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Abstrakt 

Allmänheten har högt ställda förväntningar på polisens uppträdande i trafiken. För att uppfylla 

dessa krävs en välutbildad polis. Vi vill med detta arbete beskriva dagens respektive 

gårdagens fordonsförarutbildning hos polisen samt försöka ta reda på hur utbildningen 

kommer att se ut i framtiden och föra en diskussion kring detta. Polisens förarutbildning har 

varit ett aktuellt ämne i media och detta har utgjort en av de källor vi har hämtat vår 

information ifrån. Vi har också skickat ut sju stycken enkäter, sex stycken till poliser i olika 

län med anknytning till förarutbildningen samt en till rikspolisstyrelsen. Dessa svar ligger till 

grund för vårt resultat samt den diskussion vi för om ämnet. Vi har även tagit del av aktuell 

litteratur inom området som kunskapskälla. Vidare har vi sammanställt de tre 

polisutbildningars kursplaner för att jämföra dessa med varandra. I vår bakgrund beskriver vi 

kort det komplexa regelverk som reglerar utryckningskörning samt pressenterar psykiska 

faktorer som är av stor betydelse. Vårt resultat visar att det finns små skillnader mellan 

utbildningsorterna. Eleverna uppfattas olika på polismyndigheterna i sin förarkompetens 

under aspiranttjänstgöringstiden detta beroende på vilken ort de utbildat sig på. Vi har även 

kunnat konstatera att förarutbildningen inte har utvecklats helt i takt med den övriga 

polisutbildningen. Vi kan se att det finns ett tydligt behov av att förarutbildningen hela tiden 

anpassas för att vara en modern utbildning. Idag finns det många aktörer i samhället som kör 

utryckning. Dessa skulle vinna på att ha en nationell utbildningsplan med anpassning för varje 

yrke, detta för att på bästa sätt kvalitetssäkra utbildningarna. 
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1 Inledning 

Idag är utbildningsfrågan gällande polisens förarutbildning högaktuell. Den är granskad av 

media och ställs på sin spets då det mycket eländigt uppstår olyckor i trafiken med 

utryckningsfordon. Bland allmänheten syns polisen till största del i trafiken. Många gånger 

sker detta under utryckningskörning. Att köra utryckning kräver av den enskilde föraren stora 

mått av ansvar, psyke och etik. För kör polisen alltid lagligt? Det är säker många som har 

ställt sig själva frågan om detta och det går naturligtvis inte att garantera. Poliser är också 

människor, även om det kan vara lätt att vilja tro något annat. 

 

Att svensk polis riskerar att utsätta sig för farliga situationer råder det inget tvivel om. För att 

minimera att dessa farliga situationer ska uppstå tränas alla poliser under sin tid på 

polishögskolan, sin aspiranttjänstgöring och fortlöpande som tjänstgörande poliser för att 

bättre kunna utföra sitt uppdrag. 

 

Börjar man titta på vad som är vanliga risker inom yrket kan man snabbt konstatera att polisen 

ofta blir utsatt för hot eller våld.1 Men även utryckning med fordon innebär en stor risk som 

polis. Utryckningsfordon, det vill säga ”blåljusfamiljen”; ambulanser, brandbilar och 

polisbilar, är inblandade i trafikolyckor varje vecka. 2  Utryckning med fordon utgör därmed 

också en vanlig risk i polisens yrke, även om det inte är lika tydligt i statistiken.  

 

Polisens främsta uppdrag i samhället är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att 

tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp.3 Detta är för många också det som kräver den största 

kunskapen hos polisen. Vad man inte får glömma är att vid sidan av kunskaper i detta 

huvudsakliga uppdrag krävs även andra kunskaper bland annat i att framföra fordon. Det är 

fordonsförarutbilningen inom polisen som vårt arbete kommer att handla om.  

 

Det är inte bara faktorer som förarutbildning och personliga egenskaper hos föraren som är 

viktiga att uppmärksamma, utan även faktorer som nya och snabba fordon, moderna 

trafikmiljöer och fler utsatta och oskyddade trafikantgrupper t.ex. äldre och 

                                                
1 www.polisförbundet.se 
2 Remissversion FT10 A 2007:14642 
3 Polislagen 1§ 
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funktionshindrade. Kort sammanfattat kan man säga att körning av polisbil i utryckning såväl 

som vanlig tjänsteutövning utsätter polismannen för de största riskerna.4   

 

Det finns anledning att tro att nyblivna poliser de senaste åren har sämre kunskap i att 

framföra fordon under utryckningskörning. Denna uppfattning kan tydas i medias debatt om 

fordonsförarutbildningen. Den här utvecklingen är oroande och vi vill därför titta på hur 

fordonsförarutbildningen såg ut förr, ser ut idag samt hur den kommer att förändras i 

framtiden. I takt med att polishögskolan blir en allt mer akademisk utbildning minskar den 

praktiska delen. Antalet körtimmar på skolan har minskat från omkring 100 timmar till dagens 

ca.25 timmar.5 Om en polisman får en fördjupad kunskap i att beivra brott mot liv och hälsa 

men på väg mot ett av dessa uppdrag utsätter fler människor i trafiken för fara så är det svårt 

att motivera denna fördelning av utbildning. I en undersökning bland landets 21 

polismyndigheter om vad myndigheterna anser att aspiranterna generellt sett behöver mer 

kunskap om var den vanligaste synpunkten att aspiranterna behövde mer kunskap om 

bilkörning, 19 av 21 myndigheter svarade detta.6 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna rapport är att vi vill synliggöra hur fordonsförarutbildningen ser ut idag. 

Vi vill även försöka ta reda på hur denna kommer att se ut i framtiden givet en rad faktorer 

som behöver förändras i dagens utbildning. När vi väljer att titta framåt vill vi också se bakåt. 

Vi har för att förstå dagens utbildning och framtid valt att titta på hur utbildningen såg ut förr. 

1.2 Tillvägagångssätt/Metod 

Vår undersökning har främst grundat sig på intervjuer i enkätform. För att fördjupa våra 

kunskaper på området har vi även använt aktuell litteratur och lagtext. 

