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 Abstract 

Denna rapport behandlar om hur vissa polismyndigheter och polisutbildningen i 

Umeå ser på utbildningsnivån på de blivande aspiranterna eller de aspiranterna 

samt om det finns en skillnad i synerna på utbildningsnivån finns det en relation 

till schemaläggningen på polisutbildningen i Umeå.  

Rapporten utgår från intervjuer med rekryteringsansvarige i Dalarna Kjell 

Hansson och aspirantansvarige i Stockholm City Jan Stålhamre samt 14 

myndigheters svar på Rikspolisstyrelsen förfrågan om vilka synpunkter 

myndigheterna har på polisutbildningen. 
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1  Inledning 

Jag har valt ovanstående ämne att fördjupa mig i därför jag arbetade 8 veckor under 

sommaren 2007 på polismyndigheten Dalarna där jag var stationerad i Falun på 

utredningsenheten. Jag märkte att när jag satt inne på kontoret och hade egna 

utredningar hade jag nytta av min utbildning, men när jag var utanför polishuset 

hade jag mindre nytta av min utbildning till exempel när jag åkte med 

utryckningsverksamheten som observatör eller som hjälp till utredarna vid olika 

insatser t.ex. husrannsakan och delgivning. 

1.1 Bakgrund 

Vid granskning av artikeln i Svensk Polis Nr 6 som kom ut i juni 2007 som är 

skriven av Kerstin Magnusson så säger den att, ”Vi har väldigt kompetenta och 

duktiga poliser och grunden till det är bland annat att vi har en bra utbildning, 

säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad på HR-avdelningen på Rikspolisstyrelsen, där 

hon arbetar som beställare av polisiär grund-, fort- och vidareutbildning”.  

Ändå kommer det synpunkter om brister från både polismyndigheter och studenter. 

– Så fort man pratar om polisutbildningen har alla synpunkter på den, säger Kim-

Lena Ekvall Svedenblad. 

– Men vi kan inte styras av enstaka synpunkter, vi måste ta reda på om många 

tycker likadant. Därför har vi tagit in ett skriftligt underlag från polismyndigheterna 

där vi bad dem prioritera de viktigaste förbättringsområdena. 

Områdena de tog upp var bilkörning, vapenhantering, avrapportering i systemen 

RAR och Durtvå samt träning i att hantera vardagsbrott.” 

Artikeln visar på att synen på aspiranternas utbildning mellan polismyndigheterna 

och polisutbildningen inte stämmer. 

Vid intervjuer med en aspirant från Falun vid namn Jonas Söderlund och en aspirant 

från Stockholm City vid namn Julia Forslund framkommer det att rent teoretiskt 

fungerar det bra. Juridiken har aspiranterna koll på medan att det brister i vissa 



Rapport nr. 425 

 2 

2007-12-03 

praktiska delar. De anser även att aspiranttiden är mer liknande en provanställning 

än en utbildningssituation även att aspiranten ses som en polisiär tillgång i vissa 

avseenden. (Bilaga 2) 

På ett forum för polisanställda där jag frågat poliser som har haft kontakt med 

aspiranter om hur de ser på aspiranternas utbildningsnivå. Där framkommer det att 

aspiranterna brister i flera praktiska färdigheter som det tycks förutsättas att 

aspiranterna ska ha med från utbildningen. (Bilaga 3) 

Under en kort intervju med Magnus Lundberg som arbetar på RPS Human 

Resource-avdelning med arbetet om aspiranternas utbildningsnivå framkom 

följande. 

– Det som framkommit är att stora drag så brister aspiranterna i skytte och 

bilkörning medan juridiken är väldigt bra många gånger bättre än vad den är ute 

på gatan hos arbetande poliser. Men att generellt säga att det är så med 

utbildningen är svårt, då den enskilde aspiranten spelar en mycket stor roll och i 

vilket län man tittar på. Det vi gör är nu att försöka grotta oss ner så mycket som 

möjligt för att få fram ett bra arbete som visar på vad som är bra och inte med 

utbildningen som den är idag. 

Allt detta pekar till en skillnad hur myndigheterna och utbildningen ser på en 

aspirants utbildningsnivå. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att belysa komplikationerna som uppstår när 

polismyndigheterna har en syn på hur en polis ska vara utbildad när polisaspiranten 

börjar sin första dag ute i verksamheten utanför skolans skyddade väggar inte 

stämmer överens med polisutbildningens samt studera en eventuell koppling mellan 

schematimmar och påstådda brister. 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur ser polismyndigheterna på aspiranternas utbildningsnivå? 

2. Hur ser Polisutbildningen i Umeå på termin 4: as utbildningsnivå? 
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3. Stämmer synerna överens med varandra? 

