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Abstract 

 
Fördjupningsarbetet på polisutbildningen i Umeå är ett omtvistat ämne bland 

studenterna på utbildningen. Det är många som har bestämda uppfattningar huruvida 

det är något som ska finnas på utbildningen eller inte. I mitt arbete har jag velat ta reda 

på vad studenterna egentligen tycker och därför genomfört en enkätundersökning där 

jag inhämtat studenternas åsikter. Är majoriteten negativ? Vad beror detta på i sådana 

fall och vad vill studenterna göra istället för fördjupningsarbete? En polis, tidigare 

student på Polisutbildningen i Umeå, har fått ge sin syn på fördjupningsarbetet. 

Ansvarig lärare på Polishögskolan i Stockholm och Polisutbildningen i Växjö har även 

kontaktats då jag ville få en bild av hur fördjupningsarbetet bedrivs där. Den bild jag 

har fått av studenterna är att deras inställning till fördjupningsarbetet som det är 

utformat idag är negativ. Tiden som nu läggs ner på fördjupningsarbetet vill de flesta 

studenter ägna åt praktiska övningar och färdighetsmoment såsom bilkörning. 

Studenterna skulle även gärna se att det fanns alternativ till vad man kunde göra i 

stället för ett fördjupningsarbete. Mitt förslag är att man inför alternativ till 

fördjupningsarbetet då det är något som efterfrågas och tar fram en plan för hur man 

bättre ska förklara för studenterna varför ett fördjupningsarbete finns på utbildningen 

och vilken funktion det fyller. 
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1 Inledning 

 
1:1 Bakgrund 

 
Utbildningsfrågor inom polisutbildningen är något som ofta debatteras och är 

föremål för granskning. Det har även för mig varit något som i hög grad intresserat 

mig och därför föll det sig naturligt att välja något inom detta område. Varför valet 

föll på fördjupningsarbetet till slut var inte självklart men en orsak var att det är en 

del av utbildningen som studenter sinsemellan debatterar tämligen flitigt. Det 

spontana intrycket man erhåller då man pratar med andra studenter är att det är 

många som inte tycker att fördjupningsarbetet hör hemma på utbildningen. Men 

positiva röster har också hörts vilket gör att det känns intressant att titta närmare på 

fördjupningsarbetet för att få en mer nyanserad bild av vad studenterna på 

polisutbildningen tycker. 

 

Tiden på skolan upplevs av en majoritet av studenterna som intensiv och ganska 

kort sett till de krav som polisyrket ställer. Detta gör att många elever känner en 

stress och otillfredsställelse i att inte känna sig tillräckligt förberedda då man lämnar 

skolan. Då tiden är knapp vill man att det som görs på skolan ska kännas relevant 

och ge utdelning i form av kunskap man känner att man behöver. Många studenter 

kommer lägga ner mycket tid och ansträngning i detta arbete varför man frågar sig 

om det går att utnyttja den här tiden på ett bättre sätt och om det är något som 

saknas i polisutbildningen som skulle kunna ta den plats som fördjupningsarbetet nu 

tar. Enligt mig är det många studenter som inte känner att fördjupningsarbetet är 

relevant och därför är det intressant att titta lite närmare på just detta moment i 

utbildningen. 
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1:2 Syfte 

 
Syftet med det här arbetet är att undersöka synen på fördjupningsarbetet, främst 

utifrån polisstudenter men även poliser och lärare samt att komma med förslag till 

hur tiden som nu läggs ner på fördjupningsarbetet skulle kunna användas 

annorlunda.  

Ytterligare ett syfte har varit att ta reda på hur fördjupningsarbetet bedrivs på 

Polisutbildningen i Växjö och Polishögskolan i Stockholm.  

 

 
1:3 Frågeställningar 

 
Vad har polisstudenterna, sista terminen på polisutbildningen i Umeå, för syn på 

fördjupningsarbetet? 

 

Hur ser poliser, som har några års erfarenhet, på fördjupningsarbetet? 

 

Kan fördjupningsarbetet göras på ett annat sätt eller ersättas med något helt annat? 

 

Hur ser ansvariga lärare på fördjupningsarbetet samt dess utveckling över tid? 

