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Munition searching dogs in international duty.  

A case study of a small units handling of lessons learned 

 
 
 
 
Abstract 
 
This case study presents how the unit of munition-searching dogs of the Swedish armed 
forces handles their experiences from international service. The subject is particularly 
interesting as previous research into the area is nonexistent. 
 
The questions asked in the study are answered through the authors findings that training and 
preparation of this unit has developed thanks to the input of lessons learned from previous 
missions. 
 
This paper, based manly on experience reports, show that the unit successfully uses the 
method for handling lessons learned chosen within the Swedish armed forces. 
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1 Inledning 
 

”At the end of the Second World War, the saddest realisation for me was 
recognising that many of our young men gave their lives re-learning the lessons 
and experiences of previous wars.”1 

Winston Churchill 
 
 
Ända sedan Försvarsmakten började delta i operationer utomlands, har mängden nyvunnen 
erfarenhet inom olika områden ökat. I takt med detta uppstod behovet av att på ett organiserat 
och strukturerat sätt ta tillvara på alla nya lärdomar. Med hjälp av försvarets forskningsinstitut 
(tidigare försvarets forskningsanstalt) togs det därför fram ett särskilt arbetssätt för just 
erfarenhetshanteringen inom försvarsmakten. Detta är i dagsläget mer känt som LL-
processen, Lessons Learned-processen. Tanken är att den skall kunna användas som ett 
hjälpmedel eller verktyg vid hanteringen av erfarenheter. Processen är användbar såväl inom 
olika områden, verksamheter och funktioner som inom de olika nivåerna i organisationen. 
 
Medan många redan har studerat både Lessons Learned-processen för sig och hur man i 
försvarsmakten har använt den i en mängd olika sammanhang, finns det några områden som 
jag inte har hittat någon tidigare forskning om. Ett av dessa områden som jag finner extra 
intressant är användandet av preparatsökande hundar i utlandstjänst. Hunden är i många fall 
ett utmärkt hjälpmedel vid flertalet arbetsuppgifter inom försvarsmaktens olika grenar. Den är 
till exempel en viktig resurs vid bevakning eller patrullering. En annan situation där hunden är 
mycket användbar är vid sök. Oavsett om man söker efter människor och narkotikagömmor 
eller vapen och explosivämne, så kan hunden och dess nos hitta detta på ett mycket effektivt 
sätt. 
 
Avsikten med denna studie är därför att ta reda på huruvida hundtjänstenheten som ansvarar 
för de preparatsökande hundarna, använder sig av den framtagna modellen Lessons Learned 
för att ta tillvara på sina erfarenheter från utlandstjänster och implementera dessa i sin 
verksamhet. 
 

                                                
1 Citatet återgivet från: 

Almén et al, Lessons Learned vid internationella insatser. Begrepp, motiv, metoder. Stockholm, 1998. (Förord). 

Som fått det från: 

Winston Churchill, Memoarer, 1948 
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1.1 Bakgrund om erfarenhetshantering (LL) 
Vad är då erfarenhetshantering? Det beror ju förstås på vem man frågar. Jag kan tänka mig att 
det finns en mängd olika namn för processen att ta hand om erfarenheter på olika företag eller 
institutioner runt om i landet. Alla vill ju sträva framåt, inte uppfinna hjulet igen och inte göra 
om begångna misstag två gånger. Inom svenska försvarsmakten finns en fastställd process, 
LL-processen, som man ska använda vid arbetet med erfarenhetshantering. Lessons Learned 
begreppet har, precis som erfarenhetshanteringen, en mängd olika definitioner beroende på 
var man letar. Den definitionen av Lessons Learned som svenska försvarsmakten valt och 
därmed även presenterar i sina doktriner för fredsoperationer är: 
 

”A process that extracts, evaluates and applies valuable experiences in order to 
improve the performance of operations, in all aspects and at all levels and in the 
short as well as the long term perspective.” 2 

 
Det finns även fler definitioner av begreppet Lessons Learned men eftersom det är denna 
definition som försvarsmakten valt till sina doktriner, är det även den som ligger till grund för 
den teoretiska bakgrund som denna studie har. 
 

1.2 Bakgrund om SWEDEC3 och hundenheten på Ing 2 
Swedec står för Swedish EOD4- and Demining Center vilket innebär totalförsvarets 
ammunitions- och minröjningscentrum. En av uppgifterna man löser där är att genomföra 
utbildningskontroll, så kallad certifiering, av personal som ska tjänstgöra i internationella 
insatser inom minröjning, ammunitionsröjning eller röjning av IED, improvised explosive 
device5. Utbildningskontroll skall givetvis även hundekipagen, hundarna och dess förare, 
genomgå och klara av innan de åker till insatsområdet. 
 
Utbildningen av hundekipagen sker till stor del vid hundenheten på Ing 2 i Eksjö. Här sätts en 
grunddresserad och grundutbildad hund ihop med en passande förare som även denne har viss 
grundläggande utbildning inom ammunitions- och minröjning. Sedan vidareutbildas och 
tränas ekipaget till en fungerade enhet. Både hunden och hundföraren får specifik utbildning 
inför de uppgifter som de under insatsen ska kunna användas till. 
 

                                                
2 Citatet är återgivet från: 

Almén et al, Lessons Learned vid internationella insatser. Begrepp, motiv, metoder. Stockholm, 1998. Sid 8. 

Som fått det från: 

Försvarsmakten, Högkvarteret, Joint Military Doctrine for Peace Support Operations. Stockholm, 1997. 
3 SWEDEC – Swedish EOD- and Demining Center, dvs. totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum 
4 EOD – Explosive Ordnance Disposal 
5 IED – Impovised explosive device, dvs ”hemgjorda” explosiva anordningar 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Sara Blohm  7(35) 
OP 07-10   
  

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att inledningsvis undersöka rapporteringen av erfarenheter från de 
preparatsökande hundekipagens verksamhet i internationell tjänst under åren 2006-2007. 
 
Syftet är även att undersöka huruvida förändringar i den utbildning som hundekipagen 
genomgår inför en internationell insats, bygger på erfarenheter genererade vid tidigare 
missioner samt om förändringar i ekipagets utrustning och gruppens organisation också 
grundar sig i erfarenheter från tidigare internationella insatser. 
 
Det slutliga syftet är att försöka belysa om erfarenheterna hanterats enligt Försvarsmaktens 
fastställda process för Lessons Learned. 
 
 

2.2 Frågeställningar 
I vilken utsträckning bygger förändringar i utbildning, utrustning och organisation för 
preparatsökande hundekipage inför internationell tjänst, på erfarenheter från tidigare 
internationella insatser? 
Har erfarenheterna hanterats enligt LL-processen? 
 
 

2.3 Hypotes 
Hypotesen som ligger till grund för studien är att erfarenheter från internationella insatser 
hanteras enligt Lessons Learned metoden och att utbildningen som hundekipagen genomför 
bygger på den utveckling som dessa medfört, både metodmässigt, organisatoriskt och 
materiellt. 
 
 

2.4 Avgränsningar 
Studien kommer endast att avhandla erfarenhetshanteringen för de preparatsökande hundarna 
som tränats vid Ing 2 i Eksjö, det vill säga av hundavdelningen och Swedec. Det genomförs 
även utbildning av hundar vid FHTE6 (försvarsmaktens hundtjänstenhet) på Livgardet norr 
om Stockholm där hundarna får sin grunddressyr. Dock kommer studien inte att ta med 
FHTE, då det är vid Swedec och hundtjänstenheten vid Ing 2 som förare och hund sätts ihop 
och utbildas färdigt samt samövas inför den kommande internationella insatsen. 
 
För att få en greppbar mängd att kartlägga, begränsas studien till rapporterade erfarenheter 
mellan åren 2006-2007. 
 

                                                
6 FHTE – Försvarsmaktens hundtjänstenhet 
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Studien kommer inte att redogöra för någon fullständig kartläggning av all 
erfarenhetsrapportering som gjorts, eftersom det inte är alla hemskickade synpunkter och 
rapporter som är relevanta för frågeställningen. 
 
