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Abstract 
En homogen och gemensam polisutbildning i Eu-anda? Är det så vi vill se polisen i 

framtiden? Gränserna inom Europa suddas ut mer och mer och likheterna mellan länderna blir 

större. Hur lika/olika är polisväsendet och polisutbildningen i olika länder i Europa? I den här 

undersökningen har jag studerat skillnader och likheter mellan Sverige och Holland i det 

avseendet. Intervjuer med holländska poliser har legat till grund för den jämförelse jag har 

gjort. Respondenterna har olika bakgrund, olika tjänstegrader, olika arbetsuppgifter och har 

alla berättat om sitt yrke och sin utbildning. Dessutom visar jag på tänkbara möjligheter att 

förbättra den nuvarande svenska polisutbildningen för att möta den kritik som har 

framkommit under senare år och för att möta framtida behov. Min undersökning har visat att 

det finns både likheter och skillnader, men hur stora är dessa skillnader egentligen? De största 

skillnaderna visar sig ligga i antagningskrav och undervisningsmetoder. Frågan om hur den 

framtida utbildningen kommer att se ut och om vi kommer att ha en gemensam utbildning i 

Europa behandlas också i slutdiskussionen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Frågor som rör polisutbildningens framtid har länge varit ett omdiskuterat ämne och medierna 

tar ofta upp frågor som rör utbildningens utveckling och internationalisering. Om vi ser på 

Europas utveckling där gränserna suddas ut mer och mer, kanske det vore logiskt om 

polisutbildningarna i de olika länderna blir mer och mer lika varandra.  

 Jag är ofta i Holland1 och kommer då i och med mitt engagemang i Röda Korset 

i kontakt med holländska poliser. Av intresse har vi ofta diskuterat hur det är att arbeta som 

polis i Holland respektive Sverige samt hur utbildningarna ser ut. Problematiken och 

kriminaliteten skiljer sig förmodligen en del från varandra på grund av olika anledningar, men 

i grund och botten strävar vi efter mer eller mindre samma mål – upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp enligt Sveriges 

Polislag (1984:387) 1§. Det finns anledning att ställa följande frågor: Om vi nu strävar efter 

samma mål, borde inte polisutbildningarna vara ganska likartade?  Eftersom gränserna mellan 

länderna suddas ut mer och mer, borde vi inte ha ett ökat samarbete mellan ländernas 

poliskårer redan på utbildningsstadiet? Hur stora är skillnaderna mellan utbildningarna idag 

och kommer dessa att suddas ut i framtiden? Vad kan vi lära oss av varandras utbildningssätt 

och hur kan den svenska utbildningen utvecklas? Får vi i framtiden en gemensam 

polisutbildning för alla länder inom EU?  Diskussionerna har varit långa och intressanta och 

har självklart väckt mitt intresse för frågorna jag kommer att beröra i mitt arbete.  

 Min bakgrund består i att jag har studerat pedagogik vid Uppsala Universitet 

inom lärarprogrammet. Pedagogik och utbildningsfrågor är ämnen som intresserar mig 

mycket, därför låg det nära till hands att skriva om utbildningsfrågor. 

 Jag är själv uppvuxen i en internationell miljö och har alltid funderat över 

likheter och skillnader i olika länders undervisningsformer. Jag har bott nio år i Holland och 

sammanlagt nio år i Sverige och behärskar båda språken lika bra. Detta gjorde det naturligtvis 

extra intressant att studera polisutbildningarna i dessa länder. Jag skulle kanske till och med 

kunna få svar på om jag skulle kunna bli polis i Holland.  

 

                                                
1 Holland används i Sverige i dagligt tal om Nederländerna och jag har av den anledningen valt att göra 
detsamma i rapporten.  
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1.2 Syfte 

I framtiden kommer vi kanske att se ett ännu mer öppet Europa. Hur kommer detta att påverka 

våra polisutbildningar? Det är viktigt att lära av andra länder för att kunna utveckla en så bra 

utbildning som möjligt. Syftet med mitt arbete är att visa på skillnader och likheter i den 

svenska och den holländska polisutbildningen samt vad det finns för vägar till att förbättra 

utbildningen i Sverige. Finns det en ultimat polisutbildning för en framtida EU-polis? 

 

1.3 Frågeställningar 

• Finns det några skillnader i den holländska och svenska polisutbildningen och vad 

består de i så fall i?  

• Vad kan man lära sig av den holländska polisutbildningen för en utvecklad svensk 

polisutbildning? 

• Hur skulle den ultimata utbildningen se ut för en eventuell framtida EU-polis? 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom den holländska polisutbildningen är väldigt komplex i och med att den består av 

flera olika nivåer, har jag valt att jämföra den nivå som leder till samma yrkesgrad, det vill 

säga polisassistent.  

På grund av tidsbegränsningar samt begränsningar i sidantal som jag har till 

förfogande i mitt arbete har jag även valt att hålla mig till skillnaderna i grundutbildningen 

och kommer därmed inte att ta upp hur möjligheter till vidareutbildningarna ser ut i de olika 

länderna. Däremot har jag valt att följa utbildningarna från antagningskrav till dess att 

studenten har avlagt polisexamen för att få en så fullständig bild som möjligt av hur 

utbildningarna ser ut.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För en bättre förståelse av var lands polisutbildning har jag valt att kortfattat redogöra för 

landets konstitution samt hur historiken ser ut för respektive polisutbildning. För 

informationssamling har jag som huvudsaklig metod valt att använda mig av studier av 

Internetkällor samt litteraturstudier. 
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 Jag har även valt att använda mig av intervjuer med flera respondenter som 

samtliga arbetar eller har arbetat inom polisen i Holland för att få en inblick i det Holländska 

polisväsendet. De intervjuade personerna består av:  

• Carlo Schippers, 49 år, profilerare och arbetar på det som kan 
jämföras med Roteln för Grova Brott. 

• Gerberen van Duin, 48 år, Kommunalråd och före detta 
rekryteringsansvarig för polisutbildningen i Holland. 

• Jan Schreuder, 38 år, Kvarterspolis i Noordwijk-Holland 

• Ben Gorter, 45 år, koordinator vid större Krissituationer, samt 
ansvarig för att utbilda kommunen inför katastrofer. 

• Ajolt Rikkert, 28 år, Student vid ”Politieacademie“ 

 

Intervjuerna var mellan 30 minuter och 2 timmar beroende på hur mycket tid som fanns till 

förfogande, men utgick alla från samma frågeställningar2. Alla intervjuerna hölls av mig på 

holländska och jag har i efterhand översatt dem till svenska och skrivit ner dem i 

pappersform. 

 Genom informationssökning på Internet, studier av både svenska och holländska 

kursplaner samt litteraturstudier av material hämtat från polisens interna nät, har jag fått 

information om hur utbildningarna är uppbyggda. Jag har valt att titta på utbildningarna 

utifrån de pedagogiska teorierna som utbildningarna använder sig av och ställa detta mot 

teorin om det livslånga lärandet.   

 

2. Teori 
Polisutbildningen är en eftergymnasial utbildning där eleverna kommer från väldigt olika 

bakgrunder, har olika ålder och har olika erfarenheter från tidigare arbeten och utbildningar. 

Detta ställer höga krav på utbildningsmetodiken då denna skall vara kvalitativ, anpassad till 

alla elever och baseras på teorier om det livslånga lärandet . I Holland använder sig 

polisutbildningen av en metod som kallas för ”Duaal leren” och i Sverige använder man sig 

av ”Problembaserat arbete” (PBL). 

                                                
2 Se bilaga 1. 
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2.1 Livslångt lärande 

Som fenomen är det livslånga lärandet inte nytt. Begreppet myntades i början av 60-talet och 

har sedan dess använts med skiftande innebörd i framför allt utbildningspolitiska 

sammanhang. Livslångt lärande är inget nationellt uttryck utan snarare ett universellt fenomen 

med allmängiltiga problem som har att göra med inställning till utbildning.3 

 Livslångt lärande omfattar allt lärande som en människa möter under sin livstid, 

inte bara genom formell utbildning utan även genom spontant förvärvade erfarenheter.4  

Teorin menar också att målet med utbildningen är det viktiga, inte vägen dit. Varje enskild 

student skall få hitta sin metod att nå fram till det målet.5 

 

2.2 Duaal leren 

”Duaal leren” (dubbelt lärande) är ett koncept som används inom yrkesutbildningar i Holland. 

Konceptet går ut på att eleverna skall lära sig sitt yrke genom en kombination av lektioner i 

skolan och erfarenheter på arbetsplatsen.6  Detta innebär en kontinuerlig växling mellan 

praktik och teori. Detta ställer höga krav på eleven i fråga om kritiskt tänkande och 

självständighet. 7 

  

2.3 Problembaserat lärande (PBL) 

Problembaserat lärande är en utbildningsmetod som många utbildningar använder sig av och 

kom till Sverige i början av 80-talet. Det som är typiskt för metoden är att problem och 

uppgifter sätts i fokus i stället för ämnesinnehåll eller kapitel i läroböcker och kurslitteratur. 

Schemalagda timmar används till att låta eleverna utveckla sina färdigheter i att lösa den typ 

av uppgift som lärandet går ut på. Eleven ställs inför problem innan den har fått de kunskaper 

som behövs för att lösa uppgiften. Sedan får eleven tid att läsa, observera och göra 

studiebesök för att ta till sig den kunskap som behövs för att lösa problemet.8 

                                                
3 Håkansson, A (2007) s. 21 
4 Maltén, A (1997)  s. 192 
5 Rogers, A (2002) s. 4 
6 http://www.onderwijsconsument.nl/ouders/sleutelwoorden.artikel.php?aid=47&tid=27%2C65 – 24/11-07 
7 http://www.hu.nl/OpleidingenDuaal/Verpleegkunde+-+duaal/De+opleiding/Duale+vrijstellingen+variant+hbo-
V.htm – 24/11-07 
8 Egidius, H (1999) s. 185 
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3. Resultat 
Polisutbildningen i både Holland och Sverige bygger på att studenten skall kunna arbeta som 

polis efter genomförd utbildning. Länderna ser lite olika ut i sin struktur, har olika lagar och 

kräver båda en bra utbildning för att förbereda sina studenter på sitt kommande yrke som 

polis. 

