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1. Inledning  
 

Dagens polisverksamhet har en spännvidd som få andra yrkesområden. De fundamentala 

uppgifterna att skydda, hjälpa och ställa till rätta kompletteras ständigt med nya 

arbetsuppgifter. Organisationen förändras. Avancerad teknisk utrustning kommer till 

användning. Yrkesutbildningen anpassas därefter. Polisens uppgifter är så skiftande att det 

finns plats och krävs väldigt olika begåvningar och intressen. Men det finns en uppenbar risk 

att vi får poliser som är väldigt lika varandra. Poliser som är bra på samma saker och som har 

samma intressen och som till och med ser likadana ut. Vi ska i denna uppsats skriva om 

polisutbildningens historik, polisrekrytering samt om polisutbildningens framtid. Varför har 

vi då valt att skriva om detta ämne? Vi tror att polisutbildningen kommer att förändras ganska 

radikalt de närmaste åren. Inte mycket är skrivet i ämnet men en utredningsgrupp håller på att 

arbeta fram ett förslag på hur en högskoleinriktad polisutbildning skall kunna komma att se ut. 

Vi vill med denna uppsats föra fram våra synpunkter på vad vi tycker vore intressant att se 

ändringar på, när polisutbildningen får högskolestatus, som vi tror kommer få genomslag 

inom en inte allt för lång framtid.  

 

 

1.1 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att följa utvecklingen av polisens rekrytering till grundutbildningen och 

kunna föra en diskussion om vad vi anser vore lämpliga förändringar i rekryteringsförfarandet 

och polisutbildningen i framtiden. Syftet skall vi försöka besvara genom dessa frågor: 

• Hur har polisutbildningen bedrivits genom tiderna? 

• Rekryteras man till yrket eller polisutbildningen? 

• Kan rekryteringen breddas för att passa fler? Behöver man genomgå ordinär 

polisutbildning för att arbeta med samtliga polisiära uppgifter? 

 

 

1.2 Avgränsning 

 
Eftersom vi har valt att rikta in oss på polisutbildningens grundutbildning, kommer vi inte att 

uppmärksamma polisutbildningens vidareutbildningar. 
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1.3  Metod 

 
Vi har delat upp vår uppsats i tre steg. Som steg ett läste vi in oss på historiken runt 

poliskskolans rekrytering och tittade närmare på hur olika utredningar har förändrat innehållet 

i utbildningen. Vi har valt att skriva om detta under polisutbildningens historik i uppsatsen.  

 

Som steg två samlade vi in bakgrundsinformation angående polisutbildningen för att få en 

övergripande blick om den nuvarande situationen när det gäller grundutbildningen och 

rekryteringen till den. Vi har tagit del av en samling rapporter gällande omstrukturering av 

polisutbildningen, sökt information via Polisförbundet, PHS och artiklar i olika tidningar. Vi 

har talat med personer som arbetar aktivt med rekrytering inom polisen, Katarina Gradin, 

rekryterare Västernorrlands län, Ingmar Bergman, polishögskolan Solna, RPS 

(rikspolisstyrelsen), Pliktverket och Högskoleverket. Vi har även via telefon, kontaktat en av 

de personer (utredningens sekreterare) som i nuläget arbetar med förslaget på hur 

polisutbildningen helt eller delvis kan omvandlas till en regelrätt högskoleutbildning.  

 

Som steg tre genomförde vi vår undersökning. För att får en inblick i hur poliser uppfattar 

polisskolans grundkurs, valde vi att göra telefonintervjuer med fem slumpvis utvalda personer 

i befälsbefattning, i olika delar av landet. Anledningen till att vi har valt intervjuer är att syftet 

med uppsatsen är att få en inblick i hur aktiva poliser uppfattar polisutbildningens grundkurs. 

Intervjumetod ansåg vi vara den bästa användbara metod som vi kunde utnyttja. Motivet till 

metodvalet har inte varit att dra en generell slutsats, utan endast spegla dessa polisers 

uppfattning om polisutbildnings grundkurs. Med intervjuer har vi haft chans att reda ut 

missförstånd och kunna fördjupa frågorna. Genom att vi valde att intervjua poliserna innan de 

hade chansen att förbereda sig samt att de inte visste hur frågorna var utformade, tror vi att vi 

kan ha gjort resultaten mer varierande och spännande. Intervjusvaren skrevs ned för hand men 

för att underlätta läsningen i delen undersökning (se avsnitt 3) har vi valt att redigera de 

intervjuades svar.  

