt. 
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3 Resultat 

3.1 FMs avelsprogram 
Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) har ett årligt verksamhetsanslag om 9,3 
miljoner kronor. Det är 14 personer som arbetar på avelsstationen i Sollefteå och 
totalt är det 25 personer i organisationen (Intervju FM, Goder). 4-5 personer vid 
avelsstationen har som del av sina arbetsuppgifter att registrera data om hundarna i 
Excel dokument som används för nutida och framtida forskning (Intervju FM, Wilsson). 

Målsättningen för avelsprogrammet höjdes från 200 till 300 valpar 2012 då polisen 
anslöt sig till programmet. Vid intervju med FM uppges att man återgått till tidigare 
målsättning om 200 valpar på grund av att resurserna inte räcker till. Enligt intervju 
med FM, finns ett behov av 25 tjänstehundar/år (Intervju FM, Goder).  

Volymen av hundar från FM avelsprogram redovisas i grupperna FM tjänstehundar, 
Polis tjänstehund, Annan tjänstehund (Hemvärnet), Kasserad mentala orsaker, 
Kasserad medicinska orsaker. (Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat 
2005-2015) Volymen för försäljning av tjänstehundar till privata vaktbolag finns 
redovisat tillsammans med antalet hundar som går till hemvärnet (Intervju FM, 
Wilsson). 

FMs avelsprogram har utsatts för kritik från andra uppfödare och har varit ett ärende 
hos Justitiekanslern med avseende på Konkurrenslagstiftningen. Anmälan har avsett 
processer för hantering av samarbete med privat uppfödare och avyttring av hundar 
som ej blir tjänstehundar i FMs eller Polisens regi (Justitiekanslern, 2012-03-26). 

FM har en sluten uppfödning. De risker som finns vid sluten population och som nämns 
både i den statliga utredningen från 2010 (SOU 2010:21, 4) och i Lorenzons 
examensarbete från SLU (Lorenzon, 2008) t ex inavel, bekräftades vid intervju med 
FM Arvelius och Wilsson. 

Utredningen har kommunicerat med personer som är centrala för att delge information 
om FMs hund-verksamhet. I två fall har svar kommit från privata mailadresser, vilket 
gjort det oklart om svaren varit officiellt från FM. Utredningen har efter kontroll med 
FM (FM, Nilsson) fått bekräftat att dessa mail varit från personal anställda vid FM och 
har därför använt informationen i utredningen. 

 

3.2 L-test 
L-test syftar till att utvärdera hundens lämplighet för tjänst (Intervju SBK, Gyllensten). 

L-test beskrivs i viss mån som flexibel, dvs. om en hund inte svarar på en övning kan 
övningen modifieras för att få en reaktion hos hunden (Intervju FM, Goder). I grunden 
är dock testen statisk. Om det finns anledningen att göra tillägg i testen, för att kunna 
placera hunden till rätt målgrupp (FM, Polisen, Hemvärnet, privat vaktbolag eller 
avlivas), så görs dessa tillägg efter det att FMs L-test genomförts. Orsaken till att 
testen behöver vara statisk är för att resultatet även används för avelsunderlag 
(Intervju FM, Wahlström). 

Utförandet av L-test baserar sig som tidigare nämnts på Statens Hundskolas 
publikation ” Hundinstruktion Lämplighetstest” från 1971. Vissa justeringar har gjorts 
av testen. Vid intervju med FM, Goder och FM, Wilsson, uppges att dessa justeringar 
inte dokumenterats. Utredningen har även identifierat att publikationen ” 
Hundinstruktion Lämplighetstest”, avregistrerades under 2000 (CD-FREJ V1619), se 
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nedan registerutdrag i Figur 2. Efter kontroll med Försvarsmaktens bok och 
blankettförråd (FBF) återfinns heller inte publikationen i deras utbud. 

 

Figur 2 utvisande utdrag ur CD-FREJ V1619, Förnödenhetsregistret  

 

L-testen genomförs av ett begränsat antal personer bestående av en Testledare FM, en 
Avelsansvarig FM, två assistenter, en veterinär samt en testledare från polisen på 
någon av FMs testbanor. Samtliga tester utförs av samma Testledare ur FM (Intervju 
FM, Goder). Ytterligare besiktningsperson som ersätter Testledaren från FM finns om 
behov skulle uppstå (Intervju FM, Wahlström). 

L-test genomförs på FMs egna banor. Nedanstående Figur 3 är en geografisk 
sammanställning av de testbanor som FM har för L-test (Intervju, FM, Goder). 
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Figur 3 utvisande FM L-testbanor 

Utredningen har begärt underlag för krav på besiktningsman, men har inte mottagit 
någon sådan. Förklaringen har varit att utbildningsplanen är arkiverad eftersom 
utbildningen skedde senast 2003 (e-post Wahlström 2016-06-20). 

I FMs fall har L-testens resultat använts för genetisk forskning och avelsunderlag 
(Arvelius et al. 2014). Härigenom har FM skapat en ”världsunik databas med 
information om ca 2000 hundar från en sluten uppfödning” (Intervju FM Arvelius och 
Wilsson). 