 Jag har baserat min undersökning i huvudsak på intervjuer och litteraturstudier. 

För att få en bra läsbarhet har jag valt att redovisa resultatet var för sig för den holländska och 

den svenska polisutbildningen. För att underlätta jämförelsen av resultatet är strukturen den 

samma i båda avsnitten. Varje del inleds med en kort bakgrund för att presentera landet och 

polisen i stort, sedan kommer en presentation av utbildningen och dess antagningskrav. 

 

3.1 Holland 

3.1.1 Bakgrund 

På en yta av 41 526 kvadratkilometer (jämförbart med Smålands yta) bor Hollands ca 16,5 

miljoner invånare. Landet är indelat i 12 administrativa regioner (provinser/län) och har varit 

en konstitutionell monarki sedan 1815. 9  

Polisen i Holland är sedan 1993 en regionalt organiserad statlig polis och utövas 

inom ramen för 25 regionala polismyndigheter – så 

kallade ”regiokorps” och en tjugosjätte, central poliskår 

med nationellt ansvar– ”Korps Landelijke 

Politiediensten” (KLPD). De regionala 

polismyndigheterna följer till stor del länsgränserna, 

men de större länen är indelade i flera mindre regionala 

polismyndigheter. Varje län är även indelat i 

kommuner och det är borgmästaren i polisregionens 

största kommun som är polismyndighet. Vid sin sida 

har han en polisstyrelse bestående av regionens alla 

borgmästare och regionens överåklagare. Yttersta 

ansvar för polismyndigheten har inrikesministern.10  
                                                
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Holland - 9/11-07 

Holland har 25 regionala 
Polismyndigheter 
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Att arbeta som polis i Holland kan te sig väldigt olika beroende på när man 

började arbeta som polis och vilken utbildning man gick. Polisutbildningen har utvecklats 

under årens lopp och är under ständig utveckling. 

 I början av 60-talet fanns två typer av polisutbildningar – en ”Politieschool” 

(Polisskolan) och en ”Politieacademie” (Polisakademin/ Polishögskolan). Skolorna hade olika 

antagningskrav, utbildningarna var olika långa och ledde till olika tjänster.  ”Politieschool” 

krävde att man hade följt en tvåårig gymnasieutbildning och att den sökande var minst 17 år 

medan ”Politieacademie” krävde en tre- eller fyraårig gymnasieutbildning och att den sökande 

var minst 18 år. De som gick på ”Politieschool” gick en ettårig teoretisk utbildning som ledde 

till att de blev polisassistenter medan de som gick på ”Politieacademie” blev polisinspektörer 

efter fyra år.11  I intervjuerna framkommer att de som gick ”Politieschool” på 60-talet i 

princip bara hade teoretisk undervisning. Eleverna skulle lära sig mycket fakta utantill och 

den undervisningen som var praktisk bestod i att lära sig fängselanvändning och 

vapenhantering. Fängselanvändning skedde inför varandra i klassrummet, vapenhantering i 

vapenhallen och resten av det praktiska arbetet fick eleverna lära sig när de började arbeta.12  

 På 80-talet var polisutbildningen ca 1½ år. Först studerade man 11 månader vid 

polisutbildningen, sedan var det 5 månader praktik och utbildningen avslutades med 3 

månader teoretisk undervisning. Under detta årtionde introducerades eleverna för 

”casemetodiken”. Studenterna fick träna vissa praktiska moment i olika ”case” där kamrater 

från utbildningen och personal på skolan fick agera motspelare.13 

Idag bedrivs utbildning för blivande poliser vid 12 ”Polishögskolor” i Holland 

där 1,900 personer arbetar med att utbilda poliser på olika nivåer. 

Holländsk polisutbildning består av fem olika nivåer (nivå 2-6) vilka man kan 

söka utifrån den utbildning man gick i gymnasiet. Olika nivåer har olika innehåll och leder till 

                                                                                                                                                   
10 http://www.politie.nl/Overige/Jeugd/Werkstukken/politieorganisatie.asp - 3/11-07 
11 Intervju – bilaga 2 
12 Intervju – bilaga 3 
13 Intervju – bilaga 5 
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olika tjänstegrader vid utbildningens slut.14 Den utbildningsnivå som leder till anställning som 

polisassistent (”agent”) är nivå 3 – Politiemedewerker.15 

 Vid en ålder av 11 år genomgår holländska ungdomar ett ”kapacitetstest” 

(”citotoets”) som bestämmer vilken gymnasial utbildning man kommer att följa. För att få 

söka till polisutbildningens 3e nivå krävs lägst VBO-b/c eller MAVO som på engelska 

översätts till ”preparatory vocational education – basic/middle-management vocational 

programme ” eller ”lower general secondary education”16 vilket motsvarar tvåårigt svenskt 

gymnasium. 

 

3.1.2  Behörighetskrav 

• Lägst VBO-b/c, MAVO från gymnasiet. 

• Lägst 18 år 

• Körkort personbil 

• Ostraffad 

• Behärska holländska språket 

• Holländsk medborgare 

• Fysisk god kondition 

• Simkunskaper 

• God syn17 

 

3.1.3 Urvalsprocess 

Första steget i ansökningsprocessen består i att den sökande anmäler till det regionala 

poliskontoret att denne är intresserad av att söka tjänst inom polisyrket på just den orten. 

                                                
14 http://www.politieacademie.nl/politie/Opleidingen/HetPolitieOnderwijs/ - 16/7-07 
15 http://www.kombijdepolitie.nl/jouw-carrire-bij-de-
politie/functies/uniformfuncties/index.cfm?articles_id=6F02B359-B516-4B75-A358-
007F92423707&instroomniveaus_id=96facfce-c0f4-4d2d-a2f3-1199f72448e8&item=salaris -8/11-07 
16 Informationsblad 06-259 (Working together is inspiring) s.8 
17 http://www.kombijdepolitie.nl/vacatures/instroom/index.cfm?item=print&vacatures_ID=9381607d-8b96-
4372-b197-768091fddcf6 15/7-07 
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Rekryteringsansvarig på orten kommer då att kontrollera att den sökande uppfyller kraven för 

att få söka till polisutbildningen.  

Finner rekryteringsansvarig att den sökande är behörig, kallas denne till ett 

informationsmöte på det regionala poliskontoret. Den sökande får här information om polisen 

i just det området, hur denne skall gå vidare med ansökningarna, får rekryteringsmaterial samt 

möjlighet att ställa frågor. Det är först efter detta som ansökningshandlingarna skickas in. 18 

Ansökningshandlingar till polisutbildningen skickas till det regionala 

poliskontoret där man vill arbeta när man är färdig polis. Centrum voor Competentiemeting en 

Monitoring (CCM), ”centrum för kunskapsmätning och kontroll”,  blir då tillfrågade att hjälpa 

till att testa den sökandes lämplighet för yrket. CCM gör först en bedömning av 

ansökningshandlingarna och kallar sedan den sökande till tester som pågår under två dagar.19  

Dag 1 
Första dagen består av fyra olika tester som den sökande måste passera med godkänt resultat. 

• Kognitivt kapacitetstest (IQ-test) – 

Här testas logiskt tänkande i 

cifferkombinationer, bokstavsföljder 

och ord som hör ihop.  

• Språktest – Här testat kunskaper i 

det Holländska språket. Man 

kontrollerar ordkunskap, 

läsförståelse, skrivfärdigheter och 

rättstavning. 

• Frågor om personlighet – De sökande får värdera påståenden om deras personlighet. 

Påståenden besvaras på dator med hjälp av en skala mellan ett och fem där ett är ja-

stämmer in helt, och fem är nej-stämmer inte alls. (exempel på ett sådant påstående är: 

Jag är en person med bra tålamod) .20 

                                                
18 http://www.kombijdepolitie.nl/jouw-carrire-bij-de-politie/sollicitatieprocedure/ -  9/11-07 
19 Informationsblad 07-105 ST CCM (Informatie en oefenopgaven voor kandidaten) s.3   
20 Ibid s.4 

Exempel på IQ-test 
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• Fysiskt test – Den sökande skall här ta sig igenom en hinderbana som skall löpas fem 

varv och vid varje varv ändras banan lite. Hinderbanan består av löpning mellan 

koner, hinder som skall passeras, snabba vändningar, drag, lyft och påskjutningar. 

Hinderbanan är utformad för att testa uthållningsförmåga, styrka, kondition och 

koordination. Totalt får den sökande springa 226,5 meter, knuffa på en tung kärra 18 

meter, dra en tung kärra 12 meter, förflytta en medicinboll med vikten fem kilo fram 

och tillbaka sex gånger med tre meters mellanrum, samt släpa en docka på 48 kilo fem 

meter.21 

När testerna från dag 1 genomförts med godkänt resultat, planerar den sökande 

tillsammans med personal på CCM in datum för testdag 2. 

 

Dag 2 
Dag två består av två tester, ett praktiskt uppdrag (rollspel) samt ett samtal med en psykolog.  

• Rollspelet skildrar en verklig situation där den sökande får gå in och lösa situationen. 

Den sökande kan som exempel få i uppgift att denne är direktör för ett flygbolag och 

skall avvisa en alkoholiserad person. 22  Motspelaren är en skådespelare som agerar 

utifrån hur den sökande agerar i sin roll.23 Hur den sökande kommer att lösa 

situationen blir på så sett ett samspel mellan blivande polis och motspelaren. 

