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  Sammanfattning 
 

Vi har i vår rapport belyst att det inte finns någon nationell utbildningsplan för 

utryckningsförare och att det inte finns något systematiskt tillvägagångssätt att 

samla information runt faktorer som haft avgörande betydelse vid olyckor. Det 

tillvägagångssätt som används idag för att samla information baserar sig på att 

kunskap förmedlas, muntligt inom personalen, lokalt på myndigheterna. Vi har i 

rapporten föreslagit att man inom polisen inför en nationell utbildningsplan och 

att man även inför nationell statistik över olyckstillbud med polisens fordon för att 

på så sätt skapa förutsättningar för en enhetlig utryckningsförarutbildning i likhet 

med den nationella bastaktiken.  

 

I bakgrunden har vi försökt ge läsaren insikt i de undantagsregler som gäller 

förare av polisfordon under yrkesutövning och därmed ge läsaren en insyn i 

ämnet. Syftet med rapporten har varit att undersöka om man från utbildningshåll 

tar lärdom av olyckor som skett med polisfordon och belyser man de faktorer som 

varit av betydelse när man utbildar utryckningsförare. 

 
Genom att studera tre rättsfall och intervjuat tre representanter för polisens 

utryckningsförarutbildning i tre olika län har vi sammanställt och sammanfattat 

resultatet som vi sedan diskuterat och dragit vissa slutsatser utifrån. 
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1  Inledning 
 

Polisens agerande i olika situationer är föremål för granskning av både 

privatpersoner och massmedia. Ibland handlar det om ren kritik mot ett visst 

agerande och ibland om ren nyfikenhet där man vill veta om agerandet varit 

riktigt eller inte. Det är ingenting konstigt att det ifrågasätts och diskuteras utan 

tvärt om sunt då polisen är en myndighet som har en speciell ställning i 

samhället. Vi har själva märkt av människors nyfikenhet och ibland fått frågor 

rörande polisen och polisers förehavanden i trafiken.  

 
Under utbildningen vid polishögskolan i Umeå får eleverna viss utbildning i 

bilkörning. Den schemalagda tiden för bilkörning över fyra terminer är 27 

timmar. Målsättningen med utbildningen är att studenten ska efter 

genomgången utbildning på ett säkert, effektivt, ekonomiskt och miljöanpassat 

sätt kunna köra polisens tjänste/yrkesutövning. Studenten ska också känna till 

vilken extrautrustning som finns i fordonen och kunna använda den, samt kunna 

göra den tillsyn av en bil, som är nödvändigt för att fordonet ska vara i ett 

lagenligt och trafiksäkert skick. 

 

Det som vi började fundera kring var vilken utbildning vi som blivande poliser 

kommer att genomgå efter utbildningen på polishögskolan samt vad det finns 

för målsättningar med den utbildningen. De förkunskaper vi haft i ämnet har 

varit begränsade till att vi känt till att utbildningen går under namnet 

utryckningsförarutbildning och att den är upplagd på olika sätt beroende på vart 

i landet den äger rum. 

 

Med vetskap om att utryckningsförarutbildningen genomförs på olika sätt i 

landet och mot bakgrund av att det faktiskt sker olyckor med polisfordon har 

vår ansats varit att undersöka om man, vid utformning/utveckling av 

utbildningen, tar reda på vilka faktorer som varit avgörande vid olyckor med 

polisfordon och om man sedan använder detta i undervisningen på något sätt. 
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Det är ett samhällsintresse att minska antalet olyckor i trafiken då de är 

resurskrävande både vad gäller vård men också ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Polisverksamheten bekostas av skattebetalare och ska likt andra statliga 

verksamheter vara ett föredöme inte minst i trafiken. Det borde ligga i 

polisorganisationens intresse att minska olyckor som sker med polisens fordon 

dels för att förbättra arbetsmiljön för de poliser som arbetar men också för att 

minska kostnaderna som uppstår i samband med reparationer av fordonen. 

 

1.1  Bakgrund 
 

De bestämmelser som gäller trafiken på vägar och i terräng står skrivna i 

trafikförordningen. I trafikförordningen finns också bestämmelser om undantag 

som gäller olika yrkesgrupper som polis, ambulans och räddningstjänst m.fl. 