  

Den kvalitativa undersökningen utgörs av relativ öppna frågor som vi skickat till sex stycken 

poliser från olika län i Sverige samt frågor till en polis på rikspolisstyrelsen. Svaren från dessa 

poliser samt svaren från rikspolisstyrelsen har legat till grund för resultatet. Då vi använt oss 

av enkäter till respondenterna har vi inte haft någon möjlighet till att ställa följdfrågor till de 

svar vi fått. Detta har vi varit medvetna om och har därför försökt att ställa raka frågor för att 

                                                
4 J, Lundälv, Säker utryckning (2006) 
5 SVT (2006) uppdrag granskning. I Västsverige skärps polisens regler 
6 Polisförbundet, Förekomst av PA-rotation inom polismyndigheterna samt syn på polisutbildningens upplägg    

En studie inom samtliga polismyndigheter, november 2006. 
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minimera att missförstånd uppstår. Samtliga svar vi fått från respondenterna har till viss del 

utgjorts av personliga uppfattningar. Dessa uppfattningar behöver inte delas av alla andra i 

respondentens län. Genom våra frågor till rikspolisstyrelsen har vi fått information och en viss 

fingervisning kring hur utbildningens utformning kommer att se ut i framtiden. Vi har vid 

valet av respondenter vägt in att de rekommenderats av trafiklärare vid Umeå universitet som 

kunniga på området och med lång tids erfarenhet av polisyrket. För att respondenterna ska 

kunna svara korrekt på våra frågor har det varit av betydelse att dem gått polisutbildningen 

innan 1984 eftersom det var först då fordonsförarutbildningen gick över från central styrning 

till respektive myndighets ansvar. Samtliga respondenter arbetar med eller ansvarar för 

fordonsförarutbildningen inom respektive län. Några av respondenterna ansvarar även för 

distansutbildningens polisbilskörning i de olika länen.  

 

För att kunna studera hur utformningen av dagens förarutbildning på polishögskolan ser ut har 

vi tagit del av Stockholms samt Umeås kursplaner för förarutbildningen. Då vi velat ta del av 

Växjös studieplan så visade det sig att denna håller på att göras om och att den kommer vara i 

ny form till januari. Då vi tyckte att Växjös studieplan skulle vara intressant att granska valde 

vi att intervjua en trafiklärare som är ansvarig för fordonsutbildningen. Det är den nya 

utbildningsplanen som Växjö kommer att använda sig av och som vi har haft till grund i vårt 

arbete då vi har gjort jämförelser mellan Växjö och de andra utbildningarna. 

1.3 Avgränsningar 

Då vi inledningsvis började skriva på vår rapport upptäckte vi att detta ämne innehåller en 

mängd områden att fördjupa sig inom. Vi var därför tidigt i arbetsprocessen tvungna att skapa 

tydliga avgränsningar.  

 

Inledningsvis valde vi att inte behandla det regelverk som finns kring utryckningskörning. Då 

vi insåg att detta måste nämnas för att ge läsaren en uppfattning om vad som ger polisen, med 

flera, denna exklusiva rätt så har vi endast grundligt behandlat detta. Vi har också endast 

mycket ytligt avhandlat de psykiska aspekterna vid utryckningskörning. Vi har vidare varit 

tvungna att begränsa oss i vår granskning av dagens förarutbildning. Den granskning vi inte 

kommer att göra gällande dagens utbildning är den som ligger under aspiranttjänsten samt 

polisens distansutbildning.  
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1.4 Bakgrund 

Från 1984 förändrades förarutbildningen inom polisen till en uppdelad utbildning mellan 

polisskola och alla polismyndigheter i Sverige. Den tidigare utbildningen var centralt styrd 

från rikspolisstyrelsen och bedrevs i sin helhet på polishögskolan i Stockholm. Denna 

förändring innebar att huvudansvaret landade på de polismyndigheter som ansvarade för 

polisstudenternas aspirantplatser. Hur den nya utbildningen utformades visade sig vara olika 

för varje myndighet, detta kan vi se i granskningen av dagens utbildning. Vi har också kunnat 

konstatera att de enormt värdefulla erfarenheterna från olyckor med utryckningsfordon bara 

ibland eller delvis varit underlag för en förbättrat förarutbildning.7 

 

Det ställs stora krav på föraren bakom ratten i ett utryckningsfordon. Ämnet med alla aspekter 

kring lagar, psykiska faktorer samt yttre påverkan utgör en komplexitet för utövaren. 

Naturligtvis finns det ett regelverk som är extra viktigt för utryckningsföraren att följa 

tillsammans med dokumenterad kunskap om t.ex. de psykiska effekterna. Vi vill med denna 

korta sammanfattning som följer introducera läsaren i ämnet. 

 

Idag finns det en rad olika yrkesgrupper som har rätt att köra utryckningskörning, med andra 

ord i vissa fall bryta mot gällande trafikregler. De vanligaste grupperna är polis, ambulans och 

räddningstjänsten. Det är samma regelverk som reglerar när, var och en av dessa yrkesgrupper 

får köra utryckning och påkalla fri väg.8 

 

Det finns en mängd fordon som kan användas som utryckningsfordon. För att ett fordon ska 

få användas i utryckning och påkalla fri väg krävs att detta är utrustat med ljud och ljussignal 

eller enbart ljussignal. För att få utrusta ett fordon med detta måste det vara 

registreringsbesiktigat och upptaget i vägtrafikregistret som ett utryckningsfordon.9 Dessa 

fordon har sedan en tätare kontroll tillskillnad från vanliga fordon. Det vill säga fordonen har 

kortare tid mellan besiktningstillfällena.10 För de fordonsförare som framför dessa fordon 

krävs det enligt lag inte något mer än rätt behörighet för respektive fordon. Av arbetsmiljöskäl 

kräver dock varje polismyndighet att varje förare har en grundläggande utbildning samt en 

                                                
7 Rapport 2005 nr 245 K, Lindh. P, Enmark 
8 J, Lundälv (2006) Säker utryckning  
9 Trafikförfattningar 2005, Förordningen om vägtrafikregisteret 6 Kap 9§ 
10 Trafikförfattningar 2005, Fordonsförordning 9 Kap 8§ 



 5  
 

 

särskild utryckningsförarutbildning för att få påkalla fri väg.11 (Se vidare i beskrivningen av 

dagens förarutbildning.) 

 

Som polis är polisbilen ett av de viktigaste hjälpmedlen för att kunna utföra det uppdrag som 

polisen är förpliktad att göra. Att framföra polisbilen på ett snabbt, säkert och professionellt 

sätt kräver stora krav på föraren. 

 

Då polismannen kör utryckning i sitt arbete krävs kunskaper kring det regelverk som finns. 

Det krävs också att polismannen har den kunskap i att framföra fordonet som fordras. Vad 

som är lätt att glömma är de psykologiska faktorerna under utryckningskörningen. Många 

poliser vittnar om att då de kör med sirener och blåljus eller åker med som bisittare, ökar 

hjärtfrekvensen och sinnena aktiveras extra mycket. 12 Under bilfärden ska man förutom att 

köra, ofta ta in information via radio. Man måste även förbereda sig mentalt och praktiskt 

över vad som ska genomföras när man kommer fram till platsen. Den mentala förberedelsen 

som vanligtvis påbörjas i polisbilen kan vara en betydande faktor för polismannen/männens 

säkerhet och resultatet av åtgärden på plats. Även fysiologiska faktorer aktiveras och påverkar 

polisen under utryckningskörning. Kroppen ökar mängden blod som ska pumpas till hjärnan 

och musklerna i syfte att göra kroppen beredd på att möta hot eller psykisk påfrestning. Även 

adrenalin frigörs och transporteras snabbt i blodbanorna.13   

 

Nedan har vi en övergripande sammanfattning av de begrepp och undantagsbestämmelser 

som finns och reglerar utryckningskörningen. 