4. Finns det en koppling mellan den påstådda bristen och schema? 

1.4  Avgränsningar 

Intervjuerna kommer att avgränsas till Polismyndigheterna Stockholm och Dalarna 

med distrikten City och Falun. Denna avgränsning sker på grund av att jag är född 

och uppvuxen i Falun, Dalarna och kommer att börja min  

aspiranttjänstgöring i City polismästardistrikt. Dessutom kommer inte rapporten 

innefatta tidsaspekten när aspiranternas påstådda brister har tillkommit. 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på hur polismyndigheterna ser på aspiranternas utbildningsnivå har 

jag valt intervjua med aspirantansvarige i de Falun och Stockholm City, frågorna i 

intervjun kommer att angränsa till utbildningen, brister och styrkor i utbildningen. 

Rapporten kommer även kommer att redovisa synen från fjorton andra myndigheter 

på aspiranternas utbildningsnivå där källmaterialet kommer från Bertil Hammarberg 

Källmaterialet består i 14 myndigheters svar till RPS där det avhandlades 

polismyndigheternas synpunkter på polisutbildning. 

För att få svar på hur Polisutbildningen i Umeå ser på de färdiga studenterna som 

examineras och är på väg till aspiranten utbildningsnivå. Intervjuade jag 

föreståndare för Polisutbildningen i Umeå Bertil Hammarberg. 

Intervjuerna kommer att ske över telefon och med målsättningen att följa frågorna 

som visas i bilaga 1. Intervjuerna tog ca 15-30 min att genomföra beroende på hur 

mycket tid intervjupersonen hade till förfogande. 

Genom att kritiskt granska och jämföra intervjusvaren med varandra kommer det 

visa sig om det finns en skillnad i synen på utbildningsnivån för aspiranterna. 

Genom att granska timfördelning på schemat och jämföra med de påstådda brister 

som finns hos aspiranterna för att se om det finns ett samband för att se om det finns 

ett samband med få timmar på schema och en påstådd brist. 
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2 Utbildningsplaner 

 

 2.1 Utbildningsplan för polisutbildningen i Umeå 

 

Uppdragsutbildning för Rikspolisstyrelsen 

Denna utbildningsplan gäller fr.o.m. hösten 2007 

Allmänna 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 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper på området 

Utbildningsspecifika mål 

Den studerande skall förvärva förståelse för de värdegrunder som demokratin 

bygger på. Den studerande skall utveckla inlevelseförmåga och självkännedom 

liksom ett respektfullt förhållningssätt till andra människor. Den studerande skall 

förvärva de insikter som krävs för att utöva yrket i ett mångkulturellt samhälle. Den 

studerande skall förvärva sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att 

självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap 

och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning. 
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Jämställdhet mellan kvinnor och män skall alltid iakttas och främjas i utbildningen. 

Utbildningen skall också främja förståelsen för andra länder och kulturer och för 

internationella förhållanden. 

Den studerande skall förvärva förmåga att 

- identifiera och analysera problem 

- aktualisera, bearbeta och hantera erforderlig kunskap och annat beslutsunderlag 

- pröva sina egna och andras argument 

- kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer 

- beakta jämställdhet och etiska aspekter i bedömningar och agerande 

Den studerande skall förvärva kunskaper 

- om Sveriges rättsordning 

- om de rättsområden som är relevanta för polisiär verksamhet 

- om samhällets uppbyggnad 

- om individers och gruppers beteende 

- om kommunikation och samspel mellan människor 

Den studerande skall förvärva färdighet i 

- att tillämpa lagstiftning som är relevant för polisiär verksamhet 

- att agera i situationer som förekommer i den polisiära verksamheten 

- att använda relevanta utrednings- och andra arbetsmetoder 

- att kommunicera med psykologisk och pedagogisk insikt 

- att uttrycka sig väl i tal och skrift 
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  2.2 Utbildningsplan för aspirantutbildningen 

 

Syfte  

Utbildningen syftar till att aspiranten skall utveckla sin kompetens genom att 

under handledning omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande samt 

utveckla sina praktiska färdigheter. Vidare syftar utbildningen till att aspiranten 

skall utveckla sin yrkesidentitet och ett professionellt förhållningssätt i 

polisarbetet och till polisens roll i samhället. 

Mål 

Efter genomförd aspirantutbildning skall aspiranten: 

- förstå polisens roll i samhället och sitt eget uppdrag. 

- ha utvecklat sin självkännedom om sina kunskaper och färdigheter som en bas 

för ett tryggt yrkesutövande. 

– självständigt kunna arbeta som polis. (Kursplan Aspirantutbildningen, ”5:e 

terminen) 
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2 Resultat 

     3.1 Polismyndigheternas syn aspiranternas utbildningsnivå 

 3.1.1 Intervju med Kjell Hansson handledar ansvarig vid polisen i Falun 

    Vad anser ni generellt om aspiranternas utbildningsnivå när de kommer från skolan 

för att klara aspiranten? 

