Masteruppsats

Arkeologihund
En studie i experimentell arkeologi om möjligheten att
använda hund som arkeologisk prospekteringsmetod för
att lokalisera humanosteologiskt material.

Författare: Sophie Vallulv
Handledare: Anders Högberg
Examinator: Joakim Goldhahn
Termin: VT15
Ämne: Arkeologi
Nivå: Master
1

SAMMANFATTNING
Inom arkeologin idag finns ett behov av olika tekniker som hjälper arkeologen att se under
markytan utan att gräva. I skrivandets stund finns det ingen teknik för att hitta
skelettbegravningar i marken, så för att fylla den metodologiska luckan har en hund tränats
för att detektera och markera doften av humanosteologiskt material. Syftet med denna studie
är att undersöka möjligheten att använda hund som arkeologisk prospekteringsmetod.
Arbetet har sin teoretiska grund inom den experimentella arkeologin och de s.k.
metodologiska experimentet som studerar nya tekniker.
Hundar har tidigare tränats till att hitta humanosteologiskt material, men detta arbete har
inte genomförts i vetenskapligt kontrollerade tester. På grund av detta kan man inte
utvärdera dessa arbetens kredibilitet. Det finns inte heller någon möjlighet att reproducera
testerna. Men det finns forskning gjord på andra specialsökshundar så som hundar som söker
efter brunst hos nötkreatur (Hawk et al. 1984), minhundar (Brandtlind et al. 2009, Fjellanger
et al. 2002, Gazit & Terkel 2003) och cancerhundar (McCulloch et al. 2006, Ehmann et al.
2012).
Hunden som ingår i denna studie heter Thunder Dust’s Quento, ”Fabel”, och är en tysk
schäferhund. I detta arbete testades hunden vetenskapligt i både en klinisk laboratoriemiljö
och ute i en fältsituation. Resultatet av testerna i laboratorium visade att hunden kan skilja
mellan doften av animalt och humant benmaterial med en tillförlitlighet på 94,2 %. Testerna
i fält visade att han kan detektera humanosteologiskt benmaterial som legat begravt i ett år,
men då det var tjäle i marken var omständigheterna svåra för hunden. Ytterligare ett test
genomfördes då liggtiden på det nedgrävda benet var lite över 24 timmar och hunden hittade
och markerade detta.
Resultaten av min studie visar att hunden kan användas i fält som arkeologisk
prospekteringsmetod för att hitta humanosteologiskt material. Slutsatsen är att metoden är
pålitlig men att ytterligare tester och försök krävs för att justera och kalibrera den.
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ABSTRACT
Archaeology dog – an experimental archaeology study on the possibility of using a dog as an
archaeological prospection method to locate human bones.
In today’s archaeology there’s a growing need for non-invasive prospection methods.
However there’s a methodological gap and what’s missing is a method for locating human
bones. In this study a specially trained German shepherd is put through scientific tests
determining how good the dog is at telling the different between the scent of human and
animal bones. The dog is also tested in an outdoor environment to simulate an actual
archaeological site. The tests in this study show that the dog can distinguish between the
smell of human and animal bones with an accuracy of 94,2 % and that he can detect human
bones in the field. Further tests need to be conducted to calibrate the method.
Keywords: scent detection, olfactory sense, dog, archaeology, experiment, archaeological
method, human remains.
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FÖRORD
Det hela började med en föreläsning på kandidatnivå. Vad föreläsningen egentligen handlade
om kommer jag inte ihåg, men föreläsaren avslutade allt med att säga att vi skulle ha svårt att
få ett jobb – hen lade in en välplacerad konstpaus – om vi inte nischade oss på något speciellt.
Mitt ”speciella” blev efter mycket funderande en kombination av mina två största intressen:
arkeologi och hund. En del har kallat det slöseri med tid och andra har tyckt att det låter som
en fantastisk idé. Tack till båda sidor, ni har motiverat mig på olika sätt! Hunden som testats
i uppsatsen är inte bara en specialsökshund tränad att söka efter humanosteologiskt material,
han är även en del av min familj och den individ jag spenderar mest tid med på dygnet. Det
som inte är med i uppsatsen är alla de otaliga timmar vi spenderat tränandes på olika platser
i ur och skur, hur mycket tid som går åt till markeringsövningar, hur frustrerande det är när
hunden helt plötsligt verkar ha glömt allt eller hur frustrerande det är när jag har glömt var
det var jag grävde ner doftbomullspadden någonstans. Så först vill jag tacka min bästa vän
och följeslagare på det mesta: Fabel. Sen för att verka lite mindre som en enstöring, vill jag
tacka min make Tobias som står ut med såväl mig som hundarna och att bli utskickad i skogen
i ösregn och blåst för att gräva massa gropar.
Jag vill även tacka alla som gjorde det här arbetet möjligt. Tack till Per Widerström, jag känner
mig lyckligt lottad som redan från dag ett ha haft ditt stöd, din hjälp och fått så mycket
uppmuntran! Tack till Anette Elgérus, Thunder Dust’s kennel, för två fantastiska hundar,
mycket skratt och många äventyr. Tack till Kim och Robert på Nordiska Hund för förstklassig
hjälp vid såväl träning som tester. Tack till familj och vänner som uppmuntrat och hejat på,
utan er ingen jag! Tack till min handledare Anders Högberg som guidat mig till en helt ny och
intressant värld av experimentell arkeologi!
Ett sista och väldigt speciellt tack vill jag rikta till Helena Victor och arkeologerna på
Museiarkeologi Sydost för att jag fick möjligheten till en fantastisk praktik under min
utbildning, ni har peppat mig att köra vidare. Stort tack för lån av ben till laboratorietesterna!
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1. INLEDNING
Arkeologi är starkt förknippat med utgrävningar (arkeologiska undersökningar), men minst
lika ofta används icke förstörande prospekteringsmetoder inom arkeologin. Enkelt förklarat
kan man med hjälp av dessa metoder se vad som finns under markytan, men utan att gräva.
Det är såväl en fråga om kostnader för arkeologiska undersökningar som bevarandet av
fornlämningar som framkallat behovet av prospekteringsmetoder som genererar mycket
information utan att förstöra. Det finns olika metoder att använda för att lokalisera specifika
fynd eller konstruktioner under markytan. Ett par exempel är metalldetektorer,
magnetometer och georadar. Metalldetektor används för att hitta metaller under markytan.
När man använder metalldetektor krävs det ofta att man gräver för att se vad det var som gav
utslag, vilket gör att det inte kan anses som en helt icke förstörande metod (Carver 2009).
Magnetometer används för att hitta arkeologiska strukturer i marken. Materialen som ger
utslag som registreras av magnetometern är material med magnetiska egenskaper. Den
magnetiska egenskapen varierar mellan föremål och syns då olika. Material som kan påträffas
med hjälp av magnetometer är exempelvis tegel (Carver 2009). Georadar används även det
för att hitta arkeologiska strukturer. Den skickar ner en elektromagnetisk signal i marken som
sedan stutsar mot eventuella strukturer under marken och tillbaka till georadarn. Ett par
exempel på dessa strukturer är stenkonstruktioner så som husgrunder, diken och stolphål
(Riksantikvarieämbetet 2015a). Alla metoder har dock sina begränsningar och för- och
nackdelar. Georadar fungerar bäst i sandig och torr jord och den har ett maximalt
penetreringsdjup

som

varierar

mellan

2-4

meter

(med

500-

megahertzantenn)(Riksantikvarieämbetet 2015a). Med magnetometer kan man endast
uppskatta djupet på konstruktionen eller härden som ger utslag (Riksantikvarieämbetet
2015b).
Med de ovan nämnda metoderna påträffar man alltså fynd eller får indikationer på
konstruktioner som finns under markytan. Det som saknas bland prospekteringsmetoderna
är en metod som kan användas för att lokalisera humanosteologiskt material. Begravda
mänskliga kvarlevor är inte alltid lätta att hitta, genom århundradena så kan gravmarkörer ha
tagits bort, eller flyttats, och i vissa fall har det aldrig funnits en markering ovan mark. På
grund av detta så kan mänskliga kvarlevor påträffas på många olika platser i landskapet. Då
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ungefär 90 % av Sveriges arkeologiska utgrävningar i skrivandets stund är uppdragsarkeologi,
arkeologi som sker i samband med markexploateringar (Riksantikvarieämbetet 2015c) ligger
stor vikt vid att de genomförs effektivt både tids- och kostnadsmässigt. Under en arkeologisk
undersökning där man inte förväntar sig att hitta kvarlevor kan detta leda till en förskjutning
i planeringen och således leda till en kostnadsökning för hela undersökningen. Vid schaktning
med grävmaskin kan det även innebära en risk för att det humanosteologiska materialet kan
ha tagit skada och viktigt källmaterial går förlorat.
För att fylla den metodologiska luckan undersöks det i detta arbete huruvida man skulle
kunna använda sig av hundens luktsinne för att hitta humanosteologiskt material. Hunden
har, till skillnad mot ovan nämnda prospekteringsmetoder, få begränsningar när det gäller
terräng-, mark- och väderförhållanden. Genom att använda hund för att söka av ett område
av intresse redan under en arkeologisk utredning eller förundersökning skulle man kunna
bekräfta eller vederlägga förekomsten av humanosteologiskt material. På detta sätt kan man
sedan göra en tillförlitligare kostnadsberäkning av en eventuell arkeologisk undersökning av
platsen.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka om hund kan användas som arkeologisk
prospekteringsmetod för att hitta humanosteologiskt material. För att få tillförlitliga
markeringar måste det även undersökas om hunden kan skilja på doften mellan
humanosteologiskt och animalt benmaterial och med vilken träffsäkerhet den i så fall kan
göra det.
Frågeställningarna i detta arbete är:


Kan hunden med hjälp av luktsinnet känna skillnad på humanosteologiskt och animalt
benmaterial? I så fall med vilken tillförlitlighet?



