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 Abstract 

Denna rapport ger inledningsvis en bakgrund till aspirantansökningsförfarandet 

och de problem som kan uppstå i samband med detta. Bakgrunden ger vidare en 

översikt av gällande lagar som reglerar förfarandet. Syftet med rapporten är att 

redogöra för den lagstiftning som finns gällande statlig tjänstetillsättning samt att 

undersöka hur polismyndigheterna tolkar den lagstiftning som finns. 

Lagstiftningen ges ett eget kapitel där den gås igenom grundligt. Under samtal 

med studenter så visar det sig att stor osäkerhet råder angående gällande 

lagstiftning och att studenterna därigenom inte kan ta tillvara sina rättigheter 

under förfarandet. Resultatet visar att gällande lagstiftning åsidosätts av vissa 

myndigheter, detta då vissa myndigheter bla sorterar bort andrahandssökanden 

och tredjehandssökanden, detta trots en överenskommelse mellan myndigheterna 

och RPS om att myndigheterna skall se alla ansökningar som 

förstahandsansökningar. Resultatet visar att skicklighetsbegreppet väljs bort av 

vissa myndigheter till förmån för irrelevanta saker som anknytning till länet man 

söker till. Vidare så brister det i informationen till de studerande detta då det är 

upp till de olika myndigheterna att informera och detta sköts med mycket 

varierande kvalité. Sammanfattningsvis kan sägas att en hårdare kontroll av de 

olika myndigheterna välkomnas samtidigt som att en genomgång av gällande 

lagstiftning för de som söker aspiranttjänst skulle vara till förmån för hela 

processen.  
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1  Inledning 

Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i Sverige, vid Polishögskolan i Sörentorp, 

strax norr om Stockholm samt som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och 

Växjö. Sedan våren 2002 drivs polisutbildningen också på distans. 

Distansutbildningen drivs av Polishögskolan i Sörentorp men instruktörerna 

kommer från den lokala myndigheten. Utbildningen till polis omfattar 4 terminers 

heltidsstudier samt en avslutande sex månaders praktiktjänstgöring, även kallad 

”aspiranten” på en av de 21 olika polismyndigheter som finns här i landet1. Ansökan 

till aspirantperioden sker under termin tre och det är i samband med denna ansökan 

och kommande väntan på besked som det kan uppstå problem, detta är något som 

författaren själv märkt och även något som diskuterats flitigt bland terminskamrater, 

detta då vi nyligen genomgått ansökningsförfarandet. Dessa problem är bl.a. att 

ingen information ges om hur själva ansökansförfarandet går till, vidare så  

spekuleras det mycket vad de olika myndigheterna ser till under sina intervjuer och 

hur själva urvalet går till, mycket få om ens några verkar vara medvetna om att 

myndigheterna har en lagstiftning som de måste följa när det gäller tillsättning av 

aspirantplatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 www.polisen.se (071118) 
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1.1 Bakgrund 

Det finns regler i regeringsformen som styr förfarandet vid tillsättning av statlig 

anställning. Vidare så finns det ytterligare och mer omfattande reglering i Lagen om 

offentlig anställning, Anställningsförordningen samt Polisförordningen. Den 

lagstiftning som finns på området är mycket tydlig om vad som skall beaktas när 

man tillsätter tjänster inom det statliga området, dock så tolkas den lagstiftning som 

finns olika av myndigheterna. Ur studentperspektiv så brister det i kunskap om den 

lagstiftning som finns på området. Detta gör att man ej vågar säga ifrån när man 

upplever att man behandlas fel eller kan ta tillvara sina rättigheter i 

ansökningsförfarandet. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att redogöra för den lagstiftning som finns till för 

den som ansöker om aspiranttjänst, rapportens ändamål är också att undersöka hur 

myndigheterna tolkar den lagstiftning som finns. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Hur tolkar polismyndigheterna den lagstiftning som finns inom området som 

reglerar tjänstetillsättning inom offentlig sektor? 