– Bra  

Vilka områden skulle behövas bättras på? 

– Bilkörning 

Vilka områden är bra som de är i dagsläget? 

– Det mesta  även om man skulle behöva förbättra handledningen på skolan så att 

varje elev ska kunna ha ett handledarsamtal per termin. 

Finns det några områden som aspiranterna har utbildning i fast ej har någon eller 

liten nytta av? 

- Inte vad jag vet. 

Ser du aspiranten som en femte termin eller en provanställning? 

– En praktik termin där man kan se vilka bra eller mindre bra egenskaper som 

aspiranten besitter. 

Är aspiranten en polisär tillgång ute på aspiranten eller en utbildningssituation? 

- Nej dom är fortfarande studenter och ingen polisär tillgång 

            Vad skulle du önska att det fanns mer av på schemat innan aspiranten? 

            – Inget som jag idag kan svara på. 

 

3.1.2 Intervju med Jan Stålhamre aspirantansvarig vid polisen vid Stockholm 

City  

    Vad anser ni generellt om aspiranternas utbildningsnivå när de kommer från skolan 

för att klara aspiranten? 

     – Teoretiska planet så är det sällan problem med lagstöd och juridik det är bara 

enstaka personer som har någon brist i utbildningen. 
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    Praktiska bitarna så finns det stora brister, med skytte, bilkörning nästan allt 

praktisk finns det brister i. Det finns mycket övrigt att önska på den praktiska delen. 

    Skolan har gått mot en mer teoretisk lösning och allt praktiskt ska fastna på 

praktikhalvåret. Vi har fått sänka nivån på det praktiska för att inte få problem med 

att för många underkända aspiranter, detta gäller i mesta grad bilkörningen.  

 

Vilka områden skulle behövas bättras på? 

– Allt praktiskt, trafikolyckor till Rar-anmälningar. 

 

Vilka områden är bra som de är i dagsläget? 

– Lagstöd och juridik rent generellt det teoretiska. 

 

Finns det några områden som aspiranterna har utbildning i fast ej har någon eller 

liten nytta av? 

– Nej, det mesta har man nytta av i polisyrket så det är svårt på rak arm säga något 

som aspiranterna har liten nytta av. 

 

Ser du aspiranten som en femte termin eller en provanställning? 

– Det är både och det ska vara en utbildning men å andra sidan så har man ett 

halvår på sig eftersom det är en tidsbegränsad anställning att bestämma om det är 

en person vi vill ha. Det finns inga garantier på att någon ska få en anställning. 

Men som sagt det ska vara en övergångsfas mellan det teoretiska och det praktiska. 

 

Är aspiranten en polisär tillgång ute på aspiranten eller en utbildningssituation? 

- Aspiranten är ingen resurs, det är en utbildningssituation, aspiranten verkar 

aldrig ensam utan alltid med en handledare eller en instruktör. 

             

Vad skulle du önska att det fanns mer av på schemat innan aspiranten? 

– Mera praktiska övningar gärna skytte och bilkörning detta påpekas från flera håll 

men vi får väldigt lite gehör för det. Optimalt vore att man gjorde praktikhalvåret 

innan man tog examen på skolan och fick komma tillbaka efter praktiken och knyta 

ihop säcken mellan teori och praktik. En annan del är överlämningen från skolan 

till polisen är väldigt dålig, vi får bara en godkänd eller ej godkänd aspirant inget 
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mer, skolan har ändå haft er i 4 terminer och borde ha någon uppfattning om 

aspiranterna. Nu får vi börja från noll och sex månader senare ha en bild om hur 

personen är och slutexaminera denne. 

 

3.1.3 Granskning av material från 14 polismyndigheter angående 

aspiranternas utbildningsnivå 

Polismyndigheterna som har skickat in svar angående en förfrågan som ställdes 

av Human Resources avdelning på RPS är följande myndigheter och de anser 

att följande brister finns i aspiranternas utbildningsnivå. 

    Brister 

Myndigheter Vapen Avrapportering/Datasytem Bilkörning  Radio 
Blekinge   Ja Ja   
Halland Ja Ja Ja   
Jämtland Ja Ja Ja   
Jönköping   Ja     
Kronoberg   Ja Ja   
Norrbotten   Ja   Ja 
Skåne Ja Ja Ja   
Södermanland     Ja   
Uppsala Ja   Ja   
Västerbotten Ja Ja Ja   
Västernorrland Ja Ja Ja Ja 
Västmanland Ja Ja Ja   
Västra 
Götaland Ja Ja Ja   
Örebro   Ja Ja   
Totalt 8 12 12 2 
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Övriga brister som nämns är självskydd, kriminalteknik, dåliga attityder på grund av 

osäkerhet, etik och moral, praktisk tillämpning, o-bot och för lite praktik. 