 

2.5 Disposition 
Efter det här kapitlet med bland annat studiens syfte och ramar samt olika ingångsvärden, 
följer ett metodkapitel. Här beskrivs bland annat vilket vetenskapligt angreppssätt som 
använts för att lösa frågeställningen. Kapitlet metod tar även i korthet upp vilka källor som 
använts samt källkritik. I slutet av kapitlet ges en kort förklaring av vad reliabilitet och 
validitet innebär, både generellt och i denna specifika studie samt en redogörelse för tidigare 
forskning. 
 
I kapitel fyra ges en beskrivning för läsaren av studiens teoretiska bakgrund. Den kommer 
senare användas för att försöka reda ut i vilken utsträckning erfarenhetshanteringen just i detta 
fall följt försvarsmaktens fastställda process för Lessons Learned. 
 
Efter det, i det femte kapitlet, avhandlas de data som samlats in om enhetens 
erfarenhetsinhämtning under de berörda missionerna. För att göra detta på ett överskådligt sätt 
har jag valt att sortera dem efter respektive mission och benämna dem med olika kategorier. 
De tre övergripande kategorierna avhandlar erfarenheter om utbildning, organisation och 
utrustning. Förutom de erfarenheter som dragits kommer här även att presenteras huruvida 
dessa har implementerats eller inte. Till viss del kommer alltså svar på frågeställningen att 
kunna finnas redan här. 
 
Under det sjätte kapitlet, analys, kommer resten av frågeställningen att besvaras. Här kommer 
återkopplingen till teorin att pröva om hypotesen stämmer, om enheten faktiskt använder 
försvarsmaktens LL-process i sin hantering av erfarenheter. Detta görs genom att återfinna de 
delmoment/steg som teorin för Lessons Learned har, enligt kapitlet teoretisk bakgrund, i de i 
femte kapitlet beskrivna rapporteringarna. 
 
I det sjunde kapitlet presenteras sedan de slutsatser som dragits och frågeställningarna 
besvaras. 
 
Slutligen kommer författaren att delge egna reflektioner och tankar kring resultaten och det 
vidare arbetet med erfarenhetshantering samt ge förslag på vidare forskning. 
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3 Metod 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Studien omfattar en relativt liten enhet och då det endast är den enheten som undersöks, 
kommer studiens inte att presentera några statistiska resultat. Således är undersökningen 
kvalitativ snarare än kvantitativ. 
 
I stora drag är studien en fallstudie7 av en enhet, nämligen hundavdelningen vid Ing 2 och 
SWEDEC och hur väl deras erfarenhetshantering från internationella insatser stämmer 
överens med försvarsmaktens LL-process under en viss tidsperiod. Samtidigt innefattar 
fallstudien både en beskrivande del (deskription8) och en hypotesprövande del9. 
 
Den beskrivande delen återfinns först i teorikapitlet, som på enkelt och överskådligt sätt 
förklarar den teoretiska bakgrunden för läsaren. Förutom det finns även beskrivning i 
resultatkapitlet, nämligen redogörelsen av de olika inrapporterade erfarenheterna, som är en 
av de större delarna i studien. 
 
I analysen finns sedan den hypotesprövande delen. Huruvida erfarenhetshanteringen verkligen 
följt LL-modellen kommer att åskådliggöras där. Genom att återfinna likheter i den faktiska 
erfarenhetsrapporteringen och den teoretiska idealbilden av Lessons Learned, hoppas jag 
kunna koppla de båda till varandra och hitta en röd tråd. 
 
 

3.2 Olika typer av data, insamling och källkritik 
Empirin, dvs. råmaterialet till denna studie, utgörs främst av rapporter från de berörda 
missionerna. Fördelen med det är att risken för feltolkning blir mindre än vid exempelvis 
intervjuer eller enkätundersökningar med öppna frågor. Som komplement till 
rapportgranskningen, och i vissa fall för att förstå eller utveckla rapportens innehåll, 
genomförs samtal med gruppchefer från berörda missioner och personal på Ing 2’s 
hundavdelning och SWEDEC. 
 
Då huvuddelen av empirin i studien utgörs av rapporter från missionerna, dvs. primärkällor, 
gör det att källorna är mer tillförlitliga än om exempelvis sekundärkällor använts i större 
utsträckning. Risken att någon form av förfalskning eller liknande skulle ha ägt rum är näst 
intill obefintlig. Vad gäller den teoretiska bakgrunden så är den hämtad ur rapporter från FOA 
(försvarets forskningsanstalt) och FOI (försvarets forskningsinstitut). Båda dessa anses i 
likhet med missionernas rapporter som primärkällor. Att den teoretiska bakgrunden hittats på 
två olika ställen, gör bara innehållet mer trovärdigt. 
 
 

                                                
7 Ejvegård, Vetenskaplig metod. Lund, 2003. Sid 33. 
8 Ejvegård, Vetenskaplig metod. Lund, 2003. Sid 32. 
9 Ejvegård, Vetenskaplig metod. Lund, 2003. Sid 37. 
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3.3 Reliabilitet och validitet 
För att resultaten av en vetenskaplig studie skall ha något värde måste tillvägagångssätt, 
tekniker, instrument och metoder vara reliabla och valida. 
 
Hög reliabilitet innebär att samma resultat går att få igen om studien skulle upprepas. I denna 
studie har upprätthållandet av hög reliabilitet underlättas bland annat genom noggrann och 
tydlig dokumentationen under hela arbetets gång, bland annat vilka personer som kontaktats. 
En annan viktig del är vilka rapporter som använts och att referenser angivits så tydligt och 
utförligt som möjligt, allt för att möjliggöra för någon annan att kunna upprepa studien. 
 
Validitet innebär att det är rätt sak som mäts. För en studie av detta slag innebär det att den 
empiri som inhämtas faktiskt svarar på den frågeställning som angetts och inte på något helt 
annat. Genom att under hela perioden av datainsamling identifiera om de fakta som hittats är 
relevanta för problemformuleringen, har studiens validitet hållits på en hög nivå. 
 
 

3.4 Tidigare forskning 
Som jag nämnde i inledningen har jag inte funnit någon tidigare forskning kring huruvida 
utbildningen av utlandsstyrkans preparatsökande hundar grundar sig på Lessons Learned från 
tidigare internationella insatser, dvs. erfarenheter som hanterats enligt LL-processen. 
Denna avsaknad av tidigare forskning gör ju denna studie extra intressant då den blir först 
inom just detta specifika område. 
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Analys Minne 

Implementering 

Värdering 

Uppföljning 

Insamling 

4 Teoretisk bakgrund 
Som teoretisk bakgrund till min studie har jag ”Lessons Learned vid internationella insatser” 
som är en avhandling som togs fram av FOA10 (försvarets forskningsanstalt) under slutet av 
90-talet.11 Den grundar sig i ett projekt som startades 1993 och hette ”Direkt stöd till 
internationella insatser”. 
 
FOA bytte 2001 namn till FOI12 (försvarets forskningsinstitut) och 2007 gav de ut en rapport 
inom samma kategori. Den heter ”Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med 
internationella insatser som fokus”13 och den ingår också i min teoretiska bakgrund. 
 
 

4.1 Försvarsmaktens erfarenhetshantering 
Det finns många tolkningar av begreppet Lessons Learned, men alla uttrycker ungefär samma 
saker: att kunskap som kommer av erfarenhet skall genereras, att erfarenheter både från 
misslyckade och lyckade genomföranden skall utnyttjas och att syftet med LL är att ett 
genomförande av något slag skall förbättras både i pågående och kommande verksamhet. 
 
Den ideala bilden av försvarsmaktens erfarenhetshantering är enligt FOI en process i fem 
steg: insamling, analys, värdering, implementering och uppföljning, se figur 1. Utöver de fem 
stegen i processen behövs även någon form av minne, dvs. exempelvis en databas där alla 
bearbetade erfarenheter kan lagras så att de görs tillgängliga för hela organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Schematisk bild för Lessons Learned-processen 
 

                                                
10 FOA – Försvarets forskningsanstalt 
11 Almén et al, Lessons Learned vid internationella insatser. Begrepp, motiv, metoder. Stockholm, 1998. 
12 FOI – Försvarets forskningsinstitut 
13 Löfstedt et al, Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med internationella insatser som fokus. 

