Säkra sinnen säkrar spåren
Syn, hörsel, känsel, lukt, och smak. Det är vad tracking, eller spårning,
handlar om – och att maximera den egna förmågan.
– Tracking har som uppgift att se taktiskt och strategiskt, att observera platser
och profilera vem som har varit där, när de var där och vad de har
åstadkommit. Det handlar också som att observera kroppsrörelser och leta
efter intentioner, förtydligar Conny Andersson vid Tracker School.
Han har i media beskrivits som ”Sveriges enda indian” och ”naturdetektiv”
men titulerar sig själv bara ”tracker”. För ett år sedan slutade han sin 20-åriga
yrkeskarriär som polis för att på heltid lära ut tracking till fler.
– Tracking kan fungera som ett förebyggande säkerhetsarbete och användas av allt ifrån
ordningsvakter för att förebygga rån eller stölder, till säkerhets- eller personalchefer som vill bli bättre på
att hitta säkerhetsrisker eller hot mot anställda, förklarar han. Conny Andersson ser med andra ord
tracking som ett komplement till teknik och rutiner i säkerhetsbranschen.
– Genom att ha trackerkkunskap kan man spara resurser, både innan, under och efter något sker,
betonar han.
Genom Tracker Schools olika kurser kan alla intresserade utveckla sin förmåga att observera. Någon
gång i månaden arrangerar Conny Andersson prova-på-dagar på Hellasgården i Stockholm. Dessutom
genomför han utbildningar i nivåerna basic, tactical, advanced, expert och master. Tracker tactical är
grundutbildningen på 30 timmar. De som har gått den får ett trackernummer som utbildningsbevis.
Tracker Schools deltagare har varierande bakgrund. Det är allt från poliser och försvarsanställda till
pedagoger, livvakter och forskare. Sedan tre år är bland annat Örebros kriminaltekniker regelbundna
kunder.
– Strävar man efter ökad medvetenhet, både till naturen och sig själv, och vill förstå vad det är man ser
så fungerar tracking som jättebra utveckling, konstaterar Conny Andersson.
Han har noterat ett allt större intresse för utbildningarna och tror att det kan
förklaras med den moderna livsstilen och ett ökat behov av att vara mer i
naturen.
– Hittills är det övervägande män som har gått utbildningarna och det tror jag
är deras uttryck för personlig utveckling – men nu är det också fler kvinnor
som är intresserade, berättar han.
Egentligen menar Conny Andersson att barn är allra bäst på att spåra;
– De är så öppna och lär sig genom att fråga, känna, beröra och undersöka
allting noga. Med tiden slås förmågan att självständigt bedöma och observera
sönder, eftersom många i stället litar mer på andra och på samhället än på sina egna upplevelser.
Conny Anderssons EGET intresse för tracking har funnits där länge och växte på förekommen
anledning;
– Jag kände många gånger förtvivlan när jag som polis åkte ut och såg en massa saker men inte
förstod vad det var jag såg. Det skapade en frustration, beskriver han.

2005 sökte han, och fick, ett av Stockholms stads och Polismyndighetens polisstipendier. Det använde
han till en amerikansk utbildning hos Tom Brown, som beskrivs som världens främsta spårare. Där och
då bestämde han sig också för att bli så bra som möjligt på tracking. Han tog med sig sina nya tankar
och kunskaper till polisyrket för att skapa ytterligare trygghet. Alla tog förstås inte emot de nya – och i
en del öron möjligen något flummiga – tankegångarna med öppna armar – men enligt Conny
Andersson var de flesta ändå nyfikna och intresserade. Särskilt när de visade sig komma till
användning i konkreta fall;
– Jag har till exempel hittat stöldgömmor, stulna fordon och flyende gärningsmän som inte ens
hundförare har hittat, berättar han.
I samband med det så kallade helikopterrånet, hittade han och en kollega,
genom tracking, flyktspår kring helikoptern och kunde läsa av var
gärningsmännen sprungit.
– Som polispatrull skannar man alltid av ett område och gör man det med
trackerperspektiv så kan man bekräfta eller utesluta att något har hänt.
Framför allt så antar man aldrig något, fortsätter han.
Han har också besökt brottsplatser i utredningsskedet för att kunna säga om
en utsaga stämmer eller inte. Vid en misstänkt överfallsvåldtäkt kunde han
bland annat slå fast att kvinnan visserligen varit berusad, snubblat och ramlat
men att det inte fanns några tecken som bekräftade den strid hon vittnade om.
– Alla spår är unika. Det handlar om att se hur saker hänger ihop och hur sammanhang skapas i både
detalj och helhet. Spåret är i själva verket en rörelse, eller en reaktion av en rörelse, beskriver Conny
Andersson.
Han erkänner att det var med viss tvekan som han lämnade polisen i fjol men han har inte ångrat sig;
han beskriver det i stället som ett oundvikligt beslut.
– När jag började som polis gjorde jag ett avtal med mig själv. Så länge det var roligt skulle jag stanna
kvar. Det var det i 20 år men sedan kom ganska intensiva intryck om att jag inte ville stå bakom all
byråkrati. Det hindrade mig från att utvecklas, både som yrkesman och som spårare. Jag ville så
mycket mer, förklarar han.
Förutom regelrätta utbildningar arrangerar Tracker School också events för
företag, som exempelvis vill ha en kickoff eller teambuilding. Conny
Andersson har även en spårjour, dit kunder kan ringa om de vill veta vad som
har hänt på en viss plats eller för att leta efter försvunna personer. Han har
dessutom initierat en stiftelse, APU, mot illegal jakt på vilda djur och arbetar
förebyggande med kommuner och skolor kring ”Jeremyprojektet” mot
mobbing.
– Med trackingkunskaper kan man se signaler innan något händer.
Ordningsvakter som kan tracking kan förebygga stölder i gallerior och på
samma sätt kan lärare se signaler på elever som utsätts och mår dåligt, säger han.
Conny Andersson håller dessutom på att skriva en läro- och handbok för alla som vill ta de första
stegen som tracker.
– Tidigare har det kanske funnits en misstro mot tracking, eftersom det kommer från naturfolk, men
tracking är ett hantverk. Det gör oss seende som personer. Det kan vem som helst lära sig och då kan
vi också larma när vi ser felaktigheter, avslutar han.
LOTTA ERIKSSON
FAKTA:
Tracking är en spårteknik som används av naturfolk runt om i världen. En tracker är en närvarande och
medveten person som använder sin kropp och sina sinnen för att ta reda på fakta. Det är en tradition
som har rötterna i apacheindianernas liv för överlevnad och handlar om att medvetet förstå spår av

händelser och reaktioner genom att använda kroppen som verktyg. Den engelska insatsstyrkan SAS
har använt tracking i 40 år och det svenska försvaret uppges använda det i Afghanistan.