Det finns inga regler som bestämmer att man som polis skall ha någon 

utbildning utöver det vanliga b-körkortet för att köra polisens fordon, men av 

arbetsmiljöskäl genomförs en utryckningsförarutbildning i de flesta län, för att 

samtliga poliser skall få en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i 

framförande av polisfordon. Utbildningen genomförs länsvis och det är varje 

län som bestämmer hur den skall utformas samt när kursen skall hållas. Efter 

genomgången utbildning så får man vanligtvis ingen vidare utbildning i 

bilkörning.  

 

Ett inslag i utbildningen till utryckningsförare, som förekommer hos de flesta, 

är etik, då polisen har långtgående befogenheter i trafiken har man även en rad 

skyldigheter som inte står i lag eller förordning. Dessa är etiska regler som man 

inte kan göra undantag från som förare av ett utryckningsfordon. De etiska 

reglerna skall man i stället se till att vara än mer noggrann med eftersom man 

som polis har som främsta uppgift att förebygga brott och därför skall föregå 

med gått exempel vad det gäller att följa regler1. 

                                                
1 Utbildningsmaterial, Västra Götaland sid 4 
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Några av de etiska reglerna som varje förare av ett polisfordon ska följa är att 

man följer de trafikregler som man har som uppgift att övervaka. De 

undantagsbestämmelser som finns får aldrig missbrukas utan endast användas 

om det finns en motiverad anledning. När man åker på ett uppdrag kör på ett 

sådant sätt att man kommer fram, om man inte kommer fram så gör man ingen 

nytta1.  

 

Förutom etik så består utbildningen av en genomgång av de 

undantagsbestämmelser som gäller som förare av polisfordon.  

 

Undantagsbestämmelser i trafiken   

Som polis och förare av ett polisfordon så finns den en hel del regler som man 

bör känna till och som inte gäller för den ”vanliga” trafikanten. Undantagen 

medges beroende på angelägenhets grad på de uppdrag man är på väg till, 

angelägenhetsgraderna är uppdelade i tre nivåer. Det är polismannen eller 

förman som utifrån situationen avgör vilken angelägenhetsgrad som man skall 

nyttja sig utav, de angelägenhetsgrader som finns är2 

1. Yrkesutövning 

2. Brådskande yrkesutövning 

3. Trängande fall  

 

Yrkesutövning 

Detta är den lägsta av angelägenhetsgraderna, denna grad gäller alltid då 

polisman är i tjänsten och framför ett fordon i yrkesutövning. Den gäller oavsett 

vilket fordon polismannen använder, det finns inget krav på att personbilen 

skall var registrerad som utryckningsfordon3.  

 
                                                
1 Utbildningsmaterial för västra Götaland 
2 Ibid 
3 Trafikförfattningar 2003, trafikförordningen 11kap 1§ sid 64 
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Polisen ges i den här angelägenhetsgraden möjlighet att framföra fordon på 

gång och cykelbanor samt gågator om särskild försiktighet visas. Man får inte 

köra fortare än 30km/h på gång och cykelbana, på gågata gäller gångfart4. Man 

får även som polis framföra fordon trots förbud mot trafik med fordon. Polisen 

får även ignorera förbud eller påbud att svänga eller köra viss riktning5. På 

motorväg eller på motortrafikled har polisen möjlighet att köra på och av vägen 

på andra ställen än i början eller slutet av vägen. Polisen kan vidare köra på 

skiljeremsan eller på den tvärgående förbindelsen mellan vägbanorna. Polisen 

får även vända eller backa på motorvägen samt stanna eller parkera även på 

andra ställen än parkeringsplatser eller rastplatser6.  

 

När det gäller bestämmelserna om stannande och parkering har polisen även här 

i tjänsteutövning möjlighet att trots rådande förbud att stanna eller parkera på 

hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik. Möjligheten att stanna eller 

parkera gäller även trots stannade förbudet tjugo meter före och fem meter efter 

märke om hållplats. Möjligheten att stanna och parkera gäller även på 

huvudled7. 

 

Det är inte bara på väg som polisen har möjlighet att åsidosätta trafikreglerna, 

utan även i terräng finns möjlighet att mot rådande bestämmelser köra 

terrängfordon på väg i högre hastighet än 20km/h samt vid färd på väg färdas 

mer än en person på fordonet och/eller dra efterfordon8. 