• Hur ser studenterna på ansökningsprocessen? 

• Hur går själva ansökningsförfarandet till? 

• Vem ansvarar för att information om aspirantansökningsprocessen kommer ut till 

studenterna? 
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1.4  Avgränsningar 

Denna rapport har avgränsats till att beröra synpunkter från de som genomförde 

aspirantansökan under vårterminen 2007, vidare så är det bara en liten del av de 

studenter som genomförde detta vid Polisutbildningen i Umeå som tillfrågats. Något 

som hade varit intressant att undersöka är antalet överklagade ansökningar och 

utgången av dessa överklagningar. Detta för att på så sätt kunna undersöka hur man 

i de utvalda fallen värderat den sökanden. Ett annat exempel på område som hade 

varit intressant att undersöka är de olika myndigheternas sammansättning av 

personal vid urvalsförfarandet. Dock så medger inte omfånget på denna rapport en 

så pass omfattande undersökning. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Som bakgrund till rapportens innehåll har författaren studerat gällande lagstiftning 

rörande statliga tjänstetillsättningar. Lagstiftning som reglerar detta finns i 

Regeringsformen, ytterligare och mer omfattande reglering finns i Lagen om 

offentlig anställning, Anställningsförordningen samt Polisförordningen. En skrift 

från arbetsgivarverket vars syfte är att ge en översiktlig och sammanfattande bild av 

de regler som finns på området har också legat till grund för rapportens faktadel. 

Vidare så har författaren samtalat med sex stycken studenter från termin fyra, detta 

för att för ta del av de frågor som finns kring ansökningsförfarandet, frågor har 

också ställts till dessa studenter angående den information som föregår 

ansökningsförfarandet. Dessa studenter har valts ut med tanke på att få så stor 

spridning som möjligt geografiskt.  Frågor har också ställts till skolledningen på de 

olika skolorna där utbildning bedrivs, Stockholm, Växjö, Umeå. Frågorna har 

behandlats via mail.  Utifrån dessa svar har sedan kontakt tagits med ansvariga på 

Rikspolisstyrelsen för att på så sätt försöka klargöra eventuella frågor och 

missförstånd. Detta har skett både genom samtal över telefon och viss mail 

korrespondens.   

Kontakt har även tagits med ett antal myndigheter för att på så sätt undersöka 

myndigheternas syn på lagstiftningen som rör tjänstetillsättningar, detta har dock 

bara skett genom att antal frågor som skickats iväg på mail, dock så har författaren 

samtalat över telefon med personer inom två myndigheter och har på så sätt fått en 
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del information. Problemet med detta är att det är något som myndigheterna utåt sett 

inte skulle kunna stå för alternativt att det är personliga åsikter från de jag talat med. 

Detta är något jag tar upp i diskussionsavsnittet. 

Frågeställningarna som presenterats tidigare har författaren använt som 

utgångspunkt under samtalen och mejlkontakten, dessa frågor är: 

• Hur tolkar polismyndigheterna den lagstiftning som finns inom området som 

reglerar tjänstetillsättning inom offentlig sektor? 

• Hur ser studenterna på ansökningsprocessen? 

• Hur går själva ansökningsförfarandet till? 

• Vem ansvarar för att information om aspirantansökningsprocessen kommer ut till 

studenterna? 
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2 Lagar och förordningar som gäller vid tillsättning av 

statliga tjänster  

Då Rikspolisstyrelsen är en förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen2 så 

skall man vid tjänstetillsättning endast fästa avseende vid sakliga grunder, såsom 

förtjänst och skicklighet3. Skickligheten skall sättas främst4. Med skicklighet avses 

den lämplighet för ett arbete som visats genom teoretisk och praktisk utbildning 

samt erfarenhet från tidigare verksamhet. Det är inte bara erfarenhet inom offentlig 

verksamhet som räknas in utan också erfarenheter och kunskap från privat 

anställning eller sådant som förvärvats inom egen verksamhet. Det anses också att 

andra erfarenheter från områden som ej nämns i ovan  kan räknas in. Exempel på 

dessa områden är vård av barn, studier, utlandsvistelser, språkkunskaper, ideellt 

arbete m.m. Dock så skall erfarenheterna ha någon relevans för det sökta arbetet. 

