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 Abstract  
Det har uppmärksammats i media och bland flera yrkesgrupper i samhället samt 

självklart också inom polisen att det sker många olyckor i samband med polisiär 

utryckningskörning. Polisväsendet är också ofta vållande till olyckorna som sker, 

vilket måste framkalla viss reaktion såväl hos den egna myndigheten som hos 

allmänheten. Vi kommer att visa i resultatet på flera tänkbara orsaker till olyckor 

kring just utryckningskörning. Genom att använda oss av statistik från 

stockholmsläns polismyndighet över olyckor i samband med polisiär 

utryckningskörning hoppas vi kunna komma fram till delar av resultatet. För att få 

ett bredare underlag att arbeta med genomförde vi ett tiotal intervjuer med poliser 

med olika ålder/kön och med varierande arbetslivserfarenhet inom polisen om 

eventuella orsaker till olyckorna. Några av dom viktigaste orsakerna till att 

olyckorna sker verkar vara avsaknaden av vidareutbildning och bristande 

erfarenhet. Ung ålder verkar också vara en del som påverkar. Flertalet intervjuer 

samt statistik tyder på detta men det finns självklart andra faktorer som är viktiga 

som t.ex. fordon och väglag.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I media har vi kunnat läsa om ett flertal olyckor i samband med polisiära 

utryckningskörningar med allvarliga skador och även dödsfall som följd. Vi har 

sett flera exempel och bl.a. gick det att läsa i Expressen den 6:e oktober 2005, 

följande: GÖTEBORG. En man skadades och fick föras till Sahlgrenska universitetssjukhuset 

i Göteborg med helikopter på onsdagskvällen efter att ha krockat med en polisbil som höll på att 

öva utryckning på en mindre väg söder om Lerum.  

Borås tidning skriver 2004-03-22 att branschtidningen "Samverkan 112" har tittat på 

Vägverkets statistik. Den visar att polisbilar, ambulanser och brandbilar över hela landet orsakar 

i snitt en personskada varje vecka.  

Även trafiklärare på polisutbildningen och arbetande poliser vid olika 

polismyndigheter har uttalat oro angående olyckorna. 

Olyckorna får också stora skadekostnader till följd, över 30 miljoner kronor/år 

fick Kammarkollegiet betala ut under år 2004 och 2005 (Kammarkollegiet 2004 

– 2005). Kammarkollegiet är den myndighet som försäkrar polismyndigheterna 

med flera statliga myndigheter i landet.  

Trots den stora olyckskostnaden så måste polismyndighetens fordonsförare 

ibland använda sig rättigheten till att köra så kallad utryckningskörning. Där har 

polisen rätt att bryta mot olika trafikregler för att snabbare ta sig till en plats för 

till exempel ett brott eller olycka. Självklart medför regelöverträdelserna en 

ökad risk för polispersonalen som befinner sig i det utryckande fordonet men 

också för andra trafikanter. Det är därför mycket viktigt att polispersonalen 

endast använder sig av undantagsbestämmelserna vid de tillfällen då det är 

befogat och att föraren iakttar särskild försiktighet som lagtexten beskriver. 

(Trafikförordningen 11 kap 7 §.  
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Polis har alltså under vissa omständigheter rätt att underlåta att följa vissa 

trafikregler och undantagen regleras i 11kap i trafikförordningen.  

Det finns olika varianter av körningar som polisen utövar, det vanligaste är den 

vanliga patrulleringskörningen så kallad yrkesutövning. Polisen har i den 

vanliga patrulleringen rätt att trafikera till exempel cykelbanor, dock med 

30km/h som högsta hastighet och de har också rätt att trafikera väg eller område 

trots föreskrift eller förbud. Det finns också två olika varianter av så kallad 

utryckningskörning nämligen brådskande yrkesutövning och trängande fall.  

Exempel på brådskande yrkesutövning kan vara att polisen får ett anrop som 

bedöms som akut men inget liv eller egendom av betydande värde är hotat. 

Polisen har här rätt att överskrida högsta tillåtna skylthastighet och självklart 

också de tidigare undantagen som gäller för polisen under yrkesutövning om 

försiktighet iakttas. Här kan också polisen utnyttja rätten till företräde till färja. 

