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 Abstract 
Denna rapport ger inledningsvis en bakgrund till hur aspirantansökningsförfarandet 

vid polisutbildningarna i Sverige idag ser ut och är uppbyggt. Bakgrunden ger vidare 

en översikt över gällande lagstiftning och regler relaterat till ansökningsförfarandet 

och statliga anställningar. Syftet med rapporten är att redogöra för hur samspelet 

mellan de tre polisutbildningarna (Stockholm, Umeå och Växjö) och 

polismyndigheterna samt rikspolisstyrelsen fungerar under 

aspirantansökningsförfarandet. Genom samtal med representanter för de tre parterna 

har författarna försökt utröna hur samverkan ser ut i dag. Fokus ligger kring vad som 

är bra och vad som skulle behöva utvecklas. Resultaten visar på att parterna strävar 

mot samma åsikter kring aspirantansökningsförfarandet och den efterföljande 

aspiranttiden. Sammanfattningsvis kan sägas att en utveckling av själva processen är 

behövlig samtidigt som förslag om en förlängd polisutbildning framkommer. 

Kopplingar till en pågående utredning om polisutbildningens framtid görs också i 

rapporten. 
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1  Inledning 

I dagsläget examineras varje termin drygt 500 polisstudenter vid de tre 

polisutbildningarna, som finns placerade i Stockholm, Umeå och Växjö. Den 

grundläggande utbildningen består av fyra terminers heltidsstudier med en sex 

månaders efterföljande praktik, dvs aspiranttjänstgöring. Praktiken genomförs 

vid en av landets 21 polismyndigheter. Efter avklarad och godkänd utbildning 

besitter de blivande aspiranterna1 likvärdiga baskunskaper. 

I samband med utformningen av dagens polisutbildning beslöts att studenterna 

under termin tre skall ansöka om vid vilken myndighet denne har för avsikt att 

genomföra sin aspirant hos.2 Hela ansökningsförfarandet tar drygt ett halvår 

från det att information ges och ansökan lämnas in till dess att studenten får 

svar om placering vid en myndighet.  Själva förfarandet från ansökan till 

anställning är relativt lång jämfört med andra yrkeskategorier. Delar av det 

ligger under skoltid, vilket kräver ett samarbete mellan utbildningen, 

myndigheterna och rikspolisstyrelsen för att det skall fungera tillfredsställande 

för alla inblandade. Detta för att parterna integreras och påverkar varandra i 

deras respektive arbete. Just detta samarbete har vi som författare, dvs studenter 

i termin 4 och som nyligen genomgått ansökningsförfarandet, upplevt inte 

fungera fullt ut. Brister som kan nämnas i sammanhanget är otillräcklig 

information om ansökningsförfarandet, olika rutiner vid olika myndigheter, 

tiden för när processen ligger och att hamna i kläm mellan undervisning och 

information eller intervjuer med myndigheter. 

 

 

 

 

                                                
1 Aspirant = Benämning på blivande polisassistent som under sin 5:e termin under praktik skall färdigutbildas. 
2 Magnus Jansson, Rikspolisstyrelsen 
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1.1 Bakgrund 

För att klargöra hur aspirantansökningsförfarandet ser ut följer nedan en utförlig 

sammanfattning om vad den innehåller och vilka regler som skall följas.  

Hela antagningsförfarandet till polisutbildningen och dess innehåll fram till 

färdig polis baseras på en utredning som regeringen genomfört.3 

Rikspolisstyrelsen fattade efter dessa riktlinjer tillsammans med de fackliga 

organisationerna den 2 oktober 1986 en överenskommelse om hur 

handläggningsrutiner vid tjänstetillsättning skall se ut.4 Dessa rutiner upphörde 

dock att gälla från och med den 1 april 2001.5 Konsekvensen av detta innebär 

att varje myndighet idag kan upprätta egna rutiner för tjänstetillsättningar. 

Myndigheterna måste dock beakta särskilda bestämmelser i ett flertal olika 

lagar avseende anställning. 