 

Intervjuerna har varit av samtalskaraktär och har tagit ca 10 minuter var. Som stöd vid 

intervjuerna har vi använt oss av diskussionsfrågor (se bilaga 1). 
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1.3.1 Metodproblem 

 

Ett problem som vi har stött på under arbetets gång är att det inte finns så mycket skriftlig 

information angående polisutbildningens grundutbildning. Vi har fått använda oss av muntliga 

källor i stor utsträckning.  

 

Vi har valt att intervjua fem personer för att få en inblick i hur poliser uppfattar polisskolans 

grundkurs. Att vi inte använt oss av ett större antal poliser att intervjua, kan vara ett problem, 

när det gäller att sammanställa resultatet av undersökningen. Att vi har valt att inte intervjua 

polisstudenter kan också vara ett problem, genom att vi nu endast beskriver grundutbildningen 

utifrån vad yrkesaktiva poliser vet och anser. 

 

 

1.3.2 Begreppsdefinition  

 

För att underlätta läsningen av uppsatsen klargör vi begreppen polisutbildningens grundkurs 

och grundläggande högskoleutbildning. 

 

Polisutbildningens grundkurs omfattar fem terminer, där fyra genomförs på skolan och den 

sista ute på någon polismyndighet i form av en praktiktermin. Grundutbildningen är bred och 

innehåller såväl praktiska som teoretiska avsnitt. Bland kurserna ingår exempelvis juridik, 

beteendevetenskap, kriminologi, poliskunskap, akutsjukvård, självskydd, polisbilskörning och 

vapenhantering. (Westelius, 2006).             

 

Grundläggande högskoleutbildning syftar bl.a. till att ge studenterna förmåga att göra 

självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa 

problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. En generellt högre 

utbildningsnivå kan av den anledningen vara till fördel för polisverksamheten. Samtidigt 

ställer polisyrket krav på den sökande utöver vad som skall vara uppfyllt vid antagning till en 

högskola. Goda studieresultat är bara en av många faktorer som i dag vägs in vid antagning 

till polisprogrammet. (Dir.2006:10) 
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2.  Polisutbildningens historik  
 

Vi har valt att skriva om polisutbildningens utveckling från 1900-talets början och framåt och 

även titta närmare på högskolestatus och breddad utbildning.  

 

Ambrosiani (2004) skriver i sin rapport att det vid seklets början, då polisväsendet var 

kommunalt, fanns kurser för nyanställda under ledning av polisbefäl i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Helsingborg. I andra städer meddelades undervisning i den mån lämpliga 

polisbefäl fanns att tillgå. Landsbygdens poliser fick således sällan tillfälle till utbildning. 

Svenska polisförbundet påtalade 1903 den dåliga utbildningsstandarden och hemställde om 

inrättande av särskilda polisskolor under offentlig kontroll så skulle vara öppen för poliser 

från hela landet. Förslaget ledde inte till någon åtgärd från statsmakternas sida, men i oktober 

1910 öppnade polismästaren Von Schulz, efter samråd med Svenska Polisförbundet (SPF) en 

polisskola i Uppsala. Den finansierades i samarbete med SPF, Uppsala stad, där Uppsala stod 

för lokalerna och staten stod för statsbidrag. 1915 inrättades i Stockholm en polisskola för 

utbildning främst av stadens poliskår. Denna skola omorganiserades 1926 i samband med 

tillkomsten av den första egentliga polislagen 1925. Skolan tillhörde fortfarande Stockholm 

polisverk, men staten tog det ekonomiska ansvaret och utfärdade ett regelverk för skolan. Av 

detta regelverk framgick bl.a. att den skulle vara öppen för alla polismän i riket. 1928 

inrättades i Göteborg i kommunal polisskola. Statsbidrag utgick till denna under förutsättning 

att ett visst antal studerande från annan ort än Göteborg antogs.  

 

1938 omorganiserades skolan i Stockholm efter utredningen SOU 1938:1. I och med 

omorganisationen blev skolan ett statligt verk under socialdepartementet och blev därmed 

statens polisskola. Enligt dåtidens kursplan skulle skolan stå för teoretisk och praktisk 

polisutbildning och utveckla de karaktärsegenskaper och uppförande som ansågs nödvändiga 

för en polisman. (Ambrosiani, 2004) 

 

1952 kom en ny utredning och som en konsekvens av denna utredning omorganiserades 

statens polisskola. Två år senare trädde denna omorganisation i kraft och denna innebar att en 

huvudskola i Stockholm skulle ge en allmän utbildning som förutom grundutbildning också 

innehöll olika slag av vidareutbildningar och specialkurser för befälsutbildade poliser. 