Situationen observeras av personer från CCM för att mäta social kompetens och 

initiativförmåga hos den sökande.24 

• Psykologen frågar djupare om den sökandes inställningar till människor, tittar efter 

egenskaper som är viktiga för polisyrket och vill veta hur personen reagerar 

emotionellt i olika situationer.25 

När alla tester är avklarade skickar CCM tillbaka alla resultat till den ort dit den 

sökande har sökt. Detta görs först efter godkännande av den sökande då denna har rätt av 

avbryta sin ansökan innan polismyndigheten får resultatet av testerna.26  

                                                
21 http://www.kombijdepolitie.nl/jouw-carrire-bij-de-politie/sollicitatieprocedure/fysiek-motorische-
test/index.cfm?articles_id=37D92FE5-A662-47E6-B7E1-160E45DC5323 – 5/11-07 (se även filmklipp)  
22 Samtal med Ajolt Rikkert 5/7-07 
23 Informationsblad 07-105 ST CCM (Informatie en oefenopgaven voor kandidaten) 
24 Ibid 
25 Ibid 
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Polismyndigheten på den aktuella orten gör till slut en sista kontroll av den 

sökande i form av samtal med personalavdelningen och kommer sedan att meddela den 

sökande om han/hon är antagen eller inte. Blir den sökande antagen till polisutbildningen får 

denna genomgå en medicinsk undersökning. 

 

3.1.4 Utbildning 

Mål 
Målet för den studerande är att få kunskap om polisyrket och att tillfoga sig så mycket 

kunskap som krävs för att kunna utföra polisarbete. Polisassistentens uppgift är enligt polisens 

rekryteringshemsida samt studiebroschyrer: övervaka offentliga platser, ingripa vid 

miljöbrott, trafikövervakning, ingripa vid narkotikabrott, avrapportera vid trafikolyckor, 

ingripa vid våldsbrott, ingripa vid sexualbrott, arbeta mot brott mot allmän ordning och lämna 

allmänheten upplysningar och annan hjälp.27  

 

Metod 
Utbildningen är baserad på en metod som kallas för ”duaal leren” där man växlar mellan 

teoretiskt och praktiskt arbete. Praktiskt går det till så att eleven går i skola 12 veckor och 

sedan praktiseras detta i ”verkligheten” i 12 veckor. Dessa 24 veckor behandlar ett specifikt 

ämne och avslutas med ett test.28 Den studerande har under praktiken så mycket befogenheter 

som denna har hunnit få under utbildningstiden. Detta innebär att eleven får fler och fler 

befogenheter ju längre tid denna har gått på polisutbildningen. Eleven följs hela tiden av en 

handledare som också är ytterst ansvarig.29 

 

Innehåll 

Innehållet i den holländska polisutbildningen grundas till stora delar på våldstrappan 

(åtgärdsnivå). Man arbetar med samtal, verbalisering, handbojor, självförsvar och 

                                                                                                                                                   
26 Ibid 
27 Informationsblad 05-002 SIB-I-P (Politiemedewerker, Studie-informatiebrochure) s.8 
28 http://portal.politieacademie.politie.nl/politie/Opleidingen/HetPolitieOnderwijs/ - Polisens intranät, 18/7-07 
29  Intervju – Bilaga 6  
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vapenhantering och hur man skall kommunicera för att inte behöva ”klättra upp på trappan” 

och på så sätt undvika att använda nästa åtgärd som ”står på tur”30 (från ord till vapen).  

De ämnen som studeras är:  

• Allmän ordning 
• Trafiksäkerhet 
• Sexualbrott 
• Eskalerande våld 
• Övervakning av stora evenemang 
• Miljöbrott (för stora och små företag) 
• Narkotika 
• Lagar, vapen och ammunition 
• Avrapportering vid trafikolyckor 
• Våldsutredning31 

 

Examination 

Elevens kunskaper examineras efter varje delmoment som praktiserats ute på den regionala 

polismyndigheten. Detta sker vid både praktiska och teoretiska moment.32 

 Varje delmoment examineras 

genom ett case. Den studerande får under 

uppsikt av två examinerande lärare agera mot 

skådespelare som är figuranter i caset. För varje 

examinering ställs tre tillfällen till förfogande. 

Somliga delmoment examineras dock i form av 

skriftliga arbeten, detta gäller exempelvis 

narkotikamomentet.33  

 

Övrigt 
Utbildningen tar 3 år där 40% av undervisningen sker på Politieacademie (polishögskolan) 

och 60% sker praktiskt ute på de regionala polismyndigheterna. 

                                                
30 Intervju – Bilaga 2 
31 Intervju – Bilaga 6 
32 Ibid 
33 Ibid 

Examinering av vapenanvändning 
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Utbildningsorter för denna nivå är Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam, Eindhoven och Drachten. 

Antagning för utbildningen sker 4 gånger per år. 

3.2 Sverige 

På en yta av 449 964 kvadratkilometer bor Sveriges drygt 9 miljoner invånare. Landet är 

indelat i 21 län och är en konstitutionell monarki.34 

 Grunden för hur svensk polisverksamhet ser ut idag kan spåras till 1850 års 

polisreform som antogs i Stockholm. Mycket har hänt sedan dess, men idag består svenskt 

polisväsen av 21 polismyndigheter (knutna till Sveriges 21 län). Svensk polis lyder under 

justitiedepartementet och består av rikspolisstyrelsen (central förvaltnings- och 

tillsynsmyndighet), Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna.  

Den första polisutbildningen startade 1910, men det var först 1965 som svensk 

polis nationaliserades och polisutbildningen utvecklades till en standard lik den utbildning vi 

har idag. Under årens lopp har utbildningen legat på flera olika ställen i landet och har sett lite 

olika ut.35 1998 startades en helt ny polisutbildning baserad på problemorienterat lärande.36 

Den polisutbildningen bedrivs idag på tre ställen i Sverige – Stockholm, Umeå och Växjö 

men som student kan man även läsa på distans utifrån den ort där man senare kommer att få 

anställning som polis.37   

 Idag studerar ca 2100 studenter vid polisutbildningen på de tre orterna och ca 

300 anställda arbetar med att undervisa dessa elever.38 

 Alla studenter vid den svenska polisutbildningen har samma antagningskrav och 

följer samma grundutbildning som resulterar i anställning som polisassistent vid en 

polismyndighet. 

                                                
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige - 15/11-07 
35 http://www.cepol.europa.eu/About_CEPOL/colleges/Sweden.php - 10/11-07 
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/Polisutbildning - 15/11-07 
37 http://www.polisen.se/inter/nodeid=3414&pageversion=1.jsp - 15/11-07 
38 Ibid - 10/11-07 
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3.2.1 Behörighetskrav 

• Grundläggande behörighet för högskolestudier 

• Särskild behörighet: 

o Svenska B 

o Historia A 

o Samhällskunskap A 

• Högskoleprov eller 20 poängs högskolestudier 

• Allmänna krav: svenskt medborgarskap, lämplighet, lägst 20 år, körkort personbil, 

normal fysisk förmåga, simkunnighet, viss synskärpa, normalt färgseende och fullgod 

hörsel.39 

 

3.2.2 Urvalsprocess 

Rekryteringsarbetet för polisutbildningen vid alla utbildningsorterna sker centralt och syftar 

till att få fram personliga egenskaper som visar om den sökande är lämplig för polisyrket. 

Processen tar cirka sju månader och görs i fem steg.  

 Till att börja med gör man en behörighetsgranskning för att se om den sökande 

uppfyller de formella kraven. Ansökningshandlingar med alla bifogade betyg, intyg och andra 

bifogade dokument granskas och kontrolleras. 

 När ansökningshandlingarna är granskade och visar att den sökande är behörig, 

kallas denne till den lokala polismyndigheten för prov i svenska och ett inledande samtal.  

Provet innehåller delar där man kontrollerar läsförståelse, ordkunskap och stavning för att få 

en bild av om den sökande har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Utifrån granskning 

av alla inkomna handlingar samt det inledande samtalet görs en bedömning om den sökande 

är lämplig. Det man tittar speciellt på vi granskning av ansökningshandlingar är: fullständigt 

ifylld ansökan, levnadsbeskrivning, gymnasiebetyg, högskoleprov, akademiska meriter, 

arbetslivserfarenhet, kroppskonstitution, vandel (av civil eller militär myndighet ådömda 

straff eller böter), språkkunskaper utöver engelska och övriga meriter.40 

                                                
39 www.polis.se – 17/7-07  
40 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8173&pageversion=1.jsp 17/7-07 
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 Sökande som bedömts vara lämplig går vidare till de fysiska testerna. Här 

kontrolleras både koordination, kondition och styrka i tre olika tester. Varje enskilt test skall 

vara godkänt för att den sökande skall vara godkänd på de fysiska testerna.  

• Koordinationstest - Harres Test börjar 

med en kullerbytta på en matta och 

följs därefter av att man snabbt hoppar 

över och kryper under 3 hinder. Mellan 

varje hinder ska en pinne i mitten 

rundas. Maxtiden är 16 sekunder för 

kvinnor och 15 sekunder för män. 

Hinderhöjden är 76 cm för kvinnor 

respektive 84 cm för män. 41 

• Konditionstest – Coopers Test utförs på löpbana under tidtagning. Löpsträckan är 

2000 meter och maxtid är 10 minuter för kvinnor och 9:30 minuter för män. Testet 

kräver bra kondition.42 

• Lyftprov – Dockan som den sökande skall släpa 

väger 77  kilo. Deltagaren skall tekniskt riktigt 

lyfta dockan och sedan släpa denna 15 meter utan 

tidsbegränsning. För att klara testet behövs 

ergonomisk lyftteknik och muskelstyrka. 43 

• Simning – Simprov utförs slumpvis och består av 

150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan armtag 

samt hämtning av en docka på 1,5 meters djup 

genom dykning från vattenytan. 

Efter de fysiska testerna sker ytterligare ett urval och de sökande som bedöms ha 

starkast konkurrenskraft kallas till fortsatta tester och intervju. Dessa tester sker i samarbete 

med pliktverket och pågår under två vardagar. Under dessa genomförs: databaserat anlagstest, 

                                                
41 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/1_Fysiska_prov_Svenska04.pdf 11/11-07 
42 Ibid  
43 Ibid  

Harres Test 

Lyftprov 
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uppsatsskrivning, medicinsk undersökning( kontroll av syn, hörsel, färgseende, urinprov och 

ISOKAI för att mäta muskelstyrka), psykologsamtal och en intervju som utförs av två poliser. 