I 11 kap 9 § 2st i regeringsformen stadgas att vid tillsättning av statlig tjänst 

skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och 

skicklighet.6 Skickligheten skall sättas främst enligt 4 § 2st LOA. 7 Begreppet 

skicklighet innefattar den lämplighet för ett arbete som den sökande innehar 

genom tidigare teoretisk och praktisk utbildning och erfarenhet. Utifrån detta 

skall en kvalitativ helhetsbedömning av den sökande göras och erfarenheterna 

kan härstamma från såväl den offentliga som privata sektorn. Andra 

erfarenheter som vård av barn, studier, utlandsvistelser, språkkunskaper mm bör 

vägas in i bedömningen av skickligheten. Beaktande av vilken relevans de har 

för det sökta arbetet bör givetvis tas. Personliga egenskaper blir individuella 

förutsättningar som också räknas in under skickligheten. Skicklighetskrav som 

sätts upp för den aktuella tjänsten avgör vilka av ovan faktorer som skall väga 

tyngst vid bedömningen. Med begreppet förtjänst förstås den vana som den 

sökande förvärvat genom tidigare arbeten. Framförallt räknas statliga tjänsteår 

                                                
3 DS 1996:11: Rekrytering och grundutbildning av poliser 
4 Rikspolisstyrelsen, PM: PEB-711-3704/86 
5 Polismyndigheten i Örebro Län, PM: AA710-11856/04 
6 Sveriges Rikes Lag, Regeringsformen 11 kap 9§ 2st 
7 Sveriges Rikes Lag, Lagen (1994:260) om offentlig anställning. 
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här in, men även kommunala och privata tjänsteår och egen verksamhet kan 

beaktas. Myndigheterna själva har förmånen att avgöra vad som är relevant för 

den aktuella tjänsten. Andra sakliga grunder som kan räknas in förutom 

förtjänst och skicklighet kan vara jämställdhetsmål och invandrarbakgrund. 8 

Vid rekryteringsprocessen inom polisen har Rikspolisstyrelsen uttalat att till 

skicklighet räknas utbildning, arbetslivs- och yrkeserfarenhet samt personlig 

lämplighet. Endast vid lika eller i stort sett lika skicklighet som förtjänsten 

(antal tjänsteår i staten) bör vara utslagsgivande.9 Utöver skicklighet och 

förtjänst skall myndigheten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer 

överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och 

sysselsättningspolitiska mål.10 Avseende jämställdheten skall myndigheten 

sträva efter en jämnare fördelning mellan kvinnor och män.11 Dessutom skall 

lagar om sexuell läggning12, etniskt diskriminering13 samt funktionshinder14 och 

deltidsarbetande15 tas i beaktande. Behörig att söka tjänst som polisaspirant är 

den som blivit godkänd vid polisprogrammet vid någon av de tre 

polisutbildningarna (Stockholm, Umeå och Växjö) i landet.16 Sedan är det 

myndigheterna själva som avgör vem eller vilka som är kompetenta för just 

deras platser.  

Vad som avses med kompetens kan härvid vara av vikt att definiera. En allmän 

och vedertagen definition är att med kompetens avses en individs potentiella 

handlingsförmåga i relation till en specifik uppgift, situation eller sammanhang. 

Det handlar i stort om en individs förmåga att kunna utföra ett arbete genom att 

                                                
8 Hinn, E & Aspegren, L., 2005 
9 Rikspolisstyrelsen, PM:PEB-711-2325/04 
10 Anställningsförordning (1994:373) 
11 Jämställdhetslagen (1991:433) 7-9§§ 
12 Lag (1999:133) och om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning  
13 Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning 
14 Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 
15 Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning 
16 Polisförordningen 6 kap 8§  
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uppfatta, identifiera, utföra, tolka, utnyttja och värdera problem och 

situationer.17 

När en tjänst utlyses inom polisen, exempelvis aspiranttjänstgöring, skall den 

annonseras ut i Personalmeddelanden från Rikspolisstyrelsen. Som regel sätter 

samtliga myndigheter ut sina anställningar i samma personalmeddelande. När 

studenten bestämt sig för vilka alternativ av myndigheter denne skall söka skall 

en ansökningshandling fyllas i och valen skall rangordnas och prioriteras enligt 

önskemål. Varje myndighet skall ha varsin kopia på ansökan och samtliga 

myndigheter ser hur studenten gjort sin prioritering och på vilken plats just de 

hamnat på. Rangordningen finns för att underlätta myndigheternas urval och 

studenten kan i princip göra hur många val som helst. 

Myndigheterna själva står för urvalet och processen även om det finns en 

möjlighet för rikspolisstyrelsen att anställa en polisaspirant.18 Ansökan skall ha 

inkommit i tid till myndigheten, i annat fall riskerar den sökande att förbises 

och kan gå miste om chansen att få anställning. Beslut om tillsättning sker 

oftast ungefär samtidigt och detta skall hängas upp på myndighetens 

anslagstavla. Efter tre veckor vinner beslutet laga kraft och sökanden är 

innehavare av anställningen. Observera att anställningen är vid myndigheten 

och inte knuten till en viss stad. Anställningen avser 6 månader och är 

tidsbegränsad.19  

Om en sökande är missnöjd med beslut om anställning kan den som beslutet 

angår överklaga detta skriftligt till myndigheten som sedan vidarebefordras till 

Rikspolisstyrelsen.20 Sökanden har då tre veckor på sig att överklaga från det att 

information om anställningen lämnats på myndighetens anslagstavla.21 

 

