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Abstract 
 
Sedan våren 2002 har det funnits distansutbildning som ett alternativ till den traditionella po-

lisutbildningen. I vårt arbete har vi fått en inblick i hur distansutbildningen i Norrbotten fun-

gerar och därmed också upptäckt skillnader mellan den och utbildningen vid Umeå universitet. 

Vi diskuterar även distansutbildningens fortsatta existens och ger förslag på förbättringar. 

Resultatet har vi fått fram genom längre intervjuer med elever på båda utbildningarna, samt 

med andra personer som är involverade i distansutbildningen. Vi har fått ta del av hur distans-

eleverna i Norrbotten jobbar och vi har insett att det krävs mycket av dem för att klara av ut-

bildningen. De ansvarar mestadels själva för sin kunskapsinhämtning och planerar sin egen 

studietid. De största skillnaderna har vi märkt i de praktiska momenten där distansutbildning-

en har betydligt fler lärarledda timmar. Vi ser ljust på distansutbildningens framtid och alla 

verkar överens om att den behövs och kommer att utökas. För Norrbottens del tror vi dock att 

myndigheten behöver jobba mer aktivt med rekrytering till bristorter för att distansutbildning-

en ska fylla sitt ursprungliga syfte. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan våren 2002 har det funnits distansutbildning som ett alternativ till den traditionella po-

lisutbildningen. För närvarande finns möjligheten att studera på distans vid tolv olika myn-

digheter i landet. Distansutbildning innebär att man studerar på sin hemort i kombination med 

utbildning på PHS i Sörentorp och på den myndighet man är knuten till.1  Detta är ungefär det 

vi vet om distansutbildningen och vi tror att de flesta polisskolestudenter instämmer med detta. 

Med okunskapen kommer fördomarna. Vi vill slå hål på dessa fördomar genom att få en in-

blick i och en förståelse för hur det fungerar att läsa på distans. Vardagen på de olika utbild-

ningarna skiljer sig troligtvis markant. Men är det ena sättet bättre än det andra, eller är det i 

själva verket två likvärdiga vägar till polisyrket? 

 

1.2 Syfte 

 

Att få en klar bild över hur distansutbildningen i Norrbotten fungerar och ta reda på eventuella 

skillnader mellan de två utbildningsformerna. Vi vill även se på distansutbildningen ur ett 

framtida perspektiv. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 
Hur fungerar distansutbildningen? Hur ser vardagen ut för dessa studenter? Kommer vi ut till 

myndigheterna med samma förutsättningar? Hur ser framtiden ut för distansutbildningen?  

 

                                                
1http://www.polisen.se/inter/nodeid=18156&pageversion=1.html 
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1.3 Avgränsningar 

 

Vi har valt att bara titta på Distansutbildningen i Norrbotten och utbildningen vid Umeå uni-

versitet. Anledningen till att vi valt Umeå universitets polisutbildning är att vi har studerat vid 

denna i tre terminer. Anledningen till att vi valt Norrbottens distansutbildning är att det finns 

elever som har studerat vid båda utbildningsformerna och att den ligger bra till geografiskt. 

Norrbotten skiljer sig som distansutbildningslän från de övriga på grund av de långa avstån-

den mellan orterna och det stora antalet bristorter. Därför ska detta arbetet inte ses som en 

generalisering av hur distansutbildningen i Sverige fungerar utan specifikt hur den är i Norr-

botten. 

 

Vi förutsätter att de som tar del av arbetet vet hur polisutbildningen i Umeå är uppbyggd, där-

för kommer vi att utelämna information om det. För att begränsa oss ytterligare kommer vi att 

fokusera på eventuella skillnader som finns mellan utbildningsformerna. Likheter mellan ut-

bildningarna kommer ej att diskuteras.  

 

1.4 Tillvägagångssätt 

 

Vi kommer att använda fakta som vi fått från ansvariga för de olika utbildningsformerna, in-

tervjua studenter, både nuvarande och före detta. En del studenter vi ska intervjua har erfaren-

heter från båda utbildningarna. När det gäller utbildningen i Umeå har vi även våra egna erfa-

renheter att använda oss av. Vi anser att det bästa sättet att få fram relevant och trovärdig in-

formation är att prata med dem som har egna erfarenheter från utbildningarna. Vi måste dock 

granska resultatet objektivt, eftersom informationen från studenterna delvis kommer att influ-

eras av personliga åsikter. 
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2. Resultat 

 

2.1 Hur fungerar distansutbildningen? 

 

2.1.1 Allmänna mål för polisutbildningen 

 

Det finns allmänna mål för polisprogrammet som eleven skall ha uppnått då den gått klart 

polisprogrammet. Dessa mål gäller både för distanselever och för elever som går på skolorna. 

 

Utbildningen skall ge studenterna 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

 

Inom det område som utbildningen avser, skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, 

utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

- följa kunskapsutvecklingen 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper på området. 

 

Programmet är uppdelat i olika kurser som heter polisiärt arbete. I polisiärt arbete ingår juri-

dik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, kriminologi/förebyggande verksamhet, bete-

endevetenskap, vetenskaplig metod, självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilskörning, 

akutsjukvård, grundläggande informationsteknik (radio/data), muntlig och skriftlig framställ-

ning samt mental träning.2 

 

                                                
2 http://www.polis.umu.se/utbildning/UTBPLAN/Utbildningsplan_from_vt05.pdf 
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2.1.2 Så här fungerar distansutbildningen 

 
Distanseleverna söker till polisutbildningen på samma sätt som övriga elever. De har ett kor-

tare sommarlov, ca 4-5 veckor, börjar skolan senare och slutar tidigare. De som går sista ter-

minen nu tar polisexamen den 8 december. Distansutbildningen innehåller samma kurser som 

utbildningen som är på skolorna. Distansutbildningen är även den studiemedelsfinansierad. 

Det är PHS i Solna som har huvudansvaret för alla distansutbildningsorter i landet. Men det är 

instruktörer från den lokala polismyndigheten som ansvarar för det mesta av träningen i fär-

dighetsämnen som till exempel självskydd, vapenhantering och till viss del bilkörning. Alla 

uppgifter är samma för alla distanselever, det är det praktiska som skiljer distansorterna åt. I 

närheten av den polismyndighet som studenten är knuten till finns det studiecentra. På studie-

centrat får studenterna tillgång till lokaler för studier och tentamen, här finns även teknisk 

utrustning som datorer och videokonferensutrustning. 