(Trafikförordningen 11 kap 6 §).  

Trängande fall, är en annan typ av utryckningskörning. Här kan polisen 

använda sig av blåljus och sirener under utryckningskörning för att påkalla fri 

väg. Det finns ingen lag eller förordning som säger att både blåljusen och 

sirenerna måste vara påslagna samtidigt för att köra trängande fall utan föraren 

avgör hur han vill påkalla fri väg. Föraren kan välja att köra trängande fall utan 

påslagna larmanordningar och en anledning skulle kunna vara att inte varna den 

kriminella om deras ankomst. De tidigare rättigheterna som polisen haft under 

brådskande tjänsteutövning och yrkesutövning får självklart utnyttjas även 

under trängande fall. Nu får polisen också köra mot rött och behöver inte stanna 

vid stoppskylt. Föraren av fordon under trängande fall får också till exempel 

köra om trots omkörningsförbud och köra fortare än 30km/h på gång/cykelled. 

Under trängande fall måste föraren köra ett fordon som är upptagen som 

utryckningsfordon i vägtrafikregistret annars kan föraren inte utnyttja 

undantagsbestämmelserna och det är skillnaden mellan trängande fall och de 

två tidigare. Angelägenhetsgrad är befogat om liv/hälsa eller egendom med 
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betydande värde är hotad och om körningen kan ske under särskild försiktighet 

(Trafikförordningen 11 kap 7 § 1998:1276).  

Under så kallade utryckningskörningar så ökar risken för trafikincidenter bl.a. 

på grund av höga hastigheter och stressfaktorer, vilket ställer stora krav på den 

förare som för fordonet under utryckningskörning. (Christiansson, Granhag 

Polispsykologi 2004)  

Vilka kravs ställs på föraren för att framföra polisbil under utryckningskörning? 

Det som oftast krävs är att föraren genomgått en utryckningsförarutbildning. 

Det finns inget sådant generellt krav från RPS utan varje polismyndighet 

bestämmer själva om, när och hur utbildningen för utryckningskörning ska se ut 

vilket även vägverket hade synpunkter på i deras utredning (TR40 A 96:5729): 

"Utbildning av förare av utryckningsfordon bör inte som för närvarande få 

variera från huvudman till huvudman" och "Ingen bör anförtros att utföra 

utryckningskörning utan godkänd genomgången utbildning".  

Det finns som nämnts tidigare ingen nationell utbildningsplan inom polisen när 

det gäller utryckningsförarutbildning men det finns en grupp i Stockholm som 

arbetat fram ett förslag om en nationell utbildningsplan. Gruppen är snart klar 

med sitt arbete och kommer inom en framtid att redovisa det de kommit fram 

till angående en gemensam utbildningsplan. 

 Generellt kan sägas att polisaspiranten oftast fått genomföra utbildningen under 

5: e terminen (alltså den praktiska utbildningen ute på polismyndigheten) men 

nu har den utbildningen på de flesta polismyndigheter flyttats till efter 5:e 

terminen.  Utbildningen sker nu alltså oftast efter aspiranttiden och utbildningen 

syftar till att implementera kunskap hos föraren när det gäller 

utryckningskörning. 

Jämfört med ambulanssjukvården i Sverige så krävs det viss arbetad tid inom 

organisationen innan arbetstagaren får utbildning för att få köra 

utryckningskörning. De flesta landsting kräver åtminstone 9 månader innan 
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personen får gå utbildningen. Efter godkänd utbildning får personen kräva fri 

väg med ambulansen. Polisaspiranten får inte under sin 5: e termin köra 

utryckningskörning men kan hos vissa myndigheter få utbildningen under 

denna termin och sedan som klar polis får han/hon använda sig av brådskande 

tjänsteutövning och trängande fall. Polisaspiranen kan få köra brådskande 

tjänsteutövning om myndigheten bestämt så och om tjänsten kräver det. 

