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Abstract 

Denna rapport är en jämförelse av examinationerna i maktmedel på polisutbildningarna i 

Umeå och i Tammerfors, Finland. Maktmedel är de redskap som poliser bär i sitt 

arbetsbälte så som handfängsel, batong, OC och vapen. Syftet är att se likheter och 

skillnader av examinationerna och se vad skolorna kan lära av varandra. För att få en tyngd 

i rapportens innehåll så har ett studiebesök gjorts på polishögskolan i Tammerfors. Resultat 

har nåtts genom samtal med elever och lärare på utbildningarna och genom att ta del av 

kursplaner och lektioner. I rapporten ges även förslag på vad skolorna kan lära av varandra 

för att nå en så bra nivå som möjligt på examinationerna gällande maktmedel.  
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1  Inledning 

I Sverige finns det tre polisutbildningar belägna i Växjö, Sörentorp och Umeå, medan det i 

Finland endast finns en polishögskola, denna är belägen i Tammerfors. Denna rapport ska 

belysa likheter och olikheter på polisutbildningen vid Umeå Universitet samt 

polishögskolan i Tammerfors, Finland.  

 

1.1 Bakgrund 

De nordiska länderna Sverige och Finland är två grannländer som består av 9,1 respektive 

5,3 miljoner invånare. I Sveriges poliskår arbetar det 17 423 poliser varav 22,8 % är 

kvinnor.1 Poliskåren i Finland består av 7718 poliser varav 11% är kvinnor.2 Internationellt 

sett har Finland få poliser förhållande till sin folkmängd. 

 

Polisutbildningen i Umeå är beläget i norra Sverige. Skolan är uppdelat på två områden. 

Den ena delen ligger i anslutning till Umeå universitet där den större delen av de teoretiska 

ämnena undervisas. Den andra delen är beläget på regementet I20, där utför studenterna de 

praktiska momenten samt de resterande teorietiska ämnena. Utbildningen är kostnadsfri 

men polisstudenterna får själva bekosta logi och kurslitteratur.  

 

Tammerfors polishögskola är beläget i mellersta delen av Finland. Skolans område omfattar 

cirka 21 hektar. Där finns allt studenterna kan tänkas behöva för sin utbildning så som fri 

tillgång till körutbildningscenter, idrottsanläggningar, övningshus3 och kruthall4. Största 

delen av studenterna bor på skolans internat där de även serveras frukost, lunch och middag 

på skolans bekostnad. På internatet finns sammanlagt 776 bäddplatser. Under studietiden 

har polisstudenterna fri tillgång till sjukvård och kurslitteratur. 

 

På polisutbildningen i Umeå går cirka 470 elever fördelat på fyra terminer5, studenterna gör 

även en femte termin på myndigheterna runt om i Sverige.6 På polishögskolan i 

                                                
1 www.polis.se Siffrorna är från 2006 
2 www.poliisi.fi Siffrorna är från 2004 
3 Bestående av lägenheter, affärer och lokaler som studenterna kan träna polisiära moment. 
4 Övningslokal där polisstudenterna kan skjuta skarpladdade vapen.  
5 En termin är 20 veckor.  
6 Denna termin kallas aspiranttid.  
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Tammerfors går det cirka 5207 elever fördelat på tio perioder varav varje period är sex 

veckor. De är på arbetspraktik perioderna sju och nio, då är perioderna sju månader.  

 

I de teoretiska ämnena bedöms studenterna på polisutbildningen i Umeå genom betygen 

Underkänt, Godkänt och Väl Godkänt. I de praktiska momenten bedöms de endast med 

Underkänt och Godkänt. Om de får betyget underkänt i något ämne får de inte en godkänd 

polisexamen. På polishögskolan i Tammerfors bedöms studenterna i varje ämne genom en 

skala från 0-5 då 0 är underkänt och allt över 1 är godkänt, 5 är det bästa betyget.  

 

I Sverige tas polisstudenter in genom efterfrågan på arbetsmarknaden vilket leder till att de 

färdigutbildade med godkända betyg får jobb direkt efter sina studier. I Finland är de 

färdiga polisstudenterna inte garanterade jobb. Studenterna får trots detta hela utbildningen 

betald.  

 I båda länderna jobbar polisen med verktyg som hjälpmedel vid våldsanvändning när 

situationen kräver det. Dessa arbetsverktyg är handfängsel, OC8, expanderbar batong9 samt 

vapen.10. I Sverige har de fått benämningen särskilda medel vid våldsanvändning.11 I 

Finland används maktmedel som definition på verktygen. I denna rapport kommer den 

finska benämningen maktmedel användas som ett samlingsnamn på verktygen för att 

underlätta för läsaren.  

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna rapport är att jämföra polisutbildningarnas praktiska examinationer 

gällande maktmedel. Syftet är också att ta reda på om det finns likheter och olikheter, om 

vid det sistnämnda, belysa detta och se fördelar och nackdelar från båda ländernas 

synvinkel.  