Därutöver skulle i första hand grundutbildning ges vid avdelningsskolor i Göteborg, Malmö, 
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Norrköping, Örebro, Gävle och Luleå. Grundutbildningen var från början 21 veckor och i 

utbildningen ingick ett särskilt praktiskt moment som i regel var förlagd till residentsstadens 

poliskår. Detta varade i åtta år då ytterligare en utredning gjordes. I och med denna utredning 

hade polisen förstatligats och Rikspolisstyrelsen skapades som en övergripande myndighet. 

Statens polisskola hamnade då under nyskapade myndigheten. Avdelningsskolorna 

avskaffades och all grundutbildning hamnade i Stockholm. Specialkurser av flera slag 

skapades, de flesta i Stockholm, men viss kursverksamhet förlades ute i landet t.ex. 

motorutbildning i Strängnäs och hundutbildning i Sollefteå. Grundutbildningen blev nu 32 

veckors teoretisk utbildning i konstapelkurs 1, följt av åtta veckors praktikutbildning i 

Stockholm polisdistrikt och Stockholm län och därefter tre veckor i konstapelkurs 2. 

(Ambrosiani, 2004)  

 

 

1972 skedde nästa förändring, då statsmakten beslutade att den tidigare 43 veckor långa 

grundutbildningen med sju veckors praktik, skulle ersättas med 40 veckor teoretisk utbildning 

som sedan följdes av två års alterneringstjänstgöring med ett år vardera vid kriminal- och 

ordningspolisavdelning i distrikt. Denna alterneringstjänstgöring betygssattes, liksom 

grundutbildningen, i en tregradig skala. Den tid som man sparade in på detta utnyttjades 

främst till utökad utbildning i kriminalpolistjänst. Titel som polis fick man redan efter den 

teoretiska grundutbildningen, men först efter alterneringstjänstgöringen var man behörig att 

söka tjänst som extra ordinarie polis. (Ambrosiani, 2004)  

 

I slutet av 1970-talet skedde en omorganisation av utbildningar vid universitet och högskola. 

Då tillkom många av de yrkesinriktade högskolorna och den eftergymnasiala utbildningen 

fick till stora delar högskolestatus. Som en följd av denna utveckling och den polisutredning 

som gjordes 1975 tillsattes en arbetsgrupp mellan universitets- och högskoleämbetet och 

Rikspolisstyrelsen angående polisutbildningen. Arbetsgruppen lade 1982 fram en rapport som 

förslag till en framtida polisutbildning. 1985 förlängdes grundutbildningen som en följd av 

denna rapport och alterneringstjänstgöringen förkortades till 18 månader och lades som 

praktikutbildning i den förlängda grundutbildningen. Under praktiken lades också ett avsnitt 

om två till fyra månaders samhällspraktik. Grundutbildningen inleddes nu med grundkurs I 

bestående av tio månaders teoretisk utbildning. Efter praktikutbildning på 18 månader följde 

sedan fem månaders teoretisk utbildning i grundkurs II. I praktikutbildningen ingick 

tjänstgöring vid kriminalavdelningen och ordningspolisavdelningen med minst sex månader i 
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vardera samt samhällspraktik på två månader. Denna skulle göras vid en, eller om det skulle 

finnas särskilda skäl för det, två myndigheter utanför polisväsendet. I utbildningsförordningen 

gavs vidare Rikspolisstyrelsen rätt att besluta om antagning till grundutbildningen samt om 

utbildningsplaner, betyg och examination. (Ambrosiani, 2004) 

 

År 1991 reviderades utbildningsplanen för grundutbildningen, den reguljära 

vidareutbildningen upphörde och polishögskolan fick medgivande från regeringen att bedriva 

uppdragsutbildning. Från hösten 1994 fick polisaspiranter på egen hand finansiera de första 

två terminernas studier. De var under dessa terminer dock anställda men hade C-löneavdrag. 

