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 Abstract 

Polisers utryckningskörning är ständigt ett hett ämne i samhällsdebatten. Vi har i 

denna rapport undersökt vad poliser själva anser om lagstiftningen runt 

utryckningskörning. Är den fullgod eller finns det brister? Vidare utreder vi om 

det finns poliser som tänjer på dessa gränser ibland. För att få svar på våra 

frågeställningar har vi använt oss av en enkät med frågor som gått ut till poliser i 

yttre tjänst i en mellanstor svensk stad. Svaren vi fått ligger till grund för resultatet 

i rapporten. Poliserna i undersökningen har allt mellan ett och tolv års erfarenhet 

av polisyrket och de flesta är män. Resultatet av vår undersökning visar på att det 

inte finns något direkt missnöje gentemot lagstiftningen. Någon större efterfrågan 

på en lagändring inom området verkar ej finnas inom polisen. Svaren visar också 

på att poliserna känner sig säkra på lagstiftningen. Detta ställer sig lite i kontrast 

mot det faktum att så många som en femtedel av respondenterna uppger att det 

händer att dom bryter mot den gällande lagstiftning minst 1-3 gånger i månaden. 

Den del av enkäten som behandlar detta har väckt känslor och möts av starka 

reaktioner vilket tyder på en oenig svensk polis.  
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1  Inledning 

Polisens utryckningskörning är ständigt ett föremål för granskning och ett aktuellt 

ämne inom media. Kanske mer nu än det någonsin har varit i och med de olyckor 

kopplade till utryckningsförarutbildning med privatpersoner inblandade som har 

skett. 

Under polisutbildningen har vi fått viss utbildning i bilkörning samt även fått 

undervisning beträffande vilka förutsättningar som ska finnas för att vi, som 

polispatrull, ska få använda oss av blåljus och signal. Detta har väckt vårt intresse 

både som privatpersoner och polisstudenter då vi ifrågasätter om lagstiftningen är 

utformad på ett bra sätt och om poliser verkligen arbetar efter den.  

Att vara förare för ett utryckningsfordon är både fysiskt och mentalt utmanande.1 

Man är inte bara ansvarig för sitt eget fordon, vilket kan vara nog så krävande, man 

är också ansvarig för att inga olyckor inträffar till följd av sitt eget risktagande. 

Risken för dessa olyckor är förmodligen störst vid trafikljus, vägkorsningar och 

omkörningar. Bestämmelserna för att få framföra utryckningsfordon i trängande fall 

är noga reglerade vilket grundar sig i att körningens risktagande måste stå i 

proportion till uppgiftens art. 2 

1.1 Bakgrund 

De bestämmelser som reglerar polisens rätt att bryta mot gällande trafiklagar finns 

skrivna i trafikförordningen. Dessa undantag gäller, förutom polisen, även andra 

yrkesgrupper såsom brandmän, räddningstjänst och ambulanspersonal.  

Det finns inga regler som säger att poliser ska ha någon utvidgad utbildning utöver 

B-körkort för att få framföra polisens fordon men av arbetsmiljömässiga skäl 

genomgår man en utryckningsförarutbildning. Detta görs för att alla poliser ska få 

en grundläggande utbildning, både teoretisk och praktiskt i att framföra fordonet. 

Utbildningens syfte är också att man ska ”godkännas” av sin myndighet och därav 

få köra utryckning med hjälp av sirener och blåljus i de arbetssituationer som 

bedöms som trängande.  
                                                
1 Polispsykologi sid. 147 
2 Trafikförfattningar 2005, Trafikförordningen 11kap. 
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Ett inslag i utbildningen som ges på polishögskolan är etik och många av dom regler 

som poliser ska följa står inte skrivna någonstans utan ses som självklarheter att 

man följer. Bland dessa återfinner vi i utbildningsmaterialet att polisens främsta 

uppgift är att förebygga brott, i trafiken gör vi detta genom att vara föredömen och 

alltid följa regler. Vidare finns instruktionerna att undantagsbestämmelser aldrig får 