Kan hunden användas som en icke-förstörande prospekteringsmetod inom arkeologin
för att hitta humanosteologiskt material i fält?

1.2 Avgränsningar
Studien har avgränsats till att behandla testerna för att undersöka om hunden kan användas
som icke-förstörande prospekteringsmetod inom arkeologi för att hitta humanosteologiskt
2

material. Därför kommer inte processen kring träningen av hunden att beskrivas ingående.
Det kommer istället att beskrivas generellt vad hunden är tränad till att göra och hur det ser
ut då den exempelvis markerar (se 2.1.2 Markeringar). Anledningen till att denna avgränsning
görs är därför att träningen skulle falla utanför ramen för ett arkeologiskt arbete och snarare
handla om etologi och beteendevetenskap.

1.3 Hur fungerar en hund?
Nedan beskrivs hur hundens exceptionella luktsinne fungerar, träningsmetoder som använts
och en beskrivning av hunden som ingått i studien. Det som beskrivs är grunden till varför
det är möjligt att träna en hund att hitta humanosteologiskt material.
1.3.1 Hundens nos
Hundar är kända för sitt goda luktsinne och en vanlig jämförelse är att om människans
luktsinne är som ett frimärke är hundens som en fotbollsplan. Hundens nos har ca 220
miljoner luktsinnesceller och människan har ca 5 miljoner (Fahl 2013). Luktsinnet är ett
fjärrsinne, till skillnad mot smaksinnet som är ett närsinne, vilket betyder att hunden kan
uppfatta doften av ett föremål långt ifrån själva källan till doften. En tredjedel av hundens
hjärna behandlar information från luktsinnet (Nilsson & Svensson 2011).
1.3.2 Träning
Hunden i denna studie är tränad med en metod som kallas shejping (från engelskans shape –
forma) där man i små steg formar fram ett beteende som man vill ha. Shejping är en metod
som är belöningsbaserad och man belönar de beteenden man vill ha och ignorerar de som
inte är önskvärda (Bodfäldt 2008). Träningen är fokuserad på positiv förstärkning genom
belöning. Belöningen i detta fall har varit såväl godis som leksaker, men främst leksaker.
Träningen påbörjades inomhus på en golvbana och sedan trappades successivt svårigheten i
söket upp från golvbana till rumssök och sedan flyttades träningen ut utomhus. För att en
hund ska kunna orka att söka måste vissa förutsättningar så som hög motivation och bra
kondition finnas. Anledningen till att just shejping använts är för att gynna hundens förmåga
att tänka själv och arbeta självständigt.

3

1.3.3 Arkeologihunden
Hunden som tränats att söka efter ben heter Thunder Dust’s Quento, men kallas till vardags
Fabel. Han är en renrasig schäfer född 2013. Förutom sitt fantastiska luktsinne besitter Fabel
kvalitéer som gör honom lätt att lära nya saker och han har ett stort föremålsintresse vilket
underlättar för belöningar. Han är en arbetsnarkoman som gillar utmaningar.
Fabel är privatägd och har varit min sedan 8 veckors ålder. Jag började träna Fabel i specialsök
med inriktning humanosteologiskt material när han var 5 månaders gammal. Vid det första
testet i laboratorium var han 22 månader och vid testerna i fält var han lite över 2 år.