Först från och med praktikutbildningen fick de lön. (Ambrosiani, 2004)  

 

År 1997 kom den Koppska utredningen (Ny grundutbildning för poliser) till följd av ett 

regeringsbeslut att uppdra åt Rikspolisstyrelsen att detaljplanera en ny grundutbildning för 

poliser med utgångspunkt i ovan nämnda utredning (Ds 1996:11). Efter medgivande av 

uppdragsgivaren gjordes vissa ändringar i förutsättningarna. Bland annat innebar den 

Koppska utredningen en förlängning av den totala utbildningstiden med en månad och att det 

gemensamma målet att bli polis borde användas som en motivationshöjande faktor för hela 

utbildningen. (Ambrosiani, 2004)   

 

Samma år redovisade en arbetsgrupp vid Rikspolisstyrelsen en utredning där man valde att gå 

ett steg längre än förslagen i ovan nämnda Ds 1996:11 genom att föreslå att hela 

polisutbildningen skulle utgöra högskoleutbildning. Denna förändring genomfördes dock ej 

men från och med 1998 genomförs polisens grundutbildning i samverkan med högskolan som 

uppdragsutbildning. Polisutbildningen omfattas dock inte av högskolelagen, 

högskoleförordningen eller övrigt för högskoleutbildning relevant regelverk. Det innebär 

också att många av de fördelar en högskoleutbildning i övrigt kan innebära inte gäller för den 

som genomgår polisutbildning. Samtliga polisutbildningar är idag dock 

studiestödsberättigande. Som en följd av allt detta inleddes hösten 2000 ett samarbete med 

Umeå universitet och hösten 2001 med Växjö universitet, dessa två utbildningsorter är 

utbildningar som bedrivs på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.  (Dir.2006:10) 
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3. Högskolestatus och breddad utbildning 
 
 

Efter beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006 skall det utredas huruvida 

polisutbildningen helt eller delvis kan omvandlas till en högskoleutbildning, så att den 

anpassas till de bestämmelser som gäller för en högskoleutbildning. Utredningen ska 

redovisas senast den 31 januari 2007. (Justitiedepartementet Dir. 2006:10)  

 

Stor del av polisutbildningen genomförs som tidigare är känt i samverkan med högskolan som 

en uppdragsutbildning. Skillnaden är att polisutbildningen inte omfattas av högskolelagen, 

högskoleförordningen eller för högskoleutbildning annat relevant regelverk. 

Att polisutbildningen inte går under dessa lagar och regler innebär först och främst att bara en 

viss del av det som studeras kan anses motsvara en högskoleutbildning. Många av de fördelar 

som kommer med att ha en högskoleutbildning i bagaget gäller i och med detta heller inte för 

den polisstuderande. Dock är samtliga polisutbildningar idag berättigade studiestöd. 

Idag innebär att ha grundläggande högskoleutbildning bland annat studenterna har förmåga 

till att göra egna, självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt kunna formulera, 

urskilja och lösa problem, samt att ha en hög beredskap till att möta förändringar i arbetslivet. 

 

Man menar att med högskolestatus på polisutbildningen kan man hålla en generellt högre 

utbildningsnivå, vilket skulle vara av fördel för polisutbildningen. En viktig sak att utreda är 

hur kraven för att antas till polisutbildningen ska se ut i framtiden, samt hur och när det ska 

ske. Att integrera polisutbildningen i högskoleväsendet skulle också kunna öppna många 

dörrar till möjligheter för specialiseringar och vidareutbildningar inom yrket. 

(Justitiedepartementet Dir. 2006: 10). Att ändra kraven på antagningarna så att fler olika 

personer skulle kunna ta sig in på utbildningen, samt möjligheter till specialinriktningar redan 

från start är några av de saker vi talade om när idén till denna rapport föddes. Med detta i 

tankarna ser vi fram emot att ta del av vad utredningen kommer leda till när den redovisas. 

 

När man talat med studenter vid samtliga av Sveriges polisutbildningar har det visat sig att: 

• Tre av fyra vill ha högskolepoäng för studietiden. 

• Sju av tio vill kunna få högskolepoäng för vidareutbildningar inom området. 

• Samtliga av de tillfrågade är positiva till mer praktik och fler praktiska övningar. 

(Polisförbudet, 2005) 
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Ett grundargument för att ge polisutbildningen högskolestatus är hur positivt det är för 

studenterna med universitetsmiljön. Universitetsmiljön erbjuder en öppenhet för studenterna, 

där möjligheten att lära känna personer från andra utbildningar blir större än när man 

avskärmar sig. I och med detta kan den polisstuderande bland annat i en sådan närhet lära sig 

”tala samma språk” som jurister, socionomer och andra yrkesgrupper, som man kommer att 

ha kontakt med i polisverksamheten. (Grundutbildning av poliser, 2005) 

 

Polisutbildningen i Umeå är delvis belagd på universitetsområdet och även på Umestans 

företagsby, på gamla I 20 området. Detta innebär att studenterna till största del läser de 

teoretiska ämnena på universitetsområdet och bedriver övningar, samt de praktiska momenten 

på Umestan. Närheten till universitetet gör att de polisstuderande kan utbyta många 

erfarenheter och funderingar med elever från andra utbildningar.   