användas utan att en tjänstemässigt motiverad anledning förekommer. Man 

förutsätter också att polispatrullen kör på ett sådant sätt att man kommer fram, 

kommer man inte fram gör man ingen nytta.3 

Undantagsbestämmelser för polisen i trafiken 

De regler i trafikförordningen som reglerar undantagen för polisfordon finns i 

trafikförordningens 11:e kapitel. Förenklat så kan man säga att beroende på 

uppdragets art som patrullen är på väg till så får man göra undantag från gällande 

trafikregler beroende på den angelägenhetsgrad som uppdraget har. I dagsläget finns 

det tre stycken angelägenhetsgrader.4  

1.Yrkesutövning 

2.Brådskande yrkesutövning 

3. Trängande fall 

Yrkesutövning 

Den lägsta angelägenhetsgraden är yrkesutövning. Denna angelägenhetsgrad är 

alltid aktuell när en polisman är i tjänst och framför ett fordon och kan således 

kallas för patrulleringskörning. För att göra en snabb sammanfattning så ger 

angelägenhetsgraden poliser rätt att trafikera gång och cykelbanor samt gågator. 

Man får dock ej framföra fordonet i en högre hastighet än 30km/h på gång och 

cykelbana eller i en högre hastighet än gångfart på en gågata.5 Vidare får poliser 

under yrkesutövning ignorera flertalet trafikbestämmelser såsom förbud mot 

                                                
3 Utbildningsmaterial ”undantagsbestämmelser för utryckningsförare” s.1 
4 Utbildningsmaterial ”undantagsbestämmelser för utryckningsförare” s.1 
5 Trafikförfattningar 2005, trafikförordningen 11kap 1§ sid. 65 
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fordonstrafik,6 förbud att stanna/backa på motorväg 7 samt andra bestämmelser som 

finns reglerade i trafikförordningen.  

Brådskande tjänsteutövning 

I nästa angelägenhetsgrad, som heter brådskande tjänsteutövning, gäller de 

bestämmelserna som finns i yrkesutövning men här har man som polis också rätt att 

göra undantag från reglerna om färdhastighet det vill säga att man har möjlighet att 

bryta mot gällande hastighetsbestämmelser om uppdragets art kräver den åtgärden.8 

Färdhastigheterna kan man förenklat dela upp i 3st kategorier:  

• Skyltade 

• Absoluta 

• Relativa 

 

Skyltade hastighetsbegränsningar är de som man ser efter vägen där de även 

reglerar hastigheterna till 30, 50, 70, 90, 110. Andra skyltade 

hastighetsbestämmelser är motorväg och tätort upphör.  

Absoluta hastighetsbegränsningar är dom regler som är kopplade till fordonet och 

fordonskombinationen. För exempel om en polisman kör en bil med tillkopplat 

släpvagn så är den absoluta hastighetsbegränsningen 80km/h. Även denna 

begränsning har man som polis rätt att överskrida under brådskande yrkesutövning.  

De relativa hastighetsbegränsningarna är dom övriga omständigheterna som 

påverkar möjligheten att köra på ett säkert sätt. Dessa kan vara väder, underlag, sikt 

o.s.v. Som polis får man aldrig göra undantag från denna hastighetsbegränsningen i 

någon angelägenhetsgrad. 

   

 

                                                
6 Trafikförordningar 2005, trafikförordningen 11kap 1§ sid. 65  
7 Ibid 11kap 2§ sid. 65 
8 Ibid 11 kap 6§ sid. 66 
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 Trängande fall 

Den högsta angelägenhetsgraden kallas för trängande fall. Här kan man som polis 

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

Det finns ingen lag som säger att både blåljusen och sirenerna ska vara påslagna vid 

körning i trängande fall utan föraren får själv besluta om/hur dessa ska användas. De 

rättigheter som fanns i de tidigare angelägenhetsgraderna gäller även under 

trängande fall men här får polisman också köra mot rött och behöver heller inte 

stanna vid stoppskylt. Vidare har man också rätt att överträda bestämmelserna om 

väjningsplikt, omkörning förbjuden, mittlinje samt påbjuden körbana.9 En 

förutsättning för att få använda sig av denna angelägenhetsgraden är att det råder 

fara för liv, hälsa eller omfattande skada på egendom. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om lagstiftningen gällande 

utryckningskörning efterföljs inom polisen. Vidare vill vi även undersöka eventuella 

orsaker ifall det skulle visa sig att polismän regelmässigt bryter mot denna 

lagstiftning. Syftet är också att inhämta information om polismännens inställning till 

gällande lagstiftning. 