Under polisutbildningen får studenten genomgå en viss förarutbildning, som 

dock varierar lite mellan de olika skolorna. Vi har tittat närmare hur det ser ut i 

Umeå. Här får studenterna under fyra terminer genomföra 7 stycken lärarledda 

lektioner. Lektionernas längd varierar allt ifrån 2 timmar till 6 timmar och den 

sammanlagda lärarledda undervisningen är ungefär 26 timmar. Studenten 

undervisas av kompetenta trafikpoliser i att på ett säkert, effektivt, 

miljöanpassat och ekonomiskt sätt hantera fordonet. Det ingår emellertid ingen 

utryckningsförarutbildning under grundutbildningen i vare sig brådskande 

yrkesutövning eller trängande fall.  Utan det ansvarar som sagts ovan varje 

enskild polismyndighet för. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utifrån resultat och analys, försöka synliggöra 

faktorer som kan verka för en minskning av olyckor i samband med polisens 

utryckningskörning.   

1.3  Frågeställningar 

Finns det något samband mellan olyckor vid polisiära utryckningskörningar och 

a) Förarens ålder? 

b) Förarens tidigare arbetslivserfarenhet som polis? 

c) Utbildning? 

d) Samspelet mellan förare och bisittare? 
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Finns det några andra orsaker till att olyckor sker under polisiär 

utryckningskörning? 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har telefonintervjuat totalt 10 poliser i yttre tjänst varav tre stycken kvinnliga 

poliser och sju män. Två av kvinnorna jobbade som ordningspoliser och en 

jobbade som trafikpolis. Bland männen så jobbade fem stycken som 

trafikpoliser och två stycken som ordningspoliser. De intervjuade har stor 

variation i ålder och polisiär arbetslivserfarenhet. Den yngsta polisen var 31 år 

och hade jobbat som polis i ett och halvt år och den äldsta var ca 60 år och hade 

jobbat i hela 38 år. Vidare kan nämnas att samtliga intervjuade trafikpoliser har 

tidigare arbetslivserfarenhet inom ordningspolisen. Poliserna har diskuterat runt 

ämnesområden som eventuellt kan ha en större eller mindre del i de uppkomna 

olyckorna. Ämnesområdena har varit förutbestämda men oftast har poliserna 

själva berört och diskuterat kring dem. Svaren har under intervjun nedtecknats i 

konceptform av intervjuledaren och sedan bearbetas för att kunna redovisas. 

Vi har också använt oss av statistik ifrån Stockholms polismyndighet angående 

olyckor som skett i deras län. I statistiken som tillhandahölls av en av 

fordonsredogörarna i länet kunde utläsas ålder och kön på de poliser som varit 

delaktiga (föraren) i olyckan. Det kunde också i informationen från 

polismyndigheten utläsas om polisfordonet befunnit sig under utryckning och 

också om föraren av polisfordonet varit vållande till olyckan eller inte. 
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2  Teori 

Det finns många olika orsaker som skulle kunna påverka körningen under 

utryckningskörning. Till exempel psykologiska orsaker som grupptryck och 

konformitet vilket kan innebära både något positivt och negativt under 

körningen. Det positiva kan vara att kollegan säger åt föraren att sakta in om 

hon eller han märker att det börjar gå för fort. Det negativa kan vara att på 

grund av rädsla för vad kollegorna ska tycka så ökas hastigheten till mer än vad 

föraren klarar av. Ta det exemplet med den unge oerfarne förare som vill visa 

på att han också klarar av att köra fort trots sin ringa erfarenhet (Knutsson, 

Granér Perspektiv på polisetik, 2001). Att ha tidigare arbetserfarenheter av 

utryckningskörning kan vara väldigt avgörande för olycksstatistiken just på 

grund av att under utryckningskörning så är hastigheten oftast högre. 

Improvisation kan vara en avgörande faktor om föraren ska klarar av 

arbetsuppgiften att köra säkert. Improvisationen kan ses som en omarbetning av 

tidigare erfarenheter i en ny oförutsedd utryckningssituation. Alltså kan sägas 

att de tidigare erfarenheterna en person varit med om ligger till stor grund för 

hur han/hon kommer att agera i en ny situation. Detta gör att föraren har 

betydligt större chans att undvika olyckor under en pressad situation som just 

utryckningskörning. I och med att en person har stor erfarenhet så ökar dennes 

uppmärksamhet och skulle då innebära att han/hon snabbare skulle kunna se 

lösningar till uppkomna situationer (Christiansson, Granhag Polisspykologi 

2004).  
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3  Resultat 

Resultatet grundar sig till största delen på intervjuer med arbetande poliser. 