                                                
17 Ellström, 1992 
18 Polisförordningen 6 kap 6§ 
19 Anställningsförordningen 9 kap 3§ 
20 Förvaltningslagen (1986:223) 22-23§§ 
21 Anställningsförordningen (1994:373) 22§ 
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 1.2      Syfte 

Syftet med den här rapporten är att redogöra för hur samspelet mellan 

polisutbildningarna, myndigheterna och rikspolisstyrelsen fungerar under 

aspirantansökningsförfarandet. 

Anledningen till det valda området är att ansökningsprocessen, som tidigare 

beskrivits i rapporten, är relativt lång och omfattande där alla tre parter inverkar 

och påverkar varandra, varför det är viktigt att ett samarbete kan ske. Det är för 

studenterna tämligen oklart vilken part som är ansvarig för de olika delarna i 

processen. Den enskilde studenten kan därmed hamna i kläm mellan parterna. 

Vi vill med denna rapport därför klargöra samspelet och vem som är ansvarig 

under processen och samtidigt informera om vilka rättigheter studenten har och 

vart den kan vända sig för att få information eller hjälp och vad myndigheterna 

skall utgå från vid anställning.  

 

1.3            Frågeställningar 

• Vem är ansvarig för den femte terminen, dvs aspiranten, och vilka parter är 

inblandade? 

• Ligger aspiranten innanför eller utanför skolans ramar? 

• Hur når information om ansökningsförfarandet till aspiranten ut till 

studenterna och vem är ansvarig för denna information? 

• Hur påverkas utbildningen under termin tre då ansökningsförfarandet sker? 

• Hur vill de olika parterna att ansökningsförfarandet ska se ut? 

• Var ska den enskilda studenten vända sig för att få hjälp och information 

om processen? 
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1.4  Avgränsningar 

Rapporten koncentreras till att se på hur samspelet mellan de tre parterna, 

polisutbildningarna, myndigheterna och rikspolisstyrelsen fungerar under 

aspirantansökningsförfarandet. Utöver den grundläggande polisutbildningen 

finns även distansutbildningar runt om i landet. Militärer har också omskolats 

vid polisutbildningen i Växjö, men dessa tillsammans med distansarna 

utelämnas i denna rapport. 

Vi har valt att begränsa oss i att enbart tala med en av landets polismyndigheter 

samt att från studentperspektivet utgå från våra egna erfarenheter. Syftet var 

enbart att undersöka om det finns likheter eller skillnader vid 

aspirantansökningsförfarandet. Vi tycker att de resultat som vi fått fram visar på 

vilka synpunkter som finns samtidigt som vi är medvetna om att de endast 

speglar en liten del av vad alla berörda parter i förfarandet anser i frågan.     

En mer djupgående studie inom aspirantansökningsförfarandet hade varit 

intressant att belysa. Det finns så många olika komponenter i det, men omfånget 

på denna rapport medger inte utrymme för en mer djupare analys än vad vi har 

gjort. Exempel på områden som vi hade velat beröra är de olika myndigheternas 

gruppsammansättningar av personal vid urvalsförfarandet samt deras olika 

handläggning, metoder och svarstider. Överklagningar av anställningsbeslut är 

en annan del som hade kunnat illustreras, men som vi finner alltför omfattande. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Som bakgrund till rapportens innehåll har vi studerat gällande lagstiftning kring 

statliga tjänstetillsättningar. Detta bearbetas inledningsvis i rapporten 

tillsammans med övriga riktlinjer som gäller inom polisen. 

Sedermera har vi via telefon samtalat med Magnus Jansson vid personalbyrån 

på rikspolisstyrelsen. Intervjuns syfte var att få en bredare bakgrund och 

kunskap till vad som gäller vid aspirantansökningsförfarandet och 



Rapportnummer 278: Aspirantansökningsförfarandet 
 
Susanna Värdling & Cecilia Winblad 
 
 

 7 

2006-04-24 

tillsättningen. Jansson har skrivit en promemoria angående förfarandet och 

hantering av ansökan som redovisas i bilaga 1. 

Vidare har intervjuer med representanter från de tre polisutbildningarna skett. 

Detta med anledning av att få fram vilken roll utbildningen har i processen och 

hur inblandade de är i aspiranten. Anna Orhall (tf studierektor) är representant 

från Stockholm, Bertil Hammarberg, (föreståndare) från Umeå samt Betty 

Rohdin (prefekt) från Växjö.  