1.3  Frågeställningar 

Tycker polisen att gällande lagstiftning bör ses över?  

Känner sig polisen säker på gällande lagstiftning? 

Följer polisen gällande utryckningsförarbestämmelser? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka en utryckningsenhet i en mellanstor 

svensk stad. 

   

                                                
9 Trafikförfattningar 2005, trafikförordningen 11kap 7§ sid 66 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att sammanställa en enkät med de frågeställningar vi söker svar på (se 

bilaga 1). Denna enkät har vi sedan lämnat ut till utryckningsenheten i en mellanstor 

svensk stad. Alla poliser som svarat är färdiga poliser som jobbar i yttre tjänst. De 

har besvarat enkäten anonymt och har uppmanats att svara på frågorna så 

sanningsenligt som möjligt. Svaren i enkäten kommer sen förhoppningsvis att ge oss 

en inblick i hur inställningen till utryckningskörning ser ut samt om det finns en 

önskan från polisens sida att lagstiftningen bör ses över.  

De instruktioner som lämnades vid överlämnandet av enkäterna var att vi ville ha 

respondenter som arbetar som polis i yttre tjänst. I övrigt gav vi dessa skriftliga 

instruktioner till respondenterna: 

Vi är två stycken polisstudenter som går fjärde och sista terminen på polishögskolan 
i Umeå. Vi har fått i uppgift att göra ett fördjupningsarbete och har valt polisens 
utryckningskörning. Arbetet kommer till stor del att baseras på denna enkät så vi 
hoppas att du kan tänka dig att ställa upp och hjälpa oss med att svara så 
sanningsenligt som möjligt på våra frågor. Svaren är helt anonyma och kommer 
behandlas konfidentiellt. Svara genom att fylla i eller ringa in det svarsalternativ 
som du tycker stämmer bäst på varje fråga.   

2  Behovs och proportionalitetsprincipen 

I polislagens 8:e paragraf finner man allmänna principer för polisingripanden. Där 

står: ”En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande 

av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är 

försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter”.10  

Dessa principer brukar benämnas som behovs och proportionalitetsprinciper. 

Behovsprincipen innebär att ett polisingripande får ske endast när det är nödvändigt 

för att avvärja den aktuella störningen eller skadan medan proportionalitetsprincipen 

innebär att dom skador och olägenheter som ett ingripande kan medföra för ett 

motstående intresse måste stå i proportionalitet till ingripandet.  

Går detta att applicera på utryckningskörning inom polisen? Vi anser att just dessa 

principer är en grundsten i tänkandet vid utryckningskörning. Eftersom 

                                                
10 Polislagen en kommentar. 



Polisens utryckningskörning  Kristoffer Gustafson 
Rapport nr. 410  Johan Selberg 

 6 

 
 

lagstiftningen är uppbyggd på ett sådant sätt att det är den enskilde polismannens 

(alternativt hans befäls) subjektiva bedömning av den arbetsuppgift som patrullen är 

på väg till som styr vilken angelägenhetsgrad jobbet har. Det blir automatiskt på 

detta vis när de enda kriterierna som finns för att man ska få möjlighet att köra 

under nivån ”trängande fall” är att det ska vara fara för liv, hälsa eller omfattande 

skada på egendom. Detta gör att t.ex. ett larm om skadegörelse kan bedömas som 

trängande fall av en polisman medan nästa inte gör samma bedömning.    

3  Psykologiska aspekter och Olycksrisker   

 I kurslitteraturen på polishögskolan ingår boken polispsykologi. Boken tar upp 

utryckningskörning utifrån många olika aspekter och ett av dessa är vilka 

psykologiska effekter utryckningskörning har.11  

 Polisen har vanligtvis allmänhetens stöd när det gäller att förfölja personer som är 

misstänkta för allvarliga brott. Detta stöd minskar dock väsentligt när det är fråga 

om mindre allvarliga brott och då allmänheten informeras om riskerna vid 

förföljanden. 