De nämner även positiva sidor med aspiranterna även fast grundfrågan från RPS var 

angående de negativa frågorna. T.ex. Juridik, överlag god kunskap, överlag duktiga, 

kompetenta och hög kvalité, även vapenutbildning får lovord från Södermans län. 

(RPS PM Synpunkter på polisutbildningen, HR-759-1396/07)  

 

3.2 Skolledningen syn på blivande aspiranters utbildningsnivå 

3.2.1 Intervju med Bertil Hammarberg, Föreståndare vid polisutbildningen i 

Umeå 

  Vad anser ni generellt om termins 4: s utbildningsnivå när de går ut från skolan för 

att klara aspiranten? 
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 – Enligt våran grundfilosofi och utbildningsplanen som gäller nu så anser vi att vi 

ger de studenter som lämnar oss bra förutsättningar för att klara yrket som 

aspiranter och poliser. Vi är nöjda med det vi lär ut i ramen för 4 terminer. 

 

Vilka områden skulle behövas bättras på? 

– Alla områden skulle behöva bättras på med mer tid antingen genom mer reflektion 

och fördjupning eller genom mer mängdträning. Om skolan blev ett till år så skulle 

vi kunna koppla det bättre mellan teori och praktik.  

Dock är 10 kullar klara med elever så vi har en ganska bra erfarenhet vad som 

behövs för att utbilda blivande poliser. 

  

3.3 Stämmer polismyndigheternas och Polisutbildningen i Umeå syner 

angående utbildningsnivån 

Jämför man synerna på vad en aspirant ska kunna så finns det skillnader, enligt 

polisutbildningen så är det en bra grund att stå på men kan bli bättre med mer tid. 

Medan viss polismyndigheterna säger att vissa praktiska bitar fallerar hos 

aspiranterna. 

Med detta vill säga att synerna stämmer överens på den teoretiska delen av 

utbildning där båda parter tycker det är bra medan vi den praktiska delen så har det 

uppstått en differens.  

3.4 Finns det en koppling mellan den påstådda bristen och 

schemaläggningen på utbildningen 

Tilldelade tid i kursplanen 

 
Polisen i samhället    5 veckor 
Brottsorsaker och brottsförebyggande 7 veckor 
Juridik   8 veckor 
Ordning och trygghet 1  8 veckor 
Ledarskap och grupprocesser  3 veckor 
Ordning och trygghet 2  9 veckor 
Ordning och trygghet 3  12 veckor 
Trafik   8 veckor 
Fördjupningsarbete   3 veckor 
Våld i nära relationer  8 veckor 
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Svårare brott    9 veckor 
Bilkörning   26 timmar 
Radio    26 timmar 
Skytte   96 timmar 
Självskydd   130 timmar 
Akutsjukvård    35 timmar 
Etik    15 timmar 
Hälsa i teori och praktik   67 timmar 
Kriminalteknik    28 timmar 
Kommunikation i tal och skrift   60 timmar 
Mental träning   55 timmar 
Polisens datasystem   40 timmar 
 

Tittar man på vilka brister som polismyndigheterna anser att aspiranterna har och 

vilken del de har i schemat ser man en ganska klar koppling till de tre största 

bristerna polisbilskörning, vapen och avrapportering har cirka ?% av den totala tiden 

uträkningen följer nedan. 

Enligt studieguiden till Polisen i samhället skall eleven räkna med ca 40 timmar i 

veckan under momentet. Men detta inräknar självstudier. (Studieguiden Polisen i 

samhället, 2007) 

Använder 30 timmar av de föreslagna 40 timmar för att få någon siffra att jämföra 

med. 

Multiplicerar jag då 30 timmar med totala antalet veckor för huvudmomenten så ger 

det 80 veckor blir det 2400 timmar. 

Sedan adderar jag färdighetsmomenten vilket ger 578 timmar. 

Sedan tar jag de tre största bristernas timmar avrapportering/data, bilkörning och 

vapen och adderar ihop vilket ger 162 timmar. 

Sedan dividerar jag bristernas timmar med den totala mängden timmar vilket ger en 

siffra på 0,0675 vilket är en procentsats på 6,75 % 

Vilket säger att de tre största bristerna enligt många polismyndigeter får ca 7 % del 

av våran utbildning 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Intervjuerna är två till antalet och få fakta på ett nationellt mått är svårt. 2 av 21 

myndigheter är intervjuade. Dock har material från 14 andra myndigheter inhämtats 

och granskats. Vilket gör att totalt har jag 16 av 21 myndigheters syn på 

aspiranternas utbildningsnivå. 

Dock vet jag inte vad materialet har för källkritik och de som uttalar sig i materialet 

eller intervjuerna var de har hämtat sin information ifrån. 