Slutligen har en intervju med rekryteringsansvarig Jessica Forssén vid 

polismyndigheten i Norrbotten genomförts för att redogöra myndighetens syn 

på processen och samspelet mellan parterna. 

Frågeställningarna som presenterats tidigare är de som använts som 

utgångspunkt under samtalen och intervjuerna. 
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2  Resultat 

Utifrån intervjuer med personer vid rikspolisstyrelsen, polismyndigheten i 

Norrbotten och polisutbildningarna om hur samspelet mellan student, skola och 

myndighet fungerar under aspirantansökningsförfarandet framkom följande: 

Information om aspirantansökningsförfarandet 

Magnus Jansson vid personalbyrån på Rikspolisstyrelsen berättar att han i 

början av 2000-talet varje termin åkte runt till de olika polisutbildningarna och 

föreläste för studenterna om hur ansökningsförfarandet till aspiranten går till 

och vilka regler som gäller. Studenterna fick möjlighet att ställa frågor kring 

processen. Detta förfarande var dock för kostsamt och tidsödande och Jansson 

upprättade därför en promemoria motsvarande den information han tidigare 

delgett muntligt. Promemorian vidarebefordrades till polisutbildningarnas 

ledning för att kunna distribueras ut till studenterna. De ansvariga 

representanterna från utbildningarna, som intervjuats, känner till promemorian 

men den ges i dagsläget inte ut till studenterna. Främsta orsaken anses vara att 

den inte är helt uppdaterad för gällande regler. Eventuellt kommer 

promemorian att ges ut i framöver vid utbildningarna om efterfrågan finns.  

Då myndigheternas önskemål, krav och tillvägagångssätt skiljer sig åt kan 

utbildningarna ej bistå med klara direktiv om ansökningsförfarandet. Ledningen 

på vid samtliga utbildningar uppmanar istället studenterna att själv ta kontakt 

med myndigheterna för att ta reda på respektive myndighets riktlinjer. På grund 

av de stora skillnaderna mellan myndigheternas förfarande skapas oro och 

frustration inom studentgruppen gällande ansökan, intervjumetoder/urval samt 

slutbesked. Det är något som vi själva upplevt. 

Att via studerandevägledningen informera studenten vid utbildningens början 

om aspirantansökningsförfarandet ses positivt av ledningen vid samtliga 

utbildningar. Stockholm svarar dock med en reservation om att det kan bli 

ytterligare ett stressmoment för de nya studenterna. Myndigheten ser inget 
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positivt med så tidig information, då det redan i nuläget ringer studenter i 

termin ett och undrar om antal platser när studenten ska söka.  

Utbildningar anser entydigt att de skulle kunna vara tydligare i sin information 

till studenterna men att det även skulle kunna vara ett uppdrag för 

studerandeföreningen att hjälpa till med. 

Polisutbildningen  

Samtliga tre utbildningar anser att termin fem hör till grundutbildningen, men 

att den ligger under myndigheternas ansvar i och med att den sker i form av en 

anställning till statlig tjänst. Information om själva ansökan och hur den går till 

ligger därför i deras tycke på myndighetsnivå. 

På initiativ av polisutbildningen i Stockholm har samtliga utbildningar mer eller 

mindre medverkat till att utarbeta en kursplan för hur termin fem bör se ut. 

Detta har skett i samarbete dels med rikspolisstyrelsen och dels med 

representanter från olika polismyndigheter. Kursplanen blev klar under januari 

2006.  

Förutom innehållet under termin fem har polisutbildningarna dessutom varit 

delaktiga i att utarbeta riktlinjer i hur aspiranthandledarutbildningarna bör se ut. 

Utbildningarna har därmed varit delaktiga i att försöka skapa en 

kvalitetssäkring för att utbildningstiden för studenten under femte terminen 

skall vara likvärdig vid samtliga myndigheter och relatera tillbaka på skolans 

utbildning. 

Ansökningsperioden  

Önskemål från polisutbildningarnas sida är att ansökningsprocessen så långt 

som möjligt skall likna vilken annan traditionell arbetsansökan som helst ute på 

arbetsmarknaden. Tankar om att förfarandet bör ligga under termin fyra och 

närmare inpå själva anställningen finns. Att processen bör vara kortare är också 

önskvärt eftersom den då inte inverkar i skolarbetet i lika hög grad. 
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I nuläget pågår en utredning om att utbildningen skall bli en treårig 

högskoleutbildning med en inbakad aspiranttid. Agneta Stark, rektor för 

högskolan i Dalarna har av regeringen utsetts att genomföra denna utredning.  