1.4 Målgrupp
Uppsatsen skrivs med förhoppningen att den kommer att intressera och därmed läsas av
människor kunniga inom både arkeologi och hundar. På grund av detta hålls språket enkelt
och termerna förklaras mer ingående i kapitlet 2.1 Centrala begrepp.
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2. TEORI OCH METOD
Experimentell arkeologi förknippas starkt med rekonstruktioner av såväl föremål som sociala
strukturer. Enligt Mathieu (2002) ligger fokus på att i kontrollerade miljöer återskapa
exempelvis föremål för att sedan använda dessa som hjälp för att tolka det förflutna. Mathieu
listar tre typer av experiment som han inte tycker faller under kategorin experimentell
arkeologi, varav en av dessa är metodologiska experiment. Han påstår att metodologiska
experiment är ett experiment men inte bör räknas in i det teoretiska ramverket för
experimentell arkeologi (Mathieu 2002). Coles (1979) menar även han att experimentell
arkeologi har sin bas i att skapa underlag till och utgångspunkter för tolkning av dåtiden.
Reynolds (1999) påstår däremot att metodologiska experiment, som han benämner som
teknologisk innovation, visst kan klassas som experimentell arkeologi. Typiskt för experiment
inom teknologisk innovation är att det ofta rör sig om en teknik som är etablerad inom ett
annat fält än just arkeologi och genom experiment testar man om tekniken är applicerbar i
arkeologiska sammanhang så som utgrävningar. Ett exempel på teknik som uppkommit
genom experiment är resistivitetsmätaren som man kan använda för att hitta strukturer
under marken (Reynolds 1999).
Mathieu och Coles lägger båda betoning på rekonstruktion och att det man testar ska kunna
länkas till artefakter eller processer från det förflutna. Testerna och frågeställningarna i denna
uppsats syftar inte till att tolka det förflutna. De ska ses i ljuset av min vilja att experimentera
med en ren teknisk innovation.
Det är utifrån Reynolds definition av att teknologisk innovation bör räknas in i fältet för
experimentell arkeologi som detta arbete har sin teoretiska grund. Reynolds skriver i sin
beskrivning att tekniken ofta är vedertagen inom sitt eget ämnesområde för att sedan genom
experiment appliceras och testas inom arkeologin. Hundens förmåga att detektera och påvisa
inlärda dofter är använt i såväl hundsporten (exempelvis spår, sök, uppletande och K9
nosework) som av polisen och försvarsmakten. Genom tester i kontrollerad miljö valideras
eller falsifieras sedan hypoteserna. Experimenten ska vara konstruerade och redovisade på
ett sådant sätt att man efter att ha läst om testet ska kunna genomföra ett exakt likadant
(Reynolds 1999). Testerna i detta arbete är både beskrivna och utförda på ett sådant sätt att
man ska kunna göra om dem. Jag anser att det är viktigt att redovisa exakt hur testerna gått
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till, dels för trovärdigheten i testerna men även för att det ska gå att forska vidare inom
ämnet.
Ser man till hela processen att träna hunden att söka efter humanosteologiskt material och
sedan testa den kan även detta hamna inom experiment om processer och funktion. Enligt
Reynolds behöver inte ett experiment endast hamna inom en kategori, utan kan tillhöra flera
(Reynolds 1999). Experiment som oftast faller inom ramen för process och
funktionsexperiment är de som undersöker hur man gjorde för att uppnå en viss sak,
exempelvis hur man gjorde för att framställa tjära (Piotrowski 1999). Denna studie är
resultatet av en process (träningen) där man strävat efter att uppnå en viss funktion (att
hunden ska kunna hitta och markera humanosteologiskt material på arkeologiska platser).
Processen som leder fram till resultatet kommer dock bara att redovisas som hastigast, då
arbetets fokus ligger på att testa den uppnådda funktionen.
Mathieu (2002) påpekar vikten av kontroll då experimenten utförs. Han anser att ju mer
kontrollerade experimenten är desto mer kan man styra de variabler som leder till resultat.
Har man dessa under kontroll får man en större förståelse för varför man får ett visst resultat.
Ett exempel på kontrollerbara variabler är antalet gångar för lufttillförsel vid bränning av
keramik. I Limhamn, i Skåne, utförde man experiment för att undersöka hur man brände
keramik i en ugn från 4000 f.Kr. (Coles 1979). I experimentet fanns det fyra stycken gångar
som ledde luft in till ugnen. Det gick att kontrollera lufttillförseln genom att täcka för inloppet
till gångarna. I början av testet var två av dessa inlopp övertäckta till en början för att sedan
öppnas. Även storleken på gångarna var viktig i regleringen av hur mycket luft som kom in till
elden i ugnen, blev de för stora placerades sten i gångarna för att fylla ut dem. Anledningen
till att man vill kontrollera lufttillförseln i ugnen är att syret i luften påverkar hur snabbt elden
brinner och därmed även vilken temperatur som ugnen har. Genom att kontrollera dessa
variabler lyckades forskarna att bränna keramiken utan att den gick sönder i 90 % av försöken
(Coles 1979). Ändrar man på en variabel, exempelvis täcker för en av luftgångarna minskar
syretillförseln in i ugnen, och man uppnår då ett visst resultat. Genom att ändra variabler och
studera hur det påverkar resultatet får man en större förståelse för hela processen. Trots att
de arkeologiska fyndomständigheterna vad gäller ugnen inte är helt klara, är experimentet
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ett bra exempel för att beskriva vad en variabel är och hur man med dessa kan påverka
experimentet och dess resultat.
Det är denna kontrollerbarhet som jag eftersträvade då jag valde att utföra ett av testerna i
laboratoriemiljö istället för en utomhusmiljö. Testerna i laboratoriemiljö gjordes på en så
kallad sökplattform som är specialdesignad för bland annat denna typ av tester. I
sökplattformen fick hunden under kontrollerade former lukta på burkar som innehöll
antingen humanosteologiskt eller animalt benmaterial (se kapitel 2.1.1 Redskap). De olika
variabler som fanns i sökplattformen var alltså burkarna med olika innehåll. Genom att
begränsa innehållet i burkarna till två olika material (ben från människa och ben från djur)
framgår det tydligt om hunden kan skilja på de två dofterna eller inte. Men detta test leder
inte till att besvara hypotesen om hunden kan användas i fält utan verifierar eller falsifierar
hundens förmåga att skilja på de olika benmaterialen. Hade testerna istället endast utförts i
en utomhusmiljö skulle mängden av variabler bli oöverskådlig. Det skulle därmed inte gå att
få ett tydligt svar på om hunden kan känna skillnad i doft mellan mänskligt och animalt
benmaterial. Det man istället hade fått hade varit ett svar på frågan om hunden kan användas
operativt i fält, men inte huruvida den även markerar på animalt benmaterial. Det är därför
jag valde att först utföra testet i en kontrollerad och konstruerad laboratoriemiljö för att
verifiera eller falsifiera huruvida hunden kände skillnad på dessa två dofter, för att sedan
utföra ytterligare ett test som är mindre kontrollerat men trots det ger svar på frågan om
hunden kan användas operativt i fält som en prospekteringsmetod (se kapitel 4.2 Tester i fält,
4.2.1 Resultat, tester i fält, 4.3 Kompletterande tester i fält och 4.3.1 Resultat, kompletterande
tester i fält).
Om testerna på sökplattformen är inspirerade av den experimentella arkeologins i detalj
kontrollerade försök, är testerna i fält är inspirerade av den experimentella arkeologins
fullskaliga experiment. Detta innebär att fälttesterna efterliknar mer de situationer som
hunden kommer att ställas inför i en skarp situation i fält, fast under kontrollerade former.
För att bibehålla kontrollen i experimentet i fält måste man veta exakt var det
humanosteologiska materialet finns nedgrävt. Skulle man testat hunden på en riktig
fornlämning, exempelvis ett känt gravfält, skulle det krävas att man grävde på platserna där
hunden markerade för att kunna verifiera att hunden markerat rätt. Om man gjorde det skulle
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det krävas tillstånd från Länsstyrelsen och risken att skada den arkeologiska platsen skulle
vara stor då intresset för vad man faktiskt gräver upp inte skulle vara prioritet ett. Så istället
för att utsätta fornlämningar för sådana risker utformas testerna i detta arbete i en
kontrollerad och arrangerad miljö.
Här har jag bland annat inspirerats av Gill-Robinsons (2002) studie av mosslik. I studien
undersökte hon vad det är i mossar som gör att människokropparna hittas med bevarad
mjukvävnad. För att vara helt troget till verkligheten skulle det krävas att experimentet pågick
över lång tid, längre än en människas livslängd, och det skulle krävas tillstånd för att sänka
ner lik i mossar. Det finns även en etisk aspekt som man måste ta hänsyn till när det handlar
om hanteringen av döda människor. Så istället för att använda sig av människolik utfördes
studien med hjälp av lik från kultingar och fötter från vuxna grisar. Experimentet genomfördes
över 36 månader och kultingarna låg begravda i mossar, som valts för att de tidigare
producerat mosslik eller mumifierade djur, mellan 6 och 36 månader (Gill-Robinson 2002).
Även i den studie som här presenteras skulle det, för att vara helt naturtroget, krävas att
benen (eller hela kroppar) låg nedgrävda många hundra år innan hunden skulle söka efter
dem. Eftersom det är en omöjlighet, väljer jag att arrangera testerna, likt Gill-Robinson, på en
mer överskådlig tid. Det andra testet i min studie är därför förlagt till en utomhusmiljö där
humanosteologiskt material har legat nedgrävt i ungefär ett år. Var exakt benen finns vet inte
föraren, detta för att efterlikna hur en fältsituation ser ut när man arbetar operativt.
Variablerna under testet i fält blir oändliga och många av dem går inte att varken kontrollera
eller förutse. Exempelvis kan en älg komma springandes mitt under själva testet och därmed
påverka både hund och förare och således även resultatet.

2.1 Centrala begrepp
I denna studie finns det termer som för hundintresserade respektive arkeologer har en
självklar innebörd. Men för en som inte är insatt i endera ämnet kan ordet ha en helt annan
betydelse. Därför kommer jag i detta kapitel förklara vad dessa termer betyder i just denna
studie.
Ett av de mest centrala begreppen är humanosteologiskt material. Humanosteologiskt
material är ett annat ord för mänskliga kvarlevor och mänskligt skelett. Anledningen till att
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termen mänskliga kvarlevor inte används är för att det ofta förknippas med lik där
mjukvävnad

fortfarande

finns

bevarat.

Det

finns

specialsökshundar,

kallade

kriminalsökhundar, som är tränade för att hitta just mänskliga kvarlevor i den bemärkelsen
(Fahl 2013). Hunden i denna studie är inte tränad att hitta lik med mjukvävnad, det betyder
dock inte att han inte skulle markera på det. Den andra synonymen till humanosteologiskt
material är mänskligt skelett. Detta kommer heller inte att användas då det ger en bild av att
hunden endast hittar hela skelett. Hunden är tränad att hitta allt från kompletta skelett till
fragmenterade bitar av ben. Det som undersöks i studien är om hunden kan känna skillnad på
doften från humanosteologiskt och animalt benmaterial. Animalt benmaterial är ben som
kommer från djur.
Ytterligare en central term är specialsök och specialsökshund. Detta är begrepp som
inkluderar alla hundar som är tränade för att söka efter ett speciellt ämne. Bland
specialsökshundar finns det exempelvis tryffelhundar, narkotikahundar, kriminalsökhundar,
kantarellhund, mögelhund och älghund (Nordiska Hund 2015). Etikettdoft är termen som
används i denna studie för den doft som hunden lärt sig att hitta och markera.
Innan sök utomhus påbörjas vallas området av. Med det menas att jag går fram och tillbaka
över området i fråga. Detta är för att under träning gräver jag ner en bomullspad med bendoft
på och om jag inte vallar av området kan hunden följa mitt spår rakt till platsen där jag grävde
ner bomullspaden på. Detta skulle leda till att det blir omöjligt för hunden att söka i ett skarpt
läge där han inte kan följa mitt spår till platsen där benet finns nedgrävt. Oavsett om det är
träning eller test så vallar jag av området, för hunden förstår inte skillnad på skarpt läge eller
träning. Det bidrar även till att hunden ser varje sök som en bekant situation och därmed inte
blir alls lika påverkad av yttre faktorer så som människor som står och tittar på, fåglar som
flyger eller skräp som kan ligga på marken där han söker.
2.1.1 Redskap
Sökplattform är ett vanligt redskap att använda när man tränar specialsökshundar, figur 1.
Det möjliggör många repetitioner på kort tid och på så sätt får man en hög belöningsfrekvens
och snabb inlärning. Det är inte bara att hunden får många belöningar som gynnar
inlärningen, utan även att sökplattformen är utformad så att den tar bort sekundära
förstärkare som kan leda till att inlärningsprocessen blir längre (Nordiska Hund 2015).
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Sökplattformen som användes i detta test har en rörlig platta där åtta stålburkar placeras,
burkar till två sök, av dessa åtta burkar är bara fyra synliga för hunden. Avståndet mellan
burkarna är 20 cm och över dessa finns en fast platta med fyra hål i. Hunden presenteras med
fyra alternativ, varav ett av dessa är rätt. Läget på burkarna ändras sedan, i detta fall av
testledaren och hunden ska återigen hitta etikettdoften. När hunden markerar rätt släpps en
godisbit ner framför burken (Johnen et al. 2013). Burkarna som användes i testerna var i
rostfritt stål och hade ett lock med många små hål i (ca Ø1mm). På sökplattformens framsida
fanns siffrorna ett till fyra skrivna så testledaren kunde se. Det fanns även numrerat så att
föraren kunde se vilket nummer varje burk hade.