 

Brådskande tjänsteutövning 

Denna angelägenhetsgrad är nästa nivå. I den här nivån gäller alla de 

undantagsregler som finns i yrkesutövning samt de som gäller för denna  

                                                
4 Ibid 11kap 1§ 2st. sid 64 
5 Ibid 11kap 1§ 2st. sid 64 
6 Ibid 11kap 2§ sid 64 
7 Ibid 11kap. 5§ sid 65 
8 Ibid 11kap. 3§ sid 64 
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angelägenhetsgrad. Även denna angelägenhetsgrad kan användas oavsett vilket 

fordon som man använder. Vid denna angelägenhetsgrad har polisen förutom 

undantags bestämmelser för yrkesutövning även rätt till förtur vid överfart med 

färja9. Man har även som polis möjlighet att göra undantag från reglerna om 

färdhastigheterna. Färdhastigheterna kan man dela upp i tre olika kategorier. 

• Skyltade 

• Absoluta 

• Relativa 

De skyltade är de som man som trafikant ser efter vägarna och som reglerar 

hastigheten till 30, 50, 70, 90, 110 samt genom skyltarna som anvisar att vägen 

blir motorväg eller att sådan väg upphör samt tätbebyggt område / tättbebyggt 

område upphör10. Observera att undantag inte kan göras från bestämmelserna 

om högsta tillåtna hastighet på gång och cykelbana, där gäller 30 km/h även vid 

denna angelägenhetsgrad. 

 

De absoluta hastighetsbegränsningarna är de regler som gäller för 

fordonskombinationer. Dessa bestämmelser får man som förare av polisfordon 

överträda i brådskande yrkesutövning 11, men man bör tänka på att fordonet inte 

beter sig som det normalt gör utan t.ex. Släpfordon och att bl.a. bromssträckan 

kan komma att bli längre.  

 

De relativa hastighetsbegränsningarna utgörs utav de faktorer som kan komma 

att påverka förarens förmåga att behålla fordonet på vägen. Den här 

hastighetsbegränsningen får aldrig göras undantag ifrån i någon 

angelägenhetsgrad, då man inte gör någon nytta om man inte kommer fram till 

sitt uppdrag. 

                                                
9 Trafikförfattningar 2003, trafikförordningen 11kap. 4§ sid 64 
10 Ibid 11kap. 6§ sid 65 
11 Ibid 11kap 6§ sid. 65 
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Trängande fall 

Detta är den högsta angelägenhetsgraden, precis som tidigare så kan man vid 

den här angelägenhetsgraden nyttja de tidigare angelägenhetsgraderna. 

Förutsättningarna för att använda sig utav den här angelägenhetsgraden är att 

det råder fara för liv/hälsa eller omfattande skada på egendom. Denna 

angelägenhetsgrad kräver att man kör ett fordon som är registrerat som 

utryckningsfordon då endast dessa har den larmanordning som krävs för att dels 

påkalla andra trafikanters uppmärksamhet och ge signal för att påkalla fri väg12.  

 
Vid trängande fall får man som förare av utryckningsfordon åsidosätta de 

föreskrifter som inte särskilt gäller just utryckningsföraren13. Man bör dock 

vara medveten om att när man gör det så skall man iaktta särskild försiktighet, 

det innebär att hastigheten aldrig får vara större än att man kan stanna på den 

sträcka framför bilen som man har full uppsikt över14. Om man som 

utryckningsförare orsakar en olycka när man kör i trängande fall så inleds det 

en förundersökning angående vårdslöshet i trafik. 

 
De regler och föreskrifter som man kan göra undantag från är Trafikljus (rött), 

kollektiv stoppsignal, stoppskylt, väjningsplikt, påbjuden körbana, omkörning 

förbjuden, mittlinje och spärrlinje. Man får även låta bli att följa föreskrifterna 

om hastighetsbegränsning på gårdsgata, gång och cykelbana och gågata. Man 

har även möjlighet att kräva fri väg av andra fordonsförare, trotts detta är man 

givetvis skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet. Fri väg kan man dock aldrig 

kräva utav polisman eller någon som har som uppdrag att övervaka eller ge 

anvisningar i trafiken, inte heller av järnvägståg eller andra utryckningsfordon 

som kräver fri väg. 