En intervju med skolledningen kan ses som lite för att väga upp informationsflödet 

från myndigheternas sida. Dock finns utbildningsplanen att jämföra svaren mot för 

att se hur de förhåller sig. 

Uträkningen på procentsatsen på schemalagda timmar skiljer sig mellan studenterna 

då 30 timmar i veckan inte är schemalagda timmar utan uppskattade timmar mot 

färdighetsmomentens schemalagda timmar. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Resultaten pekar mot att aspiranterna är duktiga teoretiskt men är sämre praktiskt.  

Polismyndigheternas syn är att vi är bra på det teoretiska mindre bra på det praktiska 

vilket vill säga att juridik och lagstöd är inga problem för aspiranterna medan 

bilkörning, skytte och praktisk polisarbete är mindre bra. 

Polisutbildningens syn är att det mesta fungerar bra och ger en bra grund att stå på 

men allt kan förbättras med längre skoltid. 

Synen från polismyndigheterna och polisutbildning stämmer i mångt och mycket 

förutom att myndigheterna tycker aspiranterna är dåliga på vissa praktiska moment 

och utbildningen tycker att de blivande aspiranterna har en bra grund att stå på.  
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Om bristen i aspiranternas utbildning har en koppling till schemaläggningen så är de 

bristfälliga ämnena en ytterst liten del av den totala schema tiden vilket ger ett klart 

samband lite lektionstid ger sämre utbildningsnivå. 
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4  Diskussion 

Utbildningens och myndigheternas syn på aspiranternas utbildning är inte riktigt på 

samma bana men är inte helt ifrån varandra det som skiljer är det praktiska och hur 

mycket av det som ska studeras på utbildningen.  

Det som framkommer från intervjuerna är att det praktiska inte funkar bra medan 

teoretiska fungerar bra och då framhävs speciellt juridiken med lagstöd. 

Det samma framkommer av de svar som 14 myndigheter har skickat in att bristerna 

sitter i det praktiska med tonvikt på polisbilskörning och datasystem/avrapportering.  

Tittar man då utbildningsplanen stämmer den överens mer med myndigheternas syn 

på utbildningsnivån när det gäller det praktiska så står det ordagrant, ”Den 

studerande skall förvärva sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att 

självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap och 

erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning”, ”samt att 

förvärva färdighet att agera i situationer som förekommer i den polisiära 

verksamheten” 

(Utbildningsplan Polisutbildning i Umeå, 2007) 

Kan man säga att vi förvärvat såna kunskaper om man tittar på vad myndigheter säger 
om våra färdigheter eller i andra meningen har vi förvärvat en färdighet att agera 
polisiärt, inte enligt de intervjuade polismyndigheterna. 
 

Tittar man även på den försvinnande lilla delen av färdighetsmoment i den 
schemalagda tiden så finns det en förståelse för att de praktiska ämnena blir lidande. 

26 timmar polisbilskörning på 2 år är inte mycket speciellt om vi räknar bort ca 2 

timmar på rent bortfall. Studenterna är aldrig mindre än två i bilarna vilket ger 12 

timmar polisbilskörning på två år. 6 timmar om året och 3 timmar varje termin, varje 

termin är 20 veckor lång vilket gör att vi har polisbilskörning 1 timme ungefär var  

7:e vecka. Nu är polisbilskörning mer komprimerad och inte utspridd på alla 

terminer. 

Dock ska nämnas att körrutin och körvanan som studenter har med sig har blivit 

sämre med åren enligt vissa myndigheter. (Bilaga 5) 
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Dock ska tilläggas att den största delen av utbildningsplanen är riktad mot det 

teoretiska och där stämmer alla instanser som är intervjuade in att där sköter sig 

skolan utmärkt. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

 

4.2 Slutsatser 

Att avgöra denna fråga enbart på det lilla material som jag har är en omöjlighet det 

kanske kan i bästa fall ge hänvisning till vart det pekar. 

Det enda jag kan se är att utbildningsplanen fastslår att vi ska färdigheter att kunna 

agera och arbeta som poliser. Detta har vi inte enligt polismyndigheterna som ska 

bedöma oss under det halvår som aspiranttiden pågår, då vi brister i ganska viktiga 

färdigheter såsom skytte och bilkörning.  

Att vi brister i skytte är en allvarlig brist i mina ögon då vi som poliser har ett 

våldsmonopol och utrustade med tjänstevapen för att kunna genomföra vårat arbete 

på ett så bra sätt som möjligt. Brister vi i handhavandet med vårat tjänstevapen så är 

vi en stor fara för oss själva och våran omgivning. 

Hamnar vi i en situation där vi behöver använda tjänstevapnet mot en annan person, 

vilket kan hända även under aspiranttiden och vi inte har en korrekt kunskap om 

vårat  tjänstevapen och en trygghet att använda det så kommer det troligtvis ske 

katastrofer. 