                                                
7 www.poliisi.fi, siffrorna är från 2004 
8 Pepparspray, Oleoresin Capsicum, ett icke-dödande kemiskt ämne som används av polisen i form av spray 
för att framkalla smärta hos gärningsman. Det är ett lägre redskap i våldstrappan än batong och vapen.  
9Batongtypen är byggd på så kallad teleskopteknik, vilket vill säga att den är utfällbar.   
10 Se bilaga 1, bild på maktmedel 
11 FAP 933-1 
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1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är; 

 

1. Hur är de praktiska examinationerna för maktmedel utformade på polisutbildningen 

vid Umeå Universitet respektive på polishögskolan i Tammerfors? 

2. Vad skiljer sig åt i de praktiska examinationerna för maktmedel på 

polisutbildningen i Umeå respektive på polishögskolan i Tammerfors? 

3. Vad kan polisutbildningen i Umeå respektive Tammerfors lära av varandra när det 

gäller de praktiska examinationerna? 

1.4  Avgränsningar 

Jämförelsen mellan polisutbildningen vid Umeå Universitet och Polishögskolan i 

Tammerfors är avgränsat att enbart fokusera på praktiska examinationer i maktmedels 

utbildning. Anledningen till att enbart Umeås polisutbildning behandlas från Sverige i 

denna rapport är för den personliga kunskapen om skolan är större än utbildningarna i 

Stockholm och Växjö. Avgränsningen att enbart fokusera på maktmedelsutbildningarna är 

för att anpassa rapporten till utsatt slutdatum. En jämförelse mellan hela utbildningarna 

skulle bli för stort och ta för lång tid.  

1.5 Tillvägagångssätt 

I inledningsskedet av rapporten bestämdes att ett studiebesök på polishögskolan i 

Tammerfors, Finland skulle genomföras. Eftersom föreståndaren på Umeå Universitets 

polisutbildning är mån om ett gott samarbete mellan Umeå och Tammerfors gjorde att ett 

studiebesök kunde genomföras med hjälp av bidrag. Studiebesöket gjordes under fyra dagar 

i Tammerfors, där gavs chansen att följa de finska studenternas utbildning. Detta gav en bra 

insyn i deras maktmedelutbildning och examinationer. Med utgångspunkt av 

frågeställningen i rapporten gjordes samtal med studenter och lärare i Finland för att få en 

bra uppfattning om hur deras utbildning samt examinationer i maktmedel ser ut.  
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Faktainhämtning till den svenska delen av rapporten har hämtats från polisutbildningen vid 

Umeå Universitets kursweb. Det har även gjorts samtal med lärare i de praktiska momenten 

samt egna erfarenheter från de praktiska examinationerna. 

  

Faktainhämtning till rapporten har även hämtas från båda ländernas kursplaner och 

studieguider.  

 

2 Teori 

2.1 Svenska polisens lagstiftning 

Svenska polisens våldsanvändning regleras i polislagens 8 § och polislagens 10 §. När 

studenterna examineras utgår de ifrån dessa lagstöd.  Dessa två paragrafer ligger till grund 

för svenska polisens användande av sina maktmedel som de bär i sina arbetsbälten. När 

studenterna på polisutbildningen vid Umeå Universitet examineras är examinationerna 

utformade så att studenterna arbetar utifrån dessa lagrum. Det lagarna belyser är att 

polisstudenterna enbart ska använda våld eller de maktmedel som står i behov och 

proportion till det angrepp eller situation som de möts av. 

 

2.1.1 Polislagen 8§ 

 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som 

föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 

åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i 

den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 

kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

 

2.1.2 Polislagen 10§  

 

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 

1. han möts med våld eller hot om våld,  
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2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker 

undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant 

frihetsberövande,  

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 

värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,  

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller 

utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 

liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan 

husrannsakan som avses i rättegångsbalken,  

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall 

kontrollera ett fordon eller ett fordons last,  

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga 

eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en 

sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är 

föreskrivet därom, eller  

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 

säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.  

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen 

eller den som han biträder möts av motstånd. 

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag 

(2002:577). 

 

2.2 Finska polisens lagstiftning 

 

Finska polisens maktmedel regleras i polislagens 2 § och 27 §. Studenterna på 

polishögskolan använder dessa lagstöd när de brukar maktmedel under examinationer. 

Dessa paragrafer ligger till grund för finska polisens användande av sina maktmedel som de 

bär i sina arbetsbälten. Det lagtexten säger är att studenternas ingripande, med hjälp av 

maktmedel inte ska medföra större skada och olägenheter än uppgiften kräver. Poliserna 

arbetar utifrån dessa lagstöd så väl i skolan som i sin tjänsteutövning. 
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2.2.1 Polislagen 2 § 

Allmänna principer för polisens verksamhet. Polisen skall i sin verksamhet vara saklig, 

opartisk och främja försonlighet.  