I intervjun med FM:s Avelsansvariga, Arvelius och Wilsson, framgår att sex månader 
krävs mellan tester av den karaktär som L-test har för att inte hunden ska påverkas  
av att ha gjort testen tidigare. 
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Vid testet görs en gradering av vilken bakgrund hunden har i skala ett till tre (1-3), 
där gradering tre (3) betyder att hunden kommer från en familj med hundvana och ett 
(1) betyder att hunden fått mycket lite dressyr under sin uppväxt. Graderingen gör att 
en erfaren besiktningsman kan ta hänsyn till om hunden har erfarenhet och tränats 
inför testen för att prestera ett bättre resultat (Intervju FM, Wahlström). 

L-testen dokumenteras i två protokoll; egenskapsbedömning och reaktionsbeskrivning. 
Det protokoll som heter beskrivning är mycket likt den beskrivning som görs vid MH. 
Skillnaden är de delar där miljö är en parameter, och där L-testen är utformade för 
FMs specifika behov. Utöver beskrivningen görs en bedömning av egenskap, vilken är 
en mer subjektiv bedömning av hundens lämplighet och avsedd att kalibrera det 
resultat som uppnås vid testen (Intervju FM, Wahlström och Wilsson). Även vid 
intervju med SBK beskrivs skillnaden i moment mellan L-test och prov för att bedöma 
MH som möjliga att identifiera (Intervju SBK, Gyllensten). 

FMs databas för statistik från L-test innehåller resultat för c:a 2000 hundar. (Intervju 
FM, Arvelius och Wilsson) Det kan jämföras med den databas för MH som innehåller 
uppskattningsvis resultat för 60 000 hundar (Intervju SBK, Gyllensten). 

 

3.3 MH 
MH är ett krav för avelsdjur, och är kopplat till möjligheten att registrera renrasig hund 
(t ex Tysk Schäfer) hos SKK. Eftersom dokumentationen används för avelsplanering är 
det viktigt att provet är standardiserat. MH är endast en beskrivning. Vad som är bra 
mentala egenskaper bedöms utifrån den enskilde uppfödarens avelsmål (Intervju SKK, 
Skarp). 

Mentalbeskrivning Hund som används idag är från 1990 och hade som ursprungliga 
syfte att ersätta ”karaktärsprovet”, ett tidigare test av hundars mentala status.  
Eftersom FM tidigare upphandlade hundar från civila marknaden kom MH att gälla 
civila uppfödare som hade i uppdrag att förse FM med tjänstehundar (Intervju SKK, 
Andersson). 

MH är förutsättning för att registrera Tysk Schäfer hos SKK, och FM har haft ett 
dispensavtal med SKK angående registreringen. Dispensen avsåg att under en 
begränsad tid protokollföra MH i samband med att FMs L-test genomfördes (intervju 
FM, Goder). 

MH syftar till att beskriva hundens mentalitet, inte att godkänna eller underkänna, i 
olika situationer för att utgöra grund för utvärdering av hundar för avelsplanering. 
Resultatet dokumenteras och finns tillgängligt i en databas via SKK:s hemsida. För 
avelsplanering är det anlagens genomsnitt per kull som är intressant (Intervju SBK, 
Gyllensten) Provet som genomförs för att bedöma MH har tagits fram av SBK och 
fastställts av SKK (Intervju SKK, Uddman). 

För att registrera en hund i SKKs register över renrasig Tysk Schäferhund krävs att 
hundens föräldradjur ska ha känd mental status. Från och med den första januari 2017 
skärps reglerna, då det kommer att krävas att hunden har genomfört provet i sin 
helhet för att erhålla ”känd mental status” (Intervju SKK, Waleij). 

Viss flexibilitet finns i provet för att bedöma MH, t ex om en polishund bryter pga. 
aggression. Det kallas ”avsteg från avreaktion”, och används om risker finns för 
testpersonalen. Det finns även en möjlighet att söka undantag från krav på prov för 
exempelvis mer erfaren polishund som ska användas för avel. Den möjligheten 
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kommer att finnas kvar även efter 1/1 2017 (Intervju SKK Waleij). Under de senaste 
fem åren har endast fem avsteg gjorts (Intervju Polisen, Eriksson). 

Utredning uppfattar, baserat på intervjuer med SKK och SBK att MH görs av uppfödare 
i syfte att förbättra avelsdata, genom att identifiera genomsnittlig information för en 
kull och följa genetiskt utveckling i flera generationer. 

Enligt regler för MH kan omprov göras tidigast inom sex veckor, då resultatet annars 
kan påverkas av att hunden minns momenten i provet (Intervju SKK, Waleij). 

SBK har 179 MH-banor runt om i Sverige där prov för att bedöma MH genomförs. 
Nedanstående Figur 4 är en geografisk sammanställning av de banor för prov som 
finns (Intervju SKB, Knuutila ). 

 
Figur 4 utvisande SBK MH-banor 
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3.4 SKKs registreringsregler 
Intervjuer med FM, SKK och SBK visar att samtliga parter ser en fördel med att FM 
återgår till registrering hos SKK när det gäller avel. Fördelar uttrycks starkare från SKK 
och SBK, men även FM ser ur avelsperspektiv behov av att ha utbyte med andra 
uppfödare vid behov pga. risk för inavel. Utmaningen för FM har varit SKKs krav på 
genomförd MH för att kunna registrera hundar (Intervju FM, Arvelius). 

Genomförd registrering av hundar hos SKK är även krav för deltagande i tävlingar för 
brukshundar och utställningar (Intervju SKK, Andersson). Den möjligheten kan vara 
viktig för hundar under fodervärdstiden och för hundar som inte blir tjänstehundar 
(Intervju SBK, Knuutila). 