 

Umeå universitet har helhetsansvar för polisutbildningens genomförande; innebärande bl.a. att 

lärarrekrytering, planering och utveckling av den administrativa och pedagogiska basen för 

utbildningen samt lokalplanering sker vid Arbetsenheten för Polisutbildningen vid 

universitetet. (www.polis.umu.se) Polislärare hämtas in från hela Sverige, samt att man har ett 

visst samarbete med sociala och pedagogiska utbildningar via lärares medverkan och även i 

samband med gemensamma kursmoment. (Grundutbildning av poliser 2005) 

Polishögskolan i Stockholm har gjort en del ansträngningar för att höja kvaliteten i lärandet i 

och med att man strävar mot att bli en akademisk utbildning. Man har samarbete med 

Södertörns högskola, man har arbetat med självvärdering enligt högskoleverkets kriterier, 

samt haft ett samarbete med Centrum för pedagogik i utvärderingsfrågor 

 

Att så många olika utbildningar på senare tid sökt att bli akademiska ger ytterligare vind i 

seglen för polisutbildningens framtid som högskoleutbildning. Exempelvis sjuksköterskor, 

SYO konsulenter, tandhygienister, bibliotekarier med mera vill också få högskolestatus. 

(Alvesson, 2006) Ovanstående kan användas som argument. Varför skulle inte 

polisutbildningen kunna bli akademisk om dessa kan?  Många uppfattar det som 

komplicerande att polisutbildningen idag tillhör Rikspolisstyrelsen, vilket kan ge sken av att 
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det är en internutbildning för polisen snarare än en grundutbildning dit alla kan söka. 

(Grundutbildning av poliser, 2005)  

 

Polisförbundet vill som många andra aktörer att polisutbildningen ska vara en drivande faktor 

och en fortsatt viktig kugge inom polisväsendet. Man pekar på att ett hinder idag är att 

polisutbildningen inte på samma sätt kommer åt den forskning som finns om polisverksamhet, 

utan istället måste förlita sig på t.ex. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för nya kunskaper i 

ämnen som rör polisverksamheten. Några av polisförbundets argument för att ge 

polisutbildningen högskolestatus är att polisen behöver komma åt forskningen och den som 

vill ska ha möjlighet att forska inom ramen för utbildningen. Enligt polisförbundet har idag 

två av tre studenter visat sig positiva till möjligheten att forska. En högskolestatus skulle 

innebära att utbildningen blir treårig och att studenterna har 120 högskolepoäng vid examen. I 

en treårig utbildning kan även praktiken förlängas och studenterna blir på så sätt säkrare i sin 

yrkesroll innan de ska arbeta självständigt. Samhällsutvecklingen och brottsligheten blir med 

åren allt mer komplex, vilket ställer stora krav på nyutexaminerade poliser. Att ge studenterna 

stor förmåga till kritisk granskning, egna analyser och problemlösning är ett av de 

övergripande målen för landets högskoleutbildningar, vilket bara klingar positivt mot 

framtidens poliser. (Polisförbundet, 2005)                  

 

I och med att samhället och brottsligheten förändrar sig kommer hela tiden behovet av 

kompetens inom polisen att öka, inte minst när det gäller brottsutredningar. Framtidens 

polisutbildning bör med tanke på detta vara utformad så att det görs enklare att höja 

specialkompetensen och samtidigt bör det övervägas om det någonstans i utbildningen kan 

finnas möjlighet att välja inriktning. En sådan möjlighet skulle innebära att man redan tidigt 

måste få inblick i exempelvis vad det innebär att arbeta i inre tjänst med utredningsarbete, 

eller i yttre tjänst som uniformerad. (Justitiedepartementet Dir. 2006:10) En sån förändring 

skulle givetvis påverka vidareutbildningar, men får samtidigt sin styrka i att de med 

specialinriktningar blir väldigt duktiga på just sitt område. 

 

Ska utbildningen breddas bör även rekryteringen följa med vågen. Jämlikhet mellan könen 

och en mångkulturell polisorganisation är något det strävats efter i många år och som i båda 

avseenden sakta har rört sig i positiv riktning. Vid antagningen till augusti 2005 var andelen 

kvinnor 44 % och personer med annan etnisk bakgrund 18 %.(www.polisen.se) Polisen 

behöver en förbättrade social kontakt med samhället, och för att klara detta behöver man 
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också spegla hela det svenska samhället i personalen. Fakta är också att polisens förmåga att 

klara upp brott, till stor del bygger på samhällets vilja att hjälpa till och underlätta arbetet. 