Delar av resultatet redovisas i form av statistik som tagits fram för att förtydliga 

eventuella möjliga orsaker till olyckor med polisens inblandning. Statistiken 

kommer att förtydliga hur ålder, erfarenhet och kön påverkar olyckor i samand 

med polisiära utryckningsköringar. Även hur vållandeansvaret ser ut kan utläsas 

via statistiken.   

3.1  Polisen kontra motpartens vållandeansvar vid olyckstillfällena.  
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Diagram 3.1 visar på vållandeansvaret vid polisära olyckor under utryckningskörning i 
Stockholms län mellan 2001-2004. 

  

Enligt diagrammet framgår det att polisen är vållande till olyckorna i samband 

med utryckningskörning i en klar majoritet av fallen. Totalt över hela perioden 

från 2001-2004 så var det 81 olyckor varav polisen var vållande 59 gånger, 

alltså hela 73 % av olyckorna.  
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3.2    Ålderns och erfarenhetens inverkan vid olyckstillfällena. 
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Diagram 3.3 visar antal förare vid respektive ålderskategori i samband med olyckor 
under utryckningskörning i Stockholms län mellan 2001-2004   

 
Diagrammet ovan belyser den ungefärliga åldern då majoriteten av förarna är i 

när olyckorna skett. Medelålder ligger på 34 år över perioden och 49 personer 

av de totala 57 låg mellan 30-40 år. Vi har även inhämta statistik från 

rikspolisstyrelsen för att få reda på medelåldern vid påbörjad 

aspiranttjänstgöring, och fick till svar att den var 29 år 2004 sett över hela 

landet och detta för att få fram vilken den ungefärliga arbetslivserfarenheten 

inom polisen var vid de flesta olyckstillfällena. Vi har då räknat med att den 

genomsnittliga åldern för aspiranter sett över hela landet är väl representerat 

även för Stockholms län.  

För att få en mer säkerställd statistik så hade det varit önskvärt att även kunna 

visa på vilken ålder personer har som jobbar i yttre tjänst och kör 

utryckningskörningar.  Men uppskattningsvis så är den största gruppen poliser 

som kör fordon under utryckningskörning  uppskattningsvis i åldern 30 – 45 år.  
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På frågan om åldern på mannen/kvinnan som kör fordonet under utryckning 

skulle ha någon betydelse för olyckorna så svarade alla trafikpoliser att det 

troligtvis är en bidragande orsak. Flera av trafikpoliserna menade på att åldern 

har betydelse framförallt med tanke på den tidigare livserfarenheten och att det i 

sig skulle kunna påverka körningen. De menade också på att ju fler levnadsår 

en människa har ju fler kontakter torde han/hon haft med olika situationer vilket 

har betydelse för hur personen reagerar i den uppkomna situationen. Flertalet av 

de intervjuade personerna pratar också om att de själva som unga var mer 

impulsiva och mer ”hungriga” på att gripa kriminella och att det också troligen 

kan inverka på utryckningskörningen. Två av trafikpoliserna menar också på att 

yngre människor troligen har en högre grad av tävlingsinstinkt vilket gör att de 

troligtvis är beredd att ta högre risker. De menar också att lite äldre personer har 

ett aningen högre säkerhetstänk vilket gör att de inte utsätter sig för faror i 

onödan i samma utsträckning som unga. Samtliga intervjuade personer säger att 

med stigande ålder så blir också körvanan högre. De menar då att om en person 

haft körkort sedan 18-19 års ålder så bör de få bättre vana att köra personbil ju 

äldre de blir och att detta skulle göra att äldre personer kör på ett säkrare mer 

eftertänksamt sätt. De flesta intervjuade personerna har en uppfattning att det är 

flest yngre kollegor som krockar under utryckningskörning men att de samtidigt 

inte har belägg för det.  

En av poliserna som arbetade på ordningsavdelningen menar till större del att 

åldern inte är en orsak utan att det mer har med hur polisen är som person. Har 

personen lätt för att hantera stressade situationer så kommer han/hon troligtvis 

att ta det lugnare under utryckningskörning.   