FM har haft ett dispensavtal med SKK som möjliggjorde för FM att föra protokoll för L-
test och MH i tillämpliga delar då L-test genomfördes. Dispensen gällde till och med 
2010 (Intervju FM, Goder). I avtalet ingick att FM under dispens-perioden skulle bygga 
upp banor för att kunna genomföra prov för att bedöma MH i egen regi (Intervju SKK, 
Uddman och intervju SKB, Knuutila). 

FM fortsatte att fylla i protokoll för både L-test och MH parallellt även efter det att 
dispensen hade gått ut. Vidare byggde FM inte upp egna MH-banor, vilket man kommit 
överens om. Detta uppdagades sedermera av SKK (Intervju SKK, Uddman, intervju 
SKB, Knuutila och intervju FM, Goder). 

En process för att formulera en ny överenskommelse inleddes och förhandling mellan 
parterna hölls under perioden november 2012 – maj 2013 (Försvarsmakten, Protokoll 
2014-05-15). Eftersom en överenskommelse inte nåddes avbröts förhandlingen vilket 
också stoppade möjligheten att registrera FM-uppfödda hundar som avlats på hundar 
utan känd mental status (MH) (Intervju SKK, Uddman). 

FM initierade en process för att utreda möjligheten att registrera hundar vid WUSV 
(Welt Union Schäfer Verein) i Tyskland. 2013-11-15 fattade dåvarande 
Flygvapenchefen beslut att hundar från FMs avelsprogram ska registreras i WSUV 
(Försvarsmakten, Beslut FM2013-2624:1 inklusive bilagor). 

Vid föreliggande utrednings start framkom att beslutet om registrering vid WSUV inte 
verkställdes, samt att resultatet av L-test dokumenteras i FM internt Excel-register. 

Bilden av varför beslutet inte verkställdes skiljer sig åt. Från FM sida är förklaringen å 
ena sidan av ekonomisk karaktär, dvs. kostnaden för registrering i Tyskland var högre 
än beräknat (Intervju FM, Goder), å andra sidan finns bilden att beslut aldrig fattades 
utan möte med WUSV skedde för att inhämta information (Intervju FM, Wilsson). Ur 
SKKs perspektiv avbröts processen pga. att SKK uppmärksammade WUSV på FCI:s 
(Fédération Cynologique Internationale) stadgar, där en registrering i Tyskland skulle 
innebära ett brott mot de internationellt överenskomna stadgarna (Svenska 
Kennelklubben, Brev till WUSV 2013-12-11), där endast en nationell organisation kan 
vara medlem. 

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) har bilden att enheten inom FM är bäst 
lämpad att bedöma om hundar från avelsprogrammet ska registreras hos SKK eller 
inte, och bör ha mandat att bedöma frågan själva. Att bli beordrad att genomföra ett 
beslut ses som olyckligt. Argumenten baserar sig på att frågan är komplex och att det 
är FHTE som har expertis i frågan (Bilaga till mail angående registrering av hundar 
uppfödda vid Kennel Försvarsmakten, FM, Arvelius). 
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3.5 Polisens tjänstehundsverksamhet 
Polisen har inte någon egen avelsverksamhet (Intervju och mail, Nationella 
Polishundtjänsten, Eriksson). C:a 35 hundvalpar från FMs avelsprogram levereras till 
Polisen, vilket motsvarar 50 % av behovet (Intervju FM, Goder) Resterande behov av 
hundar upphandlas från privatpersoner. För de hundar som upphandlas från 
privatpersoner är det främst omplaceringshundar som selekteras genom en första 
intervju per telefon där rätt ras och rätt ålder utreds. Därefter träffar man hunden och 
gör en första bedömning (inte rädd, lekfull, kan umgås med okänd polisman). När 
hunden passerat den första bedömningen genomförs L-test för att bedöma hundens 
lämplighet som tjänstehund. Polisens L-test skiljer sig från FMs L-test (Intervju och 
mail, Nationella Polishundtjänsten, Eriksson). 

Efter L-test tar besiktningsman beslut om hunden ska prövas i dressyr. Hunden lånas 
på prov i 2 månader. Under denna tid genomförs viss dressyr och miljötester för att 
kunna bedöma huruvida hunden klarar den miljö som den senare eventuellt ska 
tjänstgöra i. För provperioden finns checklista som hundföraren fyller i. Checklistan 
används som beslutsunderlag för att bedöma om hunden ska köpas in som 
tjänstehund. Efter inköp fortsätter hundens utbildning till tjänstehund (Polisen, 
Polismyndigheten, Checklista Provperiod patrullhund). 

Polisen utbildar erfarna instruktörer till besiktningsmän utifrån behov. Efter godkänd 
”Grundutbildning besiktningsman” ges de ett förordnande att verka under tre år. Vart 
tredje år ges de sedan en fortbildning för fortsatt förordnande (Intervju och mail 
Nationella Polishundtjänsten, Eriksson). 

Erfarenheten från Polisen är att valpar som kommer tidigt till hundförare har mycket 
större chanser att bli tjänstehund (Intervju och mail Nationella Polishundtjänsten, 
Eriksson). 

Inom Polisens tjänstehundsverksamhet har ett förbättringsprojekt nyligen initieras, 
som innehåller coachning av fodervärdar, för att öka kvalitet i dressyr tidigt i hundens 
utveckling och på så sätt öka andelen godkända tjänstehundar (Intervju och mail 
Nationella Polishundtjänsten, Eriksson). 