1.4.1 Undantagsbestämmelser för utryckningsförare 

I en del situationer krävs det som sagt att polisen kommer fram snabbt till plats. Detta gör att 

polisen under vissa förutsättningar får åsidosätta speciella trafikföreskrifter. Undantag medges 

från vissa trafikregler efter angelägenhetsgrad. Det är med andra ord angelägenhetsgraden 

som avgör vilka lagar och regler man som polis får bryta emot. När man pratar om 

angelägenhetsgrad finns det tre olika nivåer på detta.  

• Yrkesutövning 

• Brådskande yrkesutövning 

                                                
11 Rapport 2005 nr. 245 K, Lindh, P Enmark  
12 S, Christianson. P, Granhag  (2005) Polispsykologi  
13 S, Christianson. P, Granhag  (2005) Polispsykologi  
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• Trängande fall 

Angelägenhetsgraden bedöms och bestäms av föraren eller befäl, utifrån omständigheterna i 

uppdraget. Körsättet bedöms däremot alltid av föraren, utifrån omständigheterna i trafiken.  

1.4.2 Yrkesutövning 

Yrkesutövning är den lägsta angelägenhetsgraden. Denna angelägenhetsgrad gäller alla 

fordon som används av polisen i yrkesutövning. Det krävs alltså inte att fordonet är registrerat 

som utryckningsfordon. 14
 

Polisen ges möjlighet att i denna angelägenhetsgrad trafikera gång och cykelbanor samt 

gågator. Om detta krävs skall särskild försiktighet iakttas och fordonet får inte föras med 

högre hastighet än 30 kilometer i timmen, och på gågata inte fortare än gångfart.15 Man får 

även som polis framföra fordonet då förbud mot trafik gäller och då förbud eller påbud finns 

för att svänga eller köra i viss riktning.16 På motorväg eller motortrafikled får polisen köra på 

och av vägen på andra ställen än i början eller slutet av vägen. Polisen får också köra på 

skiljeremsan och på den tvärgående förbindelsen mellan vägbanorna. Polisen får vända eller 

backa på motorvägen samt stanna eller parkera även på andra ställen än parkeringsplats eller 

rastplatser.17 

1.4.3 Brådskande yrkesutövning 

I brådskande yrkesutövning har man höjt angelägenhetsgraden. Man får under denna grad 

bryta mot mer vidgående trafikregler. Även denna angelägenhetsgrad gäller samtliga fordon. 

Det som skiljer från tidigare angelägenhetsgrad är att polisen också har möjlighet att göra 

undantag från reglerna angående hastighetsbestämmelserna. Hasighetsbestämmelserna kan 

man dela in i tre olika kategorier.18 

• Skyltade 

• Absoluta 

• Relativa 

                                                
14 Utbildningsmaterial Polisutbildningen Umeå (2006) 
15 Trafikförfattningar 2005, trafikförordningen 11 Kap 1§ samt 8 Kap 1§ 1p 
16 Trafikförfattningar 2005, trafikförordningen 10 Kap 1§ 5,6p 
17 Trafikförfattningar 2005, trafikförordningen 9 Kap 1§ 2,3,4,5p 
18 Utbildningsmaterial Polisutbildningen Umeå (2006) 
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De skyltade hasighetsbestämmelserna regleras genom hasighetsskyltarna 30, 50, 70, 90, 110, 

men också genom skyltsättningen att väg blir motorväg eller sådan väg upphör samt 

tätbebyggt område/tättbebyggt område upphör.19 Undantag kan inte göras från 

bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet på gång och cykelbana, där gäller 30 km/h även 

vid denna angelägenhetsgrad. 20 

De absoluta hastighetsbestämmelserna är de regler som gäller för fordonskombinationer, t.ex. 

bil med släp som får köra i 80km/h om det tillåts av den skyltande hastighetsbegränsningen. 

Denna hastighet får polisen under brådskande yrkesutövning överskrida men detta under 

förutsättning att man iakttar de relativa hasighetsbestämmelserna. 

De relativa hasighetsbegränsningarna utgörs av de faktorer (friktion, g-kraft, reaktionstid etc) 

som kan komma att påverka förarens förmåga att behålla fordonet på vägen. Denna 

hastighetsbegränsning får aldrig göras några undantag ifrån oavsett angelägenhetsgrad. Det 

viktigaste är att man kommer fram till plats på ett säkert och tryggt sätt.21 

1.4.4 Trängande fall 

Trängande fall är den högsta angelägenhetsgraden. Vid denna angelägenhetsgrad har polisen 

möjligheten att utnyttja alla tidigare undantag som gäller för yrkesutövning och brådskande 

yrkesutövning. Vid trängande fall får polisen endast använda sig utav registrerade 

utryckningsfordon. Förutsättningarna för att få använda sig utav denna angelägenhetsgrad är 

att det är fara för liv/hälsa eller omfattande skada på egendom.22 

Förare av utryckningsfordon får i trängande fall underlåta att följa föreskrifter som inte 

särskilt gäller honom eller henne. Viktigt är då att iaktta särskild försiktighet så att inte någon 

olycka uppstår. 

De regler och föreskrifter som polis kan göra undantag ifrån är trafikljus, stoppsignal, 

stoppskylt, väjningsplikt, påbjuden körbana, omkörning förbjuden, mittlinje och spärrlinje. 

Polisen får också underlåta att följa föreskrifterna som gäller hastighetsbegränsningen på 

gårdsgata,(gångfart), gång och cykelbana och gågata (30km/h). 23 

                                                
19 Trafikförfattningar 2005, Trafikförordningen 11 Kap 6§ 
20 Trafikförfattningar 2005, Trafikförordningen 3 Kap 17§ 
21 Utbildningsmaterial Polisutbildningen Umeå (2006) 
22 Utbildningsmaterial Polisutbildningen Umeå (2006) 
23 Trafikförfattningar 2005, Trafikförordningen 11 Kap 7§ 
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Sammanfattningsvis är det alltid den enskilde polismannen som har det yttersta ansvaret vid 

utryckningskörning.24 Alla val så som hastighet och risktaganden under körningen måste stå i 

proportion till de skador och olägenheter som ingripandet kan medföra. Dessa får inte stå i 

missförhållande till uppdragets syfte. Även behovet måste rättfärdiga de skador och 

olägenheter som körningen innebär. Regelverket kan i praktiken framstå som komplicerat och 

svårtolkat för den enskilde polismannen med ofta mycket små ingångsvärden att göra en 

bedömning efter.25 På grund av den svåra men viktiga bedömningen av angelägenhetsgrad 

och de stora riskerna som polisen tar i utryckningkörning är det av stor betydelse att granska 

fordonsförarutbildningen. Att denna utbildningstid begränsas kan innebära stora nackdelar för 

polisen. 