Stockholm, 2007. 
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Steg 1 
Insamling eller inhämtning av information och erfarenheter är det första steget i LL-processen 
och kan ske på olika sätt och med olika metoder. Om en viss verksamhet i förväg är utpekad 
som föremål för inhämtning av information så benämns den inhämtningen som aktiv. 
Exempel på aktiv inhämtning av information är om en representant från en LL-enhet besöker 
en viss verksamhet, intervjuar individer eller skickar ut enkäter. Inhämtningen kan också vara 
passiv. Det innebär till exempel att LL-processen får ta emot rapporter om erfarenheter från 
enskilda individer eller grupper inom Försvarsmakten. En annan form av insamling är 
exempelvis rapporter från externa källor och kontinuerlig rapportering från internationella 
insatser. Reserapporter, kursutvärderingar, mässor mm är också exempel på källor för 
inhämtning av erfarenheter. 
 
Steg 2 
Som andra steg i LL-processen kommer analysen. Den baseras på den information som 
samlats in under första steget. Under analysen bearbetas de inhämtade erfarenheterna och 
sådant som är av särskilt intresse lyfts fram. Analysen syftar till att få fram förslag på 
förändringar/förbättringar. Resultatet efter en analys av inhämtade erfarenheter presenteras 
som LI (Lessons Identified) och där brukar även både för- och nackdelar anges. Sådant som 
alternativa lösningar, åtgärder och mål kommer också fram under analysarbetet. En annan 
viktig del är att väga kostnaden mot effekten samt göra en beskrivning av ev. konsekvenser. 
 
Steg 3 
Värdering eller validering av förslagen från analysen är det tredje steget i LL-processen. 
Syftet med värderingen är att bestämma om förslaget skall gå vidare i processen eller inte. 
Här vägs nämligen för- och nackdelar som förslagen och deras konsekvenser medför. Utfallet 
kan därför för viss ärenden bli att de läggs ner, medan andra fortsätter till nästa steg. 
Värderingsarbetet utförs oftast en nivå högre upp i organisationen än analysarbetet gjorde. 
Detta för att värderingen ska utmynna i någon form av beslut från högre chef som till viss del 
kan bero på sådant som tillgängliga resurser eller ekonomi. Här fattas även beslut om vem 
som ska göra vad och när detta ska vara klart. 
 
Steg 4 
Det fjärde steget i LL-processen är implementeringen. Den kan ske på en mängd olika sätt. 
Implementeringen innebär oftast en förändring av något slag och åtgärder som stämmer 
överens med besluten efter värderingsarbetet vidtas. Överspridning av information och 
attitydförändring är båda exempel på implementering. Metoder av mer traditionell karaktär 
kan exempelvis vara rutinändringar, ordrar, utbildningsmateriel och övningar. 
 
Steg 5 
LL-processens femte och sista steg är uppföljning. När en erfarenhet blivit inlärd och alltså 
förändrat ett beteende i önskad riktning, först då är processen fullbordad. Det är oftast en LL-
analytikers uppgift att följa upp och kontrollera hur väl implementeringen genomförts. Då ges 
även möjlighet för beslut om fortsatt inhämtning av information inom utpekad verksamhet. 
Om beslut tas att fortsätta innebär det att LL-processen börjar ett nytt varv genom de fem 
stegen. Skulle beslut tas att inte fortsätta med ny inhämtning är det ändå viktigt att 
dokumentera och skriva en LL-rapport eftersom det är en erfarenhet även att låta bli att 
förändra. 
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5 Erfarenheter 
Rapporteringen av erfarenheter från internationella insatser med preparatsökande hundar har 
sett ut på flera olika sett. Ibland har erfarenheter beskrivits endast via vecko- eller 
månadsrapporter vilket inte direkt leder till att en Lessons Learned-process startas. Däremot 
har en del erfarenheter skickats hem som erfarenhetsrapporter (se bilaga 1). Dessa har i de 
flesta fall gått vidare genom analys, värdering osv. Detta framgår i kommande rubriker under 
beskrivningen av respektive rapports resultat. 
 
Tyvärr ledde ett skifte av personal som hanterade de inrapporterade erfarenheterna till att det i 
vissa fall varit svårt att finna dokumentation på huruvida rapporterna kommit vidare i 
processen eller inte. Tjänsten var vakant från mitten av 2008 tills september 2009. 
I vissa fall har dock samtal med personer på Ing 2’s hundavdelning och SWEDEC gett svar på 
om och hur förändringar skett. 
 
Rapporter om erfarenheter har hämtats från följande missioner: 
 
* KS14 Kosovo (juni 2006 – mars 2007) 
Under KS14 var det första gången under en svensk Kosovomission som en vapen- och 
amsökhundgrupp ingick. Hundgruppen bestod av tre personer: en chef och två hundförare 
med hundar. Gruppen arbetade först under EOD-enheten, med vilken man även var övad 
tillsammans med innan man roterade ner till insatsområdet, men övergick sedan till att tillhöra 
en sökpluton då det oftast var där hundförmågan behövde utnyttjas. 
Rapporteringen från KS14 bestod till huvuddelen av veckorapporter och månadsrapporter.  
 
* KS15 Kosovo (mars 2007 – oktober 2007) 
För vapen- och amsökande hundgruppen var detta andra gången man deltog i en svensk 
Kosovomission. Man roterade ner ungefär samtidigt som en hundgrupp med minsökande 
hundar roterade till Bosnien för den minröjningsinsatsen som skulle äga rum där. 
Hundgruppen tillhörande KS15 bestod, liksom KS14, av en gruppchef utan hund och två 
hundförare med varsin hund. 
Även KS15’s rapportering bestod till huvuddelen av veckorapporter och månadsrapporter.  
 
* EB06 Bosnien (mars 2007 – aug 2007) 
Missionen i Bosnien var i huvudsak en maskinell minröjningsuppgift men för att de skulle få 
erfarenheter från skarp verksamhet ville minröjplutonen ha med sig hundgruppen. Tanken var 
att hundarna skulle söka av området efter att djupminröj-maskinerna hade röjt det. Hundarna 
blev dock aldrig certifierade, vilket innebar att de inte tilläts att jobba skarpt. Däremot lärde 
man sig mycket och fick med sig flera erfarenheter hem. 
Hundgruppen bestod av sju personer: en chef, en ställföreträdare och fem hundförare med 
minsökande hundar. Personalen bodde på ett hotell som låg i utkanten av Sarajevo. I närheten 
av hotellet låg NPA:s14 (Norwegian Peoples Aid) hundanläggning och där hade man de 
svenska hundarna uppstallade samt möjligheter till träning med hundekipagen. 
Större delen av rapporteringen under EB06 inkom som erfarenhetsrapporter men ingen 
dokumentation har återfunnits för om de gått vidare i LL-processen. 

                                                
14 NPA – Norwegian Peoples Aid, dvs. norsk folkehjelp 
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5.1 Erfarenheter från KS14 
 
UTBILDNING: 
 
* Kompetens hos hundförare15 
En rapport från KS14 som handlar om hundgruppens missionsförberedande utbildning, tar 
upp frågan huruvida hundförarnas kompetens avseende amröj borde ses över. Innan 
nerrotation till insatsområdet hade hundförarna utbildats inom minröj grunder som är den 
grundläggande kursen inom området, s.k. CMD16. Utöver den fick de även utbildning i vapen- 
och amsök då det är en av deras huvuduppgifter att söka efter vapen och ammunition. I 
rapporten rekommenderas att hundförarna borde utbildas till amröjare och hundgruppchefen 
till amröjledare av den anledningen att gruppen då skulle kunna lösa enklare amröjuppdrag på 
egen hand utan att behöva EOD-enheten. Dessutom skulle kompetensen öka hundgruppens 
förståelse för området och således även bidra till ökad säkerhet. Förutom detta föreslogs att 
hundgruppchefer skall förses med utbildning i AAST (All Arms Search Team), för att få en 
bättre förståelse för sökuppgifterna och lättare kunna samverka med en sökpluton. 
 
Resultatet av rapporteringen17 
Rapporteringen har inkommit som en erfarenhetsrapport och har också gått vidare till analys. 
Dock är det oklart om hundförare generellt ska få en ytterligare utbildning, då det samtidigt 
utreds huruvida missionsutbildningen ska skilja sig för hundekipage som främst kommer att 
ha EOD-uppdrag och hundekipage som främst kommer att ha sökuppdrag. Än så länge säger 
utbildningshänvisningarna för missionsutbildningen att hundförarna skall ha grundläggande 
utbildning CMD och alltså inte AAST. Dessutom säger densamma att hundarna endast får 
användas vid s.k. lågrisksök. Det innebär sök av konventionell ammunition som t.ex. minor 
eller vapen, således skall hundarna inte söka efter IED’er eller andra bomber. Eftersom 
SWEDEC inte har mandat att besluta utan måste få besked från högre instans, kan ev. 
förändringar dröja. 
 