 Boken tar upp jämförelsen mellan att gå på tivoli och köra radiobil eller 

bergochdalbana med hänsyn till ”kicken” som de flesta får i dessa lägen. Man säger 

också att de första gångerna en polis kör utryckning i sitt arbete, med blåljus och 

sirener på, eller åker med som bisittare, ökar hjärtfrekvensen. Sinnena aktiveras 

extra mycket och man därför får en liknande upplevelse som på tivolit.12  

 Osäkerhetsfaktorer 

 Boken Polispsykologi tar vidare upp de osäkerhetsfaktorer som finns vid 

utryckningskörningen och nämner där att en del trafikanter viker undan i god tid då 

polisen kräver fri väg medan andra kanske inte har lagt märke till polisbilen förrän 

det är alldeles bakom dem. I dessa lägen kan de kasta sig undan i en riktning som 

inte går att förutsäga. Det medför självklart en ökad risk för trafikolyckor att poliser 

kör mot rött ljus, bryter mot stopplikt och vidtar andra åtgärder som bryter mot 

                                                
11 Polispsykologi, sid. 147. 
12 Ibid, sid. 147. 
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trafikmönstret.13 Det är just denna risk som den enskilde polismannen måste väga 

mot angelägenhetsgraden på den uppgift han är på väg till. 

 Att poliser har andra uppgifter under färden än att bara ”köra dit bilen” gör att 

ytterliggare faktorer kommer in i bilden. Man ska ta in information via radion och 

kollegan, förbereda sig för och tänka igenom vad som ska göras på platsen när man 

kommer fram samtidigt som man reflekterar över åtgärder under körningen. Vidare 

handlar det ofta vid dessa tillfällen om samordnade insatser med flera bilar under 

utryckning vilket ökar på antalet faktorer som polismannen ska reflektera över. 

Vilken väg kör dom andra? Hur ska vi samordna? Vem gör vad? Detta är frågor 

som kan komma upp i samband med körningen.14  

I Polispsykologi skriver man dock att efterhand som poliserfarenheten ökar så 

vänjer sig den enskilde polismannen vid utryckningskörning i allmänhet. Detta gör 

att körningen blir ett naturligt inslag i polisarbetet.  

4       Resultat 

På den enkät vi delat ut har vi erhållit 27 svar från respondenter. En utav dessa 

uppger att han ej genomgått utryckningsförarutbildning och får alltså inte köra 

utryckning. Respondenten har därmed inte kunnat svara på mer än två av tio frågor 

och vi har därför valt att inte ta med denna enkät i redovisningen av resultaten. 

Alltså har vi då 26 svar på vår enkät. 

Några respondenter har skrivit spontana kommentarer till våra frågor, dessa kommer 

att redovisas nedanför svarsresultatet på varje fråga.  

Kön? 

Våra respondenter bestod av 22 män och 4 kvinnor 

                                                
13 Polispsykologi, sid. 147  
14 Ibid, sid. 148 
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År i tjänst? (här räknas ej år på skolan in) 

 

 

I  

 

 

 

 

 

Tabell 1 visar hur många år i tjänst våra respondenter har. 

Merparten av våra respondenter har arbetat mellan 2-4 år i tjänst. Endast 1 

respondent har arbetat i över 8 år som polis.   

4.1 Tycker polisen att gällande lagstiftning bör ses över? 

Tycker du att man borde se över lagstiftningen gällande utryckningskörning? 

Tabell 2 visar vad respondenterna svarat på frågan om huruvida lagstiftningen bör ses över.  

2 respondenter anser att man bör se över lagstiftningen. 8 stycken uppger att dom 

inte har någon åsikt om frågan. 16 respondenter anser inte att lagstiftningen behöver 

ses över.  
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 De respondenter som har svarat Ja på föregående fråga har motiverat detta 

med: 

”Det borde finnas ett mellanläge mellan brådskande och trängande fall” 

”Trängande fall: fara för liv/hälsa – definiera ytterliggare”, ”Brådskande fall – 

definiera ytterliggare” 

 De respondenter som har svarat Nej på föregående fråga har motiverat detta 

med: 

Fem stycken respondenter anser att ”Lagen är tillräcklig som den är” 

”En fördjupning i sunt förnuft räcker”. 

”Lagen är solklar, följ den – inget problem”. 

”Tycker att nivån för att få köra fri väg är rätt. Till sist är det alltid individen som 

avgör”. 