 

Att studera på distans innebär att studenten har möjlighet att läsa merparten av sin utbildning 

från sin hemort. Detta är en möjlighet för landets alla polismyndigheter att rekrytera poliser 

som troligen vill stanna kvar i samma område efter avslutad utbildning. Utbildningen bedrivs 

via nätet, genom en särskild läroplattform för distansutbildningen som heter Ping-Pong. Här 

finns all info för distanseleverna, kontakt med lärare och andra elever, uppgifter läggs ut och 

lämnas in. Kontakten med lärare och elever sker på olika sätt, dels via mail, dels via ett chat-

trum som finns på Ping-Pong. I chattrummet kan man diskutera lagstöd och olika problem. 

Där kan lärarna gå in och kommentera vad som skrivs och leda in eleverna på rätt spår. Ping-

Pong kan liknas vid vår kurswebb, här finns momentbeskrivningar och mål för momenten. 

Alla arbeten som har gjorts sparas på Ping-Pong så eleverna kan gå tillbaka och kolla. Även 

hemtentor lämnas in via Ping-Pong   

 

Studenterna är också indelade i basgrupper (3-12 elever/grupp) utifrån dess geografiska pla-

cering, bland annat för att lättare kunna genomföra grupparbeten. I nuläget läser ca 47 st på 

distansutbildningen termin 4. De är uppdelade i 2 klasser, C1 och C2. 4 elever är från Norr-

botten och utgör en egen basgrupp. Alla distanselever från samma termin samlas var 8-10: e 

vecka i Stockholm. Under de två veckorna i Stockholm läggs tid på tentamen, praktiska öv-

ningar, fysiska tester och examinationer. Under dessa två veckor får eleverna också träna på 

bilkörning och de får lektioner i kriminalteknik och radio. Här kontrolleras deras färdigheter 
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så att alla ligger på samma utbildningsnivå. Lärarna på PHS har en dialog med instruktörerna 

på myndigheterna så att alla distanselever utbildas på samma sätt. Ibland läggs även föreläs-

ningar in, men detta sker väldigt sällan. Dessutom går inte alltid informationen fram till di-

stanseleverna om att det är föreläsningar på PHS under tiden de är i Stockholm. Eleverna be-

rättar att de sammanlagt har haft 4 föreläsningar under utbildningens gång. Däremot har de 

fått föreläsningar uppskickade på dvd som är inspelade på PHS i Stockholm. Det negativa 

med att se föreläsningar på det sättet är att distanseleverna inte kan ställa frågor, de hör heller 

inte vad eleverna på föreläsningen ställer för några frågor. Det är även på PHS som all dataut-

bildning (RAR, DURTVÅ, Centrala system mm) sker.  

 

Istället för föreläsningar och fältstudier så har distanseleverna till uppgift att själva kontakta 

personer med specialkunskaper i de olika momenten. De gör studiebesök hos t ex åklagare, 

FU-ledare, kvinnojour, utredare på kriminalavdelningen. De ska dessutom åka med ordnings-

poliser 1-3 gånger per moment. Ibland, t ex under drogmomentet, finns det krav på minst 2 

pass. 

 

Efter varje kursslut har de en utvärdering av kursen.  

 

Det anordnas inga speciella myndighetsträffar för distansutbildningen inför aspirantansökan. 

De är heller inte inbjudna till myndighetsdagen på PHS. Ansökningsförfarandet till aspirant-

tjänstgöringen går till på samma sätt som det gör för eleverna på de tre skolorna. De börjar 

dock tidigare än eleverna på skolorna eftersom de tar examen tidigare.3 

 

2.1.3 Så här fungerar distansutbildningen i Norrbotten 

 

I Norrbotten är Kalix utbildningsort, det är här studenterna ska träffas och studera på lärcent-

ret. Här har de också självskydd två tim/vecka med två instruktörer från polisen i Kalix. Va-

penträningen sker i Boden, det också med två instruktörer från polisen i Boden. Första halvan 

av termin två har de vapen 4 timmar varannan vecka. Därefter har de 4 timmar i veckan fram 

till examen. Detta är på initiativ från instruktörerna. Bilkörningen tränas ca 50-60 timmar, 

dels på PHS men mestadels på myndigheten. Då kör de ut med två bilar och en instruktör i 

                                                
3  http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeide=28315&pageversion=1.html 
    samt intervjuer med elever från distansutbildningen i Norrbotten 
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varje bil. 2 ggr under utbildningen kör de upp till Björkliden. På vägen dit övas polisbilskör-

ning och väl där uppe har man övningar i bl. a lokaliseringssök. Kriminalteknikutbildning 

sker också både på PHS och på myndigheten. Akutsjukvård läser de integrerat under hela ut-

bildningstiden. Uppstarten av de olika momenten börjar vanligtvis nere i Stockholm på PHS. 

Denna introduktion följs av arbeten och studerande på hemorten. 

 

Under veckorna i Stockholm kan eleverna ibland känna att det blir mycket håltimmar då alla 

basgrupper från distansen skall göra samma sak med ett begränsat antal lärare.4 

 

2.2 Hur ser vardagen ut för distanseleverna? 

 

Carina Edholm, 30 år. Kommer från Boden, gör aspiranten i Boden och Pa-tjänst i Älvsbyn. 

För Carinas del fanns det inget annat val än distansutbildningen. Carina har en son som hon 

inte hade kunnat vara ifrån så pass länge som man måste om man studerar i Umeå. 

  

Malin Nordstedt, 29 år. Kommer från Luleå, ska göra aspiranten i Luleå och Pa-tjänst i Kalix. 

Victoria Enberg, 34 år. Kommer från Piteå, ska göra aspiranten i Piteå och Pa-tjänst i Arvids-

jaur. Anledningen till att Malin och Victoria valde Distansutbildningen är att de har barn som 

de inte vill rycka upp från hemorten och de vill ha kvar det sociala kontaktnätet, barnpassning 

mm. 