Intervjupersonerna har också diskuterat kring erfarenheten och om den hade 

betydelse så svarade de flesta av intervjupersonerna att det inverkar hur många 

liknande jobb han/hon som polis varit med om. Flertalet jobb av liknande art 

gör att personen kan koncentrera sig mer på körningen. Anledningen till det är 

kanske att de redan av tidigare erfarenheter vet någorlunda vad som kommer att 

ske på plats och hur de ska agera, det kommande jobbet tar alltså mindre fokus 
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från körningen. Att ha erfarenheten av hur vissa jobb är kan också inverka på 

ett lugnande sätt. En av de äldre poliserna som intervjuades menade på att en 

polis med lång yrkeserfarenhet kan se situationerna ur ett helhetsperspektiv 

vilket gör att han/hon inte alltid behöver kräva fri väg för att lösa/hindra brottet. 

Erfarenheten gör också att polisen kan ha ett mer taktiskt förhållningssätt inför 

olika uppdrag som att till exempel inte åka allt för fort fram till platsen för ett 

brott för större chans att upptäcka undflyende bilar eller personer. Kännedom 

om alternativa vägar gör att föraren ofta kan komma till plats lika fort utan att 

påkalla fri väg eller överskrida hastigheterna. De alternativa vägarna som den 

erfarne känner går eventuellt snabbare på grund av mindre trafikintensitet, färre 

trafikljus m.m. Ordningspoliserna och flertalet av trafikpoliserna menar på att 

flertalet år i tjänst också gör att polisen får ett mer korrekt förhållningssätt till 

framförandet av fordon under trängande fall med påslagna larmanordningar. I 

samband med att en patrull får ett jobb så sker det en prioritering hos föraren 

och den är självklart individuell menar en av de äldre trafikpoliserna. Jobben 

tolkas olika och ibland görs tolkningen att det är allvarligare än vad det 

egentligen är.  

3.3 Utbildningens betydelse. 

Intervjupersonerna tillfrågades om det finns något samband mellan 

förarutbildning och olyckor och här menar poliserna att det är enormt viktigt att 

poliserna får en grundlig, etisk men samtidigt praktisk utbildning. De äldre 

poliserna tror också att en eller flera uppföljningsutbildningar i 

utryckningskörning skulle kunna inverka på antalet olyckorna, människan har 

en förmåga att ”lägga på sig” olater som skulle kunna arbetas bort under en 

sådan utbildning. Flera av de poliser som har en längre tids tjänstgöring menar 

på att det är viktigt att utbildningen trycker på säkerheten vid 

utryckningskörning och att det är bättre att köra säkert och lugnt än att inte 

komma fram till platsen alls. Det är också viktigt att utbildningen anpassas efter 

den person som deltar, alla har olika erfarenhet när det gäller bilkörning vilket 

gör att vissa personer måste ha mer träning än andra. Alla intervjuade hänvisar 
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till att proportionalitetsprincipen är viktig och att beaktandet av typ av körning 

beroende på jobb du ska till. Det går enligt poliserna inte att köra 

utryckningskörning på alla jobb och att det just krävs särskilt lagstöd för att få 

slå på larmanordningarna på bilen. De flesta av poliserna säger också under 

intervjun att med stigande hastighet så måste även säkerhetstänkandet höjas och 

det är viktigt att utbildningen behandlar detta. En av poliserna utrycker sig så 

här: ”Bara för att du trycker in blåljusknappen så betyder inte det att foten skall 

tryckas ner 4 cm ytterligare och att alla andra trafikanter försvinner från 

vägbanan.” 

En av poliserna pekade också på bristen i att det inte finns en gemensam 

utbildningsplan som behandlar utryckningskörning. Detta innebär enligt honom 

att alla lär sig olika och att det kanske inte alltid i alla utbildningar trycks lika 

hårt på t.ex. säkerhetsaspekten. Han menar vidare att om alla poliser har samma 

grund att stå på så skulle det bli lättare att ge andra kollegor konstruktiv kritik i 

deras sätt att framföra fordonet under utryckningskörning. Prestigen skulle 

försvinna lite grann i och med att etiken behandlas grundligare i utbildningen. 