 

 

1:4 Avgränsning 

 
Uppsatsen begränsar sig till att i huvudsak ta reda på vad poliselever termin 4 vid 

polisutbildningen i Umeå tycker om fördjupningsarbetet. Dock har synpunkter på 

fördjupningsarbetet även inhämtats från poliser och de två lärare som är ansvariga 

för momentet på polisutbildningen i Umeå. 
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1:5 Tillvägagångssätt 

 
De metoder jag har använt mig av har varit enkätundersökningar och intervjuer.  

Enkätundersökningen har genomförts på termin 4 på polisutbildningen i Umeå. Jag 

valde att bara göra undersökningen på en termin då jag anser att studenterna i termin 

4 är de som har reflekterat mest över detta moment i utbildningen, av förklarliga 

skäl, vilket gör att deras åsikter känns mest relevanta. Fem stycken poliser i 

Stockholms län har fått besvara en enkät där de givit sin syn på vad 

fördjupningsarbetet har betytt för dem. Intervju med de för momentet ansvariga 

lärarna på polisutbildningen i Umeå har genomförts. Intervju har även gjorts med de 

ansvariga lärarna på Polisutbildningen i Växjö och Polishögskolan i Stockholm för 

att få en bild av hur fördjupningsarbetet bedrivs där. 

 

 

2 Teori 
 

2:1 Fördjupningsarbetet vid Umeå Universitet kort bakgrund 

 
Efter dokument (Studieguide, Fördjupningsarbete, Polisutbildningen Umeå 

universitet 2007). 

 

Fördjupningsarbetet vid Umeå universitet är en del av kursen polisiärt arbete C. 

Momentet innebär fyra veckors heltidsstudier fördelade över en tidsram på 14 

veckor. Under momentet, som förutom eget skrivande även innehåller föreläsningar, 

tränas studenten i att producera en rapport som ska uppfylla vissa givna formella 

krav men också att kritiskt granska andra studenters rapporter. Syftet är att 

studenten ska ha nytta av detta i arbetet som polis vid bedömande av värdet av olika 

rapporter samt att i olika sammanhang kunna skriva rapporter och andra handlingar. 

Rapporten presenteras muntligen för studiekamrater och seminariebehandlas som 

avslutning på momentet. 
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Rapporterna ska beröra polisyrket i någon form och helst skrivas i grupper om två. I 

undantagsfall kan det godtas att studenten skriver ensam eller att arbetet genomförs 

i en grupp om tre. Varje arbete sker under handledning där varje rapport är knuten 

till en handledare och en handledningsgrupp. Rapporterna bör omfatta ca 20 sidor 

datorskriven text. (A4 med marginaler 2,5 cm, typstorlek 12, radavstånd 1,5). 

Skriver man ensam är kravet ca 15 sidor och i de fall man skriver i en grupp om tre ca 

25 sidor. 

 

 

2:2 Fördjupningsarbetet vid Polishögskolan (PHS) Stockholm 

  
Efter intervju med ansvarig lärare (Pelle Jansson, Polishögskolan Stockholm) samt 

kursplan för momentet (Vetenskaplig metod och Examensarbete 5 poäng, 

Polishögskolan Stockholm 2007). 

 

Fördjupningsarbetet vid Polishögskolan i Stockholm bedrivs som en kurs på fem 

poäng som kallas Vetenskaplig metod och Examensarbete. Kursen sträcker sig över 

alla fyra terminer och innehåller följande: 

 

- Kunskapsbegreppet 

- Problematiserande förhållningssätt 

- Vetenskapsteori 

- Olika vetenskapliga metoder 

- Planering av examensarbete 

- Genomförande och sammanställning 

- Utformning av en vetenskaplig rapport 

- Opponering på andras arbeten 

 

Undervisningen bedrivs med föreläsningar, seminarier, frivilliga handledningar och 

examination av examensarbetet. Syftet med kursen är att den studerande ska kunna 

genomföra en vetenskaplig undersökning och analysera det polisiära arbetet med 

vetenskapliga verktyg.  
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I termin ett är målet att studenterna ska känna till grundläggande kunskapsteori samt 

att kunna tillämpa en problematiserande arbetsmetod genom en källkritisk 

granskning av en tidningsartikel. 

 

I termin två ska studenten känna till grundläggande vetenskapsteori och kritiskt 

kunna granska en text utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

 

I termin tre är målet att studenten ska känna till grundläggande vetenskapliga 

metoder samt att kunna formulera och kritiskt granska en arbetsplan på ett 

vetenskapligt godtagbart sätt. 