 

3.6 Samverkan med intresseorganisationer 
I statliga utredningar och i FMs uppdrag för tjänstehundar framkommer vikten av 
samverkan med andra organisationer och uppfödare. SBK har t ex i uppdrag av FM att 
rekrytera och utbilda hundförare och hundar till Hemvärnsförbanden. Antalet 
kontrakterade hemvärnsekipage är c:a 1100 (SOU 2010:21, 28). 

SBK beskrev vid föreliggande utrednings intervju möjlighet att tillgodose FM med 
provtillfällen utifrån de behov som FM har. För att ställa i ordningen en MH-bana krävs 
små insatser från SKBs sida. Den prioritering av hundar som finns vid prov för att 
bedöma MH (Svenska Brukshundsklubben Bestämmelser MH, 7) och som tidigare 
nedprioriterat hundar från FMs avelsprogram går det ur SBKs perspektiv att lösa så att 
ett tillräckligt antal provtillfällen ges för FMs hundar (Intervju SBK, Knuutila). 

FM anser att man måste ha fullt ansvar för sin verksamhet och därför inte har 
möjlighet att förlita sig på att en intresseorganisation som bygger på frivilliga insatser 
för att genomföra MH. Den vägen har FM provat och det fungerade inte av praktiska 
skäl (Intervju FM, Goder). Detta beroende på att man har ett regeringsuppdrag vad 
gäller avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov (Regeringsbeslut 
Fö2002/2318/MIL). Kostnaden för att FM själva genomför MH hos lokal 
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brukshundsklubb (BHK) beskrivs vid intervju motsvara en årsarbetare (1ÅAK) 
(Intervju FM, Goder). 

FM perspektiv är även att den egna avelsverksamheten troligen är världens största 
militära/polisiära tjänstehundsuppfödare och att det därför är märkligt att 
verksamheten behöver följa samma regelverk som privata hobbyuppfödare. 
Erfarenheten är att ett medlemskap i en intresseorganisation tidigare har varit en stor 
belastning eftersom stor kraft fått användas för att hantera ”osaklig kritik från de som 
vill FMs avelsverksamhet illa” (Bilaga Mail angående registrering av hundar uppfödda 
vid Kennel Försvarsmakten, FM, Arvelius). 
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4 Analys och Diskussion 
L-test och prov för att bedöma MH har en gemensam historia och liknar varandra i sitt 
utförande i stor utsträckning. Några moment skiljer sig åt, vilket varit föremål för 
förhandling mellan FM och SKK i den process som inleddes i november 2012, där SKK 
och FM försökte nå en överenskommelse för registrering av hundar från FMs 
avelsprogram i SKKs register. 

Utförandet skiljer sig även åt genom att FM organisatoriskt har en testledare som utför 
samtliga L-tester, medan MH utförs av flera olika personer. Det finns möjlighet att 
genomföra L-test på 5 banor i Sverige, medan MH kan genomföras på 179 banor. 

En svårighet för utredningen har varit att avgöra hur stor skillnad det är mellan de 
moment som ingår i banor för att bedöma MH och L-test. De experter som intervjuats 
beskriver att det är få moment som skiljer, och att underliggande faktorer för 
beteende är i linje med varandra. I intervjuerna har beskrivningen av testernas syfte 
skilt sig åt, där L-test från början beskrivs som en Lämplighetstest för uttagning till 
tjänstehund mer än grund för avelsplanering. MH syftar till att erhålla en mental status 
för hunden, vilken i sig utgör grund för avelsplanering utifrån respektive uppfödares 
avelsmål. 

Utredningens intryck är att FMs L-test alltmer har utvecklats till ett underlag för 
avelsplanering och forskning, vilket även är syftet med SKKs databas för MH 
beskrivningar. Fördelar finns med en egen databas för FM, som man har kontroll över 
och där information för framtida forskning även registreras. Fördelar finns även med 
ett utbyte med SKKs mycket större databas där även andra uppfödare registrerar sina 
hundar, både för att få tillgång till en större del data och för att vid behov anlita 
privata uppfödare. 

Material som beskriver FMs processer för test, hur L-test har förändrats och krav som 
gäller skiljer sig från motsvarande material som skickats till utredningen från Polisens 
hundenhet samt det material som finns angående MH på SBKs hemsida. Polisen har 
beskrivit en process som är dokumenterad och följs för urval av tjänstehundar till 
verksamheten. Även beskrivning av process för MH på SBKs hemsida är 
väldokumenterad och aktuell. FM å andra sidan har presenterat få beskrivningar. Den 
bok som används som utgångspunkt för L-test är från 70-talet och är avregistrerad 
som publikation enligt egna register. Utredningen har tagit del av handboken, den är 
detaljerad och innehåller mycket information, men resultatet visar att instruktionen 
används trots att den inte längre är giltig. De förändringar som gjorts i testen finns 
heller inte dokumenterade på något sätt, vilket har verifierats vid två intervjuer. 
Intrycket av FMs hundverksamhet är en verksamhet som är beroende av kunskap och 
erfarenheter hos några få enskilda personer samt att processer och instruktioner är 
gamla, saknar giltighet eller behöver uppdateras. 