                                                
12 Trafikförfattningar 2003, trafikförordningen 11kap 7,8§§ sid. 65 
13 Ibid 11kap 7§ sid. 65 
14 Mål nr 135/96, 960904 Boråstingsrätt. 
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Den 1 augusti 2005 infördes möjligheten för polisens spaningsverksamhet att 

åsidosätta föreskrifter som inte särskilt gäller polismannen om det kan ske utan 

fara för övrig trafik och med särskild försiktighet15. Det innebär att även 

spanare i omålade fordon har möjlighet att bryta mot samma trafikbestämmelser 

som vid trängande fall. 

 
Genom att åsidosätta de regler som övriga trafikanter är skyldiga att följa har 

man som polis ett stort ansvar att se till att övriga trafikanter inte utsätts för en 

ökad risk att hamna i olyckor. Det förs idag ingen nationell statistik över 

olyckor med polisfordon inblandade utan den statistik som förs sker lokalt och 

är svår att överskåda ur ett nationellt perspektiv i polisområdena. Det är därför 

relevant att visa hur man från utbildningshåll arbetar för att risken för olyckor 

ska minska. 

1.2 Syfte 

Tar man lärdom av olyckor som skett med polisfordon och belyser man de 

faktorer som varit av betydelse när man utbildar utryckningsförare. 

1.3 Frågeställningar 
 

Vilka faktorer har varit av betydelse vid olyckstillfällena? 

Sker det någon uppföljning av olyckstillbuden inom utbildningen?  

1.4  Avgränsningar 
 

I vårt arbete har vi medvetet valt att endast studera olyckor som skett vid 

körning i trängande fall. Olyckorna har skett i statsmiljö och föraren av 

polisfordonet har i domstol dömts för vårdslöshet i trafik. 

                                                
15 SFS 2005:519, Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 11kap 9§ 
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1.5 Tillvägagångssätt 
 

För att kunna göra en bra undersökning gjorde vi en litteraturstudie där vi 

fördjupade oss i lagar och regler på området. I litteraturstudien ingick lagtexter, 

kursmaterial och rättsfall. 

 

När det gäller rättsfallen så fick vi hjälp av trafiklärarna vid polisutbildningen i 

Umeå att leta reda på dessa då det tidigt i arbetet visade sig vara svårt att hitta 

dem bland landets alla tingsrätter. De tre rättsfall vi granskat gav oss en 

uppfattning om vilka förekommande faktorer som i vissa fall orsakat olyckor 

med polisfordon och utgjorde därigenom underlag att formulera frågor som 

varit relevanta att ställa vid intervjuerna.  

 

Den kvalitativa undersökningen i form av intervjuer har vi valt att genomföra 

med endast en representant från varje län och sedan har vi valt län från Sveriges 

norra, mellersta och södra del. Då vi endast genomfört tre intervjuer ville vi få 

en spridning på respondenterna och genom att respondenterna inte har en 

omedelbar närhet till varandra få en större variation på svaren. Vi har i valet av 

intervjupersoner vägt in att de rekommenderats av trafiklärare vid 

polisutbildningen i Umeå som kunniga på området med lång erfarenhet av 

utryckningsförarutbilding. De är instruktörer eller utbildningsansvarig i sina 

respektive län. 

 
I diskussionen har vi, utifrån svaren i intervjuerna, försökt visa om och hur man 

från utbildningshåll använder sig av tidigare erfarenheter för att komma tillrätta 

med beteenden som leder till trafikolyckor. 
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2 Resultat  
 
Skäl för olyckor 

 
I de rättsfall vi studerat är polismännen åtalade för vårdslöshet i trafik. Vi har 

funnit att de faktorer som återkommer, förutom att det rört sig om 

utryckningskörning i trängande fall, är att polisfordonet enligt vittnen kört med 

en hastighet som legat över den tillåtna hastighetsgränsen. 

 

Vidare är det ofta förekommande att olyckorna skett i korsningar med trafikljus 

samt i vissa fall på övergångställen. I samtliga fall har rätten funnit att 

polismannen, då det kan anses att han haft högre hastighet än de 

rekommenderade 15-20km/h, brutit mot den särskilda försiktighet som man 

som polis har att följa när man kör mot rött ljus.   