Figur 1. Hunden Fabel söker i sökplattformen. På bilden syns även numreringen på burkarna
mellan hundens tassar.
En lane är en avgränsning utomhus, i denna studie är den ca 40 - 50 cm bred och avgränsad
med avspärrningstejp fäst i armeringsjärn som i sin tur är nedstuckna i marken, figur 2.
Längden på lanes varierar beroende på området som ska sökas av. Hunden går rakt fram och
söker av lanen genom att pendla med huvudet från ena sidan av lanen till den andra. Syftet
med att dela upp området i lanes är att man får en tydlig överblick över hur mycket av
området som sökts av och hur mycket som återstår.
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Figur 2. Träningssök utomhus i en lane.

En golvbana är ett träningsredskap som består av en träplanka med hål i mitten av den, figur
3. I dessa hål sänks burkar ned. Hunden ska sedan gå på plankan och lukta på alla burkarna
och markera den som innehåller etikettdoften (Jonen et al. 2013). Det finns olika utföranden
av golvbanor med varierande antal hål för burkar och på grund av det framgår det inte hur
många hål som finns. I testerna i denna studie används inte golvbana, men den finns beskriven
som metod i tester som omnämns. Golvbana har även använts i inlärningsprocessen för
hunden som ingår i studien.

Figur 3. Exempel på en golvbana med Fabel som pausar bredvid.
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2.1.2 Markeringar
Hunden har två olika markeringar för när han hittat etikettdoften, en för sökplattform och en
för fält. Anledningen till att det är olika är att i sökplattform vill man ha ett snabbt tempo för
att kunna få en hög belöningsfrekvens och i fält ska markeringen vara fast och hunden ska
inte flytta på sig efter att ha lagt sig ner. Beskrivningen nedan är inte en generell beskrivning
av hur det ser ut när hundar markerar, utan det beskriver hur det ser ut när just den här
hunden som genomgår testerna markerar.
I testerna som genomförs i plattform kommer en rättmarkering ske genom en s.k.
frysmarkering. När hunden söker efter etikettdoften rör den huvudet fram och tillbaka över
de fyra hålen på sökplattformen och den är överlag aktiv. Vid burken med rätt doft
frysmarkerar den; pekar med nosen mot rätt burk, hela kroppsspråket stannar upp och
hunden spänner sig och sänker skuldrorna. Nedan följer en tabell (tabell 1) som förtydligar
vad det är med hundens kroppsspråk som ändras från sök till markering.
Tabell 1. I tabellen preciseras variabler använda för att definiera hundens kroppsspråk före
och under markeringar på sökplattform.
Kroppsspråk under sök

Kroppsspråk vid markering

Hunden flyttar runt tassarna, speciellt

Står stilla med tassarna.

framtassarna, för att kunna nosa på de
olika burkarna.
Hunden rör huvudet fram och tillbaka över

Hunden stannar upp med huvudet ovanför

burkarna.

burken med etikettdoften. Tar belöningen
för lång tid blir hunden mer tydlig och
trycker nosen mot burken.

När hunden nosar hörs ett kluckande ljud

När hunden markerar upphör såväl det

och hans andning.

kluckande ljudet och den högljudda
andningen (den andas fortfarande men inte
lika högljutt). Innan hunden tystnar hörs
ibland ett pipande ljud ur nosen.
Hunden sänker skuldrorna.
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I fält markerar Fabel genom att lägga sig ner, hädanefter kallad liggmarkering, tabell 2. Innan
han markerar söker han aktivt, huvudet pendlar fram och tillbaka över lanen samtidigt som
han går framåt. När han hittat en plats där han tror att det finns ben begravda krafsar han
med tassen och gräver ett litet hål. Han sticker sedan ner nosen i hålet och luktar. Känner han
då doften av humanosteologiskt material, vänder han sig mot mig och sedan lägger han sig
ned. Under vissa få sök gräver han inte innan han markerar, men det är inte i samband med
felmarkeringar, det vill säga att hunden markerar på en plats där det inte finns ben nedgrävt.
Jag tror istället att det har med just den dagens rådande väderförhållande och temperatur.
Enligt Brandlind (2009) med kollegor påverkar både temperatur och jordens sammansättning
hur doften tar sig till markytan och kan detekteras av hunden. Mitt antagande är att om stor
mängd doft kommer upp till markytan behöver hunden inte gräva för att få fram mer doft.
Detta behöver dock testas ytterligare för att avgöras.
Tabell 2. I tabellen preciseras variabler använda för att definiera hundens kroppsspråk under
sök och vid markering i fält.
Kroppsspråk under sök

Kroppsspråk vid markering

På kommando går hunden går framåt och

1. Hunden stannar.

söker samtidigt som den pendlar med

2. Han gräver sedan ett litet hål där han

huvudet från ena sidan av lanen till den

sedan sticker ner nosen och sniffar.

andra.