 

3.2.3 Utbildning 

Mål 
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 och utbyta kunskaper även med personer utan 

specialkunskaper på området.44 Studenten skall även tillägna sig sådana kunskaper och 

färdigheter att de kan fullgöra sina uppgifter som poliser i ett mångkulturellt samhälle. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska främjas i utbildningen, liksom förståelsen för andra 

länder och kulturer och för internationella förhållanden.45 

Metod 
Polisutbildningen är indelad i fyra terminer innehållande polisiära och juridiska ämnen där 

teoretisk och praktisk undervisning sker parallellt. Undervisningen är problembaserad (PBL) 

vilket betyder att studenten får tillämpa de teoretiska kunskaperna praktiskt samt lära sig av 

sina misstag. Eleven tillämpar sig på så sätt kunskaper genom reflektion, analys och 

självständig granskning.46 

Innehåll 
De fyra terminerna består av juridik, ordningsverksamhet, utredningsverksamhet, 

kriminologi/förebyggande verksamhet, beteendevetenskap, vetenskaplig metod, 

självskydd/hälsa, vapenanvändning, polisbilskörning, akutsjukvård, grundläggande 

informationsteknik (radio/data), muntlig och skriftlig framställning samt mental träning. 

Eleven tränar alla dessa moment i så kallade ”case”. Här får eleven möjlighet att träna 

praktiska färdigheter i såväl bemötande som förhörsteknik och utredningsmetodik.  

Terminerna är uppbyggda av olika moment som antingen behandlar ett specifikt 

brott eller ett specifikt ämnesområde. (Termin 1 består av momenten Polisen i samhället, 
                                                
44 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.o.m. VT-2005 
45 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5928&pageversion=1.jsp - 17/7-07 
46 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.o.m. VT-2005 
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Brottsorsaker och brottsförebyggande arbete och juridik. Termin 2 består av momenten 

Ordning och trygghet 1 inklusive fältstudier, ungdom, psykisk sjukdom och droger och 

missbruk. Termin 3 består av momenten Grupprocess och ledarskap, trafik inklusive 

fältstudier och ordning och trygghet 2. Termin 4 består av momenten Våld i nära relation, 

svårare brott inklusive fältstudier och fördjupningsarbete. Alla terminer har fortlöpande 

färdighetsmoment.)  Utbildningen avslutas med en längre praktikperiod – aspiranttjänst.47 

Aspiranttjänst är en lärandeperiod som räknas som utbildningstermin 5 och är sex månader 

lång. Denna sker ute på den myndighet där den studerande kommer att arbeta och sker under 

handledning av en äldre kollega. Den studerande har under denna termin alla de befogenheter 

en polisassistent har men har graden ”polisaspirant”. 

Examination 
Elevens individuella prestation bedöms utifrån skriftliga, muntliga eller praktiska övningar 

eller test. För godkänd terminskurs krävs uppnått godkänt resultat vid samtliga delkurser och 

moment.48   

Övrigt 

Utbildningen är 2 år plus ett halvår aspiranttjänst. 

 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet av arbetet är i stort sett baserat på vad som framkommit i studier av Internetbaserat 

material samt intervjuer med holländska poliser. Internetbaserat material bör alltid läsas med 

försiktighet trots att den är hämtad från officiella hemsidor som noga kontrolleras. En 

svårighet i detta ämne är att finna relevant och likvärdigt material från de två länderna då 

utbildningarna ser olika ut.  

 En punkt som bör beaktas är att det enbart finns intervjuer med holländska 

poliser. Dessa torde dock vara relevanta då det annars är svårt att få en god inblick i den 

holländska polisutbildningen och hur det är att arbeta som polis i Holland. Det svenska 

polissystemet är för mig mer känt då jag själv går polisutbildningen i Sverige och på så sätt 

tillägnar mig stor kunskap om svensk polishistoria och hur det är att arbeta som polis i 

Sverige.  
                                                
47 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.o.m. VT-2005 
48 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.o.m. VT-2005 
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 Att jag själv går polisutbildningen i Sverige torde dock kunna påverka min 

objektivitet i huruvida det är att arbeta som polis i Sverige, även om jag hittills inte har direkt 

erfarenhet av att arbeta som polis bortsett från tre veckors praktik.  

 

3.4 Resultatsammanfattning 

Innehållsmässigt skiljer sig den svenska och den holländska polisutbildningen inte nämnvärt. 

Båda ländernas polisutbildning undervisar juridik liksom praktiska färdighetsmoment som 

skall leda till att den studerande kan fullgöra sina uppgifter som poliser. Det finns dock 

punkter på vilka utbildningarna skiljer sig från varandra. Största skillnaden finns i 

undervisningens metod och i kraven för att få påbörja utbildningen. 

 Skillnaderna i behörighetskraven består i att den som söker till den holländska 

polisutbildningen har en minimiålder på 18 år medan en svensk sökande måste vara minst 20 

år. Dessutom är kravet på utbildningsnivån lägre i Holland än i Sverige. Det som däremot är 

lika är de allmänna kraven såsom fysisk god hälsa, fullgod syn, medborgare i landet och 

innehav av körkort för personbil. 

 En annan skillnad är hur ansökningsförfarandet går till. Den som vill bli polis i 

Holland skickar sina ansökningshandlingar direkt till den ort (lokalt) där denne vill komma att 

arbeta. Den regionala polismyndigheten anlitar då CCM (Centrum voor Competentiemeting 

en Monitoring) som med hjälp av ett antal tester avgör om den sökande är passande för 

polisyrket. Dessa tester består av ett kognitivt kapacitetstest, ett språktest, ett fysiskt test, 

frågor om personlighet, rollspel och psykologsamtal. Alla delar måste klaras för att den 

sökande ska gå vidare i sökprocessen. Den som vill bli polis i Sverige skickar in sina 

ansökningshandlingar centralt och antagningen sker i flera steg. Den sökande testas genom 

olika tester som också dessa skall visa om den sökande är lämplig för polisyrket. Testerna 

består av svenskprov, ett koordinationstest, konditionstest, lyftprov, psykologsamtal, 

polisintervju och medicinsk undersökning. Testerna liknar varandra men är upplagda på lite 

olika sätt.  

 Målet för polisutbildningen i Holland såväl som i Sverige syftar till att studenten 

skall tillägna sig sådana kunskaper så att denne kan utföra ett bra arbete som polis, det som 

däremot skiljer är att den svenska utbildningsplanen understryker vikten av kritiska 



Rapport nr. 421  2007-12-14 
   

 18 

bedömningar, förmåga att självständigt problematisera arbetet och värdera kunskapen på ett 

vetenskapligt sätt.  

 Ser man till utbildningsmetoderna för hur den studerande skall uppnå målet 

skiljer sig dessa en del från varandra. Holländsk polisutbildning använder sig av ”duaal leren” 

där man växlar mellan teoretiskt och praktiskt arbete. Eleven arbetar mycket praktiskt ute på 

sin hemmaort där de tillämpar de kunskaper de har förvärvat under de teoretiska lektionerna 

på skolan. Detta sker i perioder om 12 veckor vardera. Den svenska utbildningen är indelad i 

fyra terminer där teoretiska och praktiska ämnen löper parallellt med varandra. Eleven 

tillämpar sig nya kunskaper utifrån problembaserat lärande genom analys och självständig 

granskning. 

 Innehållet i de båda utbildningarna är ganska likvärdiga. Studenterna får 

kunskaper i såväl juridiska som praktiska ämnen. Det som däremot skiljer är den praktiska 

tillämpningen. Den svenska polisstudenten har tre fältstudieveckor under en period av två år, 

samt att utbildningen avslutas med en längre praktikperiod. Den holländska polisstudenten får 

mer och mer befogenheter under utbildningens lopp och får tillägna sig dessa kunskaper i och 

med praktikveckorna som denne har under utbildningens tre år. En annan punkt som skiljer 

utbildningarna är att den holländska utbildningen utgår ifrån våldstrappan (se avsnitt 3.1.4). 

Hela tiden arbetar man utifrån hur man skall undvika att hamna längre upp på trappan för att 

undvika att använda andra åtgärder än ord.  

 I Holland examineras varje delmoment som praktiserats ute på den regionala 

polismyndigheten både praktiskt och teoretiskt. Studenten examineras bland annat genom ett 

praktiskt case där denne blir observerad av flera personer. Den svenska polisstudenten 

examineras också både praktiskt och teoretiskt, men skillnaden är att varje delmoment inte 

examineras i caseform.  

 

4. Diskussion 
Sverige liksom Holland är medlemmar i EU där gränserna suddas ut mer och mer. Länderna 

är ganska lika varandra, men hur ser det ut på polisutbildningen i dessa länder? 
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 Idéer om livslångt lärande är inte nytt och har haft en stor betydelse i hur 

utbildningar runt om i världen har utvecklats. Teorin menar att det är resultatet av 

utbildningen som är den viktiga inte vägen dit. Det är en teori som lägger fokus på den 

enskilda individens sätt att lära. Delvis kan man säga att det livslånga lärandet genomsyrar 

polisutbildningarna både i Holland och i Sverige. Hollands polisutbildning tar tillvara på 

möjligheten att utbilda sina elever både praktiskt och teoretiskt genom ”Duaal leren”. Eleven 

har i princip 50 % teoretiska studier och 50 % praktiskt lärande. Detta öppnar för många typer 

av inlärningsstilar för att tillgodogöra sig undervisningen. I Sverige har man valt 

”problembaserat lärande” som utbildningsmetod som även denna uppmuntrar till många 

inlärningsstilar. Denna metod tvingar eleven till självständigt tänkande och problematiserande 

vilket ger möjlighet till bred kunskapsinhämtning. Utbildningarna har utstakade mål som 

eleverna skall uppnå; Studenten skall tillägna sig sådana kunskaper att denne kan utföra ett 

bra arbete som polis. Huruvida målet har uppfyllts med hjälp av de undervisningsmetoder 

man har valt har inte studerats i denna uppsats, men någonting som ändå bör belysas är hur 

den svenska polisutbildningen fokuserar på självständigt problematiserande och självständigt 

analyserande.  