 
* Variation vid preparering18 
I en rapport skriver gruppchefen om att det är nyttigt för hundarna att man varierar person 
som preparerar (dvs. förbereder med doft eller objekt) ett område eller sökobjekt när man 
tränar med hundarna. Gruppchefen noterar att hundarna annars kanske markerar på doften 
från personen som preparerat eller förberett ett övningsobjekt istället för på doften från 
exempelvis den ammunition som lagts ut. Han beskriver att de vid ett träningstillfälle fick 
hjälp av två (för hundarna främmande) soldater ur kompaniet att preparera inför sökövningen 
just för att hundarna inte skulle markera för att de kände igen hundgruppchefens doft. 
Hundgruppchefen skriver i sin rapport att varierande personer som preparerar och förbereder 
inför hundarnas träningspass eller sökövningar bör användas oftare. 
 
                                                
15 ”Utbildning av hundförare” (LL 2006_09) 
16 CMD – Conventional Munition Disposal, dvs. röjning av konventionell ammunition 
17 ”Utbildning av hundförare” (LL 2006_09) 
18 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 16. 
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Resultatet av rapporteringen19 
Den här erfarenheten rapporterades hem i en veckorapport. Då den inte inkom som en 
erfarenhetsrapport gick den heller inte vidare genom LL-processen. Lärdomen att variera 
laddare/person som preparerar är ändå viktig, men inte ny. 
 
 
UTRUSTNING: 
 
* Temperatur och uthållighet20 
I ett flertal rapporteringar beskriver hundgruppen att de fordon man tilldelats på är 
undermåliga. Hundgruppen hade fordon av typen GW (gelendewagen) med dåligt fungerande 
AC (aircondition). Detta innebar att hundarna inte kunde återhämta ordentligt mellan 
uppdragen eftersom bilen var för varm. Av denna anledning var det inte möjligt att lösa 
uppgifter under dagens varmare timmar utan alla uppgifter planerades till morgonen eller 
kvällen. Eftersom hundgruppen ofta samarbetade med andra enheter, exempelvis sök- eller 
EOD-funktionen, blev detta ett problem då de andra enheterna kunde arbeta även under 
dagens alla varma timmar. 
Även hundgruppens barack som användes för hundens dagliga vård saknade fungerande AC. 
Över hundgården där hundarna bodde låg bara ett halvtak. 
Förslagen från hundgruppen var att åtgärda de fasta boendet och uppehället på campen innan 
hundarna anländer eftersom de åtgärderna nu tog tid och kraft i onödan.  
Hundgruppen berättar att en tjänstehund från KPS (Kosovo Police Service) avlidit pga. 
värmen i bilen och att de fordon man har, utan AC, utgör samma risk för de svenska hundarna 
om de skulle befinna sig för länge i bilen under dagens varmaste timmar.  
Vad fordonen beträffar bör de kontrolleras noggrannare innan man roterar ner, så att de säkert 
klarar av hettan som missionsområdet erbjuder under viss tid av året. Allt för att hundarna 
skall ges möjlighet att återhämta mellan arbetspassen och på så vis öka effektiviteten och 
möjligheten att göra ett så bra jobb som möjligt. 
 
Resultatet av rapporteringen21 
Rapporteringen om fordonen och att värmen i dessa sänker hundens uthållighet och minskar 
den operativa tiden, har rapporterats både i veckorapporter och som en erfarenhetsrapport. 
Eftersom en erfarenhetsrapport inkom och ärendet inte kunde behandlas lokalt, skickades 
frågan vidare till högre instans. Beslut togs om att bilar av märket Toyota landcruiser skulle 
tillföras hundgruppen, men då alla landcruserbilar var upptagna till missionerna i 
Afghanistan, blev det inga nya fordon. 
Värt att nämna i sammanhanget är att hundgruppen numera sällan åker på mission som egen 
grupp utan enskilda ekipage underställs andra enheter. Då får hundekipaget åka med resp. 
enhet på uppdrag, bl.a. för att upprätthålla tillräcklig skyddsnivå vid förhöjd hotbild. 
 
 

                                                
19 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 16. 
20 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 3. 
21 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 3. 
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* Försvarsutrustning för hundförare22 
Vid ett par tillfällen i rapporteringen beskriver hundgruppen det hot som föreligger gentemot 
hundarna när de är ute på olika uppdrag. I Kosovo rör det sig nämligen ett stort antal 
vildhundar, så även runt om i insatsområdet där de svenska enheterna arbetar. Under KS 14 
inträffade inga incidenter med vildhundar mot sökhundarna, men man ville ändå lyfta frågan. 
Rutinen är att en soldat vid insats har uppgiften att med hagelvapen beskydda hundekipaget 
från bl.a. vildhundar. Dock måste hotet upptäckas i så god tid att sökhunden hinner flyttas 
bort eftersom hagelvapnet saknar ljuddämpning. Vid snabbt uppkomna situationer där 
vildhundar kommer för nära går det således inte att skydda den egna hunden. Exempelvis om 
man söker i tät terräng så kan sökhunden befinna sig 10-15 meter framför sin förare och vid 
begränsad sikt är det då näst intill omöjligt att upptäcka en vildhund i tid för att hinna undvika 
angrepp. 
Den svenska hundgruppen har vid samarbete med finska hundförare i Kosovo fått veta att de 
använder ljuddämpade vapen, s.k. MP5, för att kunna skjuta vildhundar som gör angrepp mot 
de egna hundarna. De har även en teleskopbatong med sig om exempelvis vildhunden kommit 
så nära att ingen verkanseld kan öppnas utan att riskera den egna hunden. Teleskopbatongen 
är liten och smidig att ha med sig men ger ändå en bra kraft. 
Förslaget i rapporteringen var således att hundgruppen önskar få bättre möjligheter att 
försvara sina sökhundar mot Kosovos vildhundar och att detta kan uppnås genom tillgång till 
ljuddämpat vapen och/eller tillgång till teleskopbatong eller motsvarande. 
 
Resultatet av rapporteringen23 
Denna rapportering inkom som en erfarenhetsrapport. Ärendet gick vidare till analys och har 
sedan hanterats både på lokal nivå och hos högre instans. Förslaget lades dock ner och således 
har batongen inte tillförts som standard i hundförarens utrustning. Vad gäller den 
ljuddämpade MP5’an så har inget beslut fattats än och det kommer troligen att dröja då 
vapnet normalt sett inte finns i den svenska försvarsmakten. 
 
 
ORGANISATION: 
 
* Hundgruppens placering24 
Som tidigare nämnts, i kapitlets inledning, förflyttades hundgruppen organisatoriskt under 
KS14 missionen från att ha tillhört EOD-enheten till att tillhöra en sökpluton istället. Detta 
välkomnades av hundgruppen men hade både för- och nackdelar. 
Hundförarna hade endast grundläggande utbildning inom min- och amröj, så vid vissa fynd 
skulle EOD-enheten ändå behöva tillkallas. Dock skulle hundgruppen kunna lösa enklare 
uppdrag på egen hand samt vara lättare gripbar för samarbete med sökpluton. 

                                                
22 ”Användning av ljuddämpat vapen för skydd av hundar” (LL 2006_30) 

 ”Försvarsutrustning för hundförare” (LL 2006_38) 
23 ”Användning av ljuddämpat vapen för skydd av hundar” (LL 2006_30) 

 ”Försvarsutrustning för hundförare” (LL 2006_38) 
24 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 5. 

 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS14 vapen- och amsökhundgrupp” 2007-05-09 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Sara Blohm  17(35) 
OP 07-10   
  
När hundguppen sen tillhörde sökpluton noterades att hundgruppens förmåga ibland 
felutnyttjades. Cheferna som hundgruppen lydde under hade, till skillnad från EOD-chefen, 
ingen utbildning i vad hundarna bör och inte bör användas till. 
 