  

Johan Hansson, 26 år. Kommer från Boden, ska göra aspiranten i Boden och Pa-tjänst i Kalix. 

För Johans del spelade det ingen roll vilken utbildningsform han skulle gå, men är helt klart 

nöjd med distansutbildningen. 

 

Malin, Victoria och Johan går termin 4 på distansutbildningen i Norrbotten. Eftersom hela 

basgruppen bor relativt nära varandra föredrar de att träffas i Luleå istället för Kalix. Där har 

myndigheten ställt upp med ett rum till dem på polisstationen. De har tillgång till två datorer, 

en med Internetuppkoppling och en med tillgång till Intrapolis. De kan ringa lärare ifall de har 

frågor om något men det gör de sällan. Rummet ligger mitt i polishuset och de kan lätt få tag i 

                                                
4  intervjuer med elever från distansutbildningen i Norrbotten 
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en polis att fråga istället. När de sitter på polisstationen i Luleå kan de ibland blir nedringda 

till arresten för att få vara med på ett 24:8-förhör om det passar in i momentet.  

 

När denna kull startade var de sex st, men två har börjat på polisutbildningen i Umeå av olika 

skäl. Den gruppen vi pratade med berättar att de träffas betydligt oftare än andra terminer. 

Anledningen till det är ju att de bor som de gör. De sitter hellre tillsammans och diskuterar än 

var för sig. Andra terminer på distansutbildningen bor längre ifrån varandra och träffas inte så 

ofta utan pluggar betydligt mer över nätet hemma för sig själva. Många som läser distans har 

barn och många är några år äldre än de som läser på skolan. Vissa sökte distans för att de är 

från Norrbotten och vill också jobba där sedan. 

 

Carinas basgrupp var mer utspridd över länet och jobbade på ett annat sätt pga av det. 

Gruppmedlemmarna var från Boden, Luleå, Kalix, Råneå, Korpilombolo och två st från Ha-

paranda. Det tog lång tid innan de kom på hur de skulle jobba tillsammans på bästa sätt. De 

fick lägga mycket tid i bil för att nå varandra. Till en början träffades hela gruppen i Kalix, 

men de kom fram till att det blev för mycket bilkörning och för lite studerande. De bildade då 

istället små ”subgrupper”. Hon och en kille från Luleå pluggade tillsammans flera gånger i 

veckan, de från Kalix och Råneå pluggade ihop och de andra tre satt tillsammans i Haparanda. 

De små grupperna träffades nästan varje dag, de fick sedan meddela sina förslag på svar till de 

andra grupperna via Ping-Pong. Dessa förslag sammanställdes av basgruppen och skickades 

in. Det fanns delade meningar i gruppen om huruvida uppgifterna skulle delas upp eller ej. En 

del tyckte att en i gruppen kunde göra uppgiften, medan andra tyckte att alla skulle vara del-

aktig. Carinas grupp bestämde att lägga nivån på godkänt i arbetena, sedan var det upp till 

varje student att genom individuella uppgifter nå upp till VG i något moment. 

 

Distanseleverna jobbar med Casemetodiken och upplever att de får läsa väldigt mycket för att 

få fram den information de behöver. De har svårt att veta hur de ska avgränsa läsningen i var-

je moment. De upplever att det tar lång tid innan de vet vad som är viktigt att kunna i varje 

delmoment. Många frågar distanseleverna vad de jobbar med vid sidan om. En fördom som 

finns är att plugga på distans är något man kan hålla på med ”på sidan om”.  Men de studerar 

ca åtta timmar per dag. I tid räknat är distansutbildningen som att gå till jobbet varje dag. En 

normal vecka för dessa elever kan se ut så att de träffas ca 3-5 dagar i veckan, då mellan ca 

09.00 på morgonen till ca 16.00 på eftermiddagen. Ibland sitter de hemma var och en för sig 

och pratar med varandra genom Ping-Pong. Även telefonkonferenser förekommer ibland. 
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Första terminen upplevde de som jobbig eftersom de inte fått till rätt studieteknik. De upple-

ver sällan att det finns någon lugn period eftersom det kommer nya uppgifter hela tiden på 

Ping-Pong. Eleverna har pratat med andra grupper som inte upplever samma stress, så därför 

funderar de ibland på om de kanske är något överambitiösa. Eleverna i Norrbotten har å andra 

sidan inte fått backning på någon uppgift än så länge. Alla tre säger att det inte fungerar att gå 

på distans om man inte är oerhört motiverad. Det handlar om att ta mycket eget ansvar och 

man måste ha hög självdisciplin. 

 

Eleverna på distans har samma basgrupper under hela studietiden. Eleverna i Norrbotten upp-

lever detta både som positivt och negativt. De funkar bra för dem eftersom de lätt kan träffas. 

De har även redan från början sagt att de ska ta upp konflikter direkt så att det inte ska bli 

någon tryckt stämning. Däremot vet de att det fungerat sämre för andra grupper. En negativ 

sak med att tillhöra samma basgrupp är att de ofta agerar figuranter i varandras övningar. Det 

blir samma tänk hela tiden och de vet hur kompisarna kommer att agera. Ibland får eleverna 

dock ha övningar med andra terminer och klasser, detta upplevs som mycket positivt. Ibland 

har de även utomstående figuranter, mest nere på PHS, men det händer även att de har det i 

Norrbotten. Ett exempel på detta är att de skulle hämta en misstänkt på en busstation i Luleå 

och sedan köra honom till arresten. Då fick de både träna på en utomstående figurant och i 

skarp miljö. Övningarna de har är verklighetsanpassade på så sätt att allt de gör görs i ett svep. 

De griper en misstänkt, för in honom till Luleå polisstations arrest, tar åklagarkontakt, samt 

håller 24:8-förhör. 

 

Något som eleverna känner att de saknar på distansutbildningen är avrapportering. Det de har 

kommit i kontakt med avrapportering är i samband med case hemma på myndigheten. De får 

ingen genomgång på blanketter nere på PHS. En annan sak de saknar är undervisning på sex-

uallagstiftningen, Brb 6kap. De skulle även vilja ha mer miljöträning, alltså ute i verkligheten. 