Han säger också att utbildningarna måste behandla de etiska/moraliska 

aspekterna lika mycket som säkerhetsaspekterna. 

3.4 Samspel och bisittarens roll under körning. 

Poliserna tillfrågades också om det finns något samspel mellan föraren och 

bisittaren och i så fall om det skulle ha betydelse. Alla intervjupersoner var 

rörande överens om att bisittaren kan utöva både positiv och negativ press på 

föraren. En äldre kollega kan nog enligt flera av poliserna säga till den yngre 

kollegan medan det genast blir svårare för den yngre att säga till den äldre 

kollegan om att sakta ner eller att inte ta lika stora risker. En av trafikpoliserna 

menade också på att det finns en tyst påverkan som framförallt kan inverka på 

den yngre föraren. Med det menade han att den yngre polisen i tjänst bygger 

upp en förväntning på sig själv att den måste prestera bra vilket skulle kunna 

göra att farten ökar och säkerheten läggs lite åt sidan.  
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En av poliserna menade också på att om jargongen i turlaget är bra så kommer 

det att vara mer accepterat att säga ifrån om något är fel. Detta är ju också faran 

om det är dålig stämning i turlaget då det genast blir mycket svårare för 

kollegan att ge konstruktiv kritik. Vidare så fungerar det så nämner de flesta av 

de intervjuade poliserna att om turlaget är aktivt i yttre tjänst så kan det tyvärr 

ha en negativ effekt då farten till jobben kanske blir allt för hög. Kollegorna 

pushar varandra omedvetet eller medvetet till att komma fram snabbt till plats 

för åtgärd/gripande, trängande fall kanske körs trots att den saknar 

proportionalitet till brottet. 

Ordningspoliserna sa vid intervjutillfället att de kan säga till sina kollegor om 

de kört för fort eller om de brustit i körningen på något annat vis. 

3.5 Andra orsaker till olyckor. 
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Diagram 3.2 visar på skillnaden mellan män och kvinnors delaktighet vid olyckor 

under utryckningskörning mellan 2001-2004 i Stockholms län 
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Enligt diagrammet framgår att det är en stor majoritet av män som har varit 

delaktig i olyckorna. Även om det beaktas att det jobbar betydligt större andel 

män än kvinnor inom polisen så är männen ändå överrepresenterade 

procentuellt sett. Det jobbar 3682 kvinnliga poliser i landet av totalt 17073 

poliser och procentuellt uppgår det till 21.6% kvinnliga poliser i landet. 

Jämförs antalet kvinnliga poliser som varit inblandade i olyckor under 

utryckningskörning så visar det sig att de är inblandade i betydligt färre 

olyckor. Totalt sett över hela perioden från 2001-2004 så var kvinnor 

inblandade i 10.8% av olyckorna.  Antalet olyckor var ca 20/år och totalt 81 

stycken över hela perioden. 

 

Samtliga intervjupersoner fick också frågan om det fanns orsaker som inte 

tagits upp innan i intervjun och här uppkommer flera andra orsaker som skulle 

kunna vålla olyckor i samband med olyckor. Flera av poliserna nämner under 

intervjun att det ofta är skillnad på det kvinnliga körsättet och det manliga. 

Flertalet av de intervjuade poliserna menar på att kvinnorna kör betydligt 

försiktigare och inte tar lika mycket risker i trafiken som männen gör. De säger 

också att det är mer prestige för männen att köra bra och fort än vad det är för 

de kvinnliga poliserna. De menar på att detta skulle ligga till grund för en del av 

olyckorna.  

En av ordningspoliserna samt en av trafikpoliserna nämner lite grann om 

polisbilens utrustning och egenskaper. De menar på att det är viktigt att bilen är 

i gott skick och att dess däck och andra säkerhetsatteraljer är i gott skick. Extra 

viktigt är det att kontrollera bilen före och efter körning så att onödiga saker 

inte inträffar under körning. Trafikpolisen menar också på att valet av bil kan 

inverka på olyckorna.  Skillnaden mellan en framhjulsdriven bil och en 

fyrhjulsdriven är stor på andra väglag än asfalt, du har mycket bättre 

väghållning på halt väglag med en fyrhjulsdriven för att nämna ett exempel. 