Förslaget blev således att antingen utbilda de chefer som hundgruppen kan komma att 
underställas så att de har en bättre förståelse för hur hundgruppen arbetar och vad den kan 
användas till eller att hundgruppen blir en friställd enhet direkt under kompanichefen. 
En fördel med att låta hundgruppen vara en fristående enhet under kompanichefen är att 
hundgruppchefen i större utsträckning skulle få delta i planering och på så sätt tillse att 
ekipagen utnyttjas optimalt. Dock skulle det innebära att för mycket av hundgruppchefens tid 
skulle behöva läggas på verksamhet som inte har med hundtjänsten att göra. 
 
Då växte nästa förslag fram, att tillföra hundgruppen en ställföreträdande gruppchef. 
Huvudsyftet med att tillföra en ställföreträdare skulle vara att underlätta gruppchefens dagliga 
verksamhet. Ställföreträdaren skulle likt hundförarna ha en egen hund, dock kanske med lägre 
ambitionsnivå än övriga ekipage. 
 
Resultatet av rapporteringen25 
De förslagen som beskrivs här har rapporterats hem från missionen endast som veckorapport. 
Utredning pågår om framtida användande av preparatsökande hundekipage i internationell 
tjänst samt hur de ska organisera sig och därför kan denna rapportering inte besvaras i 
nuläget. 
 
 

                                                
25 ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 5. 

 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS14 vapen- och amsökhundgrupp” 2007-05-09 
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5.2 Erfarenheter från KS15 
 
UTBILDNING: 
 
* Realistisk missionsutbildning26 
Under missionsutbildningen inför KS15 fick hundförarna genomföra fyra veckors 
hundinriktad utbildning. I rapporteringen från hundgruppen noteras dock att utbildningen och 
senare även träningen hade behövt vara mer varierad. Framför allt saknar man att träna i mer 
realistiska miljöer såsom riktiga hem med riktiga människor, levande växter och kök med 
riktig mat osv. Detta för att öva med en omgivning av vanliga ”störmoment” som hunden 
kommer att arbeta i under olika uppdrag. Man efterfrågar även att missionsutbildningen skulle 
ha innehållit sök på preparat som faktiskt kommer från missionsområdet. Slutligen har man 
även dragit erfarenheten att sökträningen måste göras lite svårare. Gömmorna som man 
preparerar har varit för lätta för hunden att hitta. För att efterlikna verkliga sökuppdrag måste 
gömmorna vid träning dels vara svårare för hunden att hitta, exempelvis dold eller mer 
varierande i placering, dels måste man kanske även förpacka preparatet vid sökövning så att 
det ligger inneslutet eller förpackat i något. Detta för att eftersträva en övningsmiljö så lik den 
verkliga som möjligt. 
 
Resultatet av rapporteringen27 
Frågan har endast rapporterats i månadsrapporter och därför inte gått vidare i LL-processen. 
Givetvis strävar ju både missionsutbildning och egna träningspass ändå mot en så verklig 
övningsmiljö som möjligt. 
 
 
UTRUSTNING: 
 
* Terrängfordon med AC28 
I likhet med KS14 utgjordes hundgruppens fordon även under KS15 av gelendewagen utan 
fungerande AC. Till en början var detta ingen större begränsning för gruppen eftersom det 
ännu inte var sommar och varmt men även det dröjde inte länge förrän värmen kom. Återigen 
fick hundgruppen planera sin verksamhet till morgonen och kvällen eftersom det var för 
varmt mitt på dagen och hundarna inte klarade värmen i bilen. Hundgruppchefen skriver i 
rapporten att det är väldigt synd att behöva vara den begränsande faktorn på kompaniet nu när 
man äntligen etablerat hundförmågan i Kosovomissionen. Önskemålet, återigen, fordon med 
fungerande AC skulle göra hundgruppen operativ i mycket större utsträckning. 
 
 
 

                                                
26 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 
27 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 
28 ”Månadsrapport” april, 2007 

 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 
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Resultatet av rapporteringen29 
Frågan lyftes under KS14 och då KS15 endast gjorde påtryckningar i form av 
månadsrapporter, påskyndade det inte processen märkbart. 
 
 
ORGANISATION: 
 
* Överlapp i överlämningen30 
Redan innan KS15 roterade ner noterades det en situation som kom att rapporteras. När 
hundarna som ingick i KS14 kom ner till missionsområdet tog det ca 2-4 veckor innan de 
hade acklimatiserat sig och blivit certifierade på plats och således även operativa. Detta 
ansågs vara acceptabelt då hundgruppen tillhörande KS14 var en ”första mission”. Dock ville 
man undvika att ett glapp i hundfunktionen uppstod mellan missionerna KS14 och KS15 utan 
man ville att hundgruppen skall vara operativ när det övriga delarna ur förbandet är det. 
I rapporten beskrivs två olika sätt att lösa detta. Antingen tidigarelägger man nerrotationen för 
den pågående styrkan (i detta fall KS15), eller så förlänger man kontraktet med avgående 
styrka (KS14). Fördelen med det sistnämnda, att förlänga avgående hundgrupps kontrakt, blir 
att de då ansvarar för att hundfunktionen är operativ medan hundförarna tillhörande pågående 
mission, slipper gå miste om den missionsgemensam utbildning som de deltar i innan sin 
nerrotation. 
Tiden för acklimatisering beror även på vilken årstid överlämningen sker. Genom att 
överlämningen mellan KS14 och KS15 skedde ”vintertid” blev det ingen större omställning 
från det svenska klimatet. 
 
Resultatet av rapporteringen31 
Detta rapporterades genom en erfarenhetsrapport och hanterades mycket snabbt. Nödvändig 
samverkan mellan chefer gjordes och slutprodukten blev att hundekipagen avlöste varandra 
successivt. Således blev förbandet aldrig helt utan operativ hundförmåga. Värt att nämna är 
också att årstiden underlättade för en smidig överlämning utan allt för lång 
acklimatiseringsperiod hos de avlösande ekipagen. 
 
 
* Stöd hemifrån32 
I rapporteringen från hundgruppen efterfrågas vid olika tillfällen ett tydligare stöd hemifrån. 
När frågor som endast berör hundarna, hundgruppen och dess verksamhet dyker upp, är det 
gruppens önskan att det finns någon eller några förutbestämda och hundkunniga personer som 
är kvar hemma på förbandet som kan sätta sig in i situationer som uppstår och på ett så enkelt 
sätt som möjligt understödja hundgruppen och gruppchefen. Gruppen efterfrågar någon som 
från hemmaplan stöttar och följer upp de operativa ekipagen. 

                                                
29 ”Månadsrapport” april, 2007 

 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 
30 ”Rotation av hundgrupp till Kosovo” (LL 2006_29) 
31 ”Rotation av hundgrupp till Kosovo” (LL 2006_29) 
32 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 

 ”Månadsrapport” april, 2007 
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Resultatet av rapporteringen33 
Även detta inkom endast som månadsrapport. Under KS15 var det omfördelningar av ansvar 
som gjorde att vissa frågor, exempelvis de rörande explosivämnen eller det operativa 
hundekipaget, skulle besvaras av hemförbandet och SWEDEC medan andra, som exempelvis 
frågor om ny materiel eller mer hundfoder, skulle skickas till FHTE. 
Under dessa omstruktureringar upplevdes givetvis en viss rörighet. 
 
 

                                                
33 ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 

 ”Månadsrapport” april, 2007 
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5.3 Erfarenheter från EB06 
 
UTBILDNING: 
 
* Doftbild/Utbildningskrav34 
En av rapporterna från Bosnienmissionen behandlar vilka krav som bör ställas i hundens 
utbildning. 
Hundgruppen hade under hela missionstiden ett nära samarbete med NPA:s (Norwegian 
Peoples Aid) hundanläggning, som var beläget i utkanten av Sarajevo. Här hade den svenska 
hundgruppen boende för både personal och hundar samt träningsmöjligheter för 
hundekipagen. Här blev man varse att man på hemmaplan tränat på för stor mängd doft. När 
man arbetar med en s.k. långlinehund35 så använder man ett mönster där man bit för bit låter 
hunden söka ett område i avlånga korridorer s.k. lane36. I träningen preparerar man då 
någonstans i området med en viss doft i en viss mängd som hunden sedan får söka rätt på. 
Nu blev man alltså tvungen att ”träna om” hundarna så att de klarade av att hitta mindre 
doftmängd. 
Förutom själva doftmängden var det även stor skillnad på tätheten i marken/jordarten jämfört 
med vad hundarna var vana vid. Marken hemma i Sverige var porösare och släppte därför 
igenom mer mängd doft än marken nere i Bosnien som var betydligt tätare. 
Slutsatsen som man drog var att man redan från början, hemma i Sverige, måste träna 
hundarna att bli noggrannare i sökarbetet och att hitta mindre doftbilder. 
Förslaget som hundgruppchefen rapporterade hem var att dels minska laddningsstorleken 
(mängden doft) vid träningen av hundarna och dels att man låter hunden söka en smalare lane. 
Tidigare var bredden för en lane 0,9 m men förslaget innebar att det i så fall skulle ändras till 
0,3m, främst beroende på tätheten i marken/jorden. 
 