Både myndigheten och samtliga utbildningsorter hoppas på en förändring i och 

med denna utredning. En ändring som ventileras i utredningen är att studenten i 

framtiden söker sin polisassistenttjänst efter avslutad grundutbildning.  

Eftersom ansökningsförfarandet ligger under termin tre kan studentens samtliga 

betyg från skolan inte tillämpas i ansökan. Endast betyg från termin ett eller två 

kan uppvisas och resterande terminers prestationer faller åt sidan. Om ansökan 

skjuts fram till slutet av utbildningen kan myndigheterna få en bättre bild av 

den som söker, då studenterna utvecklas under hela utbildningstiden.  

Myndigheten har önskemål om en bättre kontakt och återkoppling till 

utbildningen under aspiranttiden, då det är lärarna som har den största 

uppfattningen om den enskilde studenten. Det är de som vet vad studenten kan 

behöva mer av och vilka kunskaper som innehas. Om examen skulle ligga efter 

avslutad aspirant kan återkoppling mellan teori och praktik knytas ihop och mer 

likna den traditionella högskoleutbildningen. 

Från utbildningen i Växjö finns önskemål om en återkoppling från aspiranten 

för att kunna få feedback på om den teoretiska delen har varit tillräcklig för 

studenten. Idag finns egentligen ingen direkt uppföljning på det här. 

Påverkan på utbildningen 

Blandade uppgifter från utbildningarna om hur schemastörningar finns pga 

ansökningsprocessen framkommer. I Umeå upplevs en viss inverkan på 

schemalagd tid medan Stockholm och Växjö inte upplever detta. Däremot 

medger samtliga orter att studenterna har stort fokus på ansökan under denna 

period. Vissa myndigheter kommer och informerar studenterna under skoltid. 

Som regel finns dock en särskild myndighetsdag där studenten är schemafri och 

alla myndigheter har möjlighet att komma och informera. Utbildningarna anser 
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att denna dag är bättre ur både utbildningens och studentens perspektiv jämfört 

med om myndigheterna kommer vid olika tillfällen. Samma problem som ovan 

uppstår även längre fram i processen då myndigheterna skall intervjua aktuella 

studenter. Vissa myndigheter har en dialog med utbildningarna om lämpliga 

tider för studenten sett ur skolans perspektiv medan andra inte för någon dialog 

och kommer då det passar dem. Studenten får då rätta sig efter den tiden och 

kan eventuellt tvingas att avstå från schemalagda moment. 

I Växjö får de studenter som ej erbjuds aspiranttjänst hjälp från utbildningen att 

hitta myndigheter som har plats för att kunna söka.  

 

2.1 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet speglar översiktligt hur samspelet fungerar mellan utbildningarna och 

myndigheterna samt rikspolisstyrelsen. Innehållet bör beaktas då vi enbart varit 

i kontakt med en myndighet samt att vi utgår från våra egna erfarenheter som 

skall spegla studentperspektivet. Avvikande åsikter från både myndigheters och 

studenters håll kan därför finnas.  

Om vi hade varit i kontakt med studenter från de olika utbildningarna hade 

eventuellt skilda uppfattningar inom området framkommit. Detta eftersom det 

rör sig om tre olika utbildningsorter med olika utformning. 

I resultatet återfinns inte heller distansutbildningarna eller militärerna som nu 

omskolas i Växjö. Detta leder enbart till en återspegling av vilka åsikter som 

finns vid utbildningarna i Stockholm, Umeå och Växjö.  

I stort visar resultatet ändå på att parterna innehar en önskan om att uppnå 

samstämmiga förändringar vid ansökningsförfarandet. Utredningen som pågår 

är något som alla inblandade i rapporten tror och hoppas på. 
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2.2           Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar rapportens resultat på att polismyndigheterna innehar 

det huvudsakliga ansvaret för aspirantansökningsförfarandet. Detta eftersom det 

är hos de som studenten får en anställning. Utbildningarna ser dock 

aspiranttiden som en del av studietiden, vilket även myndigheten vi varit i 

kontakt med anser.  Parterna ser emellertid att det finns ett utrymme för en 

återkoppling till den teoretiska delen av utbildningstiden. 

I januari 2006 tillkom en kursplan för aspiranttiden och dess innehåll. Denna 

initierades av utbildningen i Stockholm som tillsammans med övriga 

utbildningsorter arbetade fram innehållet. Sedermera har utbildningarna varit 

delaktiga i aspiranthandledarutbildningens innebörd.  