 

 

 

                                                
24 Utbildningsmaterial Polisutbildningen Umeå (2006) 
25 Polislagen 10§ 
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2 Resultat 

2.1 Dagens fordonsförarutbildning på polishögskolan 

Vid granskning av de tre utbildningsorternas kursplaner, så har vi kunnat konstatera att det 

finns stora likheter mellan dessa men, också vissa skillnader i utbildningen. Nedan kommer vi 

att redovisa de skillnader och likheter som vi kommit fram till. Vi kommer inte att återge 

varje kursplan i detalj utan själva sammanfatta utbildningen under de fyra terminerna på 

skolan och lyfta det som vi tycker är mest intressant.  

2.2 Gemensamma faktorer hos de tre utbildningsorterna 

Samtliga utbildningsorter har som gemensamt mål att ge studenten en bred grund i 

polisbilskörning som sedan ska utvecklas under aspiranttjänstgöringstiden och i det fortsatta 

polisyrket. Alla tre utbildningarna behandlar fordonskunskap samt särskild kunskap om 

polisens fordon. Fordon och trafiklagstiftning innefattas samt praktisk körning på allmän väg. 

Samtliga orter har utbildning i fordonsplacering, omkörning och taktiskt uppträdande. 

Utbildningarna ger även studenterna kunskap om hur miljön påverkas av olika beteenden i 

trafiken samt hur man ur miljösynpunkt kör på bästa sätt. 

 

Samtliga utbildningar har även körträning på körgård med examination för att bli godkänd. En 

tydlig avgränsning i utbildningen på de tre orterna har vi funnit vara att inte utbilda eleverna i 

brådskande yrkesutövning eller trängande fall. Eleverna ska dock ha kännedom om 

regelverket kring de olika angelägenhetsgraderna men detta fördjupas inte och någon praktisk 

träning sker inte. Denna fördjupning och praktiska träning sker under aspiranttjänstöringen 

ute på polismyndigheterna. 

 

Det har varit svårt vid jämförelsen mellan kursplanerna att tydligt konstatera vad som skiljer 

utbildningarna åt. Detta då alla utbildningarna valt att integrera polisbilskörning mer eller 

mindre i de andra momenten under utbildningen så som t.ex. trafikmomentet. Vad vi dock 

finner är att samtliga orter under trafikmomentet eller under polisbilskörningen behandlar 

frågor kring alkohol och droger i trafiken, hastighet, skyddsutrustning samt oskyddade 

trafikanters problematik.   

2.3 Skillnader mellan de tre utbildningsorterna 

Vad vi inte kan redovisa i antal timmar eller körda kilometer är hur mycket av körtiden som 

görs utanför körgården. Vad vi syftar på är den körträning som sker i den vardagliga trafiken.  
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Då vi studerat utbildningsplanerna kommer vi fram till att utbildningen i Umeå är ensamma 

om att ha vinterutbildning. Denna utbildning sker inom inhägnat område och syftar till att ge 

studenterna teoretiska och praktiska kunskaper om de risker som är förknippade med körning 

på halt väglag. Även tekniska system i polisens bilar ( så som antisladd, låsningsfria bromsar, 

bakhjulsdrift etc.) demonstreras.  

 

Då vi tog del av information kring Växjös nya kursplan för fordonsförarutbildningen 

uppmärksammade vi att de hade ambitioner kring något de är ensamma om. Inför varje 

utbildningstillfälle i polisbilskörning fanns det planerad tid till basgruppsarbete kring 

lektionens innehåll. Syftet med detta var att bättre kunna tillvarata lektionstiden för att mer 

effektivt utveckla studenternas kunskaper under lektionen.  

 

Även utbildning i polisens bastaktik finns delvis med i polisbilskörning, men kompletteras 

dock i andra moment på utbildningen. Delar som normalstopp och vägspärr finns inte i 

skolornas kursplaner men detta kan variera huruvida det ingår eller inte. I Umeå ingår detta 

inte i momentet polisbilskörning men genomförs i samverkan med detta.  

 

Då vi sammanställt antal lektionstimmar under samtliga terminer och jämfört dessa mellan 

skolorna kan vi konstatera vissa skillnader.  

 

 

Diagram 1: Antal timmar polisbilskörning på polisutbildningarna i Stockholm, Växjö och Umeå. 

 

Det är viktigt att vara medveten om när man tittar på antalet timmar som ingår i 

polisbilskörningen att dessa inte till hundra procent utgörs av praktisk utbildning. En del av 

dessa timmar är även teoretisk utbildning. Då vi granskat antalet timmar kan vi se att 
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utbildningen i Växjö har drygt det dubbla antalet timmar jämfört med de övriga orterna. Då vi 

försökt att analysera detta, har vi kommit fram till att en anledning är att den tid som finns 

avsatt för basgruppsarbete är inräknad. Den förberedelse som de övriga utbildningarna kräver 

av studenterna schemaläggs inte. Vid samtal med ansvarig trafiklärare i Växjö redogör han för 

att den effektiva bilkörningen bakom ratten för varje student är ungefär 22 timmar under 

utbildningstiden. Jämför vi dessa timmar med de andra utbildningsorterna kommer vi fram till 

att denna tid är något mindre än de övriga två utbildningarna.  

 

Att polisbilskörning integreras i andra moment har vi tidigare nämnt. Detta bidrar också 

naturligtvis till träning i polisbilskörning, men redovisas inte i dessa siffror. Detta är något 

som vi inte kommer att redovisa men har med all sannolikhet också en bidragande del till 

utbildningen i polisbilskörning. Dessa timmar finns mycket sparsamt dokumenterade i de 

olika ämnenas kursplaner och är beroende på de ansvariga lärarnas vilja att boka bilar och få 

tillgång till dessa. 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utifrån kursplanerna finns det stora likheter mellan 

utbildningarna på de tre orterna. Det som utgör de största skillnaderna är hur varje 

utbildningsort valt att disponera antalet körtimmar under utbildningstiden. I Umeå väljer 

polisutbildningen att sprida timmarna någorlunda jämt över hela utbildningstiden, medan man 

i Växjö tidigare inte haft någon utbildning under termin 1, men kommer att börja med detta i 

januari 2008. Samtliga utbildningarna kräver att eleverna individuellt blir godkända i de olika 

delarna av utbildningen för att få tillgodoräkna sig polisbilskörningen. Då antalet timmar 

polisbilskörning är mycket begränsade i förhållande till många andra teoretiska och praktiska 

ämnen, kräver detta också god förberedelse av studenten själv, detta för att kunna utnyttja 

denna kurstid på bästa sätt. Varje utbildningsort kräver en förberedelse av studenterna, men 

Växjö är ensamma om att också schemalägga denna förberedelse. Den polisbilskörning som 

bedrivs idag utgör endast en grund för den enskilde studenten och kräver fortsatt underhåll 

och utveckling under hela studentens framtida anställning som polis. 

2.5 Fordonsförarutbildningen förr 

Då vi började sammanställa informationen om hur förarutbildningen såg ut förr kunde vi 

konstatera att detta inte skulle bli lätt. Det är svårt, nästintill omöjligt, att hitta dokument som 

utgör en kursplan för hur utbildningen var utformad och hur denna disponerade sina timmar 

samt syfte och mål med den tidens utbildning. Vad vi kan konstatera är att utbildningen var 
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central för alla poliser och myndigheter i Sverige. Vad som kan nämnas är att hela 

polisutbildningen bedrevs i Stockholm och var då den enda polisskolan som fanns i Sverige. 