3. Hunden vänder sig mot föraren.
4. Hunden lägger sig ner.

2.2 Källkritik
Brantlind med kollegor (2009) utförde en studie där de försökte förbättra och effektivisera
träningen av försvarsmaktens minhundar och därmed öka hundarnas träffsäkerhet. Det
vanligaste ämnet som används i minor, och således även vid inlärning av explosivämnessök,
är military grade TNT (hädanefter MTG TNT). MTG TNT innehåller ca 1 % föroreningar från att
det tillverkades och vid träning av minhundar finns det en risk för att hundarna inte söker
efter ämnet utan istället söker efter dessa föroreningar.
Problemet med att hundarna söker efter och markerar på föroreningarna är att
sammansättningen i dem varierar mellan olika tillverkare. Föroreningar kan även dunsta bort.
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Enligt Brantlind med kollegor (2009) är det svårt för hundar som är tränade i Sverige att hitta
minor i Bosnien. Detta kan bero på de ovannämnda variationen i föroreningar i sprängämnet,
men doftbilden påverkas även av klimat och jordtyp.
För att hundarna skulle lära sig att söka efter själva sprängämnet och inte efter föroreningarna
använde man ren TNT upplöst i vatten. Vattenlösningen användes för att träningen skulle
kunna utföras utomhus i lanes. I MTG TNT studien var en lane en 40 cm bred korridor utomhus
avgränsad med träribbor eller snören, längden på dessa varierade. Två hundar i studien
tränades vid Försvarets hundtjänsteenhet (hädanefter FHTE) på ren TNT och två hundar
tränades vid Ing 2 på MTG TNT. Anledningen till att hundarna inte tränades på samma ämne
var att man ville undersöka huruvida hundar som var tränade på MTG TNT även markerade
på ren TNT. Hundarna testades sedan att söka efter minor och vattenlöst TNT på samma sätt.
Träningen av hundarna, både på FHTE och Ing 2, sker med en tydlig målsättning och hundarna
måste klara av att utföra 20 sök på raken utan att felmarkera för att få gå vidare i träningen.
Hittills är studien utförd och beskriven på ett sådant sätt att man kan reproducera testet för
att kontrollera dess validitet. Men när studien sedan flyttas till Bosnien för träning och tester
på Norwegian Peoples Aid Global Training Center blir det uppenbart att man inte hade
planerat testerna tillräckligt i förväg. Brandtlind (2002) skriver att målsättningen ändrades
under testets gång och att det saknades direktiv för vad som skulle genomföras.
Sammanfattningsvis så registrerades inte bara markeringar utan även om hundarna visade
ett förhöjt intresse av doften. Hundarna som tränades på renad TNT markerade även på MTG
TNT och visade förhöjningar vid minor. Ing 2 hundarna som var tränade på MTG TNT visade
under tester att de kände igen olika komponenter och markerade även på doften av dessa.
De visade även förhöjt intresse för renad TNT vattenlösning och minor.
Studien är inte redovisad på ett sådant sätt att man lätt kan förstå vad som har uppnåtts utan
resultaten är uppdelade på dels de olika hundarna, träningsanläggningarna (FHTE, Ing 2 och
Bosnien) och de olika nivåerna av tester som genomfördes. Det är därmed svårt att uppfatta
om de fick svar på de frågor de ställt och om studien ledde forskningen framåt. Anledningen
till att jag inkluderar denna studie i arbetet är inte på grund av resultaten utan på grund av
alla dess brister kring att vetenskapligt utföra experiment. Det är inte bara denna studie som
är utförd på ett sätt som gör det svårt att ta till sig resultatet och hypoteserna är tydliga till
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en början men sedan ändras de under arbetes gång, utan jag upplever detta vara
karaktäristiskt för studier kring specialsökshundar. Trots att specialsökshundar är erkända
som fungerande detektorer på en inlärd etikettdoft (exempelvis knarkhundar inom tullen) så
finns det en stor avsaknad på vetenskapliga tester och vetenskapliga publikationer.
En tydlig målsättning och att testerna redovisas så att de går att reproducera saknas ofta.
Istället ligger fokus ofta på resultatet, men det blir i sin tur svårhanterligt ur ett vetenskapligt
perspektiv om man inte vet hur de gjort för att uppnå dem.
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3. TIDIGARE FORSKNING
Hundar används inom många olika yrken i dagens samhälle, det kan vara allt från ledarhundar
åt blinda eller specialsökshundar hos polisen. Specialsökshundar är ett samlingsbegrepp för
hundar som är tränade att hitta speciella dofter med hjälp av sitt luktsinne (Nordiska Hund
2015). Jag känner till tre hundar som lyckats hitta humanosteologiskt material, den ena
tränades specifikt för det ändamålet medens de andra två var utbildade kriminalsökhundar.
Gary Jackson, en hundtränare från Australien, tränade blandrasen Migaloo att hitta
humanosteologiskt material med målet att använda henne som en icke-förstörande metod
för att lokalisera och bevara den australienska ursprungsbefolkningens begravningsplatser
(Michael 2012). Benen som användes i träningen var från aboriginer, ursprungsbefolkningen
i Australien, och utlånade av South Australian Museum. De var 250 år gamla.
Hunden tränades så att den lyckades hitta ben. De äldsta ben som Migaloo lokaliserat var 600
år gamla (Fiegl 2012) och benen ska ha legat begravda två meter under markytan. Enligt
Jackson är Migaloo därmed världsrekordhållare i att hitta gamla ben (Michael 2012). Det
tidigare rekordet hölls av kriminalsökhunden Candy, tränad och ägd av amerikanska
hundtränaren Bill Tolhurst, Big T Enterprises. 1987 hittade ekipaget gravar som daterades till
1812 års krig (eng. War of 1812) (Ludemann 2015). Anledningen till att Tolhurst tog Candy till
Snake Hill var att det under en exploatering av området gjorts ett fynd av ett kranium och han
ville, dels testa, men främst bredda hennes kompetens som kriminalsökhund (Ludemann
2005).
Vid tre tillfällen under 2007 gjordes försök att använda hundar i arkeologiska sammanhang i
Sverige. Detta var ett samarbete mellan olika institutioner och Polisen, men några
vetenskapliga tester utfördes inte. Det var under undersökningen av slagfältet från Slaget vid
Borst 1644 (se mer information i Möller 2007), utgrävningar efter slaget vid Sävar 1809 och
utgrävningarna i Uppåkra. Resultaten vid Borst och Sävar var att hundarna, som var tränade
att hitta lik, inte markerade för förekomst av mänskliga kvarlevor. Om det beror på att det
inte fanns något att hitta eller att de inte kunde detektera doften framgår inte. I Uppåkra
bestod undersökningsområdet av det så kallade Brandhuset. Sedan tidigare visste man att
Brandhuset innehöll kvarlevorna av minst tre individer. Polis Mats Attin och
kriminalsökhunden Baui sökte av området och hunden markerade på en plats. Vid senare
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undersökning visade det sig att på platsen för hundens markering låg det en individ, som
daterades till ca 800 e.Kr (Attin 2010).
Candy användes aldrig specifikt för att hitta humanosteologiskt material i arkeologiska
kontexter. Migaloo kom aldrig i ut i tjänst, på grund av att hennes markeringar inte var
tillförlitliga, utan omplacerades 2013 (Migaloo Facebook 2013). Varken Jackson, Tolhurst eller
Attin har publicerat sina resultat i vetenskapliga sammanhang.
I USA har en grupp människor tränat sina hundar till att hitta humanosteologiskt material,
som de kallar för ”historical human remains detection dog”. På sin hemsida
(http://www.hhrdd.org) har de vitsord från en professor och ett par föreningar som jobbar
för att bevara den amerikanska urbefolkningens gravar. På ett väldigt storstilat sätt
framställer de hundarnas förmåga att detektera humanosteologiskt material som såväl deras
idé från första början och som hundra procent säkerställt att det fungerar. Men återigen så
saknas vetenskapliga bevis på att hundarna faktiskt kan hitta humanosteologiskt material.
Denna källa visar tydligt hur man utan att ifrågasätta och vetenskapligt testa bara accepterar
att hunden kan detektera en inlärd etikettdoft. Huruvida hundarna i fråga faktiskt kan hitta
humanosteologiskt material går inte att uttala sig om baserat på den information som
framkommit.
Det finns alltså i skrivandet stund inga publicerat vetenskapliga studier av hundars förmåga
att hitta humanosteologiskt material med hjälp av luktsinnet. Men det finns forskning gjord
på andra specialsökshundar så som hundar som söker efter brunst hos nötkreatur (Hawk et
al. 1984), minhundar (Brandtlind et al. 2009, Fjellanger et al. 2002, Gazit & Terkel 2003) och
cancerhundar (McCulloch et al. 2006, Ehmann et al. 2012). Dock är det svårt att jämföra
materialet som finns publicerat då testerna ofta är utförda på olika sätt, med olika hjälpmedel,
en del brister i beskrivningar om hur testerna har genomförts och det är stor variation i antalet
hundar som testas i de olika studierna (se tidigare avsnitt om källkritik).
Ett exempel från Sverige är Borlänge Energi som under hösten 2001 testade att använda
hundar för att hitta vattenläckor i kommunens fjärrvärmenät (Lundén 2001). Hundarna
tränades på hundskolan Hundcampus i Hällefors, i Västmanland, och lärde sig att markera
ämnet pyranin som finns i vattnet. Hundarna testades både i arrangerade miljöer och i skarpt
läge. En av hundarna markerade då på tre ställen, två av dessa var stora läckor och den tredje
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var ett mindre hål (Berglund 2001). Hur testerna utfördes finns inte beskrivet och inte heller
om man fortsatte att använda hundarna operativt.
Johnen med kollegor (2013) utförde en studie i två delar, den första delen var en jämförande
litteraturstudie av publicerade tester av specialsökshundar och den andra delen var ett test
där man undersökte hundars förmåga att lära sig att hitta svart te i sökplattform och på
golvbana (se 2.1.1 Redskap). Litteraturstudien resulterade i att 14 publikationer valdes ut med
utgångspunkt i de kriterier som forskarna hade ställt upp. Hundarna i de olika studierna sökte
bland annat efter termiter, olika sorters cancer och utrotningshotade djur. Antalet hundar i
varje studie varierade från en till tio stycken och träningstiden innan testerna varade mellan
två veckor och 16 månader. I vissa studier fanns det inte angivet hur länge hunden hade
tränats (Johnen et al. 2013).
Kvalitén på studierna, tillika resultaten, var mycket varierande. Hundens förmåga att markera
rätt varierade mellan 35-98 % rätt och enligt Johnen med kollegor (2013) var det inte alltid
angivet vad man hade registrerat i respektive studie. Hur man misslyckats i de olika studierna
berodde på olika orsaker. Om man exempelvis använder samma föremål med etikettdoften i
både träning som i testerna, detta kan leda till att hunden markerar på just det föremålets
doft och inte kan generalisera till att markera på dofter från ett annat föremål. Om testerna
var blinda eller inte, vilket också påverkar det slutgiltiga resultatet. Men det fanns inte alltid
redovisat i studierna hur testerna hade utförts varför Johnen med kollegor (2013) många
gånger hade svårt att avgöra vad som påverkade respektive studies resultat.
Den praktiska delen av deras studie utfördes på hundskolan Nordiska Hund, i Kälarne,
Jämtland. Syftet var att undersöka om hundar på kort tid kan lära sig att identifiera och
markera på doften av svart te. Sju privatägda hundar deltog och det som undersöktes var
deras förmåga att lära sig att identifiera doften av svart te. Som störning använde man vanligt
kranvatten, tuggtobak, kaffe, cigaretter, kakao, mjölkpulver och vitt bröd. I första testet
användes endast kranvatten som störning och i det andra testet användes de andra dofterna.
Hundarna sökte i en sökplattform som var laddad med åtta burkar, men endast fyra av dessa
var synliga åt gången. På golvbana fanns det åtta alternativ synliga samtidigt, varav två av
dessa innehöll rätt doft. Det som räknades som en omgång var när hunden hade sökt av åtta
burkar och varje omgång upprepades fem gånger per hund i både plattform och golvbana.
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Detta gjordes två gånger om, en gång med endast kranvatten som störning (5 x 8 i
sökplattform och 5 x 8 på golvbana) och sedan en gång till med de ovan nämnda dofterna
som störning (5 x 8 i sökplattform och 5 x 8 på golvbana). Sammanlagt blev alltså varje hund
ställd inför 160 prover, varav 40 av dessa var rätt, vilket betyder allt som allt 1 120 prover
med 280 rätt. De sju hundarna hittade 258 av de 280 proverna med te. Testerna resulterade
i att hundar kan med en sensitivitet på 92,1 % och specificitet på 97,4 % lära sig att identifiera
doften av svart te och urskilja den från dofterna som användes som störning (Johnen et al.
2013).
Gazit och Terkel (2003) undersökte hur hundars förmåga att detektera sprängämnen
påverkas av fysisk aktivitet. Studien delades upp i två tester, ett inomhus i ett gym och ett
utomhus. Anledningen till att de valde att göra ett av testerna inomhus var för att minska
variablerna så som temperatur, vind och dofter. Testet utomhus var för att simulera en faktisk
situation som en sprängämneshund ställs inför. Man utförde först tester där hundarna var
utvilade och flåsade lätt för att sedan utföra testerna en gång till efter att hundarna sprungit
på ett löpband och flåsade mycket. Resultaten visade att hundarna hade svårare att hitta
sprängämnena då de flåsade mycket. Men det blev även tydligt att hundarna kunde lära sig
att anpassa tempot i söket och därmed söka trots att de flåsade mycket, förutsatt att man
tränade på det.
Lisa Lit med kollegor (2011) undersökte om förarens förväntan på var ett föremål tros vara
gömt påverkar hunden. I studien ingick 18 ekipage som var godkända att jobba operativt med
knark- eller sprängämnessök. Innan testet påbörjades berättade testledaren för föraren var
gömman med etikettdoften skulle vara placerad. Men vad föraren inte visste var att
etikettdoften inte fanns på något ställe alls utan alla söken var tomma. Resultatet var att
hundarna påverkades av var förarna trodde att gömman fanns och markerade i 85 % av söken
att ämnet skulle finnas i rummet.
Utifrån den här presenterade genomgången av tidigare forskning kan det generellt
konstateras att hundar kan, och har sedan tidigare, tränas till att hitta en mängd olika föremål
genom dess doft. Hur man har testat hundarna framgår i vissa studier men i andra så finns
det endast kort beskrivet och fokus ligger mer på resultaten. Det finns mycket
populärvetenskapligt skrivet om hundars förmåga att tränas till att hitta specifika dofter, men
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då det i många fall saknas vetenskapliga tester och tillika vetenskapliga arbeten publicerade
så ställer man sig frågande till de påstådda resultaten.
Det finns faktorer så som jordtyp och klimat som kan påverka hundens förmåga att detektera
doften om föremålet är nedgrävt. I Brandtlinds studie (som omnämns mer i detalj i kapitlet
om källkritik) märkte man tydligt att hundarna presterade bättre på eftermiddagen i torrt
klimat än på förmiddagen då dagg låg kvar i gräset. Hundens fysiska status är också avgörande
för resultaten. Även förarens förväntningar på söket påverkar hur hunden söker och var den
sedan markerar. Lit med kollegors (2011) test visar tydligt att även hundar som jobbar
operativt kan påverkas av förarens föreställning.
I ett par av studierna finns det definitioner av markeringar som kan vara ”rätt fast fel” och ”fel
fast rätt”. Det vill säga att de har haft flera olika klassifikationer för hundarnas markering, så
som ett ”rätt fast fel” kan vara att hunden markerar ett provrör som är tomt (markeringen är
rätt, fast den markerar på fel doft). Det finns även de studier som ansett att om hunden går
förbi burken med etikettdoften utan att markera för att sedan gå tillbaka och markera rätt
burk, så anses det vara fel. Jag har valt att endast ha rätt eller fel, oavsett hur många gånger
hunden gått förbi burken eller om den tar det på första försöket. I en fältsituation uppstår det
inte några sådana situationer, då jag som förare inte vet var benen finns någonstans, så att
registrera sådana företeelser är att registrera ett scenario som aldrig uppstår i skarpt läge.
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4. TESTER OCH RESULTAT
I detta kapitel kommer studiens experiment att beskrivas och vilka resultat varje test gav.
Sammanlagt utfördes tre tester, ett i laboratoriemiljö och två i fältmiljö.