Det är av grundläggande betydelse att de speciella krav som är förenade med den 

aktuella anställningen bestämmer vilka skicklighetsfaktorer som skall beaktas och 

hur tungt de skall väga vid värderingen av den sökandes meriter.  

Med begreppet förtjänst menas närmast den vana som den sökande har förvärvat 

genom föregående tjänstgöring. Tidigare så har förtjänsten ansetts vara detsamma 

som antalet statliga tjänsteår men nu anser man också att arbete i andra anställningar 

än statliga, både kommunala och privata, kan beaktas. Även den förtjänst som 

sökanden förvärvat genom egen verksamhet kan beaktas. Men då det saknas 

författningsbestämmelser vad gäller vad som skall anses som förtjänst och vad som 

skall räknas in får myndigheten själva bestämma vad som är relevant för den sökta 

anställningen5.  

Det finns även andra sakliga grunder som kan vägas in i bedömningen. Några av 

dessa tillsättningsgrunder är allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social och 

sysselsättningspolitiska mål. Det som kan vara intressant att gå in på är jämställdhet 

som saklig grund vid anställning. Detta då det kan behövas klargöras vad som 

gäller. Det är numera en etablerad svensk förvaltningspraxis att beakta 

                                                
2  Sveriges Rikes Lag, Regeringsformen 11 kap 6 § 
3  Sveriges Rikes Lag, Regeringsformen 11 kap 10 § 
4  Sveriges Rikes Lag, Lagen (1994:260) om offentlig anställning 
5  Hinn, E & Aspegren, L. 2005 
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jämställdheten när man tillsätter nya tjänster. Denna praxis har godkänts av EG-

domstolen som en tillåten form av särbehandling vid lika eller i stort sett lika 

meriter. Jämställdhetsintresset anses därvid kunna väga över den gradskillnad i 

fråga om förtjänst och skicklighet eller bådadera som finns mellan sökanden av 

olika kön, när deras kvalifikationer är i stort sett, om också inte helt, lika. 

Könstillhörighet får endast betydelse om ett kön är underrepresenterat på 

arbetsplatsen. Om underrepresentationen saknas finns inget jämställdhetsintresse att 

beakta6.  

De tidigare nämnda sakliga grunderna omfattar alla slags anställningar och oavsett 

om de gäller tills vidare eller är tidsbegränsade. Anledningen till att dessa 

bestämmelser om sakliga grunder tillkommit är för att garantera att offentliga 

funktioner utövas av de personer som passar bäst för uppgiften. Syftet är inte att 

skydda arbetstagarintresset utan främst för att tillgodose samhället och de enskilda 

medborgarnas överordnande intresse av att statligt anställda tillsätts efter objektiva 

grunder7.  

Då en myndighet har för avsikt att anställa en arbetstagare skall myndigheten på 

något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen 

kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid8. Det finns dock inga allmänna 

regler utöver den nämnda. Det är alltså upp till myndigheten om hur man väljer på 

det bästa sättet nå dem som kan tänkas vara intresserade av anställningen. När det 

gäller vissa anställningar inom polisen skall information lämnas i 

personalmeddelanden från Rikspolisstyrelsen9. 