Det skiljer i de praktiska momenten mellan distansorterna och det beror mycket på aktiva per-

soner ute på myndigheterna. Vissa engagerar sig mer än andra. Ett exempel är Kalmar, där de 

haft många vapenövningar. De har bl.a. åkt ut till övergivna byggnader och haft case där. 

 

De upplever att det är stor skillnad på beteendevetarlärare och poliser som är lärare. De har 

inte riktigt samma ”tänk”. Beteendevetarna lägger mycket mer vikt vid bemötande och PL 8 

(behovs- och proportionalitetsprincipen) medan polislärarna lägger mer vikt på GTF mm. 
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De gör många studiebesök eftersom de ska ersätta föreläsningar och fältstudier. Därför är det 

viktigt att dessa studiebesök är bra och att de verkligen ger något. Vid dessa studiebesök är 

det eleverna själva som ska ta kontakt med den hos vilket studiebesöket ska ske. Ibland kan 

det vara svårt att få tag på rätt personer eller att den personen har tid till möte. Det känns 

ibland som att de stör personerna ifråga. 

 

Distanseleverna betalar alla resor till Stockholm ur egen kassa. Väl nere i Stockholm betalar 

de även boende och mat själva. Detta medför höga extrautgifter de månader de måste åka till 

Stockholm. Men det de upplever att de lägger mest pengar på är bensin uppe i Norrbotten. 

Därför försöker de så mycket som möjligt samåka när de ska åka till de olika utbildningsor-

terna. Basgruppen i termin 4 har en stor fördel av att de bara är 4 stycken och därav ryms i en 

bil. Vissa av eleverna kände sig mer eller mindre tvungna att jobba extra några timmar i må-

naden för att få ekonomin att gå ihop.5 

 

Niklas Berglund, 29 år, kommer från Kalix och skall göra aspiranttjänstgöring och Pa-tjänst 

där. Han började studera på distansutbildningen fram till ca halva termin två för att sedan fort-

sätta på polisutbildningen i Umeå. 

 

Niklas berättar även han att det var mycket resande inom länet. Det gick mycket tid åt att köra 

bil. Det blev naturligt att träffas de dagar i veckan de hade praktiska lektioner så som vapen 

och självskydd men utöver det alternerade de mellan de olika hemorterna. Ibland blev det så 

att de delade upp uppgifterna för att slippa resandet och få en mer kvalité på studierna. Han 

beskriver arbetssättet med att ha samma basgrupp hela utbildningen som påfrestande. Men 

han ser det som en fördel om utbildningen hade utnyttjat det på rätt sätt. I Umeå går det 

att ”stå ut” under en termin om det är någon eller några personer man har svårt att samarbeta 

med, medan man på distansutbildningen måste lösa konflikterna direkt för att kunna fortsätta.  

Det han saknade (men som nu är tillsatt) var en sammanhållande kontaktperson på myndighe-

ten som de kunde vända sig till. De hade många frågor och fick istället vända sig till olika 

poliser på de olika polisstationerna i länet. Lärarna på PHS ställde upp men det kunde dröja 1-

2 dagar innan de fick svar. Han upplever att det är enklare i Umeå där man har tillgång till 

lärare och klasskompisar som kan ge ett snabbt svar.  

 

                                                
5 Intervjuer med Malin, Victoria, Johan och Carina från distansutbildningen i Norrbotten 
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Att den teoretiska biten av distansutbildningen är förlagd till PHS tycker han är positivt efter-

som det där finns lärare med mer omfattande juridikkunskaper och frågar man poliser ute på 

myndigheten får man rätta svar men de är mer utifrån hur de arbetar på just den polisstationen. 

Han är dock mycket nöjd med vapen- och självskyddslärarna i Norrbotten.6 

 

2.3 Hur ser vardagen ut för eleverna på polisutbildningen i Umeå? 

 
Tobias Kvicker är 25 år gammal och kommer från Falun, han skall göra sin aspiranttjänstgö-

ring och Pa-tjänst i Stockholm.  

Tobias säger att han trivs bra på polisutbildningen. Inför aspiranten känner han sig inte helt 

förberedd, men tror att han har en bra grund att stå på. Han tror dock inte att man kan komma 

att känna sig helt förberedd oavsett hur utbildningen utformas. Något han upplever som nega-

tivt med utbildningen är att utbildningen är uppdelad i block. Man pluggar in sig på ett speci-

ellt ämne och tentar sedan av det, men sedan glömmer man det man lärt sig ganska snabbt. 

Han skulle önska att de vi redan tentat av följs upp och integreras även senare i utbildningen. 

Även datakunskaperna, t ex användandet av RAR anser han måste underhållas under hela 

utbildningen. Tobias uppskattar de föreläsningar som har varit på utbildningen. Det finns 

dock någon som inte har hållit måttet, men de allra flesta tycker han har varit intressanta och 

han har även haft stor nytta av dem efteråt. 

 

På polisutbildningen undervisar lärarna med hjälp av casemetodiken. Detta tycker Tobias 

fungerar bra, men han kan ibland känna att det dras lite väl långt. Ibland startar ett moment 

med en praktisk övning utan kunskaper om det aktuella ämnet och det gör att man känner att 

man misslyckats med övningen. Tobias anser därför att man även borde ha en uppföljande 

övning där man har fått andra förutsättningar och mer kunskap från början, ”gör om gör rätt”. 

Tobias säger att han gärna skulle se att polisutbildningen innehöll fler praktiska övningar men 

har överseende med att detta kanske inte är möjligt ur ekonomisk och tidsmässig synpunkt. 

Kontakten med myndigheterna genom fältstudier och myndighetsträffar på skolan anser han 

fungerar bra. Till skillnad från distansutbildningen har inte eleverna på polisutbildningen kon-

takt med poliser i tjänst i samma uträckning. Eleverna i Umeå frågar istället en lärare på sko-

lan. Detta tror Tobias kan medföra att eleverna på distansen färgas av hur just den polisen 
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väljer att jobba istället för att få ett ”studieanpassat” svar som hänvisar till lagboken. Det posi-

tiva å andra sidan är att man får den verkliga bilden av hur det går till på ”fältet” där den en-

skilde polisen arbetar och en blandning av detta vore kanske att föredra? 