Brister bilkörningen är också ett stort problem då bilen är ett utmärkt redskap som 

kan hjälpa polisen i många lägen om den används på ett korrekt sätt. Men oerfaren 

och dålig polisbils förare kan förvandla detta utmärkta hjälpmedel till en två ton 

tung mördarmaskin.  

Teori och juridik är viktig och det gör skolorna bra, mycket bra enligt vissa men det 

glöms bort att polis är ett praktiskt yrke som kräver mycket av personen att öva upp 

all den praktiska kunskapen ute i verkligheten med rättsäkerheten och den 

personliga integriteten hos allmänheten som kan stå på spel. 
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Under aspiranten är det sämre att göra bort sig i en situation även fast det ska vara 

under utbildning där det påverkar allmänheten om vi gör fel. På polisutbildningen så 

gör det inget att göra fel eller göra bort sig då det endast drabbar den enskilde 

studenten och ingen allmänhet. Ur den synvinkel borde vi vara bättre på det 

praktiska när vi kommer ut på aspiranten. 

För allmänheten är vi poliser från dag 1 på aspiranten, även fast vi inte är det och 

ska befinna oss i en utbildningssituation. Vi är dock jämställda en polisman inom 

lagens ramar enligt Polisförordningen (1998:1558) 4§ 3pt. 

4§ Med polisman avses vid tillämpning av lag eller annan författning  

3pt.kommissarie, inspektör och polisassistent samt polisaspirant som under 

tjänstgöringstid fullgör aspirantutbildning vid en polismyndighet. 

Så enligt lag är vi polismän och enligt utbildningsplanen ska vi kunna agera som 

poliser samt i allmänheten ögon är vi polismän. Men i myndigheternas ögon har vi 

inte kunskaper eller färdigheter nog för att kunna arbeta fullgott som poliser. 

Dock ska också funderas på vad jämförs vi aspiranter med är det med färdiga 

poliser, med våra instruktörer, aspiranter för 2 år sedan eller för 10 år sedan. Eller är 

det bara så att vår nivå inom vissa områden är dålig jämfört med polisens standard, 

men vem sätter då upp den standarden den studien omfattas dock inte av detta 

arbete.  

En koppling tillbaka till att City har fått sänka sina godkända gränser ger en signal 

till att vår nuvarande nivå är sämre än föregående kullar aspiranter. 

Men vi får inte heller glömma oss själva som studenter/aspiranter, gör den bredare, 

kanske lite yngre och ändrade rekryteringen att vi studenter kommer med sämre 

grundförutsättningar än tidigare. Genom att rekrytera annorlunda och med andra 

kravprofiler så har vi tappat en praktisk sida av studentutbudet. 
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4.3 Förslag 

Det förslag jag har är om nu teorin och juridiken fungerar väldigt bra men inte 

det praktiska så finns det olika lösningar som jag ser är genomförbara. 

Antingen ändra på oss studenter och lägga om rekryteringen så en mer praktisk 

kravprofil används i rekryteringen och kanske ändra på själva kraven. 

Eller så lägger vi ner mer timmar på färdighetsmomenten.                                                                              

Hur vi ska få mer timmar till det praktiska? Det går att göra på flera sätt 

antingen omprioriterar man dagens schema och förflyttar timmar mellan ämnen 

eller lägger man dit fler timmar på nuvarande schema eller lägger till ett tredje 

år.  

Vilket som fungerar och vad som är sannolikt med budget och liknande ligger 

utanför denna rapports omfattning.  

Eller så lägger man om aspiranten helt och hållet med två års skola 0,5-1 års 

aspirant och 0,5-1 år skola igen för att knyta ihop säcken. 
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Bilaga 1 Frågor till Handledare ansvarig/Representant från PUU 

 
 

1. Vad anser ni generellt om aspiranternas utbildningsnivå när de kommer från skolan 
för att klara aspiranten? 

2. Vilka områden skulle behövas bättras på? 
3. Vilka områden är bra som de är i dagsläget? 
4. Finns det några områden som aspiranterna har utbildning i fast ej har någon eller 

liten nytta av? 
5. När en aspirant ej blir godkänd vad beror det på oftast? 
6. Ser du aspiranten som en femte termin eller en provanställning. 
7. Är aspiranten en polisär tillgång ute på aspiranten eller en utbildningssituation 
8. Vad skulle du önska att det fanns mer av på schemat innan aspiranten. 
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Bilaga 2 Intervju med aspirant Jonas S vid polisen i Falun som studerade 

vid PHS i Solna  

 Vad tycker du om din utbildningsnivå generellt för att klara aspiranten? 