Processen för beslut som gäller registreringen av hundar från FMs avelsprogram ger 
intryck av att hundenheten (FHTE) är mycket självständig. Dels verkställs inte beslut 
såsom i fallet registrering av hundar i Tyskland, dels har enheten bilden av att beslut 
som gäller registrering inte bör fattas på annan nivå än den egna enheten. 

Utredningen bedömer att diskussionen om registrering har varit infekterad, och att 
samtalen därför inte fokuserat på det som är gemensamma nämnare för inblandade 
parter, en sund utveckling av rasen Tysk Schäfer. Eftersom FMs hundar inte 
registreras hos SKK idag är de hundar som avlas fram via FMs avelsprogram inte 
renrasig Tysk Schäfer, utan klassas som blandras.  Att inte vara registrerad vid SKK 
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fungerar för FMs egen verksamhet, men kan skapa problem i en situation där 
avelsprogrammet behöver samarbeta med nationella branschorganisationer och/eller 
privata uppfödare. 
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5 Handlingsalternativ 
Utredningens har identifierat fyra handlingsalternativ för FM vad gäller registrering av 
hundar: 

1. Fortsätta som idag, dvs. inte registrera hundar i SKKs register och därmed inte 
avla renrasig Tysk Schäfer 

2. Förhandla och komma överens om ett avtal med SKK där testerna jämförs och 
de moment som krävs för MH läggs till 

3. Genomföra både prov för att bedöma MH och L-test i FMs regi 
4. Genomföra L-test i FMs regi och upprätta avtal med fodervärdar som får i 

uppdrag att göra prov för att bedöma MH hos lokala Brukshundsklubben 

Nedan följer en fördjupad beskrivning av handlingsalternativen: 

 

5.1 Handlingsalternativ 1 
Handlingsalternativet innebär att fortsätta processen såsom den bedrivs idag.  

För FM innebär det inte några förändringar i form av personal eller processer. Den 
huvudsakliga negativa aspekten med alternativet är ett fortsatt begränsat samarbete 
med branschorganisationer och privata uppfödare, vilket inte är i linje med 
Regeringsbeslut L2010/1299. Utöver det kvarstår risken med inavel på sikt för FMs 
slutna uppfödning. 

I handlingsalternativet ligger även risken för fortsatt dålig publicitet för FM kopplat till 
konkurrenslagstiftningen.  

Att fortsätta som idag innebär även att fodervärdarna får begränsad användning av 
hunden både under fodervärdstiden och vid en överlåtelsesituation t ex för tävling och 
engagemang i brukshundsklubbars verksamhet. 

För FM innebär handlingsalternativet inte någon ekonomisk förändring jämfört med 
idag. 

 

5.2 Handlingsalternativ 2 
I handlingsalternativ 2 ingår att komma överens om ett avtal med SKK där den 
kartläggning och jämförelse av MH och L-test som parterna redan gjort används för att 
komma till avslut med ett sådant avtal. 

Kostnaden för att genomföra handlingsalternativet består av resurser för förhandling 
av avtal samt anpassning av FMs testbanor utifrån överenskommelsen. 

För att utveckla handlingsalternativ 2 kan även behov av samarbete av teknisk 
karaktär vara aktuell för att tillvarata både FMs databas från L-test och utbyte med 
SKKs avelsregister. 

Risken med handlingsalternativet är att parterna fortfarande inte kommer överens mot 
bakgrund av den konflikt som uppstått i frågan. En möjlig väg framåt skulle kunna 
vara att ta låta en neutral part medverka vid förhandlingen, och att se över vilka 
personer som deltar från respektive part. 
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5.3 Handlingsalternativ 3 
Handlingsalternativ 3 innebär att samtliga valpar från FMs avelsprogram registreras 
hos SKK och att FM genomför både L-test och MH. FM etablerar testbanor för att 
bedöma MH i närheten av de platser där det finns L-testbanor. Fodervärden och 
hunden kallas till FM för MH.  

I tabell 1 nedan beskrivs de kostnader som beräknas uppstå för Handlingsalternativ 3 i 
form av avgifter till SBK, lokal brukshundsklubb (BHK) och SKK samt de ökade 
personalkostnader som FM redovisat vid intervju. 

 

Kostnadsslag Kostnad/hund (SEK) Kostnad /200 hundar 
(SEK) 

Prov för att bedöma MH/hund 600 120 000 

Registrering SKK/hund 455 91 000 

Ökad personalkostnad 
FHTE/år* (1 ÅAK) 

 580 000 

Resor och övernattning för 
egen personal: 25 dygn/år,  
4 personer 

 375 000 

Resa Fodervärd/hund 550 110 000 

Sammanlagd bedömd 
kostnadsökning/år 

 C:a 1,3 M 

 

Tabell 1 Utvisande bedömda kostnader Handlingsalternativ 3. 

* Uppgift från intervju med FM. 

I kostnadsbedömning ingår inte kostnad för uppbyggnad och förvaltning av MH-banor i 
FMs regi. 

I handlingsalternativet har FM möjlighet att arbeta vidare med den databas för 
forskning som etablerats för L-test. 

 

5.4 Handlingsalternativ 4 
Handlingsalternativet innebär att FM registrerar samtliga valpar från avelsprogrammet 
och att både MH och L-test genomförs.  

I handlingsalternativet utökas fodervärdarnas ansvar till att även omfatta 
genomförande av prov för att bedöma MH. I avtalet regleras att FM bekostar eventuell 
medlemsavgiften till BHK samt kostnad för MH. Hundar som av någon anledning ej går 
till fodervärd svarar FM själva för MH. Avtal tecknas så att tillgång till MH och 
prioritering av anmälda hundar inte missgynnar FM.  