 

På polisutbildningen byter man basgrupper inför varje termin. Tobias tycker att det är positivt 

att göra på det sättet, dels för att man lär sig att anpassa sig och dels för att man får nya erfa-

renheter av hur olika grupper fungerar. Det är bra att jobba tillsammans med folk som har 

olika bakgrund, någon kanske har jobbat på häktet, en annan är förälder osv. Ur grupprocess-

synpunkt är det enligt Tobias mindre bra att byta grupper, man kommer inte så långt med pro-

cessen innan man måste byta grupp. Att som distanseleverna bara vara 4 st tror han kan vara 

negativt ur den aspekten att man diskuterar och tänker i samma spår hela tiden.  

 

Lärarna på polisutbildningen är enligt Tobias överlag bra. Han upplever stämningen mellan 

lärare och lever som öppen och trevlig och anser att det är högt till tak. Han säger dock att han 

upplevt att de lärare som har hand om de praktiska momenten är de man fått bäst kontakt med. 

Han tycker att det märks att de flesta lärare tycker att det är roligt att undervisa och att de är 

motiverade. Han tror också att det är lättare att få in utomstående kompetenta lärare i och med 

närheten till Universitetet och dess olika fakulteter.7 

 

2.4 Kommer vi ut till myndigheterna med samma förutsättningar? 

 

Det genomgående svaret bland eleverna är att det beror mer på individen i sig än på vilken 

utbildningsform man har gått. 

 

De elever som går eller har gått distansutbildningen tror att alla kommer ut med samma förut-

sättningar till aspiranten. De tror inte att det är någon skillnad rent färdighetsmässigt då de 

gått klart utbildningen. De menar på att man kan slöa sig igenom båda utbildningarna och det 

är mycket eget ansvar om man vill klara sig ute i samhället som polis. Det blir helt enkelt vad 

man gör det till. 8 

 

                                                
7  Intervju med Tobias från polisutbildningen i Umeå 
8 Intervju med Malin, Victoria, Johan och Carina från distansutbildningen i Norrbotten 
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Tobias tror inte att vi kommer ut till myndigheterna med samma förutsättning, detta eftersom 

utbildningarna har så pass olika upplägg. Exakt vad som skiljer då man kommer ut från sko-

lan kan han inte svara på men är övertygad om att det finns olikheter. Han tror också att det 

skiljer sig mellan de olika skolorna, Umeå, PHS i Stockholm, Växjö. Däremot tror han att alla 

har liknande grund eftersom det finns en miniminivå på alla skolor. Han säger vidare att efter-

som man på den ena skolan kanske har mer av ett ämne än en annan så gör ju det att man blir 

säkrare på just det, men överlag jämnar det ut sig.9 

 

Robert Lindman är 26 år gammal och har gått på polisutbildningen i Umeå, numera aspirant i 

Boden tror att det är en stor skillnad på färdigheter när det gäller skyttet och vapenhanteringen. 

Detta märktes då de hade kompetensprov på myndigheten. Han tror att distansen har en fördel 

eftersom de har mindre grupper. I Umeå upplevde han att om man klarade kompetensen och 

inte hade några stora problem med skyttet fick man inte någon mera hjälp, även fast man kan-

ske inte sköt så bra. Han upplever att bara på en timme på myndigheten fick han mer hjälp än 

han fått under hela skoltiden i Umeå. Robert tror att det är en stor fördel att byta grupp inför 

varje termin eftersom man även i det framtida yrket kommer att arbeta med många olika kol-

legor. Robert tror inte att det är någon skillnad kunskapsmässigt beroende på vilken utbild-

ning man gått, utan snarare att det har med personligheten att göra. Alla är bra på olika saker, 

vissa saker är man mer intresserad av helt enkelt. Han tror att man är lika förberedd, eller kan-

ske lika lite förberedd.10 

 

Niklas anser att distanseleverna inte har riktigt lika omfattande teoretisk grund att stå på. I 

Umeå får man mer djupgående och mer omfattande kunskaper. Deras teoretiska kunskaper 

återspeglas mycket i hur man jobbar i just Norrbotten. I de praktiska momenten (vapen, själv-

skydd och bilkörning) slår de oss däremot med hästlängder. Detta beroende på att de har fått 

mer och intensivare träning med instruktörerna. När det gäller radio tror Niklas att eleverna på 

distans får mindre utbildning är de som studerar vid polisutbildningen.11 

 

Stefan Ström, Polisinspektör, arbetar som yttre befäl samt handledare vid polisen i Luleå.  

Stefan har varit handledare för aspiranter som studerat vid polisutbildningen i Umeå, PHS 

samt vid distansutbildningen i Norrbotten. Han tycker att PHS/distans är mer ordningsinrikta-

                                                
9 Intervju med Tobias från polisutbildningen i Umeå 
10Intervju med Robert, aspirant som gått polisutbildningen i Umeå 
11Intervju med Niklas från polisutbildningen i Umeå 
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de än Umeå. Han tycker inte att det ena behöver vara sämre än det andra men tycker att olika 

stora städer kräver olika sorters förberedelser från skolan. Ju mindre ort man jobbar på desto 

mer ”allpolis” blir man. I de större städerna gör man sin insats för att sedan lämna över till 

någon annan. I de mindre städerna får man följa med hela vägen och då kanske man behöver 

mer kunskaper utöver det ordningspolisiära. Båda utbildningsformerna är dåliga på att utbilda 

i blanketter och avrapportering, men det brukar alltid ordna sig ute på myndigheterna. Umeå 

har utbildning i drogtecken och symptom, vilket inte finns på PHS/Distans. Myndigheten i 

Norrbotten har fortfarande inte lyckats lösa det så distanseleverna får klara sig utan och istäl-

let jobba på ett annat sätt. Istället för ögonundersökning kan man bygga upp en skälig miss-

tanke för att sedan ta med till kroppsbesiktning. Stefan har förståelse för hur de på PHS har 

lagt upp sin utbildning och ser inget fel i det.  