Ordningspolisen tar också upp att polisbilarna idag är mycket tungt lastade och 

att det påverkar köregenskaperna på ett negativt sätt. Detta skulle kunna vara 

ytterligare en orsak till att olyckorna inträffar.  
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Bra förebilder inom yrket, viktigt menar en av de ordningspoliser som 

intervjuats. Han menar på att om polisaspiranten får åka med en äldre bra 

kollega så är chansen att denne kan säga till honom/henne om körningen. Som 

ny polis kommer du då antagligen få en tankeställare och tänka kritisk till ditt 

egna sätt att köra. Flera poliser som intervjuats menar på att de relativa (alltså 

den högsta hastigheten som kan hållas med anledning av väderlek, vägbana, 

fordon och förare m.fl.) hastighetsbestämmelserna ibland överskrids och att det 

är en annan stor orsak till att det just sker olyckor under utryckningskörning. 

Det gäller att anpassa hastigheten till flera olika saker, väglag, typ av fordon, 

omgivning, trafik, ljus och mörker men också till sina personliga begränsningar. 

De förklarar vidare att du kan vara trött efter en lång natt eller att du faktiskt 

inte känner dig helt kry oavsett tidpunkt på dagen vilket föraren också måste 

beakta i sin körning.  

3.6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att det finns flera orsaker till att olyckorna sker under just 

utryckningskörning. En polis som arbetat en längre tid har mer erfarenhet om 

hur bilen, andra trafikanter och hur han/hon själv fungerar vilket underlättar för 

personen att köra brådskande yrkesutövning eller trängande fall. Resultatet 

pekar också på att utbildning är viktigt för att få nya kunskaper men också för 

att bibehålla de tidigare kunskaperna och förvalta de på ett bra och effektivt 

sätt. Åldern är viktig för hur personen kommer att reflektera, reagera och agera 

i olika situationer. Resultatet visar också att bisittaren och turlaget kan vara en 

orsak till olyckorna. Kvinnor är inte alls lika representerade i olyckorna under 

utryckningskörning som männen. Viktigt med bra förebilder inom yrket. Bra 

utrustning och då kanske framförallt bra bilar. 
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4  Diskussion 

Tiden som varit avsedd för arbetet har varit relativt kort och det har bidragit till 

att det inte gått att få en större intervjuplattform. Önskvärt hade varit om vi haft 

tiden att intervjuat fler poliser men kanske också hunnit kollat igenom 

trafikmålsanteckningar som legat till grund för utredningen kring olyckorna.  I 

intervjusvaren skall påpekas att vi fått relativt lika svar av poliserna oavsett 

ålder, kön eller arbetsplats.  

Det viktigaste enligt de intervjuade poliserna var att varje enskild polis som 

skall kräva fri väg under trängande fall eller köra brådskande yrkesutövning får 

en bra och adekvat utbildning. Säkerhetstänkandet skall förankras väl hos varje 

förare och samtliga förare får aldrig överskrida de relativa 

hastighetsbestämmelserna. Yrkeserfarenheten var enlig de intervjuade viktigt 

samtidigt som de menade att den faktiska åldern på föraren också spelade in 

under utryckninskörningen. Viktigt verkade också vara att kollegorna kunde 

säga till om föraren tog allt för stora risker och att föraren då inte tog illa vid 

sig. Detta menade dock de flesta av poliserna att det kunde vara svårt men att 

det berodde på situationen t.ex. att det ansågs lättare för en äldre kollega att 

säga till en yngre än tvärtom.  Om poliserna hade ungefär samma ålder och 

ungefär lika lång erfarenhet gick det oftast bra att säga till utan att någon tog 

illa vid sig, vilket många inom ordningspolisen idag har. Prestigen försvinner 

mer eller mindre när kollegorna inte har något ”försprång i erfarenhet eller 

ålder” menar de på. Det var lättare att ge positiv och negativ kritik till det 

motsatta könet. 