Resultatet av rapporteringen37 
Förslaget har anammats fullt ut och enligt personalen på Ing 2’s hundavdelning, tränar man 
idag på mindre mängd doftämne och smalare laner, ca 40-50cm. Huruvida rapporteringen 
följt LL-modellen är dock oklart. 
 
 

                                                
34 ”Doftbild/Utbkrav” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
35 Långlinehund – Minsökande hund som arbetar med en lång lina mellan sig och hundföraren. Föraren står kvar 

på säker mark och hunden är tränad att söka en rakt lane ut i minfältet hela linans längd. Se även bild i bilaga 2. 
36 Lane – Mönster av en smal korridor som hunden får lära sig att söka efter i ett minerat område. Se även bild i 

bilaga 2. 
37 ”Doftbild/Utbkrav” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
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* Substitutämne38 
En av rapporterna behandlar värdet av att kunna träna med hunden utan att behöva använda 
”äkta” explosivämnen. Det är inte tillåtet att ha explosivämnen i hemmet och under en 
beredskapsperiod exempelvis inför en utlandsmission tillbringar hund och hundförare större 
delen av tiden i hemmet. På NPA:s anläggning fick den svenska gruppen erfara hur hundarna 
där tränades dagligen på s.k. substitutämne. Substitutämnet kan vara i stort sett vad som helst, 
exempelvis en gummibit från belöningsleksaken, och det används för att kunna träna hunden i 
de olika moment som ingår vid ett riktigt sök, sökmönster och markering. NPA:s idé att 
använda just en bit av belöningsleksaken som substitutämne visade sig vara mycket effektiv. 
 
För att kunna ”programmera om” hunden och dess nos till substitutämnet eller till det aktuella 
explosivämnet används ett inlärningsverktyg som kallas för karusellen39. Där går hunden runt 
ett antal preparerade burkar i en karusell som kan innehålla sand, jord, halm eller gräs etc. En 
burk är preparerad med det ämne man söker efter just den gången och på så vis vet hunden 
vad den ska leta efter. Eftersom alla hundar bör få lära sig att jobba i karusellen skulle det inte 
vara särskilt svårt att göra en övergång från ett valt substitutämne till det aktuella 
explosivämnet. En viktig aspekt skulle dock vara att alla hundar lär sig samma substitutämne. 
 
Förslaget som hundgruppchefen rapporterade hem var att alla hundar skulle får lära in att 
använda substitutämne så att de kan tränas även i hemmet. Detta gällde särskilt de som står i 
beredskap och bara med jämna mellanrum återvänder till SWEDEC/Ing 2 för 
vidmakthållande repetitionsutbildning. 
 
Resultatet av rapporteringen40 
Redan innan rapporten nådde hem hade telefonsamtal gjort att förändringar påbörjats. 
Huruvida rapporten gick vidare i LL-processen är oklart men metoden har implementerats på 
både Ing 2 och FHTE41. 
Träning med substitutämne är i dagsläget en självklarhet på hundavdelningen. Det viktiga är 
att Substitutet är detsamma, dvs. har samma doftbild, som belöningen. Man använder en liten 
bit av belöningsleksaken som man låter hunden söka rätt på. Som belöning för att hitta den 
lilla biten får hunden leka med belöningsleksaken i sin helhet. Det är ett mycket bra sätt att 
kunna träna var som helst och när som helst. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att 
man fortfarande måste söka på skarpa explosivämnen och minor också, för det är trots allt det 
som hunden ska kunna. Substitutämnet är ett komplement i träningen. 
 
 

                                                
38 ”TNT/Substitutamne” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
39 Karusellen – Konstruktion med ett flertal monterade behållare där hundens dressyr och markering av doft 

övas. Se även bild i bilaga 2. 
40 ”TNT/Substitutamne” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
41 Enligt personal på Ing 2’s hundavdelning och SWEDEC. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Sara Blohm  23(35) 
OP 07-10   
  
UTRUSTNING: 
 
* Fordon42 
Hundgruppens fordon under missionstiden bestod av två VW Caravelle minibussar med två 
hundsläp (boggi) av märket Thermo. Dessa har enligt gruppchefens rapport fungerat mycket 
bra då de är väl isolerade och på så vis stänger ut den värsta värmen eftersom skugga sällan 
funnits att tillgå. Därmed kunde hundarna återhämta i släpvagnarna och på så vis vara 
mottagliga för träningen bättre än om de hela tiden behövt befinna sig i värmen i solen. 
Dock bör ju tilläggas att missionen i Bosnien var helt utan hotbild och att vägnätet var 
tillräckligt bra för att kunna köra med släpvagn. Vid andra missioner med sämre vägnät och 
framför allt med någon form av hotbild mot förbandet är hundsläp inte en tänkbar lösning. 
 
Resultatet av rapporteringen43 
Rapporteringen är till stor del ett konstaterande och eftersom alla andra insatsområden som de 
preparatsökande hundekipagen tjänstgör och kommer att tjänstgöra i, har en helt annan 
hotbild gentemot de svenska förbanden, är det inte aktuellt att utreda fordonskombinationen 
minibuss med släpvagn för hundgruppens räkning. 
 
 
* Träningsanläggningar44 
Träningsmöjligheterna utomhus försämras eller försvinner vid hårt väder med regn och kyla. 
Detta var något som hundgruppen rapporterade hem efter en tid nere i Bosnien. Man upplevde 
att temperaturen i luft och mark hade stor inverkan på hur doftmolekylerna vandrar eller rör 
sig i marken. För att inte styras av årstider eller väderlek föreslog gruppchefen därför i 
rapporten att man borde ha fler inomhusanläggningar tillgängliga för träning med hundarna. 
På hemmaplan kan dessa vara både permanenta och provisoriska. I missionsområdet skulle 
man exempelvis kunna ha ett större stabstält eller sjukvårdstält med en enkel sand- eller 
jordbädd som underlag. 
 
Resultatet av rapporteringen45 
Ärendet inkom som erfarenhetsrapport men det är oklart om det gått vidare till analys och 
värdering. Den enda förändring som skett som skulle kunna ha anknytning till frågan är att 
hundenheten hemma på övningsfältet numer har en lada för möjlighet till träning även 
inomhus. 
 
 

                                                
42 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
43 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
44 ”Traningsanlaggningar for hund” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
45 ”Traningsanlaggningar for hund” 2007-06-14 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
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ORGANISATION: 
 
* Fysisk status46 
I en rapport beskriver gruppchefen hur denne noterade att de hundförare som ryckte in och 
som stått i beredskap med sina hundar inte hade hunden i tillräcklig fysisk kondition. Detta 
gjorde att hundarna hade svårare att ta till sig dressyren än de borde. Dyrbar tid gick åt till att 
träna upp hundarna, tid som skulle ha gått till sökträning och beredskap. Deras fysiska status 
inverkade även på hur väl de klarade av värmen. De hundar som var otränade och till och med 
tjocka klarade klimatet och värmen sämre än de hundar som var smala eller mer vältränade. 
De hundar som hade bra fysisk status och rätt hull klarade träningspassen med bättre resultat. 
Åtgärden som gruppchefen föreslog var att ha bättre uppföljning på hundarnas fysiska status 
inte bara under utbildningen utan också under beredskapstid samt att krav ställs på fysträning 
för hund. 
 
Resultatet av rapporteringen47 
Ärendet inkom som en erfarenhetsrapport men på grund av organisatoriska förändringar 
fortsatte det inte genom LL-processen. Innan Bosnienmissionen bodde hundarna hos sina 
förare under beredskapstiden, detta förändrades dock så att hundarna i större utsträckning bor 
i hundgården på Ing 2. På så vis kan hundarnas fysiska status bättre upprätthållas och 
kontrolleras. 
 