 

När man kommer till termin 4 ska man slutföra sitt examensarbete samt opponera 

på ett annat vetenskapligt arbete. 

 

 

2:3 Fördjupningsarbetet vid Polisutbildningen Växjö Universitet 

 
Efter intervju med ansvarig lärare (Ola Kronkvist, Polisutbildningen Växjö 

universitet). 

 

Fördjupningsarbetet består av valbara kurser på fem veckor. Kurserna är följande:  

- Fördjupningsarbete, med eller utan utlandsvistelse. 

- Avancerad förhörsteknik. 

- Vardagsförhandling. 

- Mänskliga rättigheter. 

- Juridisk fördjupning. 

 

Om man skriver ett traditionellt fördjupningsarbete kan man göra det antingen helt 

och hållet på skolan eller delvis utomlands. Tiden är fördelad på fyra veckors 

skrivtid och en veckas opposition. Väljer man att förlägga en del utomlands har man 

två veckor till sitt förfogande som är helt schemafria. Man måste upprätta en 
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projektplan som ska godkännas och kunna motivera sin utlandsvistelse på vilket sätt 

det man tänkt undersöka utomlands är intressant för svensk polis. Får man sin 

projektplan godkänd erhåller man 2 500 kr i bidrag för resor inom Europa och 5 000 

kr för resor utanför Europa. Det brukar vara 30-40 personer som funderar på att åka 

utomlands varje termin men det brukar bli ett tiotal studenter som i slutändan åker 

iväg. För att nämna ett exempel är det sex stycken studenter denna termin som 

besöker flygverksamheten i Los Angeles, U.S.A. Ola Kronkvist berättar att man 

satsar på att ha kvar den här formen av arbete. 

 

Avancerad förhörsteknik är som namnet låter en kurs i förhörsteknik. Kursen 

examineras genom ett fördjupningsarbete. 

 

Vardagsförhandling är den kurs som är populärast. Föreläsningar varvas med 

praktiska övningar. Kursen avslutas med en dygnsövning där syftet är att 

studenterna ska bli väldigt trötta på slutet för att på så sätt i övningarna komma nära 

den stress som en verklig situation kan ge upphov till. Det teoretiska innehållet på 

kursen examineras genom en salstenta. 

 

Mänskliga rättigheter är en kurs där man åker ner med buss till Strasbourg, 

Frankrike. Inkvartering sker på vandrarhem som skolan står för liksom bussresan. I 

Strasbourg stannar man två nätter och man besöker bl.a. Europadomstolen och 

träffar EU-byråkrater. Kursen avslutas genom en hemtenta.  

 

Juridisk fördjupning är en kurs som juridiklärarna ansvarar för. Kursen examineras 

genom en salstenta. 
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3 Resultat 

 
3:1 Intervju med Nils-Erik Wedman och Staffan Sehlin 

 
Nils-Erik Wedman (kallas Nisse) och Staffan Sehlin är ansvariga för 

fördjupningsarbetet på Polisutbildningen vid Umeå universitet. 

 

Den första frågan som Nisse och Staffan fick svara på var hur 

fördjupningsarbetet förändrat sig över tid? 

 

När Nisse och Staffan fick ansvaret för fördjupningsarbetet hade det funnits i två 

terminer. Arbetet var vid denna tidpunkt ganska ostrukturerat och ogenomtänkt och 

Nisse och Staffans uppgift blev att få lite struktur på det hela. De började med att 

dela upp det så att studenterna helst skulle jobba i par. Nisse och Staffan var 

huvudhandledare för alla studenter men varje par el. enskild student hade även polis 

som var ”expert-handledare”. Så fortgick det i två terminer. Nisse och Staffan 

påpekar att det var mindre antal studenter på den tiden.  

Nästa steg var försöka ordna ett system där poliser var handledare och där det fanns 

handledningsgrupper. Steget efter det var att ha ett symposium och ett 80% -

seminarium (arbetet ska vara klart till 80%). Tanken var att arbetet skulle löpa under 

en längre tid så att man jobbade under hela den tiden. Som det var innan bedrevs 

arbetet bara de fyra sista veckorna på utbildningen och inte som nu då det är utspritt 

över terminen. Anledningen till att Nisse och Staffan förändrade arbetet på det här 

sättet var att de märkte att det var svårt för studenterna att få in den information dom 

ville få in. Den knappa tiden gjorde det svårt för studenterna att få in data. 