4.1 Tester i labb
Den 25 och 26 februari 2015 genomfördes tester i laboratoriemiljö för att undersöka hur
träffsäker hunden, Thunder Dust’s Quento, är på att skilja mellan humant och animalt
benmaterial. Testerna genomfördes på träningsanläggningen Nordiska Hund i Kälarne,
Jämtland, tillsammans med två testledare och en fotograf som filmade hela testet. Ena
testledaren, Kim Salomonsson, skötte det praktiska så som placeringen av burkarna och den
andra testledaren, Robert Fagerberg, dokumenterade rätt- och felmarkeringar. Testledarna
valdes ut på grund av deras stora kunskap om specialsökshundar och träningen av dessa. De
har sedan tidigare samarbete inom olika vetenskapliga forskningsprojekt med Berlins
universitet och Mittuniversitetet i Sundsvall.
Redskapet som användes under testet var en s.k. sökplattform (för utförlig beskrivning se
2.1.1 Redskap) där hunden får fyra alternativ, varav ett av dessa är rätt. Hunden markerar
burken genom en frysmarkering (se utförlig beskrivning i 2.1.2 Markeringar) och belönas med
en godisbit (Dogman Duo Hearts), förutsatt att det är rätt burk som markeras. Detta räknas
som ett sök (1 x 4 burkar). Den rörliga plattan som burkarna var placerade på flyttades om av
Kim efter att hunden fått sin belöning och hunden ställdes således inför fyra nya alternativ.
På sökplattformen var två sök iordningställda, efter att dessa två var genomförda lämnade
ekipaget rummet och Kim laddade om sökplattformen med två nya sök (d.v.s. åtta nya
burkar). Burkarnas placering var slumpvis valda av Kim, under Bilagor finns den exakta
placeringsföljden (tabell 5) och även en sammanställning spridningen av placeringen av
burken med etikettdoften.
Lisa Lit med kollegor (2011) undersökte som nämnts huruvida hundar med hjälp av förarens
kroppsspråk kan utläsa var föremål tros vara gömda och genom det markera på platsen,
oavsett om det är rätt eller fel. För att helt eliminera att detta händer utfördes testerna blinda,
det vill säga att föraren inte visste vilken burk som innehöll rätt doft. När hunden markerade
sa föraren numret på burken till testledaren, som skötte anteckningarna, som sa om det var
rätt eller fel. Vid en rättmarkering fick hunden belöningen och testledaren antecknade. Vid
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en felmarkering fick hunden ingen belöning, testledaren antecknade felet, och sedan fick
hunden söka vidare för att hitta rätt burk och få en belöning. Detta för att hålla hundens
motivation uppe, men rättmarkeringen räknades inte med i testet. Valet av att använda två
testledare grundade sig också i hundens förmåga att läsa kroppsspråk. Med hjälp av två
testledare kunde den som skötte sökplattformen och som befann sig närmast ekipaget alltid
vara neutral och inte prata med varken hund eller förare under söken. Testledaren som skötte
kommunikationen med ekipaget var placerad bakom hunden, på så sätt fanns det ingen
möjlighet för hunden att ta kontakt med denne under testets gång.
Söket upprepades 121 gånger, varav ett av dessa ogiltigförklarades. Valet av antal sök
baserades på att jag ville få ett tillförlitligt resultat. Med tillförlitligt resultat menas att hunden
inte skulle kunna gissa sig till vilken burk som innehöll etikettdoften. Testet kom att delas upp
i omgångar beroende på när hunden behöver pausa. Målet med testerna var att få ut ett
procentantal på rätt- och felmarkeringar. Syftet med testerna i labb var att undersöka om
hunden kunde skilja mellan humant och animalt benmaterial och med vilken träffsäkerhet
den gjorde det.
Testet visar dock inte huruvida hunden kommer kunna fungera operativt i fält som en
prospekteringsmetod för att hitta humanosteologiskt material. Valet att först inte utföra
testerna i fält gjordes, som tidigare nämnts, därför att i en laboratoriemiljö kan man
kontrollera de dofter och val som hunden ställs inför. I en fältmiljö är det svårare att med
säkerhet säga vilken doft det är hunden markerar på och att registrera utfall för att få fram
en procentsats blir både svår och otillförlitlig.
Innan testerna påbörjades iordningställdes det 20 burkar i rostfritt stål som innehöll
människoben i varierande storlek. Även burkar innehållande samtida djurben gjordes
iordning. Just dessa ben hade inte använts i träningen av hunden. De var lånade från
Museiarkeologi Sydost/Kalmar Länsmuseum och är daterade till 1600-talet. Gammalt
benmaterial användes då det är det som hunden kommer ställs inför vid sök i fält. Kim skötte
all hantering av burkarna och föraren kom aldrig i kontakt med dem. Anledningen till att
föraren aldrig hanterade benen och burkarna berodde på att hunden inte skulle kunna gå på
huruvida benen och/eller burkarna hade förarens doft på sig, för det skulle kunna påverka
resultatet både positivt och negativt.
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Människobenen användes i fem sök vardera, men samma ben användes aldrig i två sök på
raken. Anledningen till detta var att jag ville minimera risken att hunden vänjer sig vid doften
av ett visst ben. Om man skulle använt samma burk med etikettdoften direkt efter varandra
är det också troligt att hunden har lämnat dregel på burkens lock. Då tar den troligen den
enkla vägen och söker eller till och med tittar efter sitt dregel på burkens lock istället för att
använda luktsinnet och söka efter etikettdoften. Det hade lett till ett resultat som inte var
baserat på hundens förmåga att hitta etikettdoften. För att få bort dreglet torkades burkarnas
lock av efter varje sök.
När de första 20 burkarna använts fem gånger vardera diskades burkarna och benen byttes
ut mot nya. Sammanlagt blev det 10 nya burkar, även dessa iordningställda av Kim, och de
användes två gånger vardera. Enligt testplanen torkades även dessa burkars lock av efter att
de använts i ett sök. I Bilagor finns en utförlig tabell på rätt- och felmarkeringar (tabell 4). I
denna tabell finns det även dokumenterat när burkarna diskades och torkades av.
I liknande studier som gjorts för att exempelvis utreda om hundar kan upptäcka brunst hos
nötkreatur (Hawk et al. 1984; Fischer-Tenhagen et al. 2013:) har man registrerat utfall på mer
än bara rätt- och felmarkeringar. I denna studie väljer jag att förenkla och registrera det som
är väsentligt för undersökningen. Med väsentligt menas här att jag behöver tydligt veta om
hunden har rätt eller fel i en fältsituation. ”Nästan rätt”, eller ”inte helt fel”, har jag ingen
nytta av vid undersökning i skarpt läge. En kritisk aspekt i testets utförande är att för att det
skulle utförts felfritt skulle man använt ett nytt ben för varje sök, det vill säga 121 stycken
ben. På så sätt hade hunden ställts inför en ny doft vid varje sök och man hade fått en situation
som mer liknar den i fält. Men vid testtillfället fanns inte tillgång till ett sådant material. I
testet försökte jag efterlikna detta så gott det gick genom att burkarna torkades av efter varje
sök och diskades i diskmaskin på hög värme.
4.1.1 Resultat, tester i labb
Resultatet av testet visar att hunden kan skilja mellan doften av animalt och humant
benmaterial med en tillförlitlighet på 94,2 %. Av 121 sök, var 120 godkända. Anledningen till
att ett inte blev godkänt var att en av burkarna på sökplattformen ramlade då den rörliga
plattan flyttades.