När ansökan är ifylls skall den skickas till berörd myndighet. Det finns en 

huvudregel som säger att en myndighet endast får ta hänsyn till ansökningar som 

har kommit in före ansökningstidens utgång. Har man särskilda skäl till varför den 

kommit in sent får den dock beaktas, godtagbara ursäkter som kan åberopas är t.ex. 

sjukdom, semester eller utlandsvistelse. Detta är inte något som regleras i någon 

författning utan ligger i sakens natur10.  Vad som däremot regleras är när en 

                                                
6  Arbetsgivarverket, Att anställa, 2006  
7  Rikspolisstyrelsen, PM: PEB-711-2325/04 
8  Anställningsförordning (1994:373) 6 § 1 st 
9  Polisförordningen  (1998:1558) 6 kap 8 § 
10 SOU 1992:60 s. 161 
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handling anses inkommen, en handling anses komma in till en myndighet den dag 

då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, 

anländer till myndigheten eller kommer behörig tjänsteman tillhanda11. När ansökan 

kommit in till myndigheten så kallas i regel den sökande till ett intervjutillfälle, där 

syftet bör vara att arbetsgivaren skall kunna bilda sig en uppfattning om den 

sökandes förutsättningar för den sökta anställningen. Som princip bör gälla att den 

sökandes personliga förhållanden inte i onödan berörs utan endast när det behövs för 

en objektivt riktig bedömning av den sökandes förutsättningar att fullgöra vad 

anställningen kräver12.  

Den sökanden har rätt att få reda på innehållet i beslutet då det rör sig om 

myndighetsutövning mot någon enskild. Ifall beslutet går emot den sökanden och 

det går att överklaga skall han av myndigheten underrättas om hur överklagandet 

går till är beslutet fattat av flera gemensamt så kan det hända att någon reserverar 

sig mot beslutet, detta skall då antecknas . Antecknas inget så anses det vara lika 

med att man biträtt beslutet, finns det avvikande meningar skall man informeras om 

detta. Om man är missnöjd med beslutet så har man möjlighet att överklaga detta 

överklagande skall göras skriftligt och man skall ange vilket beslut som överklagar 

samt vilken ändring i beslutet man begär. Överklagan skall ha kommit in till 

myndigheten inom tre veckor från det att man fick ta del av beslutet. Det är 

myndigheten som meddelat det överklagade beslutet som prövar om överklagandet 

kommit in i rätt tid, skulle det vara så att överklagan kommit in för sent skall 

myndigheten avvisa den. Har den överklaganden fått fel information om hur 

överklagan går till så skall den ej avvisas, inte heller om överklagan blivit skickad 

till fel myndighet, dvs. den myndighet som prövar överklagan13, i det här fallet 

Rikspolisstyrelsen14.  

 

                                                
11 Sveriges Rikes Lag, Förvaltningslagen 10 § 
12 Arbetsgivarverket, Att anställa, 2006 
13 Sveriges Rikes Lag, Förvaltningslagen 19 § - 23 § 
14 Polisförordningen  (1998:1558) 7 kap 1 § 
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3  Resultat 

Resultatet presenteras under följande underrubriker: Myndigheternas syn på 

lagstiftningen, De studerandes syn på ansökningsprocessen, Myndigheternas syn på 

ansökningsprocessen, Hur går själva ansökningsförfarandet till?, Vem ansvarar för 

att information kommer ut till den sökande? 

3.1 Myndigheternas syn på lagstiftningen   

Mejl-enkäten visar på att myndigheterna har ungefär samma syn på lagstiftningen. 

Av landets 21 polismyndigheter svarade 10 st, en avböjde och resterande har inte 

svarat. Av de 10 som svarat nämner samtliga skicklighetsbegreppet som den 

viktigaste delen i anställningsprocessen.  