 

Skillnaden i kunskaper tror han inte har att göra med vilken utbildning man gått utan påverkas 

istället av ålder och kön. Distanseleverna är mestadels några år äldre. De har mer livserfaren-

het och är därmed lite säkrare på sig själva och vilka de är. De har dessutom varit knutna till 

myndigheten redan under utbildningen, vilket gör att de känner folk sedan innan och behöver 

inte lägga lika mycket energi på det under aspiranten. Han upplever utan att generalisera att 

tjejer är lugnare och tänker hellre efter en gång extra. Killar rusar lättare in i saker utan att 

först tänka efter. Även de över 30 år upplever han som lugnare.12 

 

2.5 Hur ser framtiden ut för distansutbildningen? 

 

Distanseleverna i termin fyra tycker att distansutbildningen är ett bra alternativ till den vanliga 

utbildningen. De tror att distansutbildningen kommer att utökas och att efterfrågan kommer 

att bli större. De ser ljust på distansutbildningens framtid.13 

 

För Carina var distansutbildningen det enda sättet att utbilda sig till polis. Hon tror att det är 

så för många och därför måste distansutbildningen vara kvar och fortsätta att utvecklas. 

Carina tror att det är ett måste med distansutbildningen för att rekrytera folk till de mindre 

orterna. Hon tycker inte att kraven ska sänkas för att få de som redan bor på de mindre orterna 

att söka. Det hon tror behövs är mer reklam och informationen om polisyrket och ansöknings-

                                                
12 Intervju med Stefan, polisinspektör i Luleå 
13 Intervju med Malin, Victoria och Johan från distansutbildningen i Norrbotten 
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förfarandet. Hon upplevde under sin ansökningstid att det inte gick att hitta information om 

distansutbildningen. I slutet av hennes antagningsförfarande påpekade hon detta för rekryte-

ringsgruppen och fick då till svar att det fanns information på polisen hemsida. 

Hon fick medhåll från tre medsökande om detta att det inte fanns någon information. En 

vecka senare kom det ut information på hemsidan men absolut inte tillräckligt enligt Carina.14 

 

Tobias ifrågasätter syftet med distansutbildningen eftersom det inte finns någon garanti för 

eleverna att komma till sin hemort. Han tycker att det är bra att de som inte hade kunnat utbil-

da sig till polis nu får möjlighet till det. 

 

Robert tror att det är viktigt för Norrbottens polismyndighet att ha en distansutbildning för att 

få folk till länet. Det är bra för dem som har hus och familj och därmed ingen möjlighet att 

flytta. Däremot tycker han inte att det får tummas på kvaliteten för att rekrytera poliser till 

bristorterna. Hans förslag är att man redan vid antagningen till utbildningen kan få sin placer-

ing på en polisstation.15 

 

Niklas tycker att Norrbotten är dålig på att marknadsföra polisyrket. Han tror att det går att 

rekrytera folk från bristorterna. T ex att någon som är från Överkalix och vill stanna där, 

uppmuntras att söka till utbildningen istället för att placera någon där ofrivilligt. Det krävs 

mer information om polisyrket och aktiva rekryterare för att detta ska uppnås. Detta innebär 

att Norrbotten skulle behöva mer inflytande i ansökningsförfarandet och rekrytera sina ”egna” 

studenter.16 

 

Stefan tycker att det grundläggande syftet med distansutbildningen, dvs. att rekrytera poliser 

till bristorter är bra. Han anser dock att detta inte riktigt fungerar som det ska. Distanseleverna 

är inte knutna till Norrbotten, utan kan söka vilken myndighet som helst. Det är fortfarande 

svårt att få folk till bristorterna. Distansutbildningen utökas efterhand och det tycker Stefan är 

ett tydligt tecken på att det behövs en sådan utbildningsform. Regeringens krav på fler poliser 

kommer nog att medföra att utbildningen blir kortare. Det är redan en skillnad i upplägget 

                                                
14 Intervju med Carina, aspirant som gått distansutbildningen i Norrbotten 
15 Intervju med Tobias från polisutbildningen i Umeå 
16 Intervju med Niklas från polisutbildningen i Umeå 
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mellan de olika utbildningsorterna och han tror att en utökad distansutbildning kommer bidra 

till att skillnaderna blir betydligt större.17 

 

Inför hösten 2007 planeras en till distansutbildning i Norrbotten. Upptagningsområdet är 

kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala. Rekryterarna i Norrbotten inväntar 

resultat från tester och antal personer som sökt distans från detta upptagningsområde. Först då 

bestäms det om det ska bli ännu en distansutbildning i Norrbottens län.18 

 

2.6 Kritisk granskning av resultatet 

 

Vårt arbete bygger mestadels på längre intervjuer vilket innebär att det vi fått fram är person-

liga åsikter. För att få mer övergripande svar om distansutbildningen hade vi kunnat fråga ett 

större antal personer. Vi valde att fråga färre personer för att få mer kvalitet på intervjuer-

na/samtalen. Vi hade dessutom begränsat med tid. Vi anser att det är viktigare att få empirisk 

fakta istället för att läsa oss till kunskap om distansutbildningen. På detta sätt har vi fått en 

känsla av hur det är att gå på distansutbildningen i Norrbotten, hur deras vardag ser ut och hur 

det fungerar rent praktiskt. Vi upplever att de vi intervjuat försökt att vara objektiva när de 

svarat på våra frågor och de har ingående berättat hur deras utbildning är upplagd. De har be-

svarat frågor om sådant som de har erfarenhet av, t ex hur det är att studera på distansutbild-

ningen. Det eleverna berättar om deras utbildning är färskvara, det betyder att upplägget för 

kommande distanselever inte behöver se likadant ut. Bara under tiden de intervjuade eleverna 

har gått utbildningen har den förändrats från termin till termin. 

 

Även fast vi inte intervjuat något större antal personer har vi fått med åsikter från nuvarande 

elever på Distansutbildningen och polisutbildningen, aspiranter som gått de båda utbildnings-

formerna, handledare med erfarenhet av aspiranter från båda utbildningsformerna, samt elev 

som gått både distans och på skolan. 