Med dessa skäl i åtanke och ur ett demokratiskt perspektiv bör polisen i framtiden 

representeras av ett bredare urval av befolkningen. (Justitiedepartementet Dir. 2006:10) 
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4.   Undersökning 
 

I detta kapitel ska vi redogöra för svaren vi fick i våra genomförda intervjuer. Vi kommer med 

hjälp av dessa, försöka svara på frågorna vi ställde i syftet (avsnitt 1:1). Frågorna kommer att 

behandlas i tur och ordning och varje fråga har fått en underrubrik.  

 

Vi har valt att intervjua:  

 

Polis 1: Yttre befäl 

Polis 2: Inre befäl 

Polis 3: Närpolischef 

Polis 4: Inre befäl 

Polis 5: Vakthavande befäl 

Rekryteringschef vid RPS   

 

 

4.1  Rekrytering till yrke eller utbildning 
 

Frågan vi valde att ställa var om de vi intervjuade anser att man idag som polisstudent 

rekryteras till yrket eller utbildningen. Polis 1 anser att det nog rekryteras till utbildningen 

idag på grund av att många bara vill ha meriten att ha läst på polishögskola för att söka annat. 

Polis 2 anser att det nog i grunden rekryteras till yrket, men utbildningen förbereder inte alltid 

eleverna på hur det ser ut på stationerna. Polis 3 anser att det rekryteras till yrket, men att 

kompetensen nog ligger mer i utbildningen. Det är stor skillnad på aspiranternas kompetens 

nu mot för 20 år sedan, vilket förmodligen beror på att man idag har mer akademisk bakgrund 

och har lättare att lära sig juridik och de teoretiska delarna. Ibland känns det som att den 

teoretiska kompetensen nästan är för hög, för att arbeta med vanligt fältarbete. Man blir 

osäker i utförandet av praktiska moment men kan svara direkt på hur och varför man ska 

utföra handlingarna, samt med vilka lagstöd man skulle vilja handla. Polis 4 anser att man 

rekryterar till yrket och aspiranterna som kommer ut har bra kompetens när det gäller arbetet. 

Det är nästan så att man blir förvånad för varje ny grupp som kommer, över hur mycket de har 

med sig. Polis 5 anser att man rekryterar både till yrket och utbildningen idag. Större delen 

klarar utbildningen jättebra, men tyvärr finns det ett flertal som inte klarar yrket på grund av 
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att det är en skillnad mellan vad man lär sig i skolan och hur det fungerar i verkligheten. 

Polisen idag måste förstå och kunna hantera vad det innebär att vara polis praktiskt, med 

skiftgångar, hantering av svåra situationer och så vidare. Rekryteringschefen poängterar att 

man rekryteras till en utbildning som ska leda till ett yrke som polis. 

  

4.2         Önskvärda förändringar 
 

Andra frågan till samma personer handlade om önskvärda förändringar och ställdes samtidigt 

som fråga 1. Den person som var anställd med rekryteringsfrågor i första delen intervjuades 

inte i fråga två. Anledningen till detta var att, de övriga hade någon form av befälsbefattning 

och även inblick i hur nya aspiranter i myndigheterna fungerade direkt efter utbildningen. 

Frågan löd ”Om du får nämna en sak som du tycker vore väsentligt att ändra på, eller se över 

när det gäller rekryteringen till polisutbildningen, vad skulle det vara?” Polis 1 är enligt egen 

utsago för lite insatt i hur rekryteringen går till idag, därför finns det ingen direkt uppfattning i 

frågan. De som kommer ut har mycket kunskaper med sig från skolan. Polis 2 anser att många 

personer skulle behöva arbeta på sin självkänsla och självsäkerhet. Förmodligen skulle det 

hjälpa avsevärt om skolan hade mer praktiska övningar med eleverna och gärna att eleverna 

fick göra samma övningar igen och känna att det blir rätt, så att det inte bara avslutas med att 

man pratar om vad som gick fel. Det är viktigt att få in rutin i vardagssituationer framför allt. 