Studenterna däremot har fått det förklarat för sig att har man ingen social 

anknytning till just det län man söker så är det svårt att få någon plats där. Vidare så 

är rangordningen av önskade län något som utgör ett problem, i samband med 

ansökan så ger man informationen att man skall rangordna sina val och att man skall 

ha tre stycken val. Rangordningen och antal myndigheter man får välja har kommit 

till av praktiska skäl enligt RPS då det annars skulle bli problem för myndigheterna 

att behandla alla ansökningar. RPS uppger att deras överenskommelse med 

myndigheterna dock är att alla ansökningar som inkommer till myndigheten skall 

ses som förstahandsval och behandlas därefter. Problemet med rangordningen och 

de tre valen är dels att det inte finns något lagstöd för detta och att en del 

myndigheter har öppet sagt att man inte tar emot några som inte har den aktuella 

myndigheten i första hand. Andra myndigheter har lagt över ansvaret på den 

sökande och säger att vill man komma på en intervju så är man välkommen att 

kontakta myndigheten, men man blir inte kallad som de som söker myndigheten i 

förstahand. 

3.2 De studerandes syn på ansökningsprocessen 

De utvalda studenternas åsikter ger en samlad bild av att det råder stor osäkerhet 

kring ansökningsförfarandet. Det florerar många rykten samtidigt som information 

från de olika myndigheterna och rikspolisstyrelsen är minimal. Ingen av de 

tillfrågade studenterna har kunskap om den lagstiftning som reglerar denna typ av 



Rapport nr. 426 
 

 9 

 

tjänstetillsättning. Detta gör att inför ansökningsprocessen är det många som känner 

en viss uppgivenhet då det känns som att man är på förhand ute ur processen, pga. 

ingen anknytning till länet man söker, eller att man sökt en myndighet i andrahand. 

Något som upplevts fungera bra är myndigheternas information om vad de vill ha 

med i ansökan, detta kommer fram antingen under myndigheternas dag på skolan, 

eller så finns information på myndighetens sida på internet. Där det brister är 

efterföljande information om vad som sedan händer, dvs. ansökans gång i 

myndigheten. Man brister också i att informera om vilka bedömningsgrunder man 

baserar sitt urval på. Vissa vill ha med väldigt mycket i ansökan medans andra nöjer 

sig med ganska så lite. Även vad gäller referenser som skall finnas med i ansökan 

skiljer det sig väldigt mycket mellan de olika myndigheterna. Vissa myndigheter har 

varit noga med att en av de referenser man uppger skall ha varit beroende av att den 

sökande skall ha utfört ett bra arbete. Detta står i kontrast till de myndigheter som 

inte ens tar kontakt med någon av de uppgivna referenspersonerna.  

Något som också skiljer sig åt är myndigheternas svarstid vad gäller erbjudande om 

aspirantplats. Mindre myndigheter kan lämna besked mycket snabbare än de stora 

då det skiljer sig åt hur många som sökt de utlysta platserna. Detta leder till att den 

studerande kanske inte vågar vänta på svar från sitt förstahandsval som är hos en 

stor myndighet utan tar sitt andrahandsval för att vara helt säker på att få en plats. På 

grund av de stora skillnaderna mellan myndigheternas förfarande skapas oro och 

frustration inom studentgruppen gällande ansökan, intervjumetoder, urval samt 

slutbesked. 

3.3 Myndigheternas syn på ansökningsprocessen 

Myndigheternas syn på ansökningsprocessen skiljer sig åt, vissa myndigheter tycker 

att dagens system fungerar bra medans andra upplever problem. Det problem som 

nämns är att det saknas en central samordning där RPS roll borde vara att man ger ut 

anvisningar vad som gäller för ansökan till aspiranten, detta för att det ska se lika ut 

för hela landet. Man upplever också att studenterna tvingas välja då de stora 

myndigheterna oftast behöver utnyttja hela tiden fram till sista dag då svar skall ha 

lämnats, medans de små myndigheterna kan behandla ansökan betydligt snabbare.  
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3.4 Hur går själva ansökningsförfarandet till? 

De olika myndigheterna har olika rutiner vad gäller hela ansökningsprocessen. 