Upplägget på arbetet som det är nu har funnits i tre år ungefär. 

 

Är ni nöjda med formen på arbetet som det ser ut idag? 

 

Nisse och Staffan tycker att det funkar men att det säkert går att få det att funka 

ännu bättre. De skulle vilja ha mer ut av symposiet bl.a. genom att studenterna i 
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högre grad gick och lyssnade på varandras arbeten. En del arbetena är jättebra och 

det finns mycket kunskap i dom. Med det upplägget som är nu anser Nisse och 

Staffan att tiden utnyttjas bättre. Nisse och Staffan berättar vidare att det under de 

tre-fyra första terminerna stod inskrivet att arbetet skulle handla om 

brottsförebyggande polisarbete. Nisse och Staffan insåg att om man var lite snäll 

kunde allt bedömas som att det hade med brottsförebyggande arbete att göra på ett 

eller annat sätt så det har dom strukit. Förebyggande arbete är ett ganska vitt 

begrepp enligt Nisse och Staffan.  

 

Det som är svårt att komma åt med fördjupningsarbetet är en studentattityd om att 

arbetet inte har något med polisarbete att göra vilket Nisse och Staffan tror att det 

har. Det är väldigt mycket skrivarbete i det polisiära och det skrivarbetet måste ha 

ungefär samma formella karaktär som ett utvecklingsarbete d.v.s. att man har belägg 

för de utsagor man gör och att man kan peka på vad dom beläggen är. Det är 

inte ”jag” som är viktig utan de belägg man har som är centrala. Det andra i den här 

attityden är problemet att se att man har chansen att fördjupa sig i något som är 

viktigt för en själv. Studenterna har svårt att se kopplingen mellan den här formen 

av utredning och andra former av utredningar. 

  

Har studenternas inställning ändrats sig på något sätt genom åren? 

 

Staffan tycker att studenternas inställning har förändrats i positivt hänseende i den 

bemärkelsen att om man jämför med första året som han var med så var det fler 

studenter som protesterade till varför man ska göra det här. Nu är det sällan, någon 

enstaka, som kan ta upp det. Det är mer naturligt för studenterna och dom tänker 

kanske att det här inte är så dumt. 

Nisse säger att det är svårt att veta eftersom det inte spelar någon roll om man 

protesterar om man inte lyckas förändra studieplanen. Studieplanen är ingenting 

som det fattas beslut om ”så där bara”. 

 

Skulle ni säga att tanken med fördjupningsarbetet är densamma nu som när ni 

startade? 
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Tanken är densamma men måltillfredsställelsen är bättre, vi uppnår mer av målen 

nu än vi gjorde i början. Taktiken är bättre nu än den var i början. Uppsatserna blir 

bättre och bättre och dom jobbas mer på nu. 

 

Beror det på studenterna att uppsatserna blir bättre och bättre? 

 

Nisse tror att det beror på studenterna och upplägget delvis som gör att man 

utnyttjar tiden på ett bättre sätt. 

 

Har ni fört några diskussioner med de andra skolorna kring fördjupningsarbetet? 

 

Nisse och Staffan har aldrig pratat med de andra skolorna men haft ganska 

bra ”hum” om vad dom har gjort vilket har lett till funderingar kring annat upplägg. 

Bl.a. har det diskuterats att man kan skulle kunna gå en kurs i kriminologi etc. på 4v 

som utmynnar i ett fördjupningsarbete. Staffan tror att Stockholm och Växjö, i och 

med att de är så många elever, ser problem med att administrera ett 

fördjupningsarbete då det går åt mycket resurser i form av handledare.  

 

Kommer man vara tvungen att ändra på upplägget för de kommande termin fyror 

som går i termin ett  nu (termin 1 är 50 % fler studenter)? 

 

När nuvarande termin ett kommer till fjärde termin är de betydligt bättre förberedda 

på att skriva fördjupningsarbete än tidigare terminer enligt Nisse. De tränar på att 

skriva redan från termin 1 mer än tidigare terminer. Dock måste det ses över hur 

handledning ska skötas då de är så många fler. Man måste se på om det finns 

kapacitet. Det kan bli aktuellt att titta på andra upplägg då.  

 

Borde arbetet vara längre? 