Fram till 1984 skedde även hela fordonsförarutbildningen på polisskolan i Stockholm. Det var 

inte någon skillnad för den enskilde polismannen och alla fick samma förarutbildning med 

mycket små variationer mellan de olika årgångarna. 

 

Förr var hela polisutbildningen disponerad på ett annat sätt och framförallt så anställdes man 

av polisen från första dagen på utbildningen. Detta innebar att fordonsförarutbildningen 

bedrevs under en längre tid och med större inslag av träning i tjänsteutövning då man var ute 

och jobbade i något av Sveriges län, för att sedan komma tillbaka till polisskolan och slutföra 

sin grundutbildning inkl. förarutbildning. Man kan dock identifiera likheter mellan den 

utbildning som bedrevs förr med den som bedrivs idag. Förr fanns det under den 

utbildningstid man var på myndigheterna och tjänstgjorde (alternering) en veckas 

förberedande utryckningsförarutbildning, följt av en veckas utryckningsförarutbildning på 

polisskolan i Stockholm. I dag sker även denna typ av utbildning men under 

aspiranttjänstgöringstiden och i olika steg eller nivåer. Upplägget på denna del skiljer sig från 

myndighet till myndighet något som vi ger exempel på under avsnitt 2.7.  

 

Även många av de grundläggande momenten som finns i dagens fordonsförarutbildning på de 

tre polisskolorna kan återfinnas i den utbildning som var förr. Några av dessa var 

manövergårdsträning samt olika typer av landsvägskörning. Även halkkörning eller körning 

där man provocerar bilen, till t.ex. sladd, återfinns förr samt hos Umeås 

fordonsförarutbildning. Båda generationers förarutbildningar innefattar även en fördjupad 

teoridel anpassad för utryckningsförare inkl. aktuell juridik. 

 

 Skillnaderna mellan den dåvarande utbildningen och dagens utbildning, är kanske fler än 

likheterna och denna utveckling hade varit mycket anmärkningsvärd om den inte skett. Vad vi 

kan se är att den utbildning som bedrevs förr innehöll en mera fordonsteknisk inriktning än 

idag. Detta bestod i felsökning av polisbilarna samt hur man kör på rätt varvtal med manuellt 

växlade bilar. Även om miljöaspekten går att uttyda i rätt sätt att köra en manuellt växlad bil 

får denna faktor ett mycket större inslag idag, med betoning på miljökörning. Även 

grundläggande körkortsteori hade ett större inslag förr.  
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I den sammanställning vi gjort av de svar som vi fått från respondenterna kan vi konstatera att 

alla uppfattade sin egen utbildning som bra. Denna var ”modern och mycket krävande för sin 

tid”, ”den var bra för sin tid”, ”det var som att vi fick börja om och ta körkort på nytt”.  

Utbildningen kunde av vissa också upplevas som tuff och krävande, ”Med de kunskaper jag 

hade då tyckte jag den var bra, emellertid tyckte jag att pressen var stor på mig när jag gjorde 

min utbildning på polishögskolan”.  

 

Vad vi också tycker har varit spännande att titta på är hur fordonsförarutbildningen förberett 

respondenterna på vad som kom att förväntas av dem i sitt polisyrke. Den allmänna 

uppfattningen hos respondenterna var att utbildningen motsvarade förväntningarna i stort, 

men hade brister. Det som uppfattades som bra var att utbildningen var anpassad för 

kommande krav som polis; ”den var bra för sin tid”, ”med den bakgrund som de flesta hade 

på den tiden, med ganska många mil i benen… så kändes det vart fall som att det var 

tillfyllest”.  En del av respondenterna kunde även uppfatta att utbildningen saknade inslag 

som till viss del finns i dagen utbildning; ”det saknades mycket, hur identifierar jag min egen 

stress, stoppande av fordon, kritisk trafiksituation, manövergård mm”. Då vi sammanställt och 

granskat svaren kan vi tyda att den utbildning som de svarande fått på polisskolan kan skilja 

sig i vissa små inslag men är den samma i sin helhet.  

 

Med en vidare analys ville vi även granska hur respondenterna upplever dagens kunskap hos 

aspiranterna, kopplat till vad som förväntas av dem som poliser. Samtliga respondenter hade 

en uppfattning om att kunskapsnivåerna och de färdigheter som krävs av en utryckningsförare 

kan skilja sig mycket mellan de nya aspiranterna. Många lämnar sin utbildning på någon av 

polisskolorna eller distansutbildningarna med mycket goda kunskaper i ämnet, medan glappet 

kan vara stort mellan dem som inte har dessa kunskaper. Skillnaderna kan många gånger 

grunda sig på varierande livserfarenhet och körvana. ”Det är mycket större skillnad nu än då. 

Då var de flesta i samma ålder och hade i stort sett ingen annan yrkeserfarenhet och alla i stort 

sett var bilintresserade.” ”Idag kan polisaspiranterna sakna körvana helt och hållet eller kört 

utryckningskörning i ambulans i många år.” ”Det känns som de nya poliserna har mindre 

kunskap idag.” Även polisaspiranter från de tre utbildningsorterna kan variera i färdighetsnivå 

beroende var de gjort sin förarutbildning. ”Vi har också sett variation på dem som gått 

polishögskolan i Umeå och Stockholm och i det fallet till Umeås fördel.” ”Jag har sett stor 

skillnad på eleverna dels anser jag mig kunna rangordna eleverna.” ”De som i mina ögon har 

de bästa förkunskaperna är distanseleverna från Gävleborgs län sedan elever från 
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polishögskolan i Umeå, Växjö och sist Solna”. Att sakna körvana kan även detta lyftas fram 

som något positivt då man ”inte lagt sig till med några olater som måste jobbas bort”. Tyvärr 

saknas det idag tid till denna träning både på polishögskolorna och hos myndigheterna då 

fordonsförarutbildningen är väldigt begränsad i antal timmar och med mycket begränsad 

stödundervisning.  

2.6 Synen på dagens fordonsförarutbildning 

Dagens fordonsförarutbildning skiljer sig mycket åt från myndighet till myndighet.  På vissa 

myndigheter är den oerhört dålig och på en del ställen hyfsat bra. Det finns de myndigheter 

som endast utbildar i bilkörning med polisbil medan andra myndigheter utbildar i hur man 

jobbar i och med en polisbil. Respondenterna menar också att man vid vissa myndigheter 

egentligen skulle underkänna många elever på utryckningkörningskursen, men detta skulle 

leda till en ohållbar situation eftersom det skulle bli för många underkända som får stå i kö för 

att få gå kursen igen. Medan det finns de myndigheter som underkänner sina elever. På 

myndigheterna har man även en kontinuerlig bedömning av förarna vilket kan leda till att de 

inte får köra utryckningskörning, därför att personen i fråga helt enkelt inte är lämplig till 

detta innan de går en ny utbildning. 