 

                                                
46 ”Kontroll av hundens fysiska status” 2007-06-15 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
47 ”Kontroll av hundens fysiska status” 2007-06-15 

 ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
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6 Analys 

6.1 Första frågeställningen 
De resultat som redovisats i föregående kapitel kan kopplas till den första frågeställningen: 
 
I vilken utsträckning bygger förändringar i utbildning, utrustning och organisation för 
preparatsökande hundekipage inför internationell tjänst, på erfarenheter från tidigare 
internationella insatser? 
 
Oavsett om rapporteringarna har följt hela LL-processen eller inte så har vissa förändringar av 
förberedelser inför internationell tjänst skett. Inom alla tre kategorier utbildning, utrustning 
och organisation finns det ärenden som har behandlats och antingen gått till beslut eller 
genom personliga initiativ tillfört någon form av förändring. 
 
Några exempel: 
Utbildningen har förändrats tack vare de erfarenheter man drog i Bosnien rörande doftbild 
och substitutämne. Att minska mängden doft och göra lanerna där man söker smalare, gör att 
man blir noggrannare och på så vis bättre på sin uppgift. Utöver det är det en stor tillgång att 
som komplement till skarpa preparatsök kunna träna med ett substitutämne som går att 
använda var som helst och är helt ofarligt. 
 
Utrustningen har faktiskt också förändrats då beslut togs om att tillföra hundgruppen bättre 
fordon. Dock fanns inte tillräckligt många sådana fordon för att de skulle räcka både till 
insatserna i Afghanistan och till de lite lägre prioriterade hundekipagen i Kosovo. 
 
Organisationen av hundgruppen är till stor del fortfarande under utredning. En förändring 
som skett är dock att hundarna numera bor på hundgården under perioderna mellan insatser 
och på så vis får en jämnare träning. Detta istället för att de bor med sin förare under 
beredskapstiden. 
 
 

6.2 Andra frågeställningen 
Det krävs nu att vissa delar i rapporteringen belyses lite extra för att den andra 
frågeställningen ska kunna besvaras: 
 
Har erfarenheterna hanterats enligt LL-processen? 
 
Som rapporternas resultat beskriver är det bara vissa erfarenheter som rapporterats in som 
erfarenhetsrapporter och därmed direkt kan sorteras under Lessons Learned-modellens första 
steg, insamling. Vissa av dem har gått hela vägen genom alla fem stegen och andra är ännu 
under utredning. Oftast är anledningen till att vissa inte är färdigutredda än att man inte haft 
mandat att på lokal nivå själv fatta beslut utan måste lyfta frågan uppåt i organisationen. 
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Förutom dem finns det inrapporterade erfarenheter som inte gått vidare men ändå kan en 
förändring ha skett. I dess fall har erfarenheterna tagit den personliga vägen rakt in i 
organisationen. Detta sätt att implementera nya arbetssätt eller metoder är inte möjligt att 
analysera utifrån de fem stegen i modellen. 
 
Det tydligaste sättet att koppla ihop LL-processen och dess fem steg med denna studiens 
empiri är genom utformningen av rapporterna. När en erfarenhetsrapport skickas in för 
handläggning har den ett antal förutbestämda rubriker (se bilaga 1). Observation, diskussion, 
erfarenhet, rekommendation och ev. kommentarer ingår då alla under det första steget, 
inhämtning. När ärendet sedan går vidare till analys och validering utvecklas 
erfarenhetsrapporten till en LL-rapport. Då tillkommer rubrikerna analys och validering. I 
slutet av valideringen står det oftast vem som ansvarar för implementeringen samt när den 
senast ska vara klar. Implementeringen är sedan en praktisk åtgärd och det intressanta blir sen 
när det femte steget i LL-processen, uppföljning, ska genomföras. Oftast är det, precis enligt 
modellen, en LL-analytiker eller handläggare som ansvarar för uppföljningen. Först när den är 
klar är LL-processen slutförd. 
 
 
Några exempel: 
Ett tydligt exempel på ett fall som genomgått hela LL-processen är teleskopbatongen, 
”försvarsutrustning för hundförare”. Ärendet kom in med en erfarenhetsrapport, man hade 
inte mandat att besluta på lokal nivå utan ärendet gick vidare till högre instans för analys och 
validering. Ett beslut fattas om att inte införa batongen som standardutrustning till 
hundförarna och berörda parter informeras. 
 
Ett annat exempel är ”överlappet i överlämningen” mellan missionerna. Ett potentiellt 
problem uppmärksammades och en erfarenhetsrapport skickades. En analys och validering 
av ärendet ägde rum och sedan gick implementeringen fort. Hundekipagen avlöste varandra 
successivt och uppföljningen visade fördelen för förbandet, att hela tiden ha operativa 
hundar. 
 
Dessa första två exempel har båda följt LL- processen även om de hade olika utfall. 
 
 
Ett tredje exempel är ärendet om hundgruppens fordon ”temperatur och uthållighet”. I likhet 
med tidigare exempel skickades en erfarenhetsrapport in. Ärendet kunde inte behandlas på 
lokal nivå utan skickades vidare uppåt i organisationen där det analyserades, validerades 
och ett beslut fattades. När man kom till implementeringsfasen, när hundgruppen skulle få 
sina nya bilar, var alla tillgängliga Toyota landcruiser upptagna till insatsen i Afghanistan. 
Därför blev hundgruppen utan. Dock var man övertygad om att i fall man hade fått bättre bilar 
hade en uppföljning visat att hundarna kunde jobba även på dagtid, då möjlighet till svalka 
och återhämtning funnits. 
 
Det fjärde och sista exemplet av ärenden som inkommit med erfarenhetsrapport är 
”kompetens hos hundförare”. Ärendet kunde inte behandlas lokalt och skickades därför vidare 
till högre instans där det fortfarande utreds. 
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7 Slutsatser 

7.1 Första frågeställningen 
Det är svårt i en så här pass liten studie att svara helt på frågeställningen men helt klart är att 
erfarenheter från tidigare internationella insatser tillfört betydande förändringar inom alla 
dessa tre kategorierna, utbildning, utrustning och organisation, samt att de implementeringar 
som gjorts utvecklat förberedelserna för hundekipage som skall göra internationell tjänst. 
 
 

7.2 Andra frågeställningen 
Alla fyra exempel i slutet av analysen är dokumenterade och har påbörjat processen för 
Lessons Learned. Tre av fyra har dessutom redan fullföljt den. 
 
Svaret på den andra frågeställningen blir således definitivt ja. 
 
I de fall där LL-processen använts fullt ut har den fungerat, ibland fort och ibland lite 
långsammare. 
 
 

7.3 Stämde hypotesen? 
Först en kort tillbakablick för att repetera hypotesen: 
 
”… att erfarenheter från internationella insatser hanteras enligt Lessons Learned metoden 
och att utbildningen som hundekipagen genomför bygger på den utveckling som dessa 
medfört, både metodmässigt, organisatoriskt och materiellt” 
 
Stämde hypotesen? Ja, det tycker jag. 
– Lessons Learned-processen används i stor utsträckning och då den används fungerar den. 
– Erfarenheter från internationella insatser rörande utbildning, utrustning och organisation har 
bidragit i utvecklingen för hur preparatsökande hundekipage förbereds för internationell 
tjänst. 
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8 Diskussion 

8.1 Vad gynnar LL? 
Jag tror att hanteringen av erfarenheter enligt Lessons Learned-processen skulle gynnas av 
tydlighet och enkelhet. Ett bra exempel på detta är i den mall som SWEDEC har och som 
relativt tydligt förklarar för sin författare vad denna skall infoga under respektive rubrik. 
Då rapporterna från de olika missionerna i den här studien skiljde sig avsevärt åt var det 
ibland svårt att utröna vad som faktiskt var erfarenheter och vad som bara var 
”dagboksanteckningar”. Detta hade underlättats av en mer likformig rapportering. 
 
En annan sak som underlättar erfarenhetshanteringen är individens vilja. Det märks stor 
skillnad på rapporter skrivna av individer som har ett intresse för rapporteringen eller en ev. 
förändring/utveckling och på rapporter författade av någon som ser erfarenhetsrapportering 
som något tråkigt och onödigt. 
 