Agneta Stark, rektor för högskolan i Dalarna, har av regeringen utsetts att 

utreda polisutbildningens framtid som högskola. Parterna i denna rapport ser 

med spänning fram emot resultatet av denna utredning som skall vara klar till 

januari 2007. En förändring av polisutbildningen som den ser ut i dag till att bli 

en högskola innebär en ökad likhet med övriga yrkesinriktade 

högskoleutbildningar. Resultatet av detta leder till att ansökningsförfarandet 

senareläggs vilket parterna i dag önskar.  

Magnus Jansson, representant från personalbyrån vid Rikspolisstyrelsen, som 

tidigare reste runt och föreläste för studenterna om ansökningsförfarandet, har 

de senare ansökningsomgångarna tillhandahållit utbildningsorterna tidigare 

nämnda promemoria. Den vidarebefordras dessvärre inte till studenterna pga att 

den inte är helt uppdaterad. Förslag om att studerandeföreningen tar sig an att 

ge denna information finns från utbildningens sida. Ett ytterligare alternativ 

föreslås om att lägga in information i studerandevägledningen som delas ut till 

studenterna vid utbildningsstart. 

Rapportens resultat visar också på att det brister i kommunikationen emellan 

myndighet och utbildning, vilket leder till schemastörningar och stress för 
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studenterna. Detta återspeglas framförallt i samband med myndigheternas 

anställningsintervjuer som ofta sker under schemalagd tid.   

 

3  Diskussion 

Som framkommit i rapporten finns önskemål om att förändra och förkorta 

aspirantansökningsförfarandet. Detta är synpunkter som vi som författare och 

tillika representanter från studentperspektivet delar. Processen upplevs som 

långdragen och ostrukturerad där bristande kommunikation mellan inblandade 

parter leder till frustration hos alla inblandade. Om kommunikationen skulle 

fungera effektivare skulle förfarandet kring aspirantansökningen förmodligen 

komma bättre till gagn. 

Att ansökningsförfarandet inför aspiranten ligger under termin tre beror på att 

det ligger kvar sedan dagens utbildning utformades. Det är inte många andra 

yrkeskategorier i landet som har en så pass lång framförhållning innan en 

arbetssökande tillsätts vid en viss tjänst. Studenten har i princip ett halvår på sig 

att efter beslut ställa sig in på eventuell flytt och allt runt omkring som detta 

innebär.   

Polisutbildningarna säger sig inte vara omöjliga med att engagera sig vid 

ansökningsförfarandet. De vill dock inte se sig som ansvariga för att 

informationen om den skall nå ut till studenterna. Ges skriftlig information ut 

via myndigheterna eller rikspolisstyrelsen kan utbildningen tänka sig att 

förmedla denna till studenterna. Alternativ är att studerandeföreningen går ut 

och informerar. Tydligare information kring detta behövs och denna måste, 

enligt utbildningarna komma från myndigheterna eftersom det är de som har det 

största ansvaret. Information om ansökningsförfarandet får studenterna idag 

inhämta på eget initiativ. Myndigheterna skiljer sig i hur de informerar och 

bearbetar sina ansökningar vilket gör det omöjligt för utbildningen att informera 

studenten. Detta innebär att de måste börja kommunicera med utbildningen. 
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Om ansökningsförfarandet flyttas fram skulle betygen kunna få en större 

betydelse. Som det ser ut i dag söker studenterna med betyg från termin ett och 

två. Förutom det skulle myndigheten få en bättre bild av den sökande som 

under utbildningens tid utvecklas, vilket borde ligga i deras intresse. 

Något som vi fann intressant var att examen skulle kunna ligga efter avklarad 

aspirant. Det skulle innebära en tydligare koppling mellan utbildningen och 

myndigheten, där studenten kan följas hela vägen fram.  

Myndigheten hade ett förslag om att införa någon form av överskrivningssamtal 

eller utvecklingsplan från utbildningarnas sida gentemot myndigheterna. Vi tror 

dock inte att detta skulle fungera fullt ut. Detta med tanke på att varje lärare har 

studenterna under så kort tid under de olika momenten. Läraren hinner därmed 

inte få tillräcklig kunskap om den enskilde studenten. Synpunkten är ändå 

intressant och lockande för hur detta skulle kunna ge en högre kvalitet inför 

aspiranttiden. 

 

3.1            Slutsatser och förslag 

Sammantaget har vi funnit att aspirantansökningsförfarandet behöver ses över. 

Detta är på gång genom utredningen som på uppdrag startat av regeringen och 

skall vara klar i januari 2007. 

En annan slutsats är att kommunikationen mellan utbildningarna och 

myndigheterna är bristfällig. Parterna önskar ett bättre samarbete för att knyta 

ihop den teoretiska delen med den praktiska. I dagsläget tar studenten examen 

innan denne släpps ut på aspiranten. Detta leder till att det skapas klara gränser 

mellan den teoretiska och praktiska delen trots att aspiranten ses som en del av 

utbildningen.  