Polis 3 anser att man måste våga rekrytera mer praktiska människor med yrkeserfarenhet från 

vardagslivet. Det är bra med mycket studieerfarenhet i bagaget när man kommer till 

utbildningen, men samtidigt är det inte där man ska stanna och de flesta klarar av att läsa på 

högskola utan några större problem. Personer som varit yrkesverksamma tidigare har oftast 

lättare att ta hand om vanliga människor i vardagssituationer, och att prata med de som kanske 

inte mår så bra, vilket är en stor del av polisarbetet. Åldern på dom som kommer ut är också 

en sak man skulle kunna se över. Samtidigt som det är bra med yrkeserfarenhet måste man 

tänka på att polisyrket är ganska slitsamt mot kroppen. Yngre människor har oftast lättare att 

klara påfrestningar som kommer med skiftgångar, tunga lyft, och så vidare. Man måste orka 

jobba ett par år på gatan utan att kroppen värker varje dag. Polis 4 anser att det ofta märks att 

de med många akademiska poäng sedan tidigare och med mindre erfarenhet från yrkesliv inte 

alltid hanterar människor och vardagssituationer lika bra som yrkeserfarna personer. Polis 5 

anser att det skulle behövas fler lämplighetstester under utbildningstiden och mindre fystester. 
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Fysiken kan man alltid träna upp till lagom nivå när man märker sig behöva det, medan den 

mentala inställningen är något man måste ha med sig hela tiden. Kanske skulle man som 

exempel stänga in blivande poliser i mörka utrymmen för att se vilka som klarar det och 

liknande psykiskt påfrestande tester. Som polis kan man inte vara den förste som bryter ihop i 

en situation. 

 

Efter vår intervjuundersökning har vi kommit fram till att man rekryteras till både yrke och 

utbildning. En gemensam faktor är att man i många fall inte anser att eleverna alltid är så 

förberedda på att möta verkligheten utanför skolan som man kanske menat från skolans sida. 

Det efterlyses fler praktiska övningar, självkänsla och tidigare yrkeserfarenhet bland annat. I 

övrigt så anser man att kompetensen bland de aspiranter som kommer ut på myndigheterna är 

god och att man har fått med sig mycket teori med juridik, rapportering och annat från skolan, 

vilket är en mycket bra grund. 

 

I nästa kapitel ska vi försöka analysera om det finns några åtgärder att vidta när det gäller att 

förbättra rekryteringsarbete inom polisutbildningen.  
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5.  Diskussion/analys/tankar om framtiden          
 

Det är svårt att med endast vår diskussion och undersökning som underlag dra några generella 

slutsatser, men det är heller inte vår avsikt. Vi kommer att föra ett resonemang om vad som 

skulle kunna göras annorlunda för att reducera de brister som finns i rekryteringsarbetet inom 

polisutbildningen. Vi anser att det finns åtminstone några åtgärder att vidta som skulle kunna 

utveckla polisutbildningen.   

 
Utbildningen idag är upplagd på ett sätt där varje student får ta ett stort ansvar på egen hand. 

Man delas in i basgrupper om sex personer redan under första terminen, basgrupperna byts 

sedan ut varje termin under de fyra terminerna man befinner sig på skolan. Tanken med 

dagens polisutbildning är att man arbetar efter en s.k. case- metodik som innebär studenterna 

övar i vardagliga polisiära händelser, för att sedan avrapportera, få feed- back och sedan gå 

igenom vad som gick fel i övningen. Problemet vi ser med detta är att man sällan eller aldrig 

får göra helt rätt, utan lämnar ofta en övning med känslan av vad som gick fel. Detta sker med 

anledning av skolans begränsade resurser av lokaler och lärare. Det är aldrig bra att gå ifrån 

en övning med bara en vetskap om vad man gjorde fel. Vi tror att om polisutbildningen skulle 

förlängas med två terminer, skulle det även finnas plats för fler övningstillfällen samt 

repetitioner av dessa. Vi tror att detta skulle resultera i en säkrare känsla för hur man ska 

bemöta människor och agera i vardagliga polisingripanden. Vidare tror vi att dagens upplägg 

kanske är lite väl komplicerat för personer med ingen eller väldigt liten studieerfarenhet. 

Ett enligt oss bättre upplägg skulle vara fler lektionstillfällen i helklass där en eller flera lärare 

undervisar på ett mer traditionellt sätt. På så sätt tror vi att fler vågar komma till tals och det 

skulle bli många bra diskussioner, samt tid till att ställa frågor till lärarlaget som de också bör 

svara på. 

 

När det gäller våran framtida anställning tycker vi att man skulle kunna bli antagen till 

polisutbildningen av den polismyndighet där man vill arbeta i framtiden. Man blir alltså direkt 

rekryterad av den myndighet där man har för avsikt att arbeta efter avslutad utbildning, detta 

skulle underlätta både för rikspolisstyrelsen samt den studerande. 