 Innehållsmässigt skiljer sig inte den svenska och den holländska 

polisutbildningen nämnvärt. Båda länderna undervisar i såväl juridiska som praktiska ämnen 

men upplägget skiljer sig lite från varandra. Skillnaderna ligger i hur mycket teori och hur 

mycket praktik utbildningarna erbjuder. Skillnaden beror mest troligt på den 

undervisningsmetod man har valt att utgå ifrån eftersom ”Duaal leren”, som man använder sig 

av i Holland, går ut på att eleven skall lära sig sitt yrke genom en kombination av lektioner på 

skolan och erfarenheter på arbetsplatsen. Någonting som följer med detta är att den 

holländska polisstudenten redan på ett tidigt stadium har möjlighet att agera i sin yrkesroll. 

För varje gång som denne kommer ut på arbetsplatsen har han/hon mer befogenheter och mer 

kunskap inom nya områden för att kunna utföra ett bra arbete.  

 De skillnader som verkar vara störst är antagningskrav och 

ansökningsförfarande. Sökande till holländsk polisutbildning måste vara minst 18 år medan 

sökande till svensk polisutbildning måste vara minst 20 år. Dessutom är kravet på den 

gymnasiala utbildningsnivån lägre i Holland än i Sverige. Med samma utbildningsmål borde 

detta ställa högre krav på den holländska polisutbildningen då studenterna har lägre utbildning 

sedan tidigare, men det skulle samtidigt kunna utgöra bakgrunden till varför man använder sig 

av ”duaal leren” som undervisningsmetod.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Undersökningen har gett svar på min fråga om huruvida det finns några skillnader i den 

holländska och den svenska polisutbildningen och vad de består i. Skillnaderna ligger 

mestadels i undervisningsmetoden och antagningskrav till utbildningen. Länderna är inte så 

olika, därför blir inte polisutbildningarna så olika heller.  

 Det skall dock noteras, som jag beskriver i mina avgränsningar, att jag redan 

tagit bort en av de stora skillnaderna i holländsk och svensk polisutbildning, nämligen att det 

finns olika undervisningsnivåer. Jag valde att undersöka de utbildningar som leder till samma 

yrkesgrad, det vill säga polisassistent. En annan intressant undersökning vore att se hur 

utbildningarna skiljer sig om man utgår ifrån samma nivå på gymnasieutbildning.  

 Vad kan man då lära sig av den holländska polisutbildningen? En intressant 

punkt är just det med flera olika utbildningsnivåer. Idag genomgår alla som skall bli polis i 

Sverige samma utbildning oavsett tidigare erfarenheter och utbildningsnivåer. Kanske man 

skulle fokusera ännu mer på det livslånga lärandet och anpassa utbildning efter individ? 

Någon med långvarig universitetsutbildning torde ha tillägnat sig kunskaper i kritiskt 

tänkande genom sina tidigare akademiska studier liksom den som har långvarig erfarenhet av 

vård- och läraryrken förmodligen redan har goda kunskaper i personkännedom. På så sätt 

använder man de resurser som finns på bästa möjliga sätt samt att man optimerar 

utbildningstiden för att uppnå önskad kvalitet. Kanske är detta ett sätt att möta kritiken från 

allmänhet och politiker som har figurerat i pressen under början av 2000-talet som kritiserar 

kvalitén på polisutbildningen och polisens arbetsmetoder.  

 Under arbetets gång har jag fått tillfälle att läsa igenom målen för den utbildning 

jag själv följer. En fråga som har väckts är om alla utbildningsmål verkligen har uppnåtts? I 

Målen för den svenska polisutbildningen står bland annat att studenten skall tillägna sig 

sådana kunskaper och färdigheter att de kan fullgöra sina uppgifter som poliser i ett 

mångkulturellt samhälle… liksom förståelsen för andra länder och kulturer och för 

internationella förhållanden. Är detta ett mål som uppfyllts? Jag kan inte minnas att vi haft 

någon föreläsning som skulle täcka just det här målet. Om man kan optimera utbildningen 

enligt ovan kanske det skulle finnas plats för denna del i annat fall torde det vara lämpligt att 

undersöka möjligheten att förlänga utbildningen med ett halvår för att möta den 

internationalisering vi ser i framtiden. 
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 Mitt arbete har gett tillfälle att reflektera kring frågan om det finns en ultimat 

utbildning för en framtida EU-polis? Jag tror att formen för polisverksamheten kommer att 

förändras. Kriminalitet har vi överallt i världen men den ser olika ut beroende på var man 

befinner sig och dessa skillnader finns i dagsläget även inom länderna; Problematiken ser inte 

likadan ut i norra och södra Sverige, på landet och i storstaden, detsamma gäller inom 

Hollands gränser trots att landet är så litet. Polisen i framtiden kanske kommer att ha en och 

samma utbildningsgrund som man sedan utvecklar utifrån den kriminalitet som finns där 

han/hon kommer att arbeta. Åter igen kanske det finns anledning att fundera över en 

individanpassad polisutbildning. En annan fördel av att ha en individanpassad utbildning är att 

den troligen är lättare att anpassa efter framtida behov för en flexibel utbildningsstruktur som 

kan möta förändringar i kriminaliteten.      
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Bilaga 1 
 
INTERVJU  
 
Bakgrund 
Namn 
Ålder 
Kön 
Arbetar idag med 
 
Hur gammal var du när du började vid polisen? 
Vilken/a typ/er av arbetsuppgift/er hade du?  
Var hade du denna tjänst? (antal invånare i staden?) 
Hur länge var du i tjänst?/ Hur länge arbetade du där? 
 
Varför blev du polis? 
Har yrket/valet levt upp till förväntningarna? 
Skulle du gjort samma val idag om du hade den ålder som när du började? 
 
Utbildning 
 
Hur var utbildningen uppbyggd? (olika nivåer??) 
Praktik v/s teori – hut mycket av de olika delarna? 
Vilka ämnen ingick i utbildningen? 
Hur bedrevs den teoretiska undervisningen? (katederundervisning, självstudier, grupparbeten) 
Hur tränas de praktiska momenten? (case?) 
Hur lång var utbildningen? 
Vilken typ av lärare hade ni? Poliser, docenter.... 
Var utbildningen betald? Var kom pengarna ifrån? 
 
Vad var bra/ mindre bra med utbildningen? 
Om du hade suttit med i en utbildningsgrupp idag, vad hade du tyckt var viktigt för en polis 
att lära sig på skolan? 
Saknades någonting på utbildningen? 
Har du någon bra erfarenhet/ positivt minne från utbildningen? 
 
Kommunalråd 
 
Hur kommer du som politiker i kontakt med polisen? Vilka sammanhang, vilka personer i 
ledet? 
 
Övrigt 
 
Vad tycker du är viktigt att kunna som polis? Vilka egenskaper bör en polis ha? 
Berätta fritt – någonting som är viktigt 
 
 



Rapport nr. 421  2007-12-14 
   

 II 

Bilaga 2 
 
INTERVJU – 25/6/07 
 
Bakgrund 
 

Namn: Gerberen van Duin 
Ålder: 48 år 
Kön: Man 
Arbetar idag som: Kommunalråd i Noordwijk, Nederländerna med 
ansvarsområden ekonomi och sport. 
 
Hur gammal var du när du började vid polisen? 
Jag var 16 år när jag började på polisskolan. Man skulle på den tiden 
egentligen vara 17. Eftersom jag fyllde 17 en månad in på utbildningen 

och ändå skulle hinna göra så stor del av min utbildning med rätt ålder fick jag börja ändå. Jag 
hade inte ens körkort på den tiden, så jag fick börja som cyklande polis. Jag tog sedan körkort 
så fort jag kunde för att få köra polisbil. Idag måste man vara 19 för att få börja på skolan.  
 
Vilken/a typ/er av arbetsuppgift/er hade du? 
När jag började var jag ”politieagent” (polisassistent). Jag arbetade 10 år vid strandpolisen. 
Sedan har jag varit rekryteringsansvarig för nya poliser. 
 
Var hade du denna tjänst? (antal invånare i staden?) 
Jag arbetade i region ”Hollands Midden”. Region Hollands Midden består av  29 kommuner, 
är ett område på 875 kvadratkilometer, har 750.000 invånare och har 2198 poliser i tjänst. 
Regionen är sedan indelad i 4 distrikt (Duin en Bollenstreek, Gouwe IJssel,  Rijn- och 
Veenskerk och Leiden-Voorschoten) (se karta 1) 
 
Hur länge var du i tjänst?/ Hur länge arbetade du där? 
Jag arbetade för polisen till 2002 från det att jag var färdig polis. 
 
 
Utbildning 
 
Hur var utbildningen uppbyggd och hur lång var den? (olika nivåer??) 
Det fanns 2 typer av utbildning. Antingen gick man på ”de Politieschool” (Polisskolan) eller 
så gick man på ”de Politieacademie” (Polisakademin/ Polishögskolan). För att komma in på  
de Politieschool krävdes att man hade gymnasienivå ”mavo-havo” (2-årigt gymnasium) och i 
slutändan går man ut skolan som polisassistent. Däremot om man ville gå på de 
Politieacademie krävdes att man hade gymnasienivå ”Atheneum” (3- och 4-årigt gymnasium) 
men då går man ut som polisinspektör. 
 
Jag gick på ”de Politieschool” och när jag började där var utbildningen bara 1 år. Fokus var 
lagt på att lära sig lagarna för att sedan kunna utföra det praktiska arbetet. Den sociala delen 
fick vi lära oss ute i det ”riktiga livet” – av erfarenheter.  
 