Myndigheterna är bra på att informera vad de vill ha med i ansökan men oftast 

stannar informationen där, man informerar inte vidare vad man har för 

bedömningsgrunder när det gäller urval eller ansökans gång inom myndigheten. 

3.5 Vem ansvarar för att rätt information kommer ut till den sökande? 

 Polisutbildningen i Umeå svarade att man ej går ut med någon information 

anledningen till detta är att man ej fått något uppdrag från Rikspolisstyrelsen att 

engagera sig i aspiranttjänstgöringen och därmed inte heller i ansökningsförfarandet. 

Polishögskolan i Stockholm svarade att man tidigare gått ut med information men 

man tagit bort det då det visade sig att antalet frågor till myndigheterna och skolan 

höll sig på en jämn nivå vare sig man informerade eller inte. Utbildningen i Växjö 

mailar ut info om sista ansökningsdag och de bifogar även ansökningsblanketten 

med enklare instruktioner om hur man fyller i denna. 

RPS ger ut information inför varje sökomgång, detta i form av ett meddelande på 

Polisens interna datanät. I detta meddelande står det hur många aspiranter som de 

olika myndigheterna blivit tilldelade. Där står också att man söker en myndighet och 

att myndigheten sedan beslutar om vart i myndigheten man blir placerad. Här står 

också de datum som gäller angående sista ansökningsdag och när beslut om 

anställning beräknas vara klara. I detta meddelande står det också att den sökande 

skall göra en prioriteringsordning då man söker flera anställningar.  

3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Att beakta när man läser rapporten är att författaren inte fått information från alla 

myndigheter utan endast 10 av 21 tillfrågade har svarat. Studentperspektivet 

begränsas till att omfatta ett fåtal studerande från polisutbildningen i Umeå samt 

författarens egna erfarenheter. Avvikande åsikter från både myndigheters och 

studenters håll kan därför finnas.  

I stort visar resultatet ändå på att det råder stor osäkerhet kring 

ansökningsförfarandet. 
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3.7 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar rapportens resultat på att den gällande lagstiftningen 

kring tillsättning av aspiranttjänster efterlevs olika på landets polismyndigheter. De 

flesta myndigheter upplevs vara medvetna om den lagstiftning som finns men den 

åsidosätts vid ett flertal tillfällen av en del myndigheter. 

Som lagstiftningen visar skall skicklighetsbegreppet vara det som man främst skall 

basera sitt urval på. I samtal med studenter så visar det sig att man beaktar saker 

som anknytning till länet man söker och att man har fått förklarat för sig att har man 

inte det tänkta länet i förstahand så är man inte aktuell för en aspirantplats. Detta är 

helt klart ett åsidosättande av gällande lagstiftning. 

Rangordningen av den studerandes val gällande myndighet som man vill fullgöra 

sin aspiranttjänstgöring vid och det faktum att man uppmanas att bara söka tre 

myndigheter är en gammal överenskommelse mellan RPS och myndigheterna. Där 

har RPS uppgett att man kommit överens med myndigheterna om att man skall se 

alla sökande som förstahandsval, ser man på föregående stycke så ser man att det 

inte efterlevs. Det faktum att man uppmanas att bara söka tre stycken myndigheter, 

skälet till detta är enligt RPS att det skulle orimligt för vissa myndigheter att 

behandla alla de ansökningar de då skulle kunna få.  

Vad gäller informationen till de studerande så visar rapporten att det är upp till den 

enskilda studenten att ta reda på vad det är som gäller för just den myndighet man 

sökt, detta då de olika skolorna ej fått något uppdrag att göra detta av RPS. RPS i 

sin tur ger bara lite information om hur många sökanden som kan tas emot vid varje 

myndighet samt datum då ansökan skall vara inne. Myndigheterna har olika 

handläggningsrutiner och en del är bra på att informera hur ansökan går till. Detta 

sker oftast på myndighetens dag som genomförs på de olika skolorna. Vad som 

däremot brister är informationen om vad man har för bedömningsgrunder dvs. vad 

man baserar sitt urval på. 