 

Nisse och Staffan har diskuterat kring fem veckor om man skulle göra om arbetet 

till kurser. De har även diskuterat om man skulle lägga arbetet i en annan termin, i 

slutet av tredje termin. Detta därför att det alltid i en fjärde termin finns en 

separationsångest. Inte så mycket kanske för att man ska lämna kamrater utan att 
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man ska lämna en verklighet som har varit trygg och skön och komma ut i 

verkligheten. Fokus hos studenterna hamnar då mer på det handgripliga i 

polisarbetet. Kan jag köra bil? Kan jag skriva en RAR-anmälan etc. Saker som man 

kanske lär sig när man kommer ut på myndigheten. Det första man kommer göra är 

ju inte att skriva utan man kommer ”göra grejer”. Det här är en oro som man inte får 

bort men genom att lägga arbetet i termin tre så beblandar man inte den här oron 

med fördjupningsarbetet. 

 

Frågan om arbetet borde vara längre eller inte hänger delvis ihop med om hur man 

väljer att placera polisutbildningen. Ska det vara en högskoleutbildning eller inte? 

Skulle polisutbildningen bli tre år kanske fördjupningsarbetet ska vara 10 veckor så 

man verkligen får chans att grotta ner sig i något. 4-5 veckor är ganska lämpligt på 

en tvåårig utbildning. Skulle arbetet bli längre krävs det mer kunskaper i 

metoddelen då många studenter saknar sådana kunskaper. Strukturen på arbetet 

följer en traditionell samhällsvetenskaplig struktur som är ganska vanlig när man 

skriver uppsatser. Nisse och Staffan har försökt att hitta en modell på de här fyra 

veckorna som passar polisutbildningen. 

 

Avslutande ord 

 

Nisse och Staffan har en önskan om att det skulle finnas fler handledare som också 

är poliser. Poliser som har handledarutbildning och vet hur man uppfyller de 

formella kraven skulle vara det optimala. Om det stramas upp mer (om 

polisutbildningen blir högskoleutbildning) och de formella kraven blir högre måste 

handledarna vara bättre utbildade samtidigt som kraven för att bli godkänd för 

studenten även kommer att bli högre. 

 

Kvalitén på rapporterna har blivit bättre genom åren. Poliser har efter dom 

genomfört sin aspiranttjänstgöring bett om arbeten då de har sett dom som en 

kunskapsbank där man kan hitta mycket information. Även andra poliser har hört av 

sig angående rapporter. Staffan tror att det kan vara en inkörsport för dem som inom 

polisen ska specialstudera ett ämne i något sammanhang. Det är känt att det skrivs 

arbeten i Umeå som kan vara av intresse.  
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Det är inte bara äldre studenter som hör av sig angående arbeten. För ett antal 

terminer sedan begärde vägverket i Luleå att få ta del av alla rapporter som hade 

med trafik att göra. Staffan vet även om en rapport som har gått så långt som upp till 

justitiedepartementet. 

 

Chefer på polismyndigheterna förväntar sig att man ska ta del av rapporter. Det är 

lättare för elever att ta del av ex. Brå-rapporter (Brottsförebyggande rådet) på 

myndigheterna om man själv har skrivit en rapport. Staffan ser också kopplingar till 

fördjupningsarbetet när man ska utreda brott. Man får ett FU-protokoll som man 

måste läsa in sig på och sedan fundera på hur man ska gå vidare. Man måste läsa in 

sig på området m.m. Nisse säger vidare att det är ungefär som en polisiär utredning 

eftersom man ju måste ha någon form av belägg för vad som har hänt och sen måste 

man diskutera det mot några lagar och förordningar för att se om det är något att 

lagföra eller döma för eller fortsätta att utreda. 

 

 

3:2 Enkätsvar från polis i Stockholm, Söderort PMD 

 
Polis 1 

 

Namn: Jan Hägglund 

Ålder: 32 

Påbörjade aspiranttjänstgöring: Jan -05 

 

Vad handlade ditt fördjupningsarbete om? 

Bildhantering inom polisen. 

 

Har du haft nytta av ditt fördjupningsarbete i ditt arbete som polis? 

Nej. 

 

Skulle du velat utnyttja tiden som lades ner på fördjupningsarbetet på något annat 

sätt och i sådana fall hur? (Mer färdighetsämnen, kriminologi, juridik etc.) 
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Praktiska slutövningar. 