 

När det gäller frågan om skillnaderna mellan de olika utbildningarna är det bara Niklas som 

vet hur det. De andra vi har intervjuat kan inte veta utan mest spekulera vilka skillnader som 

                                                
17 Intervju med Stefan, polisinspektör i Luleå 
18 Camilla Bohnsack, rekryteringsansvarig för  polismyndigheten i Norrbottens län 
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finns. Vi anser dock att vi fått en tillräckligt bra bild för att kunna dra slutsatser om de olika 

utbildningsformerna och hur de skiljer sig åt. 

 

3. Diskussion 
 

Efter att ha läst in oss på hur distansutbildningen egentligen fungerar och pratat med personer 

som har erfarenheter från denna utbildning känner vi oss nu redo att göra en avslutande dis-

kussion. Diskussionen består av tankar och funderingar från oss och de vi har intervjuat. 

 

Vapenutbildningen vid distansutbildningen är betydligt mer omfattande än i Umeå. Vid ut-

bildningen i Umeå har eleverna totalt 96 timmar schemalagd vapenträning, lektionerna be-

drivs i halvklass (12 elever) med 1-2 instruktörer att tillgå. Eleverna som läser på distans i 

Norrbotten har nästan dubbelt så många timmar, är 4 st elever samt har 2 instruktörer att tillgå. 

En annan skillnad är att eleverna på distans övar särskilda moment fler gånger än eleverna i 

Umeå, t ex enhandsskytte, mörkerskytte, skydd och skyl mm. De får öva tills dom känner sig 

någorlunda säkra. Sedan en tid tillbaka filmas även eleverna under vapenlektionerna och kan 

därmed se sig själv agera och se brister mm. Att distanseleverna har så pass många fler tim-

mar och får öva samma moment flera gånger beror i grunden inte på annorlunda schemalägg-

ning och beräknat antal timmar utan på att de instruktörer som finns i Boden är extra engage-

rade. På grund av den stora skillnad som är mellan utbildningsformerna är det mycket troligt 

att eleverna på distans är säkrare och känner sig mer bekväma i sin vapenhantering. Detta har 

vi också hört sägas under intervjuerna. I och med att det även skiljer sig i utbildningstimmar 

och tillgång till instruktörer mellan utbildningarna när det gäller självskydd och bilkörning 

drar vi slutsatsen att distansstudenterna är säkrare även där. 

 

På distansutbildningen tillhör man samma basgrupp under 4 terminer. I Norrbottens fall inne-

bär detta att de 4 elever som studerar där arbetar tillsammans hela utbildningen igenom. 

Detta är en stor skillnad mot utbildningen i Umeå där tillhör en basgrupp med 6 elever, denna 

basgrupp skiftar inför varje termin. I Umeå finns dessutom 4 st klasser med 24 elever i varje, 

det skiftas även mellan dessa. Vi tycker att det är viktigt att byta grupper och därmed samar-

beta med nya människor med andra erfarenheter och synpunkter. Om man arbetar tillsammans 

med samma personer under 4 terminer blir det lätt att man har samma sorts tänk hela tiden. Vi 

tror dock att det kan vara positivt ur den synpunkten att om man känner varandra väl blir arbe-
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tet mer effektivt och man kommer längre i grupprocessen. Vi tror å andra sidan att det kan 

vara nyttigare att testa på fyra olika grupprocesser än att komma långt i en. 

 

Föreläsningar på distansutbildningen är i det närmaste obefintliga, de elever vi intervjuat räk-

nar till ca fyra st sammanlagt under snart 4 terminer. Dock får de ibland föreläsningar på 

DVD skickat till sig från PHS. Deras motsvarighet till polisutbildningens föreläsningar är att 

de istället själva får uppsöka lämpliga personer för studiebesök. Detta kan vara hos t ex en 

åklagare, utredare, kvinnojour mm. Vi tror att det är en fördel att vara 4 personer istället för 

96 då man möter dessa människor. Distanseleverna får en närmare kontakt med de som stu-

diebesöket sker hos i och med att de är så få, det torde vara lättare att ställa frågor och få 

igång en diskussion. Vi tror dock att de föreläsare vi har är med förberedda på att undervisa 

och har ett annat pedagogiskt upplägg. Dessa föreläsare är erfarna och vana att presentera sitt 

ämne utifrån ett utbildningsperspektiv. De vi pratat med skulle gärna ha fler föreläsningar, 

speciellt i uppstarten i ett moment för att underlätta kommande studier. Vi upplever trots att vi 

också jobbar efter casemetodiken, att föreläsningarna genom att servera oss kunskap underlät-

tar studierna och vårt agerande i olika case. Detta upplevde vi blev extra tydligt under trafik-

momentet samt momentet drogtecken och symptom. En del av våra föreläsare är inhyrda från 

andra delar av Sverige för att föreläsa för just oss, detta går distanseleverna miste om. Vi tror 

att studenterna på polisutbildningen gynnas av fler föreläsare med olika infallsvinklar då detta 

troligtvis ger en större kunskapsbredd.  

 

Distanseleverna i Norrbotten sitter oftast i ett rum på Luleå polisstation. Då det dyker upp 

frågor är det enkelt att fråga någon person i huset, då där finns både åklagare, utredare och 

ordningspoliser. De upplever detta som enklare än att kontakta lärarna på PHS. Att alltid ha 

närhet till poliser i tjänst tror vi är positivt då de troligtvis får ett direkt svar, men vi tycker att 

man ska ha i åtanke att svaren de får kan baseras på hur man jobbar i just Norrbotten. Vi tror 

dock att det är bättre att först få en kunskapsgrund som är mer generell för hela landet. Även 

informationen som hämtas från studiebesöken tror vi kan färgas av att de mestadels sker 

lokalt i Norrbotten.  

 

Kontakten mellan lärare och elever på de olika utbildningarna ser givetvis inte likadan ut. På 

polisutbildningen träffar vi lärarna i princip dagligen, detta medför en mer naturlig kontakt. 

Har vi en fråga kan vi ställa den i anslutning till en lektion eller enkelt söka upp dem på sko-

lan. Det verkar som att det även för distanseleverna finns goda möjligheter till kontakt men på 
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ett lite annorlunda sätt. Vi upplever att distanseleverna precis som vi behöver hjälp från lärare, 

men att de då hellre frågar någon polis i huset. Då kontakt sker via mail är det svårt att få fram 

exakt hur man menar och det är lätt att det blir missförstånd. Vid telefonkontakt kan man bli 

frustrerad över att inte kunna visa och förklara frågan på rätt sätt. Träffar man läraren person-

ligen finns det utrymme för missförstånd och diskussion fram till rätt svar. Alla verkar över-

ens om att man får ett bättre svar då man frågar någon personligen än när kontakten sker på 

annat sätt. 