Det finns många tankar som kan spela in varför just polisen är inblandad i allt 

för många olyckor. Att jämföra polisen med andra organisationer är i många 

fall inte rättvist och heller inte intressant då verksamheterna är så olika. Dock 

borde jämförelsen kunna ske i just utryckningskörning som bör vara lika på 

många sätt. Det finns dock ett problem med detta jämförande och det kan också 

vara det som gör att polisen har en svårare typ av körning än de andra 

utryckningsorganisationerna. Ambulans och räddningstjänst har ju alltid eller i 
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alla fall nästan alltid en bestämd plats de ska bege sig till. Alltså ta sig från en 

plats till en annan medan polisen inte alltid vet t.ex. var en flyende bil ska ta 

vägen. Detta är säkert mycket stressande för polisen som kör fordonet och detta 

skulle kanske vara det som gör det svårt att jämföra organisationernas 

utryckningskörning. I intervjuerna säger poliserna ganska enigt om att 

prioriteringen om utryckningskörning eller inte måste ske utifrån behovs och 

proportionalitetsprincipen men flertalet nämner senare i intervjun att om det 

aktiva turlaget lätt påverkar den enskilda föraren att påkalla fri väg trots att det 

inte finns direkt lagstöd eller behov för det för det. 

En av ordningspoliserna menade på att polisbilen får helt andra köregenskaper 

på grund av att den är tyngre lastad och att det skulle kunna vara en orsak till 

olyckorna. Vi menar då att det säkert stämmer att polisbilens egenskaper kan 

förändrar just på grund av utrustningen som finns men att föraren av detta 

fordon måste anpassa körningen efter bilen och hans/hennes förmåga. Alltså, 

återigen att inte överskrida de relativa hastighetsbegränsningarna så att 

patrullen kan komma till plats för att utföra sitt jobb. 

I statistiken som visas över ålder och erfarenhet i resultatet så bör även nämnas 

att den kan vara missvisande. De beskrivs i diagrammet att medelåldern över de 

personer som varit inblandade som förare under utryckningskörning är ca 34 år 

men det kan ju också beror på att de flesta som arbetar i yttre tjänst finns i den 

ålderkategorin. Den största gruppen poliser som kör fordon under 

utryckningskörning är uppskattningsvis i åldern 30 – 45 år och det skulle kunna 

vara en rimlig förklaring varför den ålderskategorin är så väl representerande i 

olycksstatistiken. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Baserat på resultatet framkommer en del slutsatser. Det sker olyckor med 

polisiära fordon och det är varje förares skyldighet att försöka minska dem. 

Varje polis i yttre tjänst eller annan som skall framföra polisfordon under 

utryckningskörning skall genomföra en utbildning som ser lika ut för hela 
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polisväsendet. I utbildningen skall behandlas vikten av behovs och 

proportionalitetsprincipen och vikten av ett högt säkerhetstänk just under 

utryckningskörning. Utbildningen måste också på ett tydligt sätt visa på lagar 

och andra regler kring utryckningskörning och vikten av att de följs. Det är 

viktigt att polisen kör utryckningskörning när det är befogat och inte i onödan. 

Behovs och proportionalitetsprincipen skall beaktas och görs det kommer 

antagligen olyckor under utryckning att minska.  

Framför allt visar resultatet att det vore välkommet med ytterligare 

vidareutbildning i utryckningskörning. I och med att resultatet visar att det inte 

är de yngsta förarna som är mest representerade i olyckorna i samband med 

utryckningskörning utan det är de förarna som arbetat i 5-7 år, lämpligt är då 

kanske att vidareutbildningen förläggs efter ca 5 år i tjänst. 

Resultatet tyder på att det är lättare för den med mer erfarenhet att koncentrera 

sig på bilkörningen just på grund av att han/hon vet någorlunda vad som 

kommer att ske vid framkomsten. En yngre kollega med mindre erfarenhet 

koncentrerar sig mer på själva arbetet på plats än bilkörningen och. 

Erfarenheten visar sig enligt intervjupersonerna vara viktigt då polisen hunnit 

skaffa sig rutin och då framför allt rutin inför olika uppdrag som en polis kan 

ställas inför. Lämpligt kanske är att den polis som är äldst i tjänst framför 

fordonet under utryckning för att minska på olyckorna som sker.  
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