23

4.2 Tester i fält
Inför testerna i fält hade humanosteologiskt material grävts ned i ett skogsparti utanför
hundskolan Nordiska Hund, i Kälarne, Jämtland, och legat i marken i ca ett år. Benen var
fördelade på två deponier som utgjorde en massa på ungefär 4 x 2 x 2cm (16 cm2) vardera. På
samma område var ett antal gropar grävda som inte innehöll ben. Detta för att säkerställa att
hunden inte markerar på att det är grävt i marken. Det finns inga arkeologihundar som
tidigare har blivit vetenskapligt testade, så det fanns ingen mall att gå efter eller andra resultat
att jämför med som hjälp för att utforma testerna.
Testledare även på detta test var Kim Salomonsson och Robert Fagerberg. Testerna utfördes
blinda vilket betydde att varken hund eller förare visste var benen fanns nedgrävda.
Anledningen till att de utfördes blinda var för att efterlikna en fältsituation så nära som
möjligt, men fortfarande bibehålla kontrollen i experimentet. Om föraren själv hade grävt ner
benen hade det kunnat leda till att omedvetet sända signaler till hunden att markera på just
dessa platser. Då hade testet inte visat på hundens förmåga att lukta sig fram till
humanosteologiskt material utan snarare hundens förmåga att avläsa förarens kroppsspråk
och signaler (se Lit et al. 2011 för diskussion).
Det kan antas att det skulle vara svårare för hunden att hitta ben som legat i marken under
en längre tid. Men under träning har jag observerat att om man kör söket inom loppet av 5 10 minuter efter att man grävde ner bomullspadden så blir hundens markering inte lika
distinkt som om etikettdoften legat nedgrävd i över ett dygn. Under träning har den längsta
liggtiden varit på ca tre månader med ett varierande djup mellan 15 - 45 cm. Hunden verkar
inte påverkas nämnvärt av djupet man gömt benet på. Doften verkar vara mer utspridd direkt
efter att man grävt ner benet och därmed markerar hunden ca 30 cm från platsen där benet
är nedgrävt. När benet fått ligga ett tag markerar hunden som mest 15 cm ifrån där det är
nedgrävt.
Testet utfördes under två dagar, den 5 och 6 maj. Innan testet påbörjades pekade testledarna
ut området som skulle sökas av. Området var 700 m2 och bestod av varierande mark från ett
litet blötområde till en skogsdunge. Likt testerna av minhundar som utfördes av Brandtlind
med kollegor (2009) var planen från början att dela in området i lanes för att sedan söka av
området en lane i taget. Men under träning visade det sig att det inte skulle fungera då
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hunden kunde känna doften av benet på så långt avstånd som 1,5 meter och då bytte till lanen
bredvid och markerade. Då jag under träningen provade att stoppa honom och dirigera
honom till att söka i den lane vi stod i skapade det stress som sedan ledde till att han
felmarkerade. Så till testet valde jag att låta hunden söka av området fritt i sin egen takt, ett
s.k. frisök. Innan hunden började söket vallade jag av området, det vill säga gick fram och
tillbaka över området (mer utförlig beskrivning om varför finns under 2.1 Centrala begrepp).
Söket var tidsbegränsat, vilket betydde att hunden skulle hitta och markera bägge
bendeponierna under 10 minuter.
I fält markerar hunden genom en s.k. liggmarkering. När hunden hittar etikettdoften vänder
han sig mot föraren och lägger sig sedan ned (i kapitel 2.1.2 Markeringar står det beskrivet
mer utförligt vad som karaktäriserar en liggmarkering). Föraren nickar då till testledaren som
antingen säger rätt eller fel. Markerar hunden rätt får han en boll som belöning. Vid en
felmarkering får hunden ingen belöning.
Under första söket den 5 maj hittade hunden inte benen, tiden gick ut, han hade enligt
testledaren inte varit vid platserna där benen fanns nedgrävda. Vi valde då att till dagen efter
minska ner området till två rutor, istället för en stor. Varje ruta var ungefär 100 m2.
Anledningen till att vi minskade områdets storlek var att vi gjorde bedömningen att hunden
måste vara direkt över, eller åtminstone väldigt nära, platsen där benen var nedgrävda för att
han skulle kunna uppfatta doften. Under andra söket kunde hunden markera båda platserna
där benen fanns nedgrävda, dock efter att tiden gått ut och föraren fått reda på den
ungefärliga platsen för benen.
När benen sedan skulle grävas upp för att kontrollera att hunden hade markerat på rätt plats
så fanns det fortfarande tjäle i marken. Vi hade under dagarna tränat hunden på ett område
med kort gräs och grävt utan att hitta tjäle. På platsen för det faktiska testet var fjolårsgräset
långt och måste därför ha isolerat marken och lett till att tjälen inte släppt. Detta var ett
oplanerat störningsmoment i arbetet som jag inte kunde kontrollera. Det påverkade arbetet
och resultatet. Resultatet av testet blev otydbart, då benen inte återfanns.
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4.2.1 Resultat, tester i fält
De slutsatser som framkommit av testet är att hunden hade svårt att detektera doften av
humanosteologiskt material under de rådande förhållandena och det krävdes att han var
nästan precis över bendepån för att kunna känna doften.

4.3 Kompletterande tester i fält
På grund av att tjälen inte hade släppt i marken utförde vi ett kompletterande test, även detta
blint, men med en betydligt kortare liggtid på lite över 24 timmar. Detta för att undersöka om
hunden kan hitta och markera benet under avsatt tid. Anledningen till att söket var
tidsbegränsat var för att i framtiden kunna använda den informationen för att beräkna hur
lång tid hunden behöver på sig för att söka av ett visst område. Ytan var cirka 100 m2 och
benet som grävts ner var ett rörben, ca 10 cm långt och 2,5 cm i diameter. Innan testet
påbörjades vallades området av. Inom det utpekade området fanns det även tomma gropar.
4.3.1 Resultat, kompletterande tester i fält
Hunden hittade och markerade benet på under 10 minuter. Det visar tydligt på att hunden
kan markera ben som finns under markytan.

4.4 Sammanfattning av testernas resultat
Här presenteras kortfattat resultaten av studiens tre tester (tabell 3). De första två
frågeställningarna i vänsterkolumnen är de frågeställningar som formulerades inför arbetet.
De tre frågeställningarna därefter i samma kolumn är sådan som uppkommit under arbetets
gång.
Tabell 3. I tabellen presenteras frågeställningarna och resultaten.
Frågeställningar
Kan hunden med hjälp av luktsinnet känna

Resultat
Ja, med 94,2 % tillförlitlighet.

skillnad på humanosteologiskt och animalt
benmaterial? I så fall med vilken
tillförlitlighet?
Kan hunden användas som en icke- Ja, men fler tester behövs för att kalibrera
förstörande

prospekteringsmetod

inom metoden.
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arkeologin för att hitta humanosteologiskt
material i fält?
Kan hunden detektera sekundärbegravt

Ja, men hunden hade betydligt svårare att

humanosteologiskt material när det är tjäle

hitta doften och han behövde vara rakt

i marken?

ovanför deponin.