I tabellen nedan beskrivs de kostnader som beräknas uppstå för Handlingsalternativ 4 
i form av avgifter till SBK, lokal brukshundsklubb BHK och SKK. 

 

Kostnadsslag Kostnad / hund (SEK) Kostnad /200 
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hundar (SEK) 

Avgift SBK Centralt/hund 360 72 000 

BHK lokalt (Baserat på 
snittvärde)/hund 

500 100 000 

Kostnad prov för att bedöma 
MH/hund 

600 120 000 

Registrering SKK/hund  455 91 000 

Sammanlagd bedömd 
kostnadsökning/år 

 1 915 383 000 

 

Tabell 2 Utvisande bedömda kostnader Handlingsalternativ 4. 

Om hund skulle bli avbruten vid test så kan FM personal antingen komma till banan 
med aktuell hund för ”omprov” sex veckor senare alt efter genomfört L-test, beroende 
på om hunden ska användas i avel eller ej.  

Tidsspannet mellan MH och L-test behöver beakta den tid som krävs för att hundens 
testresultat inte, i en allt för stor utsträckning, ska påverkas av att ha genomfört en 
test som i många moment liknar varandra.  

I handlingsalternativet ligger att ge fodervärdar verktyg för att utveckla hunden på bra 
sätt under hundens uppväxt, genom att ge tillgång till intresseorganisationerna SKK 
och SBK. Fodervärdens ambition påverkar hundens möjligheter att bli tjänstehund har 
framkommit både vid intervjuer och i material från FM och Polisen. Vid genomförande 
av L-test visar intervju med FM att hundens bakgrund går att ta i beaktande vid 
bedömning av resultat. 

Även i detta handlingsalternativ har FM möjlighet att arbeta vidare med den databas 
för forskning som etablerats för L-test. 

För handlingsalternativet behöver en utvärdering av fodervärdarnas möjligheter att 
bistå vid genomförande av MH, samt beräkning av eventuell resekostnad göras. 

Utredningen bedömer att FM vid ett uppkommit, icke regelmässigt, behov bör kunna 
nyttja en princip liknande den som Polisen har om undantag från krav på MH för en 
erfaren tjänstehund. 

Handlingsalternativet har i tabellen ovan beräknat den totala kostnadsökningen för 
samtliga hundar. Detta kan jämföras med den beräknade kostnaden att rekrytera en 
(1) hund från FMs avelsprogram motsvarande 200 000-300 000 SEK. 

 

5.5 Rekommendation 
Utredningen rekommenderar FM att registrera hundar hos SKK. Utredningen ser få 
fördelar med att fortsätta som idag, där samverkan med privata uppfödare och 
branschorganisationer begränsats genom att registrering inte sker. 

Rekommendationen från utredningen är att FM väljer ett alternativ som både är 
kostnadseffektivt och ökar möjligheterna att påverka hundens uppväxt i positiv 
inriktning under fodervärdstiden. Det handlingsalternativ som bäst tar tillvara 
fodervärdarnas roll är handlingsalternativ 4. 
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Utredningen rekommenderar inte handlingsalternativ 3, eftersom det är en dyrare 
lösning än handlingsalternativ 4. 

Om FM väljer handlingsalternativ 2, dvs. försöker identifiera överlappning och 
kompromiss eftersom testerna i sig är så lika, rekommenderar utredningen starkt att 
en neutral förhandlingsledare engageras och att FM ser över vilka personer som 
representerar myndigheten vid förhandlingen.  

I inget av alternativen som utredningen presenterar tas L-testen bort för hundar från 
FMs avelsprogram eftersom MH inte kan ersätta bedömningen för lämplig tjänstehund.  

För avelsforskning rekommenderar utredning att samarbete med SKK för att etablera 
en större databas att basera forskningen på. 
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6 Slutsats 
De parter som utredningen intervjuat har beskrivit fördelar med att registrera hundar 
från FMs avelsprogram i SKKs register. En gemensam målbild uttrycks på olika sätt, 
men tyder på att alla är intresserade av en sund utveckling av rasen Tysk Schäfer 
samt att tillgången av lämpliga tjänstehundar säkras. Som situationen är idag 
registrerar inte FM sina hundar, vilket per definition innebär att de inte är av rasen 
Tysk Schäfer, utan att de är blandrashundar.  

Resultatet av utredningen visar på att det finns tre områden som är viktiga för att 
säkra kvalitet och tillgången på tjänstehundar för FM; genetisk forskning, hundars 
uppväxt och verksamhetens processer. Alla tre områden har koppling till registrering i 
SKKs register. 

Av utredningen framgår att FMs avelsprogram idag har ett stort fokus på världsunik 
forskning. Att utveckla forskningsdelen av verksamheten har varit viktigt för att säkra 
tillgången på lämpliga hundar, vilket t ex produktionsresultatet visar. Behovet av 
forskning i sig pekar på att samarbete med SKKs register med en större mängd data 
vore värdefullt. Utöver den begränsning i mängd data som finns i FMs eget register, är 
den tekniska lösningen där statistik sparas i ett internt Excel register sårbart för en 
forskning av den dignitet som bedrivs i FMs regi. Som resultatet visar har FM en sluten 
uppfödning som på sikt kan ge genetiska problem. Även här finns vinster för FM att 
registrera hundar från avelsprogrammet hos SKK för att underlätta samarbete med 
privata uppfödare, när forskning i det egna avelsprogrammet har behov av att härleda 
genetiska problem. 