 

Utryckningsförarutbildande personals perspektiv 

 
Vem utformar utryckningsförarutbildningen i ert län? 
 

”Det finns ingen nationell kursplan och vi har ingenting nedskrivet utan det går 

från hand till mun till öga dvs. att utbildningen har utvecklats och ärvts från 

tidigare instruktörer. Det är en dynamisk process där vi instruktörer utifrån 

kursvärderingar och egna iakttagelser tar bort mindre bra delar och tillför 

nya” (Respondent A). 

 

”Eftersom jag är huvudansvarig för utbildningen i mitt län så är det jag som 

har sista ordet” (Respondent B). 

 

”Det finns ingen föreslagen utbildningsplan från rikspolisstyrelsen varför det 

är vi instruktörer som gemensamt utformar utbildningen. "Vi försöker dock 

hålla viss kontakt med trafiklärarna på polisutbildningen för att se att vi talar 

samma språk och att vi inte lär ut olika” (Respondent C). 
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Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni sätter upp mål och planerar 

utbildningen? 

 

”Vi har eleverna i fokus och vill att dom ska, inom ramen för utbildningen, ha 

nått insikt i sina begränsningar och vilka yttre faktorer som påverkar ett säkert 

framförande av fordonet” (Respondent A). 

 

”Målet är att vi ska ha bra utryckningsförare. Det finns tre sätt att använda 

polisfordon i sitt arbete, transportmedel, skydd och vapen. Här utbildar vi 

utifrån de två förstnämnda” (Respondent B). 

 

”Ett av de viktigaste kriterierna är att hissa alla till en miniminivå som vi 

tycker är acceptabel då det gäller att framföra ett fordon under utryckning både 

vad avser fart men också att det sker med hög säkerhet. Därför vill vi att 

deltagarna når insikt i sina egna begränsningar och inte kör över sin egen 

förmåga. En annan viktig bit som vi ser det är att alla som genomgår 

utbildningen ska ha kännedom om samtliga fordon som de kan komma att köra 

utryckning med. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt då fordonen inte uppför sig 

likadant på vägen då en del är fyrhjulsdrivna och andra tvåhjulsdrivna” 

(Respondent C). 

 

Hur ofta reviderar eller förändrar ni någonting i utbildningen? 

 

”Vi har en utvärdering med deltagarna efter varje genomförd utbildning och 

instruktörerna för kontinuerligt en dialog med varandra. Det har oftast varit 

små justeringar som vi gjort” (Respondent A). 

 

”Det sker ständigt små förändringar och nu senast har vi infört bastaktiken i 

utbildningen. Till skillnad från bastaktikens utgångspunkt att du har ett 

problemområde med ett eller flera riskområden har vi anpassat det till vårt 

arbete i trafik där vi har två problemområden. Det första är fordonet du stoppat 

och dess riskområden men sedan ett problemområde till som är övrig trafik och 
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de riskområden som finns där. Vi försöker lyssna på de yngre förarna och ta till 

oss problem som de sett och sedan införa lösningar på dessa i utbildningen” 

(Respondent B). 

 

”Vi har mycket diskussioner i bilarna men försöker hålla en röd tråd genom 

utbildningen där vi följer planen som vi instruktörer gjort upp innan. Vi 

utvärderar alltid utbildningen med deltagarna så att vi kan bli bättre varje 

gång (Respondent C). 

 

I vilken utsträckning vägs lokal olycksstatistik och olika rättsfall in i 

utformningen av utbildningen? 

 

”Vi har inte tittat på någon olycksstatistik som sedan legat till grund för 

utbildningen. Vi försöker istället ge deltagarna insikt i stresskonen och visa hur 

stress påverkar dom i deras agerande. På så sätt vill vi att deltagarna ska 

upptäcka sina egna begränsningar och agera utifrån det” (Respondent A). 