På 80-talet utökades utbildningen med ett år till och man införde mer fokus på sociala 
färdigheter. Vi som redan var färdiga poliser vid det laget tyckte att dessa poliser inte kunde 
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någonting. De kunde bara snacka fint men visste inte hur de skulle hantera folk. De fick lära 
sig mycket om hur man skulle formulera formella handlingar och hålla ett korrekt förhör,  
men det var mycket som saknades.  
 
År 2000, tror jag det var, förlängdes utbildningen igen till 3 år för ”agent” (polisassistenter) 
och 4 år för ”hoofdagent” (kan jämföras med befäl och gruppchefer).  
 
De Politieacademie var en 4-årig utbildning och man behövde som sagt en högre 
gymnasienivå för att få börja där. 
 
Praktik v/s teori – hur mycket av de olika delarna? 
På min tid hade vi i princip ingen praktik, det var de som gick på Polisakademin som fick 
praktik. Idag har man infört ett system så att man har 3 månaders teori och sedan 3 månader 
praktik och så fortsätter det så tills man är färdig. 
 
Hur bedrevs den teoretiska undervisningen? (katederundervisning, självstudier, 
grupparbeten) 
Nu när utbildningen är omgjord har vi någonting som kallas för ”duaal leren” som innebär 
”learning by doing” alltså är utbildningen baserad på att eleverna får medverka i små 
workshops och arbeta med verklighetsbaserade case. På min tid var det bara att mata in 
lagtext i minnet.  
 
Vilka ämnen ingår i utbildningen och hur tränas de praktiska momenten? (case?) 
Man kan säga att utbildningen delvis utgår utifrån våldstrappan. Det arbetas med samtal, 
verbalisering, handbojor, självförsvar och vapenhantering och hur man skall kommunicera för 
att inte behöva klättra på trappan och använda nästa vapen som står på tur... Allt detta tränas i 
case för att träna in ett så sunt arbetssätt som möjligt.  
 
Vilken typ av lärare hade ni? Poliser, docenter.... 
Båda delarna förekommer. Polisiära lärare undervisar i de ämnen de kan och sedan hyrs det in 
lärare från olika fakulteter som undervisar i sina ämnen, som exempelvis psykologi.   
 
Var utbildningen betald? Vart kom pengarna ifrån? 
Ja den var betald, och vi fick lön som var anpassad efter våra personliga förhållanden. Detta 
innebar att de som hade familj och barn fick bättre lön än vad jag fick eftersom jag var 
ungkarl. Vi fick egentligen ganska bra lön för den var bättre än minimilönen.  
 
 
 
Om du hade suttit med i en utbildningsgrupp idag, vad hade du tyckt var viktigt för en polis 
att lära sig på skolan? 
Det är viktigt att man får med sig en sund inställning till hur man skall arbeta och få bort de 
som vill ”kriga” bort kriminalitet. Det är viktigt att veta varför människor handlar som de gör, 
att kunna se bakgrunden till agerandet. Man ska bli en ”människo-kännare” helt enkelt. Kan 
man lära ut hur man blir en människo-kännare hade jag infört det.  
 
Saknades någonting på utbildningen? 
Praktiken saknades på min tid, men det har de ändrat på. 
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Övrigt 
 
Vad tycker du är viktigt att kunna som polis? Vilka egenskaper bör en polis ha? 
Det är viktigt att veta hur man växlar från hård till mjuk och tvärtom. Vissa situationer kräver 
att man är lugn och mjuk, andra att man kan ta i med hårdhandskarna. Kan man det slipper 
man få en smäll på käften – ”Jag har aldrig fått en smäll på käften, det gäller bara att ta folk 
rätt...” 
 
Finns det någonting under den tid som du arbetat som satt spår i dig? 
Jag jobbade många år på stranden, och där fick jag se ganska många döda... Döda sätter alltid 
spår, men en särskild händelse som jag minns väl och som mina tankar återvänder till är när 
det var en 5-årig kille som hade drunknat... det var väldigt jobbigt att bära upp honom till hans 
föräldrar på stranden. Jag har 2 killar i ungefär samma ålder idag som är lika blonda som den 
lilla killen var, det är ganska otäckt att tänka att det skulle kunna hända dem också. 
 
Någonting annat är det fortfarande olösta fallet ”Bläckpenne – mordet”. Det var en kvinna 
som dog av att en bläckpenna som satt inne i huvudet, men man såg inte pennan. Man har 
fortfarande inte lyckats hitta den som gjort det och inte heller hur pennan kommit in i huvudet 
på henne, det syntes nämligen inte utanpå.... Men det är någonting du skulle kunna läsa mer 
om på Internet, det finns mycket skrivet om det. 
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Bilaga 3 
 
INTERVJU – 15/7/07 
 
Bakgrund 

 
Namn: Carlo Schippers  
Ålder: 49 
Kön: Man 
 
Arbetar idag med:   

• International Director Chief Inspector för International Homicide 
Inverstigators Association 

• Profilerare för Groep Moord en Zeden van het Korps Landelijke 
Politiediensten (KLPD) (detta kan jämföras med Roteln för Grova 
Brott, RGB) – Han arbetar tillsammans med två psykologer med 

beteende analys och stödjer  RGB med att lösa mordfall, våldtäktsfall och andra grova 
brott. 

• Han är medlem i Dutch Expert Team on Unusual Sexual Assault Cases. I och med 
detta bistår han vid undervisning av Kriminaltekniska program vid den holländska 
polishögskolan och vid några av de stora universiteten.  

• Ansvar för delen för försvunna personer på holländska polisens hemsida 
 
 
Hur gammal var du när du började vid polisen? 
Jag var 18 år när jag började på Polisskolan i Amsterdam.  
 
Jag hade hoppat av gymnasiet för att jag var trött på det och för att jag hade valt fel linje. 
Samtidigt bestämde jag mig för att bli polis istället. Psykologtesterna visade att jag var väldigt 
intelligent, så de sa åt mig att gå tillbaks till skolan o göra klart min utbildning, men jag hade 
redan bestämt mig och fortsatte ändå. 
 
Varför blev du polis? 
Jag vet faktiskt inte. Det bara blev så, men det har nog alltid suttit i mig och skolan 
intresserade mig ju inte. 
 
Är yrket vad du trodde att det skulle vara? 
Ja det tycker jag. Men jag har kommit mycket längre i min karriär än jag trott.  
 
Hade du gjort samma val idag om du var 18? 
Jag vet inte, men jag hade gått klart skolan först. Jag skulle absolut kunna göra det.  
 
Vilken/a typ/er av arbetsuppgift/er har du/har du haft? 
Jag har haft en del olika arbetsuppgifter under årens lopp. De första åren arbetade jag som 
”politieagent” (polisassistent). Jag var ung men det var många andra som var yngre, därför 
blev jag snabbt gruppledare och fick vara handledare åt nyutexaminerade poliser.  
Jag jobbade ett litet tag i ”meldkamer” (LKC - länskommunikationscentral), där var jag som 
vanligt yngst och hade minst erfarenhet, men det var otroligt lärorikt. 
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Ganska tidigt ville jag till utredningsverksamheten och fick chansen redan 1982. Mellan 1982 
och 1990 arbetade jag med utredningar, från 1985 var det mordutredningar. 
 
1990 blev jag inbjuden av FBI (the Federal Bureau of Investigation) i Virginia- USA, för att 
delta i ”the Criminal Investigative Analysis Fellowship”. Det var en utbildning som var i 
princip 7 dagar i veckan för att vi skulle hinna med så mycket som möjligt på ett år.  
Vi fick lära oss en hel del om kriminalteknik, analyser av misstänkta gärningsmän och 
gärningsmönster etc. Vi hade ungefär en tredjedel teoretisk undervisning med personer som 
var kunniga inom ämnet mord (det var både vetenskap och teknik), resten var praktiskt arbete 
med olika ”case” som FBI gjorde åt oss. Allt var erfarenhetsbaserat och sådant får inte ens de 
som läser kriminalteknik göra. 
 
Idag bistår jag tillsammans men några psykologer, poliserna ute i landet med experthjälp 
inom området ”grova brott”. Främst arbetar jag med mord, våldtäkter, försvunna barn och 
vuxna. Jag är profilerare för vad vi idag kallar för våran Beteende Analys Support Avdelning.  
 
Ett exempel på vad jag gör är: om det exempelvis begås ett mord i Noordwijk som den lokala 
polisen behöver hjälp med, åker vi dit och bistår dem. Vi hjälper till med förberedelser av 
förhör och ibland sitter vi med och tittar på förhören med den misstänkte på en tv-skärm. Sen 
är vi med och gör en analys av det material som samlats in och försöker hitta nya frågor eller 
motiv till varför brottet begåtts. Vi går alltså aldrig in och håller förhör och dylikt själva, det 
får den lokala polisen göra. (Detta innebär att jag inte längre bär tjänstevapen och inte heller 
uniform.)  
 
Jag reser ganska mycket i mitt arbete. Jag är nämligen den ända Europé med den här speciella 
FBI-utbildningen. Utöver det att jag reser runt i Holland, reser jag även runt i Europa och 
håller kurser för poliser. Som jag sagt tidigare är jag med och undervisar lite också.   
 
Var hade du denna tjänst?  
Jag började i Amsterdam, men när jag började med grova brott var det i Haag. Från 1993 
ligger den roteln i Zoetermeer, så det är där jag utgår ifrån idag. 
 
 
Utbildning 
 
Hur var din grundutbildning uppbyggd och hur lång var den?  
Jag gick i den så kallade ”Politieschool” som var en ettårig utbildning.  
 
Det var i princip bara teoretisk undervisning. Det lilla som skulle föreställa praktisk 
undervisning var exempelvis fängselpåläggning, men det gjorde vi inför varandra i 
klassrummet. Det praktiska fick vi lära oss när vi började arbeta.  
 