 

Övriga reflektioner på fördjupningsarbetet? 

Ojämn nivå, vissa gled igenom på en räkmacka andra var mer seriösa men 

premierades inte av skolan på något sätt. 

 

Är det något du saknade utbildningsmässigt sätt när du började jobba som polis 

eller något du skulle velat ha en bättre duglighet i? 

Praktisk duglighet och inte så teoretiskt indoktrinerad. 

 

 

3:3 Enkätsvar från studenter 

 
Nedan följer resultatet av den enkät som delades ut till studenterna i termin 4. På 

polisutbildningen termin 4 i Umeå går just nu 100 elever. Av dessa har 92 stycken 

svarat på enkäten. 

 

Fråga 1: Tycker du att fördjupningsarbetet som det ser ut idag 

ska finnas med på utbildningen?
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Kommentar: De fem som svarade ”JA” var alla kvinnor.  
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Frågan efter (Fråga 2) handlade om vad orsaken var till att man inte tyckte att 

fördjupningsarbetet skulle finnas med på utbildningen. Studenterna fick ta ställning 

till sju stycken påståenden. 

 

Fråga 2 (1-3)
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Kommentar: Det framgår oerhört tydligt att studenterna anser att andra ämnen och 

färdigheter bör prioriteras framför fördjupningsarbetet. Studenterna tycker även i 

hög utsträckning att arbetet tar för mycket tid och att formen på arbetet är fel. 
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Fråga 2 (4-5)
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Arbetet ligger i fel termin
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Kommentar: Studenterna instämmer mer ”helt” än ”inte alls” men det är ganska 

jämnt. 
 

 

Fråga 2 (6-7)
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Kommentar: Majoriteten av studenterna vill se att det finns alternativ till 

fördjupningsarbetet.  
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Fråga 3 löd: Skulle du vilja få möjlighet att fördjupa dig mer i något av 
polisutbildningens delområden (juridik, ordningsverksamhet, bilkörning etc.)? 
 
Studenterna har här nämnt många olika saker. De fyra populäraste svaren var i 
fallande ordning: Bilkörning, Praktiska övningar/”Case”, Vapen och 
Ordningsverksamhet. 
 
 
 
Fråga 4 löd: Om det inte fanns ett fördjupningsarbete på utbildningen vad skulle du 
då vilja att tiden (ca 4 veckor) användes till istället? 
 
Även här har det inkommit ett flertal förslag. De fyra populäraste förslagen var i 
fallande ordning: Praktiska övningar/”Case”, Vapen, Bilkörning och Repetition av 
tidigare inlärd kunskap.  
Praktiska övningar/Case nämndes i ca 40 % av svaren. 
   
 

 

Fråga 5: Borde polisutbildningen vara längre?

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

Ja, instämmer helt                     -                     Nej, instämmer inte alls

A
n

ta
l 

s
tu

d
e

n
te

r

Kommentar: En del studenter kan tänka sig en längre utbildning med förbehållet att 

det lades mer tid på praktiska tillämpningar. 

 

 

Övriga synpunkter. Till sist i enkäten gavs det utrymme för övriga synpunkter. Det 

kom in många synpunkter på framförallt utbildningen generellt. Det som var 

kopplat till fördjupningsarbetet var uteslutande negativ kritik. Studenterna tyckte 

bl.a. att: 
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- Arbetet ger för lite relaterat till vad det tar upp i tid. 

- Arbetet känns inte relevant. 

- Man känner sig osäker på vardagliga polisiära göromål och har då svårt att se 

varför tid läggs på en vetenskaplig rapport. 

- Det borde vara finnas alternativ till fördjupningsarbetet i form av valbar kurser 

som det gör på Polisutbildningen vid Växjö Universitet. 

-  Man behöver lära sig praktiskt polisarbete. 

- Det finns mycket annat på utbildningen som känns viktigare. 

- Arbetet hade känts mer relevant om vi gick på en riktig högskola. 

- Det är för mycket teori på skolan, behövs mer praktisk tillämpning. 