 

Något som också lyfts fram av respondenterna kring dagens förarutbildning är att man anser 

att utbildningen är för omodern. Eftersom tekniken går framåt och polisbilarna moderniseras 

måste även fordonsförarutbildningen utvecklas och förnyas, något som respondenterna inte 

anser ske i tillräckligt storutsträckning. 

 

Respondenterna tycker att utbildningen är för kort och att man har för få timmar med 

instruktör bredvid eleven. Jämför man med hur många timmar som varje elev får ”bakom 

kolven” på sitt tjänstevapen och sedan med antalet timmar ”bakom ratten” så skiljer det sig åt. 

Den vanligaste arbetsplatsen för en polis är i polisbilen och antalet timmar som en polis 

tillbringar i en polisbil anser man inte överensstämmer med antalet timmar som utbildningen 

ger. Respondenterna anser att det borde vara mer bilkörning på polisutbildningarna. De flesta 

jobb som polisen åker på är med bilen som arbetsredskap och det får inte hända något på 

vägen till uppdraget, då är polisen inte till någon nytta. Dessutom förväntas polisen kunna 

framföra en bil bättre än allmänheten. 
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2.7 Fordonsförarutbildningen på fyra olika myndigheter 

Västra Götalands län 

Steg 1 Två dagars utbildning för att få behörighet att köra deras fordon. 

Steg 2 Fyra dagars utbildning som skall förbereda inför steg 3. 

Steg 3 Fem dagars utbildning som motsvarar utryckningsförarutbildningen. 

 

Dalarnas län 

Utryckningsförarutbildningen håller på i sju dagar man börjar med tre dagar sen uppehåll 

några dagar detta för att få ”vila huvudet”, sen kör man de sista fyra dagarna.  

 

Gävleborgs län 

Utryckningsförarutbildningen håller på i åtta dagars samt en dag på halkkörningsbanan. 

 

Södermanland län 

Utryckningsförarutbildningen håller på i 11 dagar. Man börjar med tre dagar direkt när 

aspiranten börjar på myndigheten. Den kuren innehåller radio och ordningsbot samt 

bilkörning med inriktning på yrkesrollen. Mitt under aspiranttjänstgöringstiden kör eleven tre 

dagars utbildning tillsammans med länets ambulanssjukvård och räddningstjänst. Där ingår 

körgårdskörning, teori om utryckningskörning samt samarbetet på olycksplatser. 

2.8 Framtidens fordonsförarutbildning 

Respondenterna anser att fordonsförarutbildningen på myndigheterna kan förändras. ”Den 

kan uppdateras, moderniseras och anpassas till nya bilmodeller och det nya radiosystemet 

(Rakel)”. ”Fordonsförarutbildningen får inte vara för statisk”. Den skall ”alltid utvecklas” och 

den ”måste förändras”. Man vill på en del myndigheter att utbildningen skall förlängas men 

man menar att allt handlar om ”tid och resurser”. Det finns vissa som menar att det inte finns 

någon bra syn på det egna trafiksäkerhetsarbetet i myndigheten. ”Utbildningen är för dyr och 

det finns inte tillräckligt med bilar”. Vissa tror att utbildningen kan förändras till en viss del, 

men inte allt för mycket”. Ska man ändra något ”så måste det komma från högre ort”.  

 

Respondenterna anser att det vore bra om man på centralt håll insåg vikten av att vara en bra 

bilförare lika mycket som vikten av att kunna hantera tjänstevapnet på ett korrekt sätt, och av 

den anledningen utöka körningen under polisutbildningen. ”I jobbet utsätter vi oss mycket 

oftare för faror i samband med bilkörning än någonting annat i tjänsten”. Man tycker att det 
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ska ställas krav på myndigheterna att ha återkommande utbildningar/övningar i bilkörning. 

Man ska ha kompetenskrav så som man har med tjänstevapnet. ”Det borde finnas kursplaner 

och liknande som det finns med skytte och självskydd som uppdateras eftersom bilarna 

utvecklas och våra behov förändras”. ”Det borde finnas central kunskap så att alla instruktörer 

i Sverige kunde få information/kunskap för att kvalitetssäkra utbildningen”. ”Senaste hjälpen 

från centralt håll fick vi 1984 när den centrala utryckningsförarutbildningen lades ner och man 

skickade ut utbildningen till respektive myndighet”.  

 

Man vill utöka antalet timmar med elev ”bakom ratten”. Det skall alltid finnas en instruktör i 

varje bil när man är ute och kör under grundutbildningen, ”kanske inte vid 

manövergårdskörning”. ”Man ska ha halkkörning på varje myndighet helst varje år, men ok 

vart annat”. Det ska finnas fortbildningar för utryckningkörning ”för med åldern utvecklas 

vanor som kan vara farliga i trafiken, åldersrelaterade eller andra handikapp”. ”Då kanske 

man inte längre ska få köra utryckning”. Man ska ha fortlöpande egen utvärdering av varför 

man gjorde den bedömning man gjorde av den angelägenhetsgrad man körde på. ”Jag vet att 

det är alldeles för många körningar på blått (påkallande av fri väg- trängande fall) som inte är 

det!”   

 

Det man har gjort från centralt håll är att man har tagit fram en remiss gällande grundläggande 

kompetensmål för utryckningsförare. Detta har man gjort tillsammans med vägverket, 

räddningstjänsten, arbetsmiljöverket, rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen. Det som man ser 

som ett problem med denna remiss är att den endast innehåller rekommendationer om vad 

som ska ingå i en utbildning för att få framföra utryckningsfordon i trängande fall. Några 

rekommendationer angående all annan tjänsteutövning och brådskande yrkesutövning har inte 

tagits upp i denna remiss. 

 

När det gäller utryckningsförarutbildningen för samtliga ”blåljusmyndigheter” är en nationell 

utbildningsplan så gått som klar. Man kommer från rikspolisstyrelsens sida starta upp en 

sådan nationell utbildningsplan och göra en Fap (föreskrifter och allmänna anvisningar inom 

polisväsendet) för polisen och sedan börja med att utbilda instruktörer. Man vill alltså att det 

ska finnas en central/nationell utbildningsplan, precis som det finns med vapen och självskydd 

detta för att tydligare kunna ge riktlinjer till myndigheterna i hur utbildningen skall utföras 

och samordnas. Man vill att utbildningen skall se likadan ut för samtliga 

utryckningsföraryrken men med specialområden för varje profession.  
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2.9 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förarutbildningen har utvecklats samtidigt som 

polisyrket gjort detta. Denna utveckling har dock inte riktigt skett i takt med varandra och 

lämnar fordonsutbildningen i en del fall längre bak i utvecklingen. Utbildningen ansvarades 

förr av rikspolisstyrelsen och bedrevs centralt på polishögskolan i Stockholm. 1984 övergick 

utbildningen till att delas mellan polishögskolan och polismyndigheterna i Sverige. Detta 

innebar att varje län själva var tvungna att skapa en utbildningsplan kring 

utryckningskörningen på sin myndighet. Dagens utbildning har likheter med den som bedrevs 

förr. Men det finns också stora skillnader. Av de respondenter som svarat på våra frågor kan 

vi konstatera att alla uppfattade sin utbildning i det stora hela som bra och anpassad för den 

tidens polisarbete. Samtliga respondenter kan också se en stor skillnad på dem som började 

som poliser förr och de som börjar nu med avseende på intresset för bilkörning. Detta 

tillsammans med varierande livserfarenhet och de olika skolornas utbildningsplaner bidrar till 

stora skillnader i den kompetensen som förväntas hos en ny utryckningsförare.  