I intervjuer både med företrädare från FM och Polisen har vikten av engagerade 
fodervärdar och tidig dressyr visat hur viktigt det området är för hundar ska utvecklas 
till tjänstehundar. Den typen av hund som lämpar sig som tjänstehund är dessutom 
ofta krävande för privatpersoner. Åtgärder som ökar möjligheterna för fodervärdar att 
vara engagerade och få bistånd i dressyr bör därför vara värdefulla för FMs 
hundverksamhet. En sådan åtgärd är att öppna dörren för fodervärdarna till 
Brukshundsklubbens aktiviteter och Svenska Kennelklubben genom att genomföra MH 
och registrering av hundar i SKKs register.  

Utredningen har ställt frågor om FMs hundverksamhet som gäller L-test och 
registrering. Frågorna har genererat svar som pekar på möjlighet till förbättringar i hur 
verksamheten bedrivs idag. Bristande kvalitet i beskrivning av tillvägagångssätt för 
test och utbildning, sårbarheten i att en person utför tester vid personalomsättning 
och den risk som finns för att generera systematiska fel är sådana exempel. 
Utredningen menar att ett ökat samarbete med andra aktörer t ex SKK, SBK och 
privata uppfödare kommer ställa krav på tydliga processer t ex för att identifiera 
gränssnitt mellan L-test och MH samt generera erfarenhetsutbyte, vilket också talar 
för fördelar med registrering av hundar från FMs avelsverksamhet i SKKs register.  

De rekommendationer som utredningen har tagit fram har sammanvägt ovanstående 
områden, så att de tillvaratar den forskning som finns inom FMs avelsprogram i form 
av lång dokumenterad erfarenhet av L-test. Verksamheten bör fortsätta genomföra 
och dokumentera L-test för att säkra tjänstehundar från avelsprogrammet. Utöver det 
ser utredningen att verksamheten behöver utvecklas med de fördelar som ökat 
samarbete med fodervärdar genererar, och där genomförd MH är en viktig komponent.  

Utredningen ser även att FM, t ex genom en förstudie, skulle kunna identifiera 
möjligheter som frigör egna resurser genom att etablera ett djupare samarbete med 
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forskningsinstitutioner. Den del av arbetet som innefattar datainsamling för framtida 
behov är ett sådant exempel. Att frigöra resurser skulle t ex kunna ge ökat utrymme 
för att kvalitetssäkra interna processer och utveckla samarbetet med fodervärdar.  

 

  



 
 

 

  Page 26 (28) 

7 Källförteckning 

7.1 Skrivna Källor 
Arvelius, Per. 2015. Analyser av MT från ett avelsperspektiv. Rapport 151, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjursgenetik. 

Arvelius, Per m. fl. 2004. The Swedish Armed Forces temperament test gives 
information on genetic differences among dogs, Journal of Veterinary Behavior. 

Försvarsmakten. Beslut angående registrering av hundar vid WUSV, 2013-11-15. 

Försvarsmakten. Egenskapsbedömning/Reaktionsbeskrivning. 

Försvarsmakten. FM Avelsprogram och produktionsresultat 2015 Missiv, 2016-02-03. 
 
Försvarsmakten. FM Avelsprogram årsrapport 2015 bilaga, 2016-02-03. 
 
Försvarsmakten. FM Avelsprogram och produktionsresultat 2015 bilaga 2, 2016-02-03 
Försvarsmakten, Protokoll fört vid samverkansgruppens möte avseende samverkan om 
tjänstehundsavel, 2013-06-13. 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens remissvar på ”Bättre marknad för tjänstehundar” 
SOU 2010:21, 2010-08-12. 

Försvarsmakten. Handbrev till Svenska Brukshundsklubben Att: Tomas Knuutila, 
Angående ert Brev rörande registrering av FM hundar i WUSV, 2014-01-14. 

Försvarsmakten. Infoblad Rätt och fel om Försvarsmaktens/Polisens avelsprogram, 
2013-10-04. 

Försvarsmakten. PM efter möte med WUSV (Welt Union Schäfer Verein), 2013-09-12. 

Försvarsmakten. Uppgiftsformulering till extern leverantör inklusive kravspecifikation, 
2016-05-09. 
Försvarsmakten. Protokoll, Möte mellan FM, Polis och SKK ang. registrering ur FM 
avelsprogram, 2014-05-15. 

Försvarsmakten. Tjänstehundsinstruktion, 2015-01-07. 

Försvarsmakten. Yttrande över en anmälan angående tjänstehundar. 2010-12-17. 

Försvarsmakten. Yttrande i ärende angående Försvarsmaktens tjänstehundar. 2012-
04-24. 

Justitiekanslern. Ärende angående uppgifter om att Försvarsmakten ger bort s.k. 
tjänstehundar m.m. 2012-03-26. 

Kommittédirektiv Dir.2009:24. Åtgärder för att stimulera tjänstehundsavel.  

Lorentzon, Patrik. 2008. Svensk Tjänstehundsavel – En återblick och nutidsbeskrivning 
samt förslag inför framtiden. Examensarbete 2008:35, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Fakulteten för veterinärmedicin och hudsdjursvetenskap, Veterinärprogrammet. 