Kan hunden markera platsen för det

Ja, förutsatt att det inte är tjäle i marken,

humanosteologiska materialet under den

då behövde hunden mycket mer tid på sig.

utsatta tidsbegränsningen på 10 minuter?
Hur stort är ett lagom område för hunden

Ca 100m2 och efter det behövde hunden

att söka av åt gången?

liten paus på en till två minuter.
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5. DISKUSSION OCH TOLKNING
Det är inte bara hundens förmåga att hitta och markera humanosteologiskt material som syns
i testerna, utan även kommunikationen mellan hunden och föraren. Ett exempel är i
laboratorietestet där kriterierna för vad som räknades som en frysmarkering var bestämda
innan testet påbörjades och om man studerar den detaljerade tabellen på rätt- och
felmarkeringarna kan man notera att i början förekommer det flera felmarkeringar. Detta
berodde inte på att hunden markerade fel mer frekvent, utan istället på den mänskliga
faktorn. Trots att jag visste precis vad jag skulle uppmärksamma, missade jag signalerna.
Testet har varit lärorikt för mig som förare, då jag lärt mig att läsa hundens markering bättre.
Det visar även på att för att få ett bra resultat, vare sig i fält eller laboratorium, måste ekipaget
vara samspelta.
Brandlind med kollegor (2009) skriver i sin studie av Försvarets minhundar att de
uppmärksammat att jordtyper och klimat påverkar hundarnas doftbild. Det kan vara en av
anledningarna till att hunden inte lyckades att detektera och markera platserna för benen,
som legat nedgrävda i ett år, inom avsatt tid. Det var tjäle i marken, som bestod av kompakt
lerjord, och det försvårade omständigheterna. En annan anledning till att resultatet av testet
inte blev som förväntat berodde troligen på att deponierna med ben var för små under
rådande förhållande. Då det inte finns någon forskning sedan tidigare om hundars förmåga
att detektera humanosteologiskt material så var det även svårt att veta vad som skulle vara
ett svårt test och vad som skulle vara ett lätt test för hunden. Men efter denna studie är det
tydligt att det var svårt för hunden att detektera så små mängder ben som blivit sekundärt
begravda på platsen. Hade benen bestått av en primär begravning, med en kropp (eller delar
av en) som hade förmultnat på plats, hade troligen doften varit starkare och resultatet ett
annat.
För framtida arbete med hunden i fält bör man undersöka om tjälen har gått ur marken eller
inte då detta tydligt påverkade hundens detekteringsförmåga. Det betyder inte att hunden
inte kommer kunna användas under dessa markförhållanden, men att man då skulle behöva
dela upp området i små rutor som noggrant avsöks. För att garantera ett bra resultat behöver
Fabel tränas till att söka även med tjäle i marken, något som han fram tills testerna i fält aldrig
gjort tidigare. Först efter att ha aktivt tränat in detta moment kan man göra en noggrannare
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utvärdering om det är gynnsamt för hunden att söka under sådana markförhållande eller om
detta är en begränsning i metoden.
Testen visar även en mognad hos hunden som höll ett fint tempo i söket och inte tappade
motivationen trots det stora området som skulle sökas av. Detta är mycket viktigt för framtida
jobb i skarpt läge.
Det kompletterande fälttestet med ett ben nedgrävt sedan 24 timmar innan söket visade
tydligt att hunden kan hitta humanosteologiskt material under markytan. På platsen för detta
test var det ingen tjäle i marken.
Eftersom det inte finns några vetenskapliga tester gjorde på hundars förmåga att detektera
humanosteologiskt material så designades testerna av mig tillsammans med Kim och Robert
på Nordiska Hund. Som nämnts tidigare så var det problematiska att i fältprovet bedöma vad
som skulle vara ett lätt kontra svårt test för hunden. Likaså testet i laboratorium var aldrig
utfört innan, så risken var överhängande att hunden inte skulle kunna skilja på doften mellan
humanosteologiskt och animalt benmaterial. Men resultatet visade tydligt att hunden inte
hade svårt att skilja på de två dofterna.
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6. SLUTSATSER
Det är sedan tidigare känt att hundar kan tränas till att hitta humanosteologiskt material med
hjälp av luktsinnet. Men inga vetenskapliga experiment har utförts så det finns ingen
möjlighet att kontrollera validiteten i tidigare resultat eller reproducera tester som tidigare
utförts.
Detta är den första vetenskapliga studien som utförts av hundars förmåga att använda
luktsinnet för att: 1) skilja mellan humanosteologiskt och animalt benmaterial; 2) detektera
och markera humanosteologiskt material i en fältmiljö. Såväl testet i laboratorium som ute i
fält visar att Fabel kan skilja mellan de olika benmaterialen. Slutsatsen är att hunden kan
användas som prospekteringsmetod för att hitta humanosteologiskt material.
Testerna i laboratorium gav tydliga resultat som visar att hunden med stor säkerhet (94,2 %)
kan skilja mellan humant och animalt benmaterial. Resultaten visar även att föraren måste
lära sig att noggrant avläsa hundens kroppsspråk. Om föraren missar att läsa hundens signaler
kan detta påverka resultatet negativt. Samspelet mellan hund och förare är av stor vikt för att
få ett så säkert resultat som möjligt.
Testerna i fält försvårades av den oförutsägbara tjälen i marken, vilket ledde till att resultatet
blev otydbart. Delvis misslyckades testet då detta var en variabel jag inte hade räknat med,
men det ledde till mycket information om hur hunden arbetar då det är tjäle i marken.
Hunden kunde trots dessa försvårande omständigheter detektera och markera platserna för
bendepåerna efter att sökområdet minskats och efter att den utsatta tidsbegränsningen hade
passerat. Testet visar tydligt att de rådande markförhållandena påverkar resultatet och
försvårade söket för hunden. Genom att ändra på variabeln rörande områdets storlek ser man
tydligt att detta påverkar hundens prestation och således även resultatet. Det är genom att
ändra på variablerna, storlek på sökområdet, tidsintervall och markförhållanden, som man
kan påverka resultatet positivt. Hur detta ska göras mer precist ger denna studie inget svar
på, utan är något som måste undersökas ytterligare. Men studien visar vikten av att
genomföra experiment under kontrollerade former för att sedan kunna studera hur de olika
variablerna påverkar hundens sök.
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Det kompletterande fälttestet visar tydligt att hunden kan detektera och markera
humanosteologiskt material i en fältsituation. På platsen för detta test fanns det ingen tjäle i
marken och det var tydligt att hunden kunde hitta platsen för bendepån mycket enklare.
Hunden markerade platsen under den utsatta tidsbegränsningen.
Efter denna studie är nästa steg att utföra ytterligare kontrollerade blinda tester i fält, dessa
på platser med sidan tidigare kända primära begravningar. Det kommer att undersökas hur
avståndet på hundens markering påverkas av att det är en primär begravning. Under
träningen blev det uppenbart att hunden markerar längre ifrån bendepån i en sekundär
begravning om liggtiden är kort. Vidare studier kommer att genomföras för att utreda denna
företeelse noggrannare.
Studier kommer även att genomföras för att se om hunden kan detektera doften av kremerat
humanosteologiskt material. Det kommer även att undersökas om hunden kan känna skillnad
på doften mellan kremerat humanosteologiskt och animalt benmaterial. Testerna kommer
att utformas på samma sätt som i denna studie och därmed testas i en klinisk laboratoriemiljö
först för att få svar på om hunden kan detektera och skilja på dofterna. Ytterligare ett test
kommer sedan att genomföras i en fältmiljö för att se om hunden kan hitta och markera
doften av kremerat humanosteologiskt material under markytan.
Då det inte finns någon tidigare forskning gjord på hundars förmåga att detektera kremerat
humanosteologiskt material kan det vara så att doftbilden inte är densamma som icke
kremerat benmaterial. Om så är fallet måste man undersöka huruvida hunden ens kan lära
sig doften av kremerat ben eller inte.
Tester behövs utföras kring hur gammalt humanosteologiskt material hunden kan detektera
och om åldern på benen påverkar resultatet. Om det finns en tidsbegränsning är denna en
viktig faktor att ta hänsyn till vid skarpt arbete i fält.
Det är även av stort intresse att utföra tester kring hur olika markförhållanden, såväl
temperatur som jordtyp, påverkar hundens möjlighet att detektera humanosteologiskt
material. Tester för att undersöka om djupet på en begravning påverkar hundens förmåga att
hitta doften kommer att genomföras.
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BILAGOR
Tabell 4. Detaljerad tabell över söken i sökplattform, med rätt- och felmarkeringar inskrivna
och eventuella anmärkningar.
Sök
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Rätt
X
X
X
X
X
X

Fel

Anmärkningar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång, burkarna rengjorda.
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Burkarna rengjorda.

35

40
41
42
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång.

En burk trillade, söket stryks och görs om.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång.

Start på ny omgång, burkarna rengjorda.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång.

Start på ny omgång, burkarna rengjorda.
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

X
X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Start på ny omgång, burkarna rengjorda.

Burkarna och benen byts ut mot nya.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Locken torkas av.
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Tabell 5. Fördelning av de rätta burkarnas placering i de godkända söken.
Burk 1

Burk 2

Burk 3

Burk 4

Summa

33

29

30

28

120
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