”Det står att polisman får köra utryckning”. 

4.2 Följer polisen gällande utryckningsförarbestämmelser? 

Hur ofta använder du sirener och blåljus i snitt per vecka? 
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Tabell 3 visar hur ofta respondenterna använder blåljus i snitt/vecka.  

Större delen av respondenterna uppger att dom använder blåljus mellan 1 till 5 

gånger/vecka.  

Snittet för våra respondenters blåljusanvändande ligger på 3,4 gånger/vecka. 

Då en av respondenterna har 
uppgett att han arbetar som 
civilpolis och därför inte 
använder blåljus/sirener räknar 
vi bort hans svar från denna 
fråga. 
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Spontana kommentarer på föregående fråga: 

”Vad menas!! – Trängandefall???” 

”Denna fråga borde utvecklas. Menar ni endast utryckningskörning eller ingår 

fordonsstopp/trafikolycka?” 

”Ni menar inte stopp eller varning i trafik antar jag” 

 

Hur ofta kör du utryckning i trängande fall i snitt per vecka? 

(Trängande fall = fara för liv, hälsa eller betydande egendom) 
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Tabell 4 visar hur ofta respondenterna kör utryckning i trängande fall i snitt/vecka.  

Svaren på frågan har blivit något ojämnt. 15 respondenter uppger att dom kör 

trängande fall runt 1-2 gånger/vecka. 5 respondenter svarar att dom kör ungefär 5 

gånger/vecka. Snittet för respondenternas körning i trängande fall ligger på 2,7 

gånger/vecka.    
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Det är ju vanligt att poliser påkallar fri väg (med sirener och blåljus) vid vägkorsningar 

för att undvika bilkö då de åker på jobb (som ej är trängande) hur ofta inträffar detta för 

dig? 

80 %

20 %

0 ggr/månad

1-3 ggr/månad

 

Tabell 5 visar hur ofta det händer att respondenterna påkallar fri väg vid vägkorsningar utan att 

trängande fall föreligger. 

20 % av våra responderande poliser svarar att det händer runt 1-3 gånger/månad. 

Frågan väckte irritation hos flertalet respondenter.  

Spontana kommentarer på frågan: 

”Var är detta vanligt???” 

”Detta påstående känns ej bekant. Mäklig formulering” 

”Fundera på frågeställningen om ni vill ha relevanta svar. Se till att lärare läser 

igenom frågorna innan ni skickar ut en enkät” 

”IDIOTFRÅGA!!” 

”Inte så vanligt i min värld” 

 

 

 

 

 

Även här räknar vi bort respondenten som 
arbetar som civilpolis. 
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4.3 Känner sig polisen säker på gällande lagstiftning? 

Känner du dig säker på lagstiftningen gällande utryckningskörning? 
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Tabell 6 visar vad respondenterna svarat på frågan om de känner sig säker på lagstiftningen. 

9 respondenter svarade att dom känner sig helt säkra, 16 stycken uppgav att dom var 

i stort sett säkra och 1 svarade att han var något osäker. 

4.4 Kritisk granskning av resultatet 

Våra frågeställningar är kopplade till hur polisen i stort förhåller sig till 

utryckningskörning. Vår metod att genom enkätfrågor i en mellanstor svensk stad få 

svar på dessa gör att vi inte får en utmärkt översikt hur det ser ut inom hela 

organisationen men förhoppningsvis får vi ändå någon form av ”genomsnittssvar” 

för hur det ser ut. Det faktum att vi grundar våra slutsatser om polisens förhållande 

till utryckningskörning på enbart 26 enkätsvar kan naturligtvis diskuteras.    

Vi tror och hoppas att de svar vi har fått på enkätfrågorna är sanningsenliga. En 

faktor som vi dock inte har haft kontroll över är i vilken miljö respondenterna har 

befunnit sig vid svarstillfällena. Denna farhåga baseras på att vi själva inte varit 

närvarande vid utlämningstillfället och vet inte riktigt hur detta har gått till. Vår 

kontaktman på den berörda polismyndigheten bad oss att lämna enkäterna till 

honom och sedan är det också han som har samlat ihop svaren. Han hade heller inte 

någon uppfattning om hur respondenterna gjort när dom svarat på frågorna. Det kan 

vara så att dom i grupp har suttit och svarat och därav diskuterat våra frågor 

sinsemellan.  
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Resultatet som vi fått på våra enkätfrågor är intressanta men vi har dock insett att vi 

har varit lite otydliga vid utformandet av främst fråga nummer 4 (Se bilaga enkät). 