Självklart hade vi lektioner i vapenhantering, men där var det som med så mycket annat att vi 
skulle lära oss allt utantill. Det var lite militäriskt kan man säga, vi skulle plocka isär vapnet 
med förbundna ögon och sedan sätta tillbaka det igen. Man var tvungen att rabbla alla 
vapendelarna utantill och hur man skulle göra rent det, men sedan var det bara en tavla som 
man skulle skjuta prick på... inte så verklighetsbaserat alltså. Men detta har de ändrat på! 
 
Vi fick dessutom lära oss en massa lagar utantill. Det var en massa konstiga lagar dessutom, 
som till exempel vilka växter man fick plocka och inte... Väldigt irriterande  
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tyckte vi som skulle jobba i Amsterdam eftersom det knappt fanns ett träd vart man kunde 
plocka löv ifrån... 
 
 
Hur bedrevs den teoretiska undervisningen? (katederundervisning, självstudier, 
grupparbeten) 
Som jag nämnde förut så var det mest att mata in information i skallen efter att ha fått det 
serverat av läraren som stod och pratade vid katedern. Vi hade med andra ord 
katederundervisning. 
 
Var utbildningen betald?  
Innan jag började på polishögskolan var det bara gifta som fick betald utbildning, men det 
hann de ändra på tills jag började - Jag fick lön under skoltid. De som gick på 
”Politieacademie” (4-årig utbildning) fick betalt först när de började med den praktiska delen. 
 
Om du hade suttit med i en utbildningsgrupp idag, hur hade utbildningen sett ut då? 
Till att börja med hade jag ändrat på antagningskraven. Det måste bli hårdare krav om man 
ska höja kvalitén!  
 
Sedan skulle jag lägga in mycket mer praktisk undervisning än vad vi hade. Både i form av 
”case” och att studenten får följa med ut på fältet. Eleverna måste ha mycket praktik innan de 
börjar arbeta. Det kan vara bra för studenten att lära sig sådant som man kommer att komma i 
kontakt med så att man slipper ställas inför problemet det första man gör när man kommer ut 
på gatan. 
 
Jag skulle dessutom se att det var en fortlöpande utbildning även efter avslutad 
grundutbildning. Då skulle man hålla lagarna färska i minnet och lära sig de nytillkomna och 
ändrade lagarna mycket snabbare. Vid dessa tillfällen skulle man dessutom få utbildning i den 
nya utrustningen som ständigt kommer. Som polis måste man vara uppdaterad hela tiden!   
 
Saknades någonting på utbildningen? 
Ja. All praktik i princip.  
 
 
Övrigt 
 
Är det någonting särskilt du tycker jag borde titta på nu när jag ska jämföra utbildningarna? 
Ett tips är att titta på Internet på polisens och polishögskolans hemsida, där står det väldigt 
utförligt hur antagningarna går till. 
 
 
 
 
 
 
 
Någonting jag vill ge med dig är: ”Fortsätt framåt. Plugga dig dit du vill!”  
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Bilaga 4 
 
INTERVJU – 18/07/07 
 
Bakgrund 

 
Namn: Jan Schreuder 
Ålder: 38 
Kön: Man 
 
Arbetar idag med: Kvarterspolis i Noordwijk – Nederländerna med 
huvudinriktning ungdomar. Tjänstegrad - ”Brigadier” 
(polisinspektör). 
 
Hur gammal var du när du började vid polisen? 

Jag var 20 år när jag började på polisskolan 1989. Minimiålder var 18 år. 
 
Vilken/a typ/er av arbetsuppgift/er har du haft/har du? 
Jag började som ”agent” (polisassisten) i Noordwijkerhout efter min utbildning.  
 
När jag började var polisen indelad i ”rijkspolitie” och ”gemeentepolitie”. Rijkspolitie 
(rikspolisen) var den rikstäckande polisen som ansvarade för allt utanför städerna och 
gemeentepolitie (kommunpolisen) var den polisen som var i städerna och inom kommunerna. 
De hade 2 utbildningsorter vardera (skilda sådana) samt att Amsterdam hade en egen 
utbildning för sina studenter. 1993 gjordes det en stor reform där man tog bort rijkspolitie och 
gemeentepolitie och delade in Holland i 26 ”regiokorpsen” (regionala polismyndigheter). 25 
egentliga regioner samt en så kallad ”Korps Landelijk Politiedienst” (KLPD) som sköter allt 
det rikstäckande arbetet. När de gjorde denna reformen flyttade jag till Noordwijk och 
tillhörde Korps Hollands Midden - avdelning Duin- en Bollenstreek. 
 
När jag började i Noordwijk var det som strandpolis jag började. Där var jag kvar i sex år. 
Sedan började jag som kvarterspolis med huvudområde kring utgångsställena i på ”de Grent” 
(gatan där Noordwijks alla diskotek ligger). Det var alltså ungdomar jag arbetade mest med. 
 
2001 blev jag hundförare och så har jag utbildning i att leta fram explosiva ämnen.  
 
Idag kan jag planera mitt arbete som jag vill. Mestadels sitter jag i möten med olika företag 
och diskoteksägare här i byn. Det är bra att kunna arbeta så mycket från polishuset då man är 
nåbar för sina kollegor, men är det så att jag behövs ute så är jag ute. I övrigt är jag ute och 
samlar information. Det är på gatan man får den mesta av informationen av vad som behöver 
göras, vilka insatser som behövs etc. Jag tycker mest om att vara ute bland ungdomar på 
diskoteks-stråken här i byn, där måste man vara mest fokuserad för att kunna tilltala dem på 
rätt sätt och på så sätt få ut mest information av dem.  
 
Var hade/har du denna tjänst?  
Jag började som sagt i Noordwijkerhout och sedan flyttade jag till Noordwijk, och här 
kommer jag att bli kvar tror jag.  
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Varför blev du polis? 
Jag ville inte göra lumpen i grönkläder och valde då att söka mig till någonting annat. Springa 
runt i ”grönkläder” var nämligen inte riktigt min grej. Jag skickade in papper till både flottan 
och till polisen istället, och de ansökningarna gick ungefär parallellt med varandra. Sen var 
det väl så att jag väldigt gärna ville arbeta med människor och oregelbundna tider har alltid 
passat mig. Man vet inte vad som ska hända från minut till minut och det är spännande. Det är 
faktiskt det bästa som finns och jag ångrar inte mitt val! 
 
 
Utbildning 
 
Vad var det för krav för att komma in på utbildningen och hur gick antagningsproceduren 
till? 
Kraven för att få söka var att an skulle ha minst utbildningsnivå ”mavo-d” (teoretiskt 2-årigt 
gymnasium som på engelska kallas ”lower general secondary education”), man skulle ha 
holländsk nationalitet, straffritt register och komma från en bra familj. 
 
Hela proceduren började med att man skickade in papper till den myndighet man vill arbeta 
på varpå man fick tid för ett inledande samtal om varför man ville bli polis. Sedan hade vi en 
rad psykologiska tester, hälsoundersökning och en massa sporttester.  
 
Sporttesterna innehåll repklättring (med hjälp av enbart armar), repklättring med armar och 
ben och sist skulle vi dra oss upp för två rep. Sedan var det armhävningar, sit-ups, coopertest, 
grunderna i boxning och distanslöpning. Tjejerna hade lite längre tid på sig på löpningen och 
även de som hade fyllt 35 fick lite längre tid på sig att klara testerna..  
 
Hur var utbildningen uppbyggd och hur lång var den? (olika nivåer??) 
Det fanns två typer av utbildning på den tiden – ”politieschool” (polisskolan) och 
”politieacademie” (polishögskolan/polisakademin). Polisakademin var bara för officerare som 
omskolades och skulle bli poliser och de fick omedelbart en högre gradbeteckning. Jag gick 
på Polisskolan där man blev ”agent” (polisassistent).  
 
Polisskolan var upplagd som så att vi började med 11 månader teori på skolan. Då ingick det 
förståss en hel del sport, självskyddsträning och vapenhantering. Syftet med de första 11 
månaderna var att lära sig lagar och befogenheter, det var med andra ord mycket juridik. Vi 
läste straffrätt, specialstraffrätt och även sociala färdigheter. Efter de här månaderna var vi ute 
på praktik i sex månader då vi fick tillämpa det vi lärt oss i praktiken. Praktiken började med 
att alla praktikanter var i en grupp som hade en handledare sedan fick vi följa med patrullerna 
ut och arbeta som om vi vore en av dem. Vi hade rätt att agera och var också vapenbärande. 
Hela utbildningen avslutades sedan med tre månader på skolan för att knyta ihop säcken och 
diskutera det man mött ute i verkligheten.  
 
Hur bedrevs undervisningen? (katederundervisning, självstudier, grupparbeten, case) 
För det första bodde vi på skolan som ett internat. Vi bar uniform varje dag, vaknade och åt på 
speciella tiden. Lite militäriskt nästan. Våra lärare var både docenter och poliser och sättet de 
undervisade på skilde sig lite från ämne till ämne. Det var ganska mycket katederundervisning 
men också mycket ”casearbete”. Alla case vi gjorde filmades så att vi i efterhand kunde 
utvärdera vårat kroppsspråk, vårat agerande och ordval. Det var ett väldigt bra sätt att få 
feedback på! 
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Sedan hade vi lite olika fysiska övningar. Vi fick göra någonting som kallas för ”Roviedrop”. 
Det innebar att vi skulle ro och cykla tillbaka från den plats där vi hade blivit avsläppta 
(”droppade”). En liknande övning var ”Viekava”, då var det i stället cykling, kanot och 
vandring. Vi hjälpte varandra att klara de här övningarna, det var lite tanken med det hela. 
 
 
Var utbildningen betald?  
Vi fick inte betalt, däremot fick vi en liten summa fickpengar. 
 
Om du hade suttit med i en utbildningsgrupp idag, vad hade du tyckt var viktigt för en polis 
att lära sig på skolan? 
Jag tycker att utbildningen ska vara så som när jag gick den. Jag tycker att 4 år som vissa får 
läsa är alldeles för långt.  
 