 

”Vi har ju en dag under utbildningen då vi övar parkering och manövrering 

bland konor på en körplan. Målet är att minska antalet lågfartsskador 

(parkeringsskador mm) på fordonen. Vi har lokalt ingen gemensam olyckstyp 

förutom dessa lågfartsskador då vi är ett litet län vilket innebär att vi inte kan 

få ut statistik som säger så mycket. Jag försöker hålla koll på våra större 

grannlän och jämför deras toppar med vår egen olycksstatistik för att på så sätt 

se om det kan vara anledning att ta upp någonting i utbildningen. Jag försöker 

också hålla koll med vår fordonsansvarige i länet för han vet ju vilka skador 

som uppstår” (Respondent B). 

 

”Vi har ingen olycksstatistik över länet som vi går igenom. Vi är en liten 

myndighet och upplever att vi har god koll på vad som sker. Olyckor och annat 

som kan ligga till grund för en ändring av utbildningen kommer på ett eller 

annat sätt till instruktörernas kännedom. Vi har infört en dag på körgård då vi 

övar parkering och liknande på en konbana med anledning av att vi har mycket 

småskador på våra fordon som uppkommer i garagen” (Respondent C). 
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Bedriver ni praktisk träning i trafikmiljö med avseende på körning i 

trängande fall? 

 

”Nej, det är svårt att bedriva sådan övning då den inte omfattas av vägverkets 

dispens” (Respondent A) 

 
”Vi har varit befriade från den typen av olyckor men jag tycker att exempelvis 

storstäderna skulle införa den typen av träning istället för att åka ut på landet 

och öva. Det är ju viktigt att man övar i den miljö man ska verka” (Respondent 

B). 

 
”Vi har vid några utbildningstillfällen kört lite mer i stadstrafik då det varit 

önskemål från deltagarna men då har det inte gällt trängande fall vilket av 

förklarliga skäl inte kan genomföras i utbildningssyfte bland andra trafikanter” 

(Respondent C). 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 
 
Vår utgångspunkt har varit att vi ska vara kritiska mot alla källor, naturligtvis 

litteraturen men också mot våra respondenter i intervjuerna varför det kan 

finnas anledning att vara reserverad mot en del av svaren. Vi har varit kritiska 

till om respondenterna gett svar på frågor utifrån att resultatet kan påverka dem 

positivt eller negativt i framtiden. Det kan därför finnas en viss risk för att de 

avgivna svaren avvägts för att respondenten eller dennes myndighet ska stå i en 

bättre dager. Vi anser dock att detta inte inverkat på något menligt sätt i 

resultatet av vår studie då vi informerat respondenten om att han/hon kommer 

att vara anonym och likaså vilken myndighet de tillhör. 
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3.2 Resultatsammanfattning 
 
Utifrån resultatet av rättsfallsanalysen kan man utläsa att de faktorer som varit 

av betydelse för att polismannen ska anses varit vårdslös i trafiken har varit att 

han inte beaktat den särskilda försiktigheten som gäller när man kör mot röd 

trafiksignal. Hastigheten har överstigit de 15-20 km/h som är rekommenderad 

hastighet då man kör mot röd trafiksignal. 

 
Respondenterna säger att det inte finns någon nationell utbildningsplan för 

utryckningsförare och att det är instruktörer och utbildningsansvariga som 

utformar utbildningen lokalt i varje län.  

 
De kriterier som man utgår ifrån vid utformandet av utbildningen är att eleverna 

ska vara i fokus och att deltagarn, efter utbildningen ha uppnått en kunskaps- 

och färdighetsnivå där dom uppfyller kraven på en lämplig utryckningsförare. 

Det är instruktörerna / utbildningsansvariga som avgör om målet är nått.  

 

Utbildningen förändras över tid då man efter varje utbildningstillfälle beaktar 

och ibland ändrar innehållet utifrån det som framkommit vid utvärderingar från- 

och diskussioner under utbildningen.  

 
Eventuell lokal olycksstatistik används i mycket liten utsträckning. Det framgår 

dock att man tillsammans med fordonsansvarige eller någon form av statistik 

kan se att parkeringsskadorna är överrepresenterade och kostnaderna stora. Man 

har därför, i vissa län, infört en utbildningsdag på körgård i syfte att minska 

dessa.  