Polisen. Anvisningar för Lämplighetstest Patrullhund. 

Polisen. Definition Patrullhund vid polisen. 

Polisen. Polismyndigheten, Checklista Provperiod patrullhund. 



 
 

 

  Page 27 (28) 

Polisen. Polismyndigheten, Testprotokoll Lämplighetstest för patrullhund. 

Regeringsbeslut Fö2002/2318/MIL.  Lokalisering av avelsverksamhet till Sollefteå.  

Regeringsbeslut L2010/1299. Uppdrag om samverkan i fråga om tjänstehundar.  

Rikspolisstyrelsens föreskrifter (kursplan) för kursen Polishundförartjänst – 
Grundutbildning besiktningsman Beslutad den 2011-04-01. 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter (kursplan) för kursen Polishundförartjänst – 
Fortbildning besiktningsman Beslutad den 2011-04-01. 

SOU 2005:75. Hundgöra – att göra hundar som gör nytta.  

SOU 2010:21. Bättre marknad för tjänstehundar.  

Statens Hundskola. HundI – Lämplighetstest hundinstruktion, Hundinstruktion 
Lämplighetstest. Odaterad. 

Svenska Brukshundsklubben. Balans och resultat 2015, 2016-05-23.  

Svenska Brukshundsklubben. Anvisningar Mentalbeskrivning Hund, 2012-02-26.  

Svenska Brukshundsklubben. Beskrivningsprotokoll MH, 2016-04-14.  

Svenska Brukshundsklubben. Bestämmelser MH, 2012-01-01.  

Svenska Brukshundsklubben. Brev till Försvarsmakten, Angående ert beslut att 
registrera hundar vid WUSV, 2013-12-17. 

Svenska Brukshundsklubben. Certifikatprov Patrullhund. 2012-01-01. 

Svenska Brukshundsklubben. Nyckel MH. 2012-01-01.  

Svenska Brukshundsklubben. Verksamheten i urval 2015. 2016-05-23.  

Svenska Kennelklubben. Brev till WUSV, Bert. Registrierung und Ahnentafelerstellung 
von Schäferhunden des schwedischen Militärs in der WUSV, 2013-12-11. 

Svenska Kennelklubben. Registreringsregler 2016, Gäller från 2016-01-01 --2016-12-
31. 

Svenska Kennelklubben. Verksamhetsberättelse 2013-2014.  

Wilsson, Erik & Sinn, L. David. 2012. Are there differences between behavior 
measurement methods? A comparison of the predictive validity of two ratings methods 
in a working dog program. Applied Animal Behaviour Science. 

Överenskommelse Mellan Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE), Rikspolisstyrelsen 
(RPS), Polishundtjänsten, Svenska Kennelklubben (SKK och Svenska 
Brukshundsklubben (SBK). Ej underskriven. 

  



 
 

 

  Page 28 (28) 

7.2 Elektroniska Källor 
Bemötande av yttrande gällande min anmälan angående tjänstehundar sänt till 
Justitiekanslern. https://bruksschafern2010.wordpress.com, (Hämtad 2016-06-20). 

CD-FREJ V1619. Förnödenhetsregistret. 

Goder, Thomas. 2013. Försvarsmakten och polisen registrerar hundar i Tyskland. 
www.forsvarsmakten.se, (Hämtad 2016-05-31). 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard,  
(Hämtad 2016-06-28) 

Mail till Registrator Justitiekanslern. Ämne Försvarsmaktens hundavel. 
https://bruksschafern2010.wordpress.com, (Hämtad 2016-06-20). 

Libris. http://libris.kb.se/bib/3279190?vw=full (Hämtad 2016-06-28) 

 

7.3 Personlig kommunikation 
Andersson, Berit. Prov & Tävlingskommittén, SKK. Intervju 2016-06-23. 

Arvelius, Per. Avelsansvarig, FM. Intervju 2016-08-19 samt mail med bilagan 
Angående registrering av hundar uppfödda vid Kennel Försvarsmakten 2016-08-22. 

Eriksson, Lars. Utvecklingsansvarig Nationell Polishundtjänsten. Intervju 2016-06-29 
samt mail. 

Goder, Thomas. Major, Chef FHTE, FM. Intervju 2016-05-21 samt mail och 
telefonsamtal. 
 

Gyllensten Jan. Sakkunnig för SBK, Konsult inom hundområdet. Intervju 2016-06-21. 

Knuutila, Tomas. 2:e vice ordförande, SKB, tidigare ledamot i utskottet samhällsnytta, 
som ansvarar för tjänstehundar. Intervju 2016-06-21 samt mail och telefonsamtal. 

Nilsson, Rune. Major, Chef för Utbildningsavdelningen BSS, FM. Intervju 2016-05-21 
samt mail och telefonsamtal. 

Skarp, Helena. Avdelningschef, Avdelningen för avel och hälsa, SKK. Intervju 2016-
06-23. 

Uddman, Ulf. VD, SKK. Intervju 2016-06-23 samt mail och telefonsamtal. 

Wahlström Pierre. Kapten, Testansvarig, FM. Intervju 2016-09-01. 

Waleij, Petra. Avdelningschef, Registreringsavdelningen, SKK. Intervju 2016-06-23. 

Wikbladh, Jöran. Produktionsledare, SKB. Intervju 2016-06-21. 

Wilsson, Erik. Avelsansvarig, FM. Intervju 2016-08-19. 