Slutligen tror jag att det som främst skulle gynna erfarenhetshanteringen är attityd. Att i stor 
skala och på lång sikt förändra det inte bara blir en förbandskultur utan en 
försvarsmaktsgemensam kultur att generera och hantera erfarenheter. 
Om erfarenhetsrapporteringen vore ”en vanlig del i vardagen”, tror jag att den skulle bli både 
mer kontinuerlig och mer kvalitativ. 
 

8.2 Vad hämmar LL? 
Som den teoretiska idealbilden beskriver har LL-processen inte bara fem steg utan kräver 
även ett ”minne” av någon form. I nuläget finns det för många olika sådana minnen. 
Exempelvis så har SWEDEC, SSS (sjöstridsskolan) och MSS (markstridsskolan) olika 
databaser för lagring av erfarenheter. Hade det istället funnits en fungerande 
försvarsmaktsgemensam databas för lagringen, så hade tillgängligheten ökat och alla 
erfarenheter hade inte behövt göras om så många gånger. 
 
En annan del som teorin tar upp är just att informationen om implementeringar skall ”nå ut till 
alla”. Jag antar att en mekaniker på ett fartyg inte behöver veta hur man lättast monterar 
snökedjor eller liknande men syftet måste ändå vara att alla som kan behöva informationen 
måste få den. Ett sätt kan säkert vara att ha en försvarsmaktsgemensam erfarenhetsdatabas. 
Försvarsmakten har i min mening en tendens att genomföra relativ omfattande 
omorganisationer med jämna mellanrum. En bra databas kan då, i alla fall till del, underlätta 
för att erfarenhetshanteringen inte ska behöva bli lidande av detta. 
 
En faktor som helt klart inte gynnar LL-processen är när situationer uppstår där man lokalt 
inte har mandat att fatta beslut och således inte kan fullfölja processen utan inblandning av 
högre instans. Detta blir ofta onödigt tidskrävande och ju längre det dröjer innan den lokala 
enheten får ett besked, desto svårare kommer det bli att implementera ett ”mind-set” att 
konsekvent rapportera in fler erfarenheter. 
 
Slutligen, om man skulle ordersätta inrapporteringen av erfarenheter på något vis, skulle man 
visserligen säkert få in fler än man får i nuläget men med vilken kvalitet? 
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8.3 Förslag till ny forskning 
Alla projekt som undersöker något och som finner svar brukar resultera i att nya frågor väcks, 
så även i detta fall. Jag ser det som att det finns två huvudkategorier inom vilka vidare 
forskning skulle kunna bedrivas. Dels inom den lite mer specifika ramen för studiens resultat 
eller fakta som framkommit och dels kring den lite mer generella ramen med 
teorianknytningen och studien som helhet. 
 
 
Förslag inom den första, specifika, kategorin: 
* En undersökning för i vilken utsträckning hundens prestationsförmåga faktiskt ökar om den 
får vila i en sval bil i jämförelse med om vila endast möjliggörs i värme. Om det kanske även 
beror på vilken hundras som används. 
 
* En undersökning om det går att påvisa att hunden vid sökträning faktiskt söker efter doften 
av ett visst preparat och inte efter doften av personen som förberett övningen. 
 
 
Förslag inom den andra, generella, kategorin: 
* En kvantitativ undersökning bland försvarsmaktens personal på olika nivåer om åsikter 
kring erfarenhetsrapportering. Detta för att få reda på hur stor utmaning det kommer att bli att 
införa av en kultur eller ett ”mind-set” där erfarenhetsrapportering är något enkelt och bra, 
och som alla vill ha tillgång till i sin vardag. 
 
* En undersökning kring vilka för- resp. nackdelar det medför att ha försvarsmaktsgemensam 
erfarenhetshantering istället för lokal, både gällande processen och gällande databaser. 
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9 Sammanfattning 
 
Denna fallstudie presenterar hur försvarsmaktens preparatsökande hundekipage hanterar sina 
erfarenheter. Ämnet är extra intressant då enheten inte undersökts tidigare inom området, dvs. 
ingen tidigare forskning har funnits. 
 
Problemformuleringen besvaras genom att författaren påvisar att de preparatsökande 
hundekipagens utbildning och förberedelser inför internationell tjänst, utvecklats av den 
erfarenhetsrapportering som inkommit från tidigare missioner. 
 
Undersökningen, som till huvuddelen består i granskning av erfarenhetsrapporter, visar även 
att enheten i relativt stor utsträckning använder den metod som försvarsmakten fastställt för 
Lessons Learned och att då den används fungerar den bra. 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Sara Blohm  31(35) 
OP 07-10   
  

10 Referenser 
 
Tryckta källor: 
• Almén, Anders; Lindgren, Fredrik och Rindstål, Peter. Lessons Learned vid 

internationella insatser. Begrepp, motiv, metoder. Stockholm, 1998. 
 
• Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund, 2003. 
 
• Försvarsmakten, Högkvarteret, Joint Military Doctrine for Peace Support Operations. 

Stockholm, 1997. 
 
• Löfstedt, Robert och Rode, Karlis. Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med 

internationella insatser som fokus. Stockholm, 2007. 
 
 
Rapporter hämtade ur SWEDEC’s erfarenhetsdatabas: 
 
Erfarenhetsrapporter 
 
• ”Doftbild/Utbkrav” 2007-06-14 
 
• ”Traningsanlaggningar for hund” 2007-06-14 
 
• ”TNT/Substitutamne” 2007-06-14 
 
• ”Kontroll av hundens fysiska status” 2007-06-15 
 
 
LL-rapporter 
 
• ”Utbildning av hundförare” (LL 2006_09) 
 
• ”Användning av ljuddämpat vapen för skydd av hundar” (LL 2006_30) 
 
• ”Rotation av hundgrupp till Kosovo” (LL 2006_29) 
 
• ”Försvarsutrustning för hundförare” (LL 2006_38) 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Sara Blohm  32(35) 
OP 07-10   
  
Rapporter från SWEDEC’s LL-handläggare: 
 
KS14 – Kosovo 
 
• ”Hundgrp. Rapport från KS14 Kosovo” Veckorapport nr 1-17, 2006. 
 
• ”Månadsrapport” oktober-februari, 2006-2007 
 
• ”Rapport från uppföljningsresa till KS14 hundgrupp” (Livgardet) 

2006-12-07 
 
• ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS14 vapen- och amsökhundgrupp” 

2007-05-09 
 
 
KS15 - Kosovo 
 
• ”Månadsrapport” mars-oktober, 2007 
 
• ”Rapport efter erfarenhetsseminarium med KS15 hundgrupp” 2008-05-13 
 
 
EB06 - Bosnien 
 
• ”Reserapport efter erfarenhetsinhämtningsresa DMR Bosnien” 2007-08-06 
 
• ”Erfarenheter Hundgrupp EB06” 2007 
 
 
Figurer och bilder hämtade från: 
 
Figur 1 ”SOFUS – 2008-10-14” (stående order för utlandsstyrkan) 
 ”Insamling och omhändertagande av erfarenheter” 
 Försvarsmakten, Högkvarteret 
 
Bild 1+2 Karlsson, Rose-Marie. et al. 
 ”Hundens doftbild vid explosivämnessökning – slutrapport” 
 FOI, Stockholm 2009. 
 
Bild 3 Ryberg, Mikael. SWEDEC FunkE hundhandläggare. juni 2010 
 
 
Samtal för komplettering eller förklaring till rapporterna med gruppchefer från 
berörda missioner och personal på Ing 2’s hundavdelning och SWEDEC. 
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Bilaga 1 Mall för erfarenhetsrapport 
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Bilaga 2 Begreppsförklaring med bilder 
 
 
 

 
Bild 1 – Karusell  
Hunden får lära sig att gå runt konstruktionen och nosa på 
alla burkarna. 
 
 
 
 
 

 
Bild 2 – Lane  
Inlärning av lanesök, hunden får lära sig att söka rakt 
framåt i avlånga ”korridorer”. 
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Bild 3 – Långlinehund  
En långlinehund är en ytsökande minhund. 
När hunden har lärt sig att söka i laner används den som på bilden. 
Hundföraren står då kvar på ”säker mark” och hunden söker med en lång 
lina mellan sig och föraren, en lane i taget rakt ut i terrängen. 
 
 
 
 