– Rent teoretiskt klarar man sig bra med lagstöd men när det kommer till det 

praktiska så är det svårare, man har fått för få tillfällen att ”knyta ihop säcken” och 

koppla samman teorin med det praktiska. 

Vilka utbildningsområden skulle du vilja förbättra för att klara av aspiranten? 

– Allt praktiskt då det var för lite sånt på skolan. 

 Vilka utbildningsområden tycker du var bra? 

 – Juridiken har man koll på. 

Vilka utbildningsområden har du haft lite eller ingen nytta av? 

– Kriminologin har jag aldrig behövt använda eller haft ett behov av att använda 

det samma gäller med beteendevetenskap, men det kan väl även att ha göra med 

vilken person man är. 

Ser du aspiranten som en femte termin eller som en provanställning? 

– Det är ju en provanställning då man alltid har ögonen på sig och blir utvärderad 

hela tiden men visst finns det en utbildningssituation i aspiranten. 

Är du som aspirant en polisär tillgång eller i en utbildningssituation? 

– Helt klart en polisär tillgång men dock ibland i utbildning  

Vad skulle du vilja ha haft mer i skolan för att förbereda dig för aspiranten 

– Mera case från start till stopp, mera övningar för att kunna knyta ihop allt. 
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Bilaga 3 Intervju med Julia R. aspirant på Norrmalm i Stockholm 

studerat på PHS Solna. 

Vad anser du generellt om din utbildningsnivå när du kommer från skolan för att klara 

aspiranten? 

– När man gick ut så var man livrädd och kände att man inte kunde ingenting, men har 

lärt sig väldigt mycket under sina två år på skolan så bra teoretisk koll som man har 

när man kliver ut på aspiranten kommer man nog aldrig ha eftersom man har det så 

färskt. 

 

Vilka områden skulle behövas bättras på? 

– Det är mycket som inte funkar rent praktiskt som man har lärt sig i skolan utan man 

får helt plötsligt lära om för att det ska passa verkligheten. Dock blir det ett moment 22 

då man nog måste lära ut den rätta vägen även om den fungerar dåligt i verkligheten. 

 

Vilka områden är bra som de är i dagsläget? 

– Juridiken.  

 

Finns det några områden som aspiranterna har lite eller ingen nytta av? 

– Att man i självskyddet lär ut för många och för finmotoriska tekniker för de funkar 

inte ute i verkligheten. Bättre att lära sig kanske 2-3 tekniker och verkligen få dem att 

fastna. Teoretiskt används nog allt. 

 

Ser du aspiranten som en femte termin eller en provanställning? 

– Provanställning, känns inte som en skola dock är det lite beroende av instruktörerna 

och vilken inställning de har till aspiranter och aspiranten. 

 

Är aspiranten en polisär tillgång ute på aspiranten eller en utbildningssituation? 

– Det är beroende på instruktör/handledare då ibland är man att se som en polis och 

ibland som skolelev. Själv känns det som när man jobbar så är man polis och så är det 

kul att räknas. 

 

Vad skulle du önska att det fanns mer av på schemat innan aspiranten. 
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– Svårt att säga man får så mycket övning på aspiranten att jag inte vet vad som kunde 

ha hjälpt till på skolan. 
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Bilaga 4 Forumsfrågor 

Dessa är frågorna som lades ut på stängt forum för polisanställda 

www.polisman.com det krävs en GroupWise-mailadress för att få tillgång detta 

forum. 

1. Hur ser ni på aspiranternas utbildningsnivå alltså vad de kan när de kommer till 

aspiranten inte attityd eller dyl.  

 

2. Vilka brister finns det, vad kan de och vad kan de som de inte har någon nytta av?  

 

3. Är aspiranter en polisär tillgång eller en utbildning (ser man det som termin 5 

eller en provanställning)?  

 

4. Vad önskade ni att aspiranterna kunde mer av när de kommer ut? 

Dessa svar fick jag av poliser på forumet dock är de anonyma och endast deras 

Internetnamn syns. 

Markberg22 skrev 

Oftast är det praktiska färdigheter som bilkörning som brister, för lite körvana helt 

enkelt. Vissa aspiranter blir tillsagda att köra privat under aspiranttiden för att få 

mängdträning.  

 

En aspirant är aldrig en resurs i den mening aspiranten kan planeras att göra ett 

jobb en färdig polis skall utföra. Man kan t.ex. aldrig täcka upp minimi bemanning 

med aspiranter istället för färdiga poliser.  

Däremot gör ju aspiranterna en hel del jobb under sin utbildning som kommer 

myndigheten tillgodo. På det sättet är aspiranten en tillgång.  

 

Överlag tycker jag de allra flesta aspiranter är mycket motiverade och hungriga. 

Och som sagt 5 terminen är fortfarande utbildning trots vissa tenderar att glömma 

det. 