Förslag är att ansökningsförfarandet förskjuts till termin fyra för att bättre 

kunna tillvarata studentens kvalifikationer såsom betyg och utveckling. Att från 
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skolan tillhandahålla en utvärdering av studenten i form av en överskrivning till 

den myndighet där aspiranten skall genomföras är ett annat förslag. Detta 

eftersom lärarna har en insyn i studentens kompetenser. Det omvända scenariot 

från myndigheten till skolan resoneras på samma vis. I dag finns ingen 

återkoppling parterna emellan varför det blir svårt att se om utbildningen 

gagnar praktiktiden och vice versa. 

Under själva ansökningsförfarandet upplevs en brist i kommunikationen på så 

vis att myndigheter håller sina anställningsintervjuer under schemalagd tid. 

Utbildningarna ser det dock vissa problem med att pussla ihop så många 

studenter till så många olika myndigheter. Vi anser därför att det ett annat 

alternativ kan vara speciella intervjudagar där studenterna är schemafria. 

Utbildningsverksamheten störs då inte. Skulle kommunikationen ändå fungera 

tillfredsställande ser vi det inte som ett stort problem och lediga tider för 

studenten torde gå att luska fram via schema, om någon bara tar på sig det 

ansvaret. Om ansökan sker efter utbildningens gång likt arbetsmarknaden i 

övrigt skulle detta inte vara ett problem. 

Om framtiden kan vi bara sia, men att förändringar är på gång är säkert. Vi kan 

bara hoppas att det blir till det bättre för alla parter. 
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BILAGA 1 

PM 

Formell reglering 

Statliga anställningar sker efter ansökan. Det finns viss formalia som utvecklats 

sedan länge och som man måste följa.  

Reglerna i Regeringsformen( 1974:152 ) 11 kap 9§, styr förfarandet vid 

tillsättning av statlig anställning. I denna förskrivs att anställning skall ske med 

beaktande av sakliga skäl såsom förtjänst och skicklighet.  

I Lagen om offentlig anställning (1994;260) finns vidare reglering av hur detta 

skall ske. I Anställningsförordningen ( 1994:373) finns mer att läsa om 

formerna för t.ex. annonsering. Ytterligare reglering finns i Polisförordningen 

(1998:1558) som bl.a. styr hur anställningar som polisman skall ske (se PF 4§ 

vad som avses med polisman.) 

Hur går det till? 

I denna PM skall jag försöka förklara hur förfarandet skall gå till rent formellt 

och förhoppningsvis är det skrivet så att det går att fatta. Samma regelverk 

gäller vid all tillsättning av anställningar hos staten och avser att göra 

hanteringen öppen och opartisk samt så långt det går objektiv.  

I princip skall alla anställningar kungöras lediga . Detta innebär att 

myndigheten skall annonsera ut lediga anställningar. ( Notera att alla nya 

arbetsuppgifter inte innebär att man får/ fått en ny anställning). För 

polismansanställningar – således även pasp-anställningar skall, om de skall 

annonseras ut, annonseras i Personalmeddelanden från Rikspolisstyrelsen 

(pslm).  

Alla ansökningar skall skickas till den myndighet som tillsätter anställningen. 

Polismyndigheterna tillsätter själva sina anställningar (även om 

Rikspolisstyrelsen också har rätt att anställa polisaspiranter). 
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 Ansökningar skall ha inkommit i tid. Den som skickar in för sent tar risken att 

den inte beaktas. Varje ansökan – man får söka fler anställningar - skall ange i 

vilken prioritetsordning sökanden önskar vid sökande av flera.  

Myndigheten skall upprätta en förteckning över alla sökande varefter urvalet 

kan påbörjas.  

Först måste dock konstateras att alla inkommit i rätt tid. Därefter måste 

myndigheten se till att ansökan är komplett. Det är därför till hjälp för både den 

sökande och tillsättande myndighet att använda den blankett som finns, även 

om den som finns inom Polisen är litet omodern.  

Myndigheten rangordnar sökandena på det underlag som sökanden skickat in. 

Det är viktigt att vara noggrann men att finna en vettig nivå på de handlingar 

man skickar in. Avsikten är ju att Du skall ge en så bra bild av Dig själv som 

möjligt. Jag tycker dock att det finns en risk i att vara för ”glättig” . Försök att 

hålla en rimlig och litet strikt nivå – det är ju inte till mamma du skriver.  

Betyg och andra handlingar skall vara med. Det är ur läsarens synpunkt viktigt 

att alla bilagor finns med och att de ligger i den ordning förteckningen uppger. 