Rapportens resultat visar också på att det inom studentgruppen råder stor osäkerhet 

gällande ansökningsförfarandet, detta gäller både den lagstiftning som styr samt de 

olika myndigheternas urvalsprocess.  
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4  Diskussion 

Det som framgår av rapporten är att det skiljer sig åt i ansökningsförfarandet mellan 

de olika polismyndigheterna. Gemensamt är att de alla svarar att 

skicklighetsbegreppet sätts i förstahand, dock så är detta något som åsidosätts av en 

del myndigheter. Detta då ovidkommande frågor som t.ex. anknytning till länet 

anses som en viktig del i vissa myndigheters urval. Vidare så efterlevs inte 

överenskommelsen mellan RPS och myndigheterna om att varje ansökan skall ses 

som en förstahandsansökan oberoende av hur man rangordnat myndigheterna. 

Verkligheten är att man kan ha tre olika bedömningsgrunder då man söker tre olika 

myndigheter.  Detta upplevs som ett stort problem bland de studenter som tillfrågats 

i rapporten, man önskar att det skulle vara lika för alla oavsett vilken myndighet 

man än söker. Det faktum att den studerande är på förhand värderad som mindre 

attraktiv i myndighetens ögon, detta bara på grund av att man valt den aktuella 

myndigheten i andra eller tredje hand, är ett stort problem. Informationen till de 

studerande om både lagstiftning och ansökningsförfarande är något som ingen 

verkar vilja ta tag i. Ingen information kommer ifrån skolan då de ej fått i uppdrag 

av RPS att göra detta. RPS i sin tur informerar bara om hur många platser de olika 

myndigheterna fått och om sista ansökningsdag. Kvar är då de olika myndigheterna 

och det blir upp till dessa att informera, där skiljer det sig åt mellan myndigheterna, 

de flest är mycket klara med vad de vill ha med i sin ansökan men informationen 

stannar oftast där. Någon ytterligare information om vad de har för 

bedömningsgrunder och om ansökans handläggning i myndigheten är det få som går 

ut med.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Sammantaget har författaren funnit att aspirantansökningsförfarandet behöver ses 

över. En utredning som leds av Anders Danielsson har till uppgift att se över hela 

polisutbildningen och därmed så kommer med all säkerhet förfarandet att få en 

annan utformning. Det är något som ligger ett antal år fram i tiden. Parallellt med 

Danielssons utredning så genomförs en annan utredning för att korrigera mindre fel 

i väntan på Danielsson utredning, dock så ligger tyngdpunkten på att fastställa en 

kursplan gällande ”aspiranten” och man tar tyvärr inte upp själva ansöknings-

förfarandet något nämnvärt. Under arbetets gång har författaren tagit del av ett 
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förslag från RPS där man föreslår en tydligare styrning vad gäller de så kallade 

myndighetsdagarna och utlysningen av aspiranttjänsterna. Allt detta är välkommet 

men man borde också gå ut med klara riktlinjer gällande tillsättningen av 

aspirantplatser. Förslaget blir här att RPS borde gå ut med klara riktlinjer vad det är 

som gäller så att både myndigheter och studerande har samma information. 

Något som helt borde slopas är överenskommelsen mellan myndigheterna och RPS 

gällande att man skall se alla ansökningar som förstahandsval, detta är något som ej 

fungerar i praktiken då vissa myndigheter inte ens tar emot andra- och 

tredjehandssökanden. Jämför man det här förfarandet med när man söker ett annat 

jobb så ser det hela mycket märkligt ut. Även den riktlinjen att man bara ska söka 

tre myndigheter är märklig och står helt utan lagstöd. Förslaget blir också där att det 

slopas och att det är upp till den sökande att söka de myndigheter man finner 

intressanta utan några begränsningar. 
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