Bluehaze skrev 
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Jag tycker överlag att de flesta har ganska bra på fötterna när de kommer från 

skolan rent teoretiskt. Däremot så tycker jag den mentala förberedelsen och 

praktiska "poliskunskapen" är lite sämre med. Det sker alldeles för ofta att 

aspiranter blir helt handfallna när det börjar röra lite på sig och det blir stökigt. Nu 

är ju aspiranten en lärotid men jag tycker ändå att man borde försöka arbeta lite 

mer på skolan att verklighetsanpassa övningarna.  

 

Som det är nu kan det vara fullt slagsmål runt omkring patrullen och aspiranten 

böjer sig ner och tar upp sitt anteckningsblock för att börja ta upp en anmälan om 

misshandel. Alternativt så hamnar aspiranten i någon form av vegetativt tillstånd 

medan han/hon funderar på lagstöd samtidigt som övriga i patrullen slåss med den 

som skall gripas/omhändertas.  

 

Vad det gäller J**ar anamma och arbetsvilja är det svårt att hitta något att klaga 

på tycker jag. Men ovan punkter är ständigt återkommande så till den grad att jag 

upplever det som regel snarare än undantag. 

Hbgpolis skrev 

Håller till stora delar med Blue i debatten. Aspiranter är teoretiskt kunniga men är 

av förklarliga skäl dåliga att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Men det är ju 

just detta som aspiranttjänsten handlar om. Sen så vill jag nog påstå att hur 

aspiranter reagerar i våldsamma/stökiga miljöer beror i högsta grad på hur de är 

som personer. Men det är uppenbart att man på skolan inte förbereder eleverna på 

att man ibland måste ryta ifrån ett par gånger, vara lite brysk i sina metoder för att 

se till att folk backar undan eller lugnar ned sig. Aspiranterna är dock duktiga på 

att ta hand om målsäganden, vittnen med mera och tala med dessa under lugna 

former.  

 

Men hur duktiga/dåliga aspiranterna är generellt sett är varierar lika mycket som 

hur många de är. Svårt att peka på antingen det ena eller andra. 
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Hubben skrev 

Som relativt nybakat polis (2 år sedan jag blev färdig Pa) kommer jag väl ihåg 

skolan. Jag håller med Bluehaze att skolan måste verklighetsanpassa övningarna. 

På skolan började alla gripna/omhändertagna brottas eller slåss. Det var alltid mer 

eller mindre fight när någon skulle tas med. Så är det inte i verkligheten. På skolan 

måste man träna mer på dom praktiska bitarna. Visst, eleverna måste läras hur man 

får med någon som inte vill följa med men man måste också få lära sig att det inte 

är alla som kommer att bråka. Eleverna måste också få lära sig att om man går in 

kraftfullt (ej våldsamt) och visar vem som bestämmer ökar chanserna att personen 

följer med under lugna former.  

 

Vidare MÅSTE skolan bli bättre på att öva eleverna i praktiska saker som 

bilkörning och radio. Många som kommer som aspiranter kör som krattor och vet 

knappt hur man pratar i en radio.  

 

Men viljan och ambitionen är det inget fel på hos aspiranterna. Dom flesta är också 

väldigt lyhörda och lär sig fort de praktiska sakerna dom inte fått lära sig på 

skolan.  

 

Som svar till RangerBob: Aspiranter ses som en tillgång och under lärotid. Dom är 

ju en extra polis som kan gripa tjuvar och hålla målsägande/vittnes förhör men de 

är samtidigt under en lärotid så det ställs inte samma krav på en aspirant som på en 

färdig polis när det gäller allt. Som tidigare sagt får de inte räknas in i säkerhets- 

och verksamhetsbemmaning. 

Water Rat skrev 

Jag tycker det är ganska intressant att det alltid verkar vara studenterna som är 

exemplariska och felfria och skolan har fel och alla möjliga brister. Kan det vara 

något fel på informationen vid rekryteringen? har det inte gått fram att PHS till 

största delen är en teoretisk utbildning med vissa förkunskapskrav som t.ex. körkort 

och simkunnighet? Den praktiska delen är förlagd till termin 5, dvs aspiranttiden.  
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I Stockholm har vissa pmd dessutom valt att förlänga aspiranttiden och kalla den 

pa-rotation vilket har blivit uppskattat.  

 

Vad det gäller övningar på PHS kan dessa naturligtvis säkert förbättras i vissa fall, 

men jag tycker att det saknas konstruktiva förslag på dessa förändringar. Att träna 

attityder mm. är svårt då det oftast är andra studenter och till och med 

klasskamrater som är figuranter. Att ta in andra figuranter tror jag alla förstår 

svårigheterna med. 
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Bilaga 5 De 14 myndigheternas svar angående RPS förfrågan på 

aspiranternas utbildningsnivå 

 