Slarvigt hoprafsade ansökningar är inte bra de sänder ”tråkiga signaler” om 

vem du är. 

Myndigheten rangordnar dem man anser skickligast. Med det nu samlade 

materialet bör man ha sakliga grunder för att gå till beslut och avgöra vem som 

är skickligast. I de flesta fall väljer myndigheten att genomföra ytterligare 

kompletteringar t.ex. intervjuer. Efter dessa kan /skall myndigheten vara klar 

över vem eller vilka som kommer i fråga för den/de lediga anställningen/arna. 

Innan myndigheten fattar sitt beslut skall information lämnas till den fackliga 

organisationen som kan förhandla om tillsättningen. 

Pasp-ansökningar. 

Gemensam annonsering för alla polismyndigheter brukar ske. Normalt sätts 

alla  anställningar som pasp in i samma Personalmeddelande. Myndigheterna 

brukar  fatta sina respektive tillsättningsbeslut samtidigt. (Före jul och före 

midsommar för dem som böjar praktik 6 månader senare). 
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Beslutet om tillsättning av pasp-anställning (under förutsättning av godkända 

studier vid PHS) måste kungöras i Personalmeddelande och hängas upp på 

myndighetens anslagstavla. Efter tre veckor vinner beslutet laga kraft och 

sökanden är innehavare av anställningen. Anställningen avser sex månader 

och har tidsbegränsats med stöd av Anställningsförordningen (AF 9:3). 

(Formuleras som: tills vidare dock längst t.o.m.) 

Alla tillsättningar kan överprövas. Den som anser att tillsättning gjorts med en 

sökande som är mindre skicklig än den klagande kan överklaga till 

Rikspolisstyrelsen (Rps). Man måste vara sökande av den anställning man 

avser överklaga beslutet på för att ha rätt att klaga. Rps måste då pröva 

riktigheten i beslutet och kan sätta annan sökande istället för den som 

myndigheten valt, eller återförvisa ärendet för ny prövning.  

En sökande kan inte byta anställning med annan person. Det är formellt 

omöjligt . Man kan bara söka anställningar. Det har under åren framkommit 

sådana önskemål om byte,  men de går inte att hantera då anställning sker i 

konkurrens. Det skulle vara stötande att i efterhand byta med någon som inte 

varit med i konkurrensen eller fått sin anställning i konkurrens och låta annan 

ta dennes plats. Det går heller inte att ”be om att få” en annan anställning än 

den man fått. Har tillsättningsbeslutet tagits kan man bara säga upp sig.  

Frågor har uppkommit om man kan få börja en ny 6-månaders praktik eller få 

tillgodogöra sig redan genomförs praktik vid annan myndighet. Svaret är i 

princip nej. Avbrott /ny period brukar bara ges om man blivit sjuk. 

Utbildningen/praktiken är att se som ett block. 

En annan viktig fråga att hålla i minnet är att Du söker en anställning vid 

Polismyndigheten i XXXXX län. Alla anställda är bara anställda vid 

MYNDIGHETEN inte på viss ort. Detta är svårt för många, även tidigare 

anställda att inse, men så är det.  

Om en person med en viss titel t.ex. kommissarie vill ha en annan anställning 

som kommissarie vid samma myndighet kan denne inte söka anställning då 

han redan är innehavare av en anställning som kommissarie. Det är dock 
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möjligt och vanligt att man får nya arbetsuppgifter inom ramen för samma 

anställning och eventuellt på annan ort.  

Du måste således komma ihåg det Du informerats om vid tester och intervjuer; 

att Du kanske måste ta ett jobb på en ort du inte helst hade velat. Möjligheten 

finns ju alltid att som färdig polisassistent söka alla anställningar som polis. (Se 

PF 6Kap 9§) Det är en möjlighet för den som tar chansen, att på en mindre ort 

få en bra praktik med stor bredd och göra sig synlig på ett sätt som kan vara 

svårare vid en större myndighet. 

Jag är medveten om att alla frågor och svar inte ryms i ett så här kort PM. Min 

avsikt var att dels klara ut något och minska förvirringen jag upplevt funnits hos 

tidigare ansökningsomgångar dels minska antalet frågor och få bort en del av 

rykten som tidigare har florerat.  

Om en person i varje klass förtecknar frågor så kortfattat som möjligt och låter 

lämna dem till kursansvarig/motsvarande, så skall Personalbyrån  försöka få 

fram så mycket svar det går till Er alla innan ansökningstiden går ut.  

OBSERVERA att Personalbyrån inte kan svara på frågor om placering till 

viss eller inom viss myndighet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Personalbyrån 

 

Magnus Jansson 

 