 

De flesta respondenter anser att dagens fordonsförarutbildning är för omoderna, man menar 

att tekniken går framåt och fordonen moderniseras vilket även utbildningen bör göra. Alla 

respondenter anser att det är en väldig skillnad på utbildning beroende på vilken myndighet 

man är i, vissa är bättre än andra. Respondenterna tycker att det är för få timmar som läggs 

ner på bilkörning på polisutbildningen och att antalet timmar inte är tillräckliga för den tiden 

som man som polis tillbringar i polisbilen. Respondenterna lyfter också fram orden tid, resurs 

och pengar vilket man tror är en avgörande faktor för fordonsförarutbildningens utveckling. 

Man hoppas på en förändring kring utbildningen och att man uppifrån (rikspolisstyrelsen) ska 

komma med en central/nationell utbildningsplan för fordonsförarutbildningen.  

 

Det man sammanfattningsvis kan säga om framtiden är att fordonsförarutbildningens 

grundutbildning, alltså den delen som polisutbildningen utbildar, behöver granskas. Man 

måste se vilka behov som finns, respondenterna menar att det är många oerfarna bilförare som 

blir poliser idag. Grundutbildningen kommer fortfarande att ligga centralt. Det som kommer 

att ske inom en snar framtid är att utryckningsförarutbildning kommer att bli central/nationell. 

Den utbildningsplanen är så gott som klar, men då den har varit ute på remiss så har man 

kunnat visa på brister i den. Dessa brister är att den inte tar upp alla angelägenhetsgrader utan 

endast trängande fall samt att det kan vara svårt med en nationell utbildningsplan för alla 

utryckningföraryrken. 
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3 Diskussion 

Ämnet om polisens förarutbildning berör alla i samhället på ett eller annat sätt. Många har 

högt ställda förväntningar på att polisen ska utföra sitt uppdrag, uppträda på ett föredömligt 

sätt samt inte utsätta sig själva eller andra för onödiga risker. När vi som jobbat fram detta 

arbete snart ska lämna polishögskolans fyra terminer för att påbörja vår sista del i 

utbildningen är detta ämne något som berör oss väldigt mycket. Vi har den grundutbildning 

som polisutbildningen i Umeå erbjuder färsk i ryggen och ser med stor förväntan framemot 

den kommande utbildningen under aspiranttjänstgöringen. 

 

Under tiden som vi satt oss in i ämnet polisens fordonsförarutbildning, samt problematiserat 

de frågeställningar som vi har i detta arbete, kan vi inte tillräckligt understryka vikten av 

ämnet. 

 

Under lång tid tillbaka i polisens historia har polisbilen varit ett av de viktigaste hjälpmedlen, 

likaså har utbildningen i polisbilskörning alltid funnits. Polisutbildningen i sin helhet har 

förändrats och likaså förarutbildningen. Dock har förarutbildningen inte förändrats i samma 

takt som de övriga ämnena på polisutbildningen. Samhällets krav på den enskilde polisen som 

förare blir större i takt med nya trafikmiljöer, bilar och skyddsanordningar. Anledningen till 

att denna del av utbildningen inte följt samma utveckling som de övriga ämnena kan vi endast 

diskutera kring. Vi tror att polisbilskörning tillsammans med en del andra färdighetsämnen 

kommer i skymundan i takt med att polisens utbildning blir mer och mer akademiserad. I 

stället för att i större utsträckning integrera polisbilskörningen i de övriga ämnena blir detta ett 

helt eget ämne med begränsat antal timmar. Vi tror inte att ämnet helt kan integreras i den 

övriga utbildningen. Det är viktigt att de fördjupade kunskaperna fortfarande finns kvar som 

ett eget ämne, men för att också kunna lära sig använda bilen som ett hjälpmedel måste denna 

bli ett inslag i den övriga utbildningen. Vi tycker inte att antalet timmar som vi tränas på 

skolan i polisbilskörning står i proportion till vad som förväntas av oss som poliser.  

 

Som vi ovan nämnt måste fordonsförarutbildningen hela tiden utvecklas. Denna måste 

anpassas till den nya teknik som vi poliser har tillgång till. Idag har svensk polis mycket 

moderna polisbilar, dessa är utrustade med massor av teknik för att underlätta det polisiära 

arbetet. Denna teknik måste dock kunna användas för att göra någon nytta. Ett exempel på 

denna teknik är radiosystem, antisladdsystem och skyddsutrustning etc. Att köra dessa bilar 
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kan vem som helst göra som har körkort, men att kunna använda dem som hjälpmedel i 

polisiärt arbete kräver träning. Poliser på vissa myndigheter utbildas att köra polisbil vilket är 

grundläggande medan andra myndigheter utbildar i hur man jobbar i och med en polisbil. 

 

Att det ställs stora krav på aspiranterna gällande polisbilskörning är bra. Dessa krav kan 

variera och vara olika från myndighet till myndighet och mellan de tre utbildningsorterna. 

Detta kan ställa till problem och i värsta fall innebära att elever eller aspiranter blir utan en 

viss del av fordonsförarutbildningen. Vi har kunnat tyda tecken på att en stor del av de 

polismyndigheter som finns i Sverige uttrycker ett missnöje över kompetensnivån hos 

aspiranterna som kommer till dem. De uttrycker att många inte har den höga kunskap som 

krävs för att kunna vidareutbilda dem i utryckningskörning. Detta resulterar i sin tur till att det 

krävs mer grundläggande träning vilket inte är planerat hos myndigheten. I slutändan tappar 

då de aspiranter lite av den tid som är ämnad för utryckningskörning till den grundläggande 

fordonsträningen. Utbildningsorterna i sin tur utbildar eleverna för att kunna bygga vidare på 

sina kunskaper under sin aspiranttjänstgöring och självklart under yrkeslivet. Men som vi ser 

det lämnar skolan många av polisstudenterna vid en viss kunskapsnivå för att påbörja sin 

aspiranttjänstgöring. Denna nivå är inte alltid samma som myndigheterna förväntar sig av 

aspiranterna. Alla som lämnar utbildningen lämnas självklart inte på en kunskapsnivå som 

upplevs för låg för att gå vidare med under aspiranttjänstgöringstiden. Men kunskapsnivå är 

otroligt skiftande och är inte alls lik den som aspiranterna hade förr. Vad vi kan konstatera 

som en faktor till varför det var en jämnare nivå förr är att många av dem som började 

polisutbildningen tidigare hade ett större intresse och mer kunskap om ämnet. Det var också 

mer vanligt med större körvana än idag. Att det sker en bredare rekrytering idag med hänsyn 

till olika intressen ser vi som enbart positivt. Dock får man inte glömma att istället stötta 

denna bristande körvana under utbildningen. Vi kan konstatera att stödundervisning i form av 

mer träning utöver den planerade lektionstiden kan förekomma, men inte i den utsträckning 

som behövs.  