Detta har vi insett efter att ha läst de spontana kommentarer som respondenterna har 

kommit med. Vår tanke med frågan var att den, tillsammans med fråga nummer 6 

skulle ge svar på om det finns en skillnad på när poliserna i undersökningen anser 

sig köra i trängande fall och när de ”bara” påkallar fri väg. Vi ville således 

kontrollera om poliserna efterföljer lagstiftningen då frågorna var menade att ha 

samma innebörd eftersom man endast kan använda sig av blåljus och sirener vid 

trängande fall. Dock insåg vi att fråga nummer 4 var felformulerad eftersom den kan 

tolkas på flera olika sätt. Vi skulle ha klargjort vilken form av blåljusanvändning vi 

menade. Här skulle inte blåljusanvändning vid trafikolyckor, fordonsstopp, 

vägspärrar mm. räknas in vilket vi inte har förklarat i frågan. Detta har gjort att 

svaren på fråga nummer 4 är väldigt varierade. Vi tror, utifrån svaren och dom 

kommentarer vi fått till frågan, att den stora variation som svaren visat kan härledas 

till just detta. Då syftet med fråga 4 och fråga 6 var att ge svar på frågeställningen 

”Följer polisen gällande lagstiftning” blir underlaget för just den frågeställningen 

svårtolkat.  

Under samma frågeställning ”följer polisen gällande lagstiftning” ställde vi också 

fråga nummer 10. Att frågan är ledande är vi medvetna om men efter långt 

övervägande kom vi fram till att det ändå var det bästa sättet att få ett rakt svar 

kopplat till ovanstående frågeställning.  

Efter att ha fått in enkäterna och börjat sammanställa resultatet insåg vi att 2 av 

frågorna ej var relevanta för att besvara någon av våra frågeställningar. Detta gör att 

vi inte heller ha redovisat svaren på dessa frågor i resultatet. Dom frågor det gäller 

är fråga nummer 7 och 8 i enkäten.          

. 
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4.5 Resultatsammanfattning 

Efter att ha fått svar på enkätfrågorna kan vi konstatera att respondenterna har en 

god inställning till lagstiftningen då bara 2 av respondenterna har svarat att man bör 

se över den. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att polisen tycker att lagstiftningen 

är tillräcklig. 16 respondenter svarade att ingen ändring behövs och 8 stycken valde 

att svara att dom inte har någon åsikt i frågan.  

Av svaren vi fått om huruvida polisen känner sig säker på gällande lagstiftning kan 

vi konstatera att 9 respondenter uppger att dom är helt säkra. 16 stycken svarar att 

dom är i stort sett säkra och 1 respondent säger att han är något osäker. I svaren 

tolkar vi det som att den klart större delen respondenter anser sig säker på hur 

lagstiftningen ser ut och fungerar. 

För att utreda om polisen följer gällande utryckningsförarbestämmelser gör vi till att 

börja med en jämförelse mellan resultaten i enkätens fråga 4 och fråga 6. På fråga 4 

blev snittanvändningen av sirener och blåljus/vecka 3,4 gånger och på fråga 6 blev 

snittet för antal gånger man kör i trängande fall/vecka 2,7 gånger. Att svaren skiljer 

sig påvisar att polisen använder sig av blåljus och sirener då de ej kör i trängande 

fall vilket innebär att man bryter mot gällande lagstiftning. dock ska man här ta 

hänsyn till problematiken som vi tidigare uppgett i den kritiska granskningen. 

Vidare visar resultatet av fråga 10, där hela 20% av respondenterna uppger att dom 

påkallar fri väg utan att ha laglig rätt till det, att en stor del av poliserna inte följer 

lagstiftningen. 