 

 

3:4 Kritisk granskning av resultatet 

 
Slutsatserna i rapporten bygger på stor del av vad studenterna i termin 4 har svarat i 

den enkät som delades ut. Synpunkter på fördjupningsarbetet finns även från andra 

håll men har givits väsentligt mindre utrymme. För att bilden på fördjupningsarbetet 

skulle vara än mer nyanserad kunde data i högre grad ha inhämtats från poliser i 

tjänst. Tanken var att det i rapporten skulle finnas enkätsvar från fem stycken 

poliser men jag erhöll bara svar från två poliser. Av dessa två var det bara den ena 

som gav ett fullständigt svar som jag kunde använda i rapporten. Det svar som finns 

med i rapporten kan inte ges någon tyngd vetenskapsmässigt men är med för att visa 

på en åsikt från en polis. 

 

Utformningen av enkäten är kort och har en tydlig inriktning. Det finns risk att 

eventuella viktiga synpunkter som studenter kan ha inte kommer fram då enkäten 

kanske inte tillåter detta och styr studenten i en viss riktning. Angående svaren på 

fråga 3 och 4 tror jag inte att alla studenter har uppfattat frågorna och svarat på dem 

så som jag avsett. Bl.a. har flera studenter nämnt saker på fråga tre som inte är 

egentliga delområden på polisutbildningen. Flera studenter har även skrivit ”se 

fråga 3” på fråga 4, samt nämnt flera områden de skulle vilja fördjupa sig i, vilket 

gör att jag misstänker att det kanske inte alltid handlar om att studenten vill fördjupa 
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sig i ämnet lika mycket som att studenten bara generellt önskar mer kunskap på 

området.  

 

 

3:5 Resultatsammanfattning 

 
Nisse och Staffan uppger att fördjupningsarbetet har förändrats över tid, att de 

överlag är nöjda med formen på fördjupningsarbetet som det ser ut idag men önskar 

att det gick att få mer ut av symposiet. Det är väldigt mycket skrivarbete i det 

polisiära och det skrivarbetet måste ha ungefär samma formella karaktär som ett 

utvecklingsarbete anser Nisse och Staffan. De tycker att studenterna inte är lika 

kritiska idag till arbetet som de var förut men att det är svårt att komma åt en 

studentattityd som säger att fördjupningsarbetet inte har något att göra med 

polisarbete. Ett annat problem är att få studenterna att se att dem har chansen att 

fördjupa sig i något som är viktigt för dem själva. Nisse och Staffan ser 

fördjupningsarbetena som en kunskapsbank, inte bara för studenter utan även för 

poliser och andra myndigheter. 

 

Det framgår tydligt när man tar del av studenternas enkätsvar att det i princip inte är 

någon som tycker att den nuvarande formen av fördjupningsarbete bör finnas på 

polisutbildningen. Motståndet kan betecknas som kompakt då det bara är fem 

stycken studenter som tycker att nuvarande form är bra. Det man framförallt kan 

utläsa efter att ha studerat svaren på enkäten är att en överväldigande majoritet 

tycker att andra färdigheter/ämnen bör prioriteras. Flertalet studenter uttrycker en 

oro över att inte vara säkra i delar av polisarbetet som de anser kommer tillhöra 

vardagen och ser som nödvändiga att behärska. Vidare verkar många studenter 

tycka att fördjupning är bra men att det inte är önskvärt att fördjupningen ser ut som 

den gör nu.  

 

Polisen Jan Hägglund i Stockholm uppger att fördjupningsarbetet inte gav honom 

någonting och att han skulle ha velat att tiden som lades ner på fördjupningsarbetet 

skulle ha ägnats åt praktiska slutövningar i stället. 
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4 Diskussion 
 

I rapporten har det framkommit att den spontana känsla jag hade angående 

studenternas syn på fördjupningsarbetet har visat sig stämma. Studenterna har 

överlag en negativ syn på arbetet. Det har även visat sig att många studenter skulle 

önska mer träning i färdighetsämnen och att denna brist gör att man inte ser någon 

nytta med ett fördjupningsarbete i form av en vetenskaplig rapport. De ansvariga 

lärarna för fördjupningsarbetet, Nils-Erik Wedman och Staffan Sehlin, är medvetna 

om att många studenter har fokus på det praktiska polisarbetet i termin fyra 

eftersom studenterna då nästan är färdigutbildade och ska börja jobba. Nisse och 

Staffan har diskuterat om man ska lägga fördjupningsarbetet i termin tre för att 

studentens fokus på så sätt ska ligga mer på fördjupningsarbetet.  