 

Att studera på distans kräver ett stort engagemang och mycket självdisciplin. Genom att prata 

med distanseleverna har vi förstått att de själva har ett mycket stort ansvar för kunskapsin-

hämtningen. Eftersom det inte finns några klara riktlinjer krävs det att man läser enorma 

mängder litteratur för att komma fram till rätt svar. Till skillnad från oss på polisutbildningen 

har de inget fast schema. De planerar själva sina dagar för att hinna med uppgifter, studiebe-

sök mm. Givetvis skiljer det sig eleverna emellan hur mycket tid de lägger ner på studierna, 

precis som det gör på polisutbildningen i Umeå. Det finns tyvärr möjligheter att glida igenom 

båda utbildningsformerna med minsta möjliga ansträngning. Det är förmodligen inte alla som 

skulle klara av att läsa på distans. Att i hemmiljö klara av att lägga allt annat åt sidan och kon-

centrera sig på studierna motsvarande vår tid i skolmiljö kräver mycket av eleven. 

 

3.1 Slutsats och förslag 

 

Vår första reflektion kommer redan då vi skall börja faktainhämtningen till vårt arbete - in-

formationen om distansutbildningen är bristfällig. Det lilla vi fick fram genom att söka på 

polisens hemsidor på Internet räckte inte långt för att göra oss införstådda med hur det egent-

ligen fungerar. Av det kan vi dra slutsatsen att även de som ska eller funderar på att söka har 

svårt att få en bild av vad det innebär att studera på distans. Viss grundläggande information 

finns, vi anser dock att den är missvisande i vissa fall. Det står bl a att ”den utbildning du får 

är precis samma som utbildningarna i Solna, Växjö och Umeå”19 Vi tycker att informationen 

ska utökas så att de som söker distans har en klar bild över hur vardagen fungerar och vad 

som egentligen krävs av en distanselev. Redan under antagningsförfarandet tycker vi att in-

formation om distansutbildningen ska ges till intresserade i större utsträckning än vad det görs 

idag, så att det inte blir någon överraskning när eleven sedan påbörjar sin utbildning. Vårt 
                                                
19 http://www.polisen.se/mediaarchive/1684/3836/29874/Bli_polis_nu.pdf 
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förslag är att anpassa intervjuerna efter vilken utbildningsform man söker. T ex att rekryterar-

na frågar den sökande om de tror att de har och är införstådd med vad som krävs av en di-

stanselev. 

 

Syftet med distansutbildningen är att rekrytera poliser till Norrbottens län, då framför allt till 

bristorterna. Vår tolkning är att detta syfte inte riktigt uppfylls på det sätt det är tänkt. Di-

stanseleverna söker sin aspirantplats som alla andra och är därmed inte bundna till lä-

net/bristorterna. Bara för att man studerat på distansen innebär inte det att man vill göra sin 

aspirant och fortsatta PA-tjänst på en bristort. Alla vi pratat med är dock rörande överens om 

att distansutbildningen behövs för att människor som inte har möjlighet att börja studera vid 

någon av de tre skolorna i Umeå, Stockholm, Växjö ska kunna utbilda sig till polis. För alla 

de som har familj, hus och andra sociala kontakter som gör det praktiskt taget omöjligt att 

flytta är distansutbildningen enda alternativet. Vi tror därför att syftet kanske istället handlar 

om att vissa personer ska kunna bli poliser mer än att rekrytera poliser till Norrbotten (bristor-

ter). Norrbottens polismyndighet skulle behöva marknadsföra sig bättre bland länets invånare 

och då främst på bristorterna. Det finns nog många norrbottningar som skulle bli bra poliser 

men behöver en knuff till att skicka in en ansökan. Då tänker vi på dem som bor i t ex Över-

kalix, där det är brist på poliser. Kan man plocka upp intresset hos dem, finns en stor chans att 

de blir kvar på orten efter utbildningen. Så som det är nu skickas poliser dit som hellre skulle 

vilja vara kvar på sin hemort. Vi tycker att de poliser som nu jobbar på bristorterna kan hjälpa 

till med den rekryteringen, de känner till invånarna och vet säkert någon som skulle vara 

lämplig för yrket. Vi menar inte med detta att kraven på de sökande på något sätt ska sänkas, 

utan tror att det redan finns lämpliga personer runt om i länet. På detta vis placeras folk i 

bristorterna på eget initiativ och det skulle även medföra att omflyttningen av personal skulle 

bli betydligt mindre. För att vårt förslag skall vara möjligt att genomföra måste Norrbottens 

polismyndighet få inflytande över vilka som skall antas till distansutbildningen. Ett sådant 

inflytande tror vi kräver ett stort engagemang från myndigheten.  

 

Eleverna i termin 4 på distansutbildningen upplever att det under veckorna i Stockholm är 

mycket dötid. Vi tror att tiden i Stockholm kan utnyttjas på ett bättre sätt. Eftersom de lägger 

mycket pengar på dessa veckor vill de ju få ut maximalt av dem. Med tanke på de få föreläs-

ningar de haft hade de kunnat vara med på de föreläsningar som hålls för eleverna på PHS 

under dessa veckor. Vi anser att när PHS planerar in sina föreläsningar kan de försöka anpas-

sa och lägga de viktigaste när distanseleverna befinner sig i Stockholm.  
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3.2 Avslutande tankar 

 

Vårt syfte med detta arbete var att lära oss hur polisens distansutbildning fungerar. Vi har med 

hjälp av intervjuer och fakta kommit fram till att vissa moment inom utbildningen är bättre än 

polisutbildningen vid Umeå universitet och vissa är sämre. Vi kommer inte ut till myndighe-

terna med exakt samma förutsättningar, men vår helhetsbedömning är att det är en likvärdig 

utbildning. Tack till alla som har ställt upp med intervjuer och material! 
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