 

Till skillnad mot tidigare år då man fick betalt för sin utbildning, tror och tycker vi att 

polisutbildningen även i framtiden kommer vara berättigade studiestöd från CSN. 
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Anledningen till att vi inte tror på att gå tillbaka till betald utbildning är att vi tror detta skulle 

resultera i lägre lön under aspirant tiden samt under de kommande yrkesåren. 

 

Vi anser att det i en förlängd utbildning kommer att finnas plats för specialinriktningar redan 

från ett tidigt stadium. En tanke från vår sida är att man gemensamt läser juridikens grunder, 

kriminologi, och polisjuridik under hela första året. Detta skulle förmodligen underlätta en hel 

del för dem som inte har någon, eller bristande studievana att komma igång och förstå hur 

regelsystemen fungerar. Efter detta år av grundstudier anser vi att man skulle kunna få 

möjlighet att specialinrikta sig mot ett speciellt område där man läser sin inriktning, samt 

någon form av polisiär grundutbildning. Alternativet till specialinriktningar är att som idag 

fortsätta på den traditionella utbildningen och bli ordningspolis. Olika former av inriktningar 

skulle kunna vara: Förundersökningsledare, trafikpolis, barnutredare, ungdomsbrottsutredare, 

It - brottsutredare med mera. En av fördelarna med att specialinrikta sig är att många 

polisstuderande redan tidigt har någorlunda inblick i vilken form av verksamhet man vill 

arbeta med. Om man då får chansen att inrikta sig redan under studietiden tror vi att detta 

skulle resultera i fler motiverade poliser. Det är allmänt känt att många nyutbildade poliser 

faller in i någon form av slentrian redan efter ett par år som ordningspolis detta skulle 

undvikas med vårat förslag. Nackdelar med vårat förslag kan vara att om det är för få 

studenter som vill läsa mot en specifik inriktning kan det medföra problem för dessa i och 

med brist på lärare samt studiekamrater och tid. 

 

År 1985 hade man ett avsnitt i polisens grundutbildning som innebar samhällspraktik. Denna 

praktik innebar att man gjorde praktik inom något annat ej polisiärt område under en två till 

fyra månaders period. Dessa yrkesområden kunde vara skola, socialtjänsten, 

skattemyndigheten, mm. Vi anser att dagens polisutbildning innehåller för lite praktik, som 

det är nu har vi endast tre veckor under en två års period. Vi tycker att man skulle kunna 

återinföra någon form av samhällspraktik där studenten själv får välja något område inom 

ramen för polisutbildningen. Denna praktik skulle naturligtvis spridas ut på alla sex 

terminerna om polisutbildningen skulle förlängas ytterliggare två terminer. 

 

Om polisutbildningen får högskolestatus och om detta skulle innebära en förlängning av 

utbildningstiden med ett år, finns det enligt oss risk för att utbildningen blir allt mer teoretisk. 

Detta menar vi är att gå i fel riktning då polisyrket är ett praktiskt yrke, vi anser att man bör ha 

detta i åtanke när en ny utbildning skall planeras och presenteras.  Om polisutbildningen 
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skulle få full högskolestatus är vi lite oroade över hur rekryteringen till utbildningen skulle gå 

till. Vårat förslag är ju som vi tidigare nämnt att man rekryteras av en polismyndighet, vilket 

vi tycker vore det bästa. Blir polisutbildningen däremot en högskoleutbildning, finns chansen 

att högskoleverket vill vara med och påverka så att man kan söka på samma sätt som till 

vilken annan utbildning som helst, det vill säga med blanketter och betyg. Samtidigt har vi 

talat en del om att man i och med ett eventuellt införande av specialinriktningar i 

utbildningen, skulle kunna rekrytera även personer som till exempel inte klarar alla de fysiska 

kraven. Sådana personer kan alltid inrikta sig mot inre tjänst som exempelvis olika former av 

utredningsarbete.  

Med dessa ord hoppas vi att vi bidragit med något i debatten om en framtida polisutbildning 

och vi ser fram emot att läsa den färdiga utredningen som skall vara klar januari 2007. 
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Intervjufrågor    Bilaga 1 

 

1. Rekryteras man till yrket eller polisutbildningen? 

 

2. Om du får nämna 1 sak som du tycker vore väsentligt att ändra på, eller se över när det 

gäller rekryteringen till polisutbildningen, vad skulle det vara? 
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