5 Diskussion 

Att respondenterna i stor majoritet svarar att dom ej anser att lagstiftningen behöver 

ses över är intressant om man kopplar ihop detta resultat med det faktum att hela 

20% av poliserna 1-3 gånger/månad bryter mot gällande lagstiftning. Hur ska man 

tyda detta? Anser vissa poliser att det är bra att ha en lagstiftning som man 

regelbundet bryter mot? Man skulle kunna tänka sig att ett mer naturligt svar hade 

varit att fler respondenter ansåg att lagstiftningen var fel uppbyggd och att 

därigenom förklaringen till varför den inte alltid efterföljs skulle besvarats.  
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Två av respondenterna har satt ord på våra tankegångar och lite av anledningen till 

att vi valde att skriva denna rapport när dom skriver: ”Det borde finnas ett 

mellanläge mellan brådskande och trängande fall”. Samt: ”Trängande fall: fara för 

liv/hälsa – Definiera ytterliggare, Brådskande fall – definiera ytterliggare”.  Vi anser 

att rapporten synliggör att det finns problem inom området och hur poliser ser på 

dessa även om den stora majoriteten anser att lagstiftningen och bestämmelserna är 

fullgoda. 

Att vår undersökning har väckt känslor har vi märkt utifrån dom kommentarer vi 

fått och främst fråga 10 har väckt stor irritation bland våra respondenter. Det är dock 

väldigt intressant att en fråga som så många blir irriterade över och närmast ser som 

ett påhopp får ett sådant svar som vi fick där 20% svarar rakt av att dom bryter mot 

lagstiftningen. Vi inser, som tidigare nämnts, att frågan är ”skarp” och utmanande 

men vi ansåg att den var befogad och av svaren att döma verkar det vara stora 

klyftor i polisers syn på att bryta mot den gällande lagstiftningen.  

Man kan fråga sig om poliserna som svarat att dom bryter mot lagstiftningen 1-3 

gånger/månad tar hänsyn till behovs och proportionalitetsprinciperna när dom 

påkallar fri väg med blåljus och sirener när det inte är befogat. Det risktagande som 

tas vid dessa tillfällen är givetvis svårt att värdera för oss men vid varje enskilt 

tillfälle detta sker kan vi åtminstone konstatera att en ökad risk för trafikolyckor 

uppkommer som en direkt påföljd.  

Frågan om varför detta sker är befogad och skulle behöva utredas närmare. Bland 

våra spontana teorier har vi sinsemellan lyft tanken att det kan bero på den höga 

stressnivån i yrket. Det kan också ha en grund i att man eventuellt inte tar tillräcklig 

hänsyn till behovs och proportionalitetsprincipen eller kanske helt enkelt åsidosätter 

angelägenhetsgraden?   
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Bilaga 1 Enkätfrågor 

 
 
 
1. Man Kvinna 
 
2. År i tjänst? (här räknas EJ år på skolan in)…………………….. 
 
3. Har du genomgått utryckningsförarkurs (och blivit godkänd)? Ja Nej 
 
4. Hur ofta använder du sirener eller blåljus i snitt per vecka? 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
 
5. Tycker du att man borde se över lagstiftningen gällande utryckningskörning? 
 
Ja Nej Ingen åsikt 
 
Motivera ditt svar. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
6. Hur ofta kör du utryckning i trängande fall i snitt per vecka?  
(Trängande fall = påtaglig fara för liv, hälsa eller betydande egendom) 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 ggr/vecka  
 
7. Vid de tillfällen du kör i trängande fall. Ungefär hur ofta har någon annan tagit beslutet? 
 
0 % 1-15% 16-30% 31-45% 46-60% Fler 
 
8. Om du själv inte tar beslutet, vem har då oftast tagit beslutet? 
 
Vakthavande befäl      Yttre befäl       LKC-operatör      Annan – 
vem?………………………………….. 
 
9. Känner du dig säker på lagstiftningen gällande utryckningskörning? 
 
Ja, helt I stort sett Något osäker          Nej 
 
10. Det är ju vanligt att poliser påkallar fri väg (med blåljus och sirener) vid vägkorsningar 
för att undvika bilkö då de åker på jobb (som ej är trängande). 
Hur ofta inträffar detta för dig i snitt? 
 
0 ggr/mån         1-3 ggr/mån         4-6 ggr/mån         7-9 ggr/mån         10-12 ggr/mån         13  ggr/mån  