 

Det framgår vidare av rapporten att man bedriver fördjupningsarbete annorlunda på 

Polisutbildningen vid Växjö Universitet och Polishögskolan i Stockholm. I Växjö 

går det t.ex. att välja valbara kurser inom olika ämnesområden. Av enkätsvaren att 

döma är det något som skulle vara uppskattat av studenterna i Umeå.  

 

 

4:1 Slutsatser och förslag 
 

Studenterna på polisutbildningen är överlag negativt inställda till 

fördjupningsarbetet. Det är många som inte ser nyttan med ett fördjupningsarbete 

som det ser ut idag och som anser att det finns många andra områden på 

polisutbildningen som bör prioriteras. Polisutbildningen i Umeå är intensiv och det 

är många ämnen som slåss om studentens uppmärksamhet. I termin fyra inser 

studenten att man inte kommer lära sig så mycket man hade önskat att man lärt sig. 

Brister och kunskapsluckor blir tydliga när man tänker på vilken verklighet man 

snart ska ut i och man känner att man inte har den kunskap som krävs fullt ut. I detta 

läge ska det skrivas ett fördjupningsarbete som få studenter ser någon nytta med. 

Många studenter kan nog tänka sig att fördjupa sig i ett ämne men på ett annat sätt 

än att skriva en uppsats. De flesta studenter ser inte någon poäng med detta då de 

inte över överskådlig framtid kan se sig själva skriva en rapport i polisyrket. Om det 
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handlar om att lära sig kunna läsa en vetenskaplig rapport och ta till sig innehållet så 

går det antagligen att lära sig detta utan att skriva en egen rapport.  

 

Att kunna skriva en rapport är säkerligen en färdighet som behövs inom delar av 

polisens verksamhet. Denna färdighet är dock inget som, med allra största 

sannolikhet, en polisaspirant behöver behärska. Färdigheten att kunna skriva en 

rapport behövs långt senare och borde därför kunna vara en kurs inom ramen för 

vidareutbildning för poliser. Kursen skulle på så sätt bara ha deltagare som 

verkligen behöver kunskapen och vill ha den.  

 

Som det ser ut idag upplever jag att många studenter skriver sin rapport bara för att 

dem måste och att fokus hamnar väldigt mycket på formen av arbetet i stället för 

den kunskap studenten i stället skulle kunna tillgodogöra sig. Att kunna välja mellan 

kurser som det ser ut på utbildningen i Växjö tror jag skulle vara ett bra alternativ 

till hur det ser ut nu. I förlängningen måste även studenterna ges större möjligheter 

till träning i vardagsbrott, färdighetsämnen samt få möjlighet att pröva sina 

kunskaper i högre utsträckning i praktiska övningar.  
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I 

Bilaga 1 

Enkät – Fördjupningsarbetet 
 

 
Nedan följer ett antal frågor. Markera ditt svar genom att ringa in det.  
 
 
Kön 
 
MAN  KVINNA 
 
Ålder 
 
20-24 25-29 30-34 35+ 
 
 
Fråga 1 
 
Tycker du att fördjupningsarbetet som det ser ut idag ska finnas med på polisutbildningen? 
 
JA  NEJ 
 
Fråga 2 
 
Om du svarade NEJ på frågan ovanför: Vad är orsaken? 
 

 
Arbetet tar för mycket tid 

 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Formen på arbetet är fel (vetenskaplig rapport) 
 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Andra ämnen/färdigheter bör prioriteras 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
   
 
 



I 

 
Arbetet ligger i fel termin 

 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Arbetet ger inte någon egentlig fördjupning 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
  
 
 

Arbetet är ej användbart i polisarbetet 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Det borde finnas alternativ till fördjupningsarbetet (fristående kurs, studieresa etc.) 
 
Instämmer helt    Instämmer inte alls 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
Annan orsak:________________________________________________________________
     
 
Fråga 3 
 
Skulle du vilja få möjlighet att fördjupa dig mer i något av polisutbildningens delområden 
(juridik, ordningsverksamhet, bilkörning etc.)? 
 
I så fall vad/hur? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Fråga 4 
 



I 

Om det inte fanns ett fördjupningsarbete på utbildningen vad skulle du då vilja att tiden (ca 4 
veckor) användes till istället? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fråga 5 
 
Borde polisutbildningen vara längre? 
 
Ja, instämmer helt    Nej, instämmer inte alls 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
Övriga synpunkter 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Tack för din medverkan! 
 