 

Då vi granskat de olika kursplanera för de tre utbildningsorterna kunde vi endast påvisa 

mycket små skillnader i utformningen av de olika kursplanerna. Vad som utgjorde den största 

skillnaden var att Växjö valt att schemalägga en större del av polisbilskörningen än den rent 

effektiva tiden. Anledningen till detta var att bättre kunna utnyttja tiden bakom ratten, vilket 

vi tror ger resultat. Denna förberedelse krävs även av utbildningarna i Stockholm och i Umeå. 

Men eftersom dessa orter saknar schemalagd tid för de förberedelser som krävs måste 
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poliseleverna istället utföra den på fritiden. Då vi granskat den effektiva tiden skiljer sig 

denna inte mellan utbildningarna och vi kan endast gissa att utbildningen i Växjö är mer 

effektiv på grund av bättre förberedelse. Något som också skiljer utbildningarna är hur 

mycket av träningen som sker på allmän väg. Av erfarenhet vet vi att den största delen av all 

fordonsträning i Umeå sker på allmän väg. En positiv effekt av detta är att vi får tillsammans 

med den huvudsakliga träningen också erfarenhet och vana i att köra en icke civil (målad med 

polisens text och logotyp) polisbil bland allmänheten. Detta kan vara en av förklarningarna till 

varför eleverna från utbildningen i Umeå ofta lyfts fram som de med högst kunskapsnivå i 

polisbilskörning.  

 

Alla myndigheterna lyfter fram kompetensnivån hos aspiranterna som olika. Tillsammans 

med detta möts också aspiranterna av olika utbildningar under sin aspiranttjänstgöring detta 

beroende på i vilket län de kommer att arbeta i. Länens olika fordonsförarutbildningar kan 

skilja sig i utformning och antal timmar. Vi har gett ett exempel på några av dessa, men 

ytterligare 17 stycken olika varianter finns i Sverige. Vi har genom de diskussioner vi fört 

med några av respondenterna till vårt arbete fått en uppfattning om att kompetensnivåerna 

efter aspiranttjänstgöringen skiljer sig. Vissa myndigheter vill egentligen underkänna en del 

aspiranter, men detta skulle resultera i en ohållbar situation då en köbildning skulle uppstå för 

de kommande utbildningarna. Även de olika kursplanerna för myndigheterna skiljer sig och 

grundar sig i olika beprövade erfarenheter. Några län utformar sin utbildning med erfarenheter 

från olyckor som skett i länet medan andra inte tar del av denna värdefulla kunskap och 

saknar detta i utbildningen. För att säkra kompetensen kring utbildningarna och ge bättre stöd 

till instruktörerna tror vi i linje med våra respondenter att ett centralt styrdokument liknande 

de som finns för vapen och självskydd skulle höja utbildningarnas kvalitet. Vi tror också att 

det finns ett stort värde i att samordna denna utbildningsplan med andra yrken som också kör 

utryckning detta för att bättre lära av varandra. Här har vi under arbetet sneglat mot ambulans 

och räddningstjänstens metoder i utryckningskörning. Vi vill dock påpeka att polisens 

utbildning kräver en nationell utbildningsplan med särskild specialkompetens anpassat för 

polisen.  

 

När vi följt debatten i media har vi kunnat konstatera att denna centrala utbildningsplan håller 

på att utvecklas tillsammans med en Fap (föreskrifter och allmänna anvisningar inom 

polisväsendet). Detta skulle vara klart under 2007 men då vi kontaktat rikspolisstyrelsen för 

att få ta del av denna eller arbetet med detta, är det inte klart. Detta är något som 
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rikspolisstyrelsen menar kommer att komma under hösten. Detta har inte varit något vi under 

hösten lyckats hitta i färdigställd form. Vi fick dock ta del av den remiss som reglerar den 

gemensamma utbildningsplanen, men vi tyckte att denna innehöll brister. Den saknade bland 

annat riktlinjer kring tjänsteutövning och brådskande tjänsteutövning. Detta är två 

angelägenhetsgrader som polisen använder sig av dagligen.  

 

Detta ämne kommer vi med intresse följa under vår aspiranttjänstgöring och framtid. Då vi 

anser ämnet så viktigt för oss som poliser är vi också angelägna om att våra blivande kollegor 

får en anpassad och modern utbildning. Vi hoppas att alla de bra tankar som vi fått fram från 

våra respondenter och som vi lyfter i detta arbete kommer att bli till verklighet.   
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5 Bilaga 1 

Frågor till poliser på utvalda myndigheter 

1. Hur länge har du varit polis och vad har du för tjänst inom polisen idag? 

2. Kommer du i kontakt med fordonsförarutbildningen inom polisen? 

3. Hur såg din förarutbildning inom polisen ut? 

4. Hur upplevde du din egen förarutbildning? 

5. Motsvarade din förarutbildning vad som kom att förväntas som tjänsteutövande polis? 

6. Hur upplever du förarkunskaperna hos de nyutbildade poliser som finns idag med 

anknytning till fordonsförarutbildningen? 

7. Vad är det som är bra alternativt brister hos dagens nyutbildade poliser med 

anknytning till förarutbildningen? 

8. Hur ser du på dagens förarutbildning? 

9. Hur ser förarutbildningen ut på din myndighet? 

10. Tror du att förarutbildningen kan förändras på din myndighet? 

11. Tror du att förarutbildningen kan förändras centralt? 

12. Tror du att förarutbildningen skiljer sig mellan de 21 myndigheter som finns i 

Sverige? 

13. Hur skulle du vilja se förarutbildningen i framtiden? 
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6 Bilaga 2 

Frågor till ansvarig på RPS 

1. Vad hade du för tjänst innan du började arbeta på rikspolisstyrelsen? 

2. Vad har du för tjänst på rikspolisstyrelsen? 

3. Hur arbetar du med förarutbildningen inom polisen? 

4. Hur såg förarutbildningen ut förr då den var central? 

5. Hur har förarutbildningen förändrats till det den är idag? 

6. Vad fanns det för brister i den tidigare förarutbildningen och varför förändrades den? 

7. Vad tycker du om förarutbildningen idag? 

8. Hur kan dagens förarutbildning bli bättre? 

9. Finns det brister i dagens förarutbildning? 

10. Hur tror/vet du att förarutbildningen kommer att se ut inom den närmsta framtiden och 

på sikt? 

11. Tycker du att förarutbildningen ska vara central för alla 21 myndigheter? 

 

 