 

Det förekommer under utbildningen ingen träning för att framföra fordonet i 

trängande fall i stadsmiljö. Detta förklaras med att man inte har någon dispens 

för detta samt att det skulle inneböra en trafiksäkerhetsrisk. 
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4  Diskussion 
 

Genom att undersöka rättsfall och utifrån dessa belysa de faktorer som varit av 

betydelse när olyckor med polisfordon skett, har vi kunnat visa att hastigheten 

varit en avgörande faktor i samtliga fall där en polisman blivit dömd för 

vårdslöshet i trafik. Polismannen har genom att hålla för hög hastighet vid 

olyckstillfället brustit i den särskilda försiktighet som han har att ta hänsyn till. 

Det intressanta har då varit att se hur man tagit tillvara denna kunskap när man 

utbildar nya utryckningsförare vilket vi, genom intervjuer med 

utbildningsansvariga, funnit belägg för att ifrågasätta. 

 

Det har i vår undersökning visat sig att utbildningen utformas utifrån personliga 

värdegrunder eller tradition och att man inte har någon vedertagen metod för att 

fånga upp och analysera fakta som till exempel olycksstatistik. Det som sker är 

att det allmänna medvetandet, vilket uppstår genom kunskapsspridning från 

person till person (exempelvis fordonsansvarig till instruktörer), tillsammans 

med viss fakta får styra vilka utbildningsmoment som är viktiga att ta med. 

Även om det allmänna medvetandet uppfattar saker och ting rätt finns det en 

uppenbar risk att uppgifter som kan vara viktiga att förmedla till deltagarna i en 

utryckningsförarutbildning går förlorade. 

 

Man kan dock ha en förståelse för att man arbetar på det här sättet då länen 

ibland är för små för att kunna producera statistiskt material som kan ligga till 

grund för en riktig bedömning med avseende på exempelvis svårare olyckor 

med polisfordon. I vår undersökning framstår det som en självklarhet att 

fordonsansvarige har den bästa uppfattningen om vilka typer av skador som 

sker. Den uppfattning som kommer till uttryck vid intervjuerna är den att 

parkeringsskador sker ofta och kostar pengar varför man har avdelat tid i 

utbildningen till övningar på körplan för att komma tillrätta med problemet och 

därmed minska kostnaderna.  
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4.1 Slutsatser och förslag 
 

Vi har i vår undersökning funnit att det inte finns någon nationell 

utbildningsplan som ligger till grund för de utryckningsutbildningar som berör 

en stor del av landets poliser. Undersökningen visar också på att det inte finns 

något system, kopplat till utryckningsförarutbildningen, för att samla 

information runt faktorer som haft avgörande betydelse vid olyckor. Det 

framgår av undersökningen att man genom personliga erfarenheter och 

kunskaper som personal besitter på de lokala myndigheterna kunnat se att man 

måste försöka minska fordonens skador till följd av parkeringsolyckor. Det har i 

utbildningarna inneburit övningar på körgårdar där färdigheten att manövrera i 

låg fart tränats. 

 
Genom att införa en nationell utbildningsplan för utryckningsförarutbildning 

skulle man uppnå en kvalitetssäkrad utbildning som grundar sig på beprövad 

erfarenhet men också öppna upp möjligheten att införa utvärderingsinstrument 

som bygger på ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Genom att införa nationell 

statistik över olycksfaktorer skulle man kunna utbilda utryckningsförare i olika 

steg där första steget bygger på nationella kunskaper och sedan påbyggnadssteg 

som utformas lokalt utifrån rådande behov vilket uppvisar likheter med den 

nationella bastaktiken. Vinsten av ett sådant förfarande skulle också vara att 

personal som byter tjänstgöringsort endast behöver utbildas i de lokala stegen. 

En nationell utbildningsplan skulle ge möjlighet att införa fortbildning för 

utryckningsförare och därmed säkerställa att den grundläggande målsättningen i 

utbildningsplanen bibehålls.  
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär till respondenterna 

 
Vem utformar utryckningsförarutbildningen i ert län? 

 
Vilka kriterier utgår ni från när ni sätter upp mål och planerar 

utbildningen? 

 

Hur ofta reviderar eller förändrar ni någonting i utbildningen? 

 

I vilken utsträckning vägs lokal olycksstatistik och olika rättsfall in i 

utformningen av utbildningen? 

 

Bedriver ni praktisk träning i trafikmiljö med avseende på körning i 

trängande fall? 