 
Övrigt 
 
Vad tycker du är viktigt att kunna som polis? Vilka egenskaper bör en polis ha? 
Det är viktigt att kunna stå för det man säger och gör. Sedan får man inte vara rädd för att 
göra fel och slå sig själv i ansiktet, alla kan göra fel ibland. Man måste kunna utstråla 
någonting i uniformen också. Man måste se sig för och vara representativ och visa sig möjlig 
att prata med – överallt och alltid! 
 
Skulle du göra samma yrkesval om du var ung idag? 
Jag trivdes kanonbra på skolan och skulle absolut vilja gå om utbildningen med de 
klasskamrater jag hade då, men jag skulle inte göra samma yrkesval idag. Jag skulle kanske 
kunna tänka mig att bli polis, men då skulle jag vilja göra någonting mer specialiserat än vad 
jag gör idag. 
 
Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 
Jag vet inte än. Jag stannar nog där jag är ett tag till. Men jag vet att jag kommer att vilja 
arbeta ”blått” hela tiden! Det roligaste jag vet är storskaliga grejer, stora evenemang och så, 
men vi får väl se. 
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Bilaga 5 
 
INTERVJU – 19/07/07 
 
Bakgrund 

 
Namn: Ben Gorter 
Ålder: 45 
Kön: Man 
Arbetar idag med: operationell koordinator. Chef för kris och 
konflikthantering vid storskaliga händelser. Även koordinator för 
upplärning och utbildning av kommuner inför stora händelser. 
Tjänstegrad – kommissarie. 
 
Hur gammal var du när du började vid polisen? 
Jag var 22 när jag började vid polisutbildningen 1984. 
 

Vilken/a typ/er av arbetsuppgift/er har du haft? 
Jag började arbeta som polisassistent i Noordwijkerhout 1986. 1995 blev jag polisinspektör 
och arbetade som befäl och höll i utsättningar (morgonmöte). 1996 flyttade jag till Noordwijk 
och började arbeta med olika projekt. 
 
Sedan har jag även arbetat med att vara radioinstruktör i England. Jag har varit 8 år på 
”mobiele eenheid” (mobil enhet) där jag var gruppledare. 9 år arbetade jag som strandpolis 
varav de tre sista åren var som koordinator.   
 
 
Utbildning 
 
Hur var utbildningen uppbyggd och hur lång var den?  
11 månader skola, 5 månader praktik och sedan 3 månader skola igen. 
Vi bodde för det mesta på skolan där vi undervisades i både teoretiska och praktiska ämnen. 
 
Hur bedrevs den teoretiska undervisningen? (katederundervisning, självstudier, 
grupparbeten) 
För det mesta var det bara katederundervisning. Vi blev matade med information och vi skulle 
bara hålla tyst och lyssna. Vi pluggade väldigt mycket. Eller, vissa av oss pluggade väldigt 
mycket. Kunskap är makt! Jag pluggade alltid för högsta betyg, annars var det ingen idé. Jag 
är lite av en perfektionist så jag gick nästan inte ut, jag pluggade så mycket. Alla tänkte inte 
riktigt som jag. Man kan förtjäna en 8a i betyg på många sätt, plugga eller gissa sig till största 
delen av svaren. Som tur var fick vi välja vilka vi skulle dela rum med så vi slapp konflikter 
om studiero! 
 
Vilka ämnen ingick i utbildningen och hur tränades de praktiska momenten? (case?) 
Vi hade mycket sport på schemat - höjd, längd, boxning, sprint, långdistanslöpning, judo, 
simning och så vidare. Tjejer och killar hade olika krav vilket gjorde att tjejerna fick bra betyg 
mycket lättare. 
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Sedan hade vi mycket juridik. Vi fick lära oss en massa lagar, framförallt en massa konstiga 
lagar som vi kanske inte använder i arbetet varje dag.  
 
Första hjälpen var också en del som vi hade och självklart hade vi vapenhantering och 
självskydd… 
 
Ibland tränade vi med hjälp av case. Vissa gånger fick vi själva vara med och agera ”bovar” 
och andra gånger var det personal på skolan som vi fick spela mot.  
 
Idag hänger lärandet och arbetet ihop mycket mer. Studenterna får koppla teori och praktik 
vilket gör att kunskapen stannar mycket bättre i huvudet. Utbildningen idag är mycket bredare 
och bjuder in till mer lärande. Däremot är det många fler som kuggas på proven idag. När jag 
gick på polisskolan klarade vi tentorna bättre. 
 
Vilken typ av lärare hade ni? Poliser, docenter.... 
Vi hade två huvudlärare som var ansvariga för straffrätt och trafik. Det var docenter. Sedan 
hade vi en speciell person som utbildade oss i akutsjukvård och så var det äldre poliser som 
inte kunde arbeta i yttre tjänst längre som hade case med oss. 
 
Saknades någonting på utbildningen? 
Inga lagar i alla fall. Vi sportade mycket. Men mer praktik hade varit bra! 
 
Övrigt 
 
Varför ville du bli polis? 
Det har varit en dröm sedan jag var 3 år. Jag blev stimulerad hemifrån också med olika 
sporter för att jag skulle kunna förverkliga min dröm. I min familj har vi poliser i flera 
generationer vilket så kart har påverkat mig.  
 
Hade du gjort samma val om du hade varit ung idag? 
Jag har levt i en dröm sedan jag blev antagen på polisskolan och allt har varit så självklart. 
Men i förhållande till den lön man får skulle jag inte välja att bli polis om jag fick välja idag. 
Jag trivs kanonbra, jag får hjälpa människor, det är ett varierande yrke och jag får fånga 
bovar, men yrket värderas för lågt. Trots att jag stortrivs skulle jag inte råda mina ungar att bli 
polis. 
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Bilaga 6 
 
INTERVJU – 05/07/07 
 
Bakgrund 

 
Namn: Ajolt Rikkert 
Ålder: 31 
Kön: Man 
Arbetar idag med: Student vid Polisutbildningen Holland – Nivå 4 
 
Hur gammal var du när du började vid polisutbildningen? 26  
Av vilken regional myndighet blev du anställd? Hollands Midden 
 

 
Varför blir du polis? 
 En kompis till mig gick utbildningen och jag trivdes inte med den utbildningen jag gick då. 
Polisyrket verkade vara något och därför sökte jag. Jag fick genomgå en massa tester och kom 
längre och längre. Vid de sista testerna tänkte jag att jag ”jag gör det!”. Jag ångrar verkligen 
inte mitt val. 
 
Utbildning 
 
Vilka ämnen läser ni?(praktiska och teoretiska) 
 

• Unga lagöverträdare* 
• Social och psykisk problematik* 
• Allmän ordning 
• Trafiksäkerhet 
• Sexualbrott 
• Eskalerande våld 
• Övervakning av stora evenemang 
• Miljöbrott (för stora och små företag 
• Narkotika 
• Lagar, vapen och ammunition 
• Avrapportering vid trafikolyckor 
• Våldsutredning 
 

(Ämnen markerade med * är enbart för dem som läser nivå 4, övriga ämnen läses av både 
nivå 3 och nivå 4) 
 
Hur lång är utbildningen? 4 år för nivå 4 och 3 år för nivå 3. 
 
Vad är bra/mindre bra med utbildningen? Utbildningen är ganska ny och innehöll många fel. 
De första åren var det många felaktigheter som dök upp, men innehållet har reviderats under 
årens lopp.  De som börjar på utbildningen idag får en bättre utbildning än den jag började 
vid. 
 
Praktik v/s teori – hur mycket av de olika delarna? 
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Ungefär 50/50. Tre månader skola - tre månader ute på myndigheterna. Vi får både praktik 
och teori på skola såväl som ute på myndigheterna.  
 
Hur tränas de praktiska momenten? (case?) 
Vi arbetar en hel del med olika case. Tillsammans med våra lärare genomförs dessa i en 
övningsbyggnad som är uppbyggd som en liten by. Den finns en liten väg, med lägenheter 
och caféer som är uppbyggda 
 
Saknas någonting på utbildningen? 
Jag hade gärna sett att vi hade mer idrott på schemat. 
 
Vad är bäst med utbildningen? 
Vissa av våra docenter/lärare är enormt duktiga att på ett positivt sätt förmedla kunskap, det är 
kul. Sedan tycker jag att det fungerar väldigt bra med fördelningen 3 månader på skolan och 
tre månader på myndigheten, det lär man sig mycket av.  
 
Vad tycker du är viktigt att lära sig på polisutbildningen? 
De vardagliga göromålen som säkerhet, arbeta med utredningar och det skriftliga arbetet.  
 
Hur examineras ni? 
Efter varje delmoment examineras det ämnet genom ett case. Delmomentet har vi då tränat på 
under den tiden som vi varit ute på våra myndigheter. I caset får vi agera mot riktiga 
skådespelare och två examinerande lärare finns på plats. Skådespelarna har stor erfarenhet och 
är även de duktiga på att göra bedömningar. Allt måste vara nästan perfekt för att man ska bli 
godkänd eftersom vi trots allt haft lång tid på oss att lära oss ämnet. Vi har tre försök på oss 
att bli godkända. Missar vi på sista försöket får vi sparken. 
 
I narkotikamomentet och ungdomsmomentet får vi skriva arbeten och examineras på så sätt.  
 
Vad har ni för polisiära befogenheter när ni är ute under era praktiska veckor ute på 
myndigheterna? 
För varje gång som vi kommer ut till myndigheterna har vi fler befogenheter. All den kunskap 
som vi tillägnat oss får vi använda oss av när vi arbetar. Vi ses som poliser, men första gången 
vi är ute på en 3månaders period får vi bara medverka i trafikövervakning och patrullering, 
andra gången får vi ta upp anmälan och arbeta med utredningar och till sist följer vi med som 
vanligt. Självklart arbetar vi då med äldre och mer erfarna kollegor.    
 
 
 