 

Polisens åtgärder skall inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt 

för att en uppgift skall kunna fullgöras. Åtgärderna skall vara motiverade i förhållande till 

hur viktig och brådskande uppgiften är samt till övriga omständigheter som inverkar på 

helhetsbedömningen av situationen.  

 

Polisen skall i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar sträva efter att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Polisen får inte göra större ingrepp i någons 

rättigheter än vad som är nödvändigt för utförande av polisens uppgifter. 

 

2.2.2 Polislagen 27§ 

Användning av maktmedel. I ett tjänsteuppdrag får en polisman för att bryta ner motstånd, 

avlägsna en person från plats, gripa en person, förhindra att någon som berövats sin frihet 

flyr, avlägsna ett hinder ett hinder eller avvärja ett överhängande brott eller någon annan 

farlig gärning eller händelse använda maktmedel i den mån de behövs och kan anses 

försvarligt.  

Huruvida maktmedlen är försvarliga ska bedömas med hänsyn till hur viktigt och 

brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till förfogande 

samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. 

Den som på begäran eller med samtycke av en polisman tillfälligt bistår en polisman i en 

situation där bistånd från en utomståendes sida måste anlitas vid användning av maktmedel 

på grund av ett synnerligen viktigt och brådskande och polisiärt tjänsteuppdrag har rätt att 

under polismannens uppsikt använda sådana nödvändiga maktmedel som polismannen som 

med stöd av sina befogenheter ger honom full makt till.  
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2.3  Likheter mellan svenska och finska polislagen 

Båda ländernas polislagar har belyst vikten att våld endast får ske i den form och 

utsträckning som behövs för det avsedda resultatet ska uppnås. Det vill säga att våldet ska 

vara proportionerligt och försvarligt till det tjänsteåtgärd poliserna ska uträtta. Polisens 

åtgärder inte ska medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en 

uppgift ska kunna fullgöras.  

3 Resultat 

3.1 Examinationerna på polisutbildning vid Umeå Universitet 

Under samtliga examinationer ska studenterna vid Umeås polisutbildning arbeta med stöd 

av polislagen 8 § och 10 §. 

3.1.1 Handfängsel 

 

När polisstudenterna går andra terminen på polisutbildningen vid Umeå Universitet 

examineras de i användande av handfängsel. Examinationen går till på följande sätt. 

En figurant12 ligger på mage cirka 8 meter från studenten som skall examineras. Studenten 

har 20 sekunder på sig att gå fram till figuranten och på ett korrekt sätt sätta på handfängsel 

på figuranten. Korrekt innebär att översidan av händerna ligger mot varandra och 

säkringarna på handfängslet ligger uppåt. Därefter skall studenten ta fram nyckeln till 

handfängslerna och säkra dem så att de inte går att förminska, detta för att förhindra skador 

på figuranten. Efter detta skall studenten resa figuranten upp med någon av teknikerna som 

studenten har lärt sig under utbildningen. När figuranten står på båda fötterna stoppas tiden. 

När studenten har klarat examinationen under 20 sekunder anses de vara utbildade och 

godkända på detta moment. Skulle studenten bli underkänd får de ytterligare två tillfällen 

att omexamineras. 

 

 

 

 

                                                
12 En person som agerar i en roll mot polisstudent. Ett annat ord för skådespelare.  
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3.1.2 Batong 

 

När studenterna går i slutet av andra terminen på polisutbildningen vid Umeå Universitet 

påbörjas utbildningen i expanderbar batong, hur denna är utformad regleras i FAP 200-7. 

Utbildningen börjar med en fyra timmar lång lektion i handhavande av batongen. Med detta 

menas hur eleven skall använda sig av batongen i fråga om slag och skydd. I början av 

tredje terminen fortsätter utbildningen med ännu en fyra timmars lektion i handhavandet. 

Studenterna är tvungna att närvara på dessa två lektioner innan de kan examineras. 

Examinationen går till på följande sätt. 

 

Studenten ställs inför olika verkliga scenarion där de ska agera med stöd av polislagen 8§ 

och 10§. Om de beslutar sig för att använda sig av batongen ska de kunna förklara och 

redogöra varför de valde att använda sig av den. Vid examinationen är det inte bara 

batongen i fokus utan även det grundläggande taktiska förhållningssättet13. Om studenten 

utsätter sig själv för fara genom att exempel låta angriparen komma för nära studenten kan 

det vara så att studenten underkänns på grund av detta. I vissa scenarion kommer 

kommunikationen i fokus, detta betyder att studenten skall med hjälp kommunikation 

avvärja ett eventuellt angrepp.  

När eleven har närvarat på de två utbildningstillfällena samt gjort examinationen med 

godkänt resultat anses eleven lämplig att bära batong i sitt arbetsbälte.  

 

3.1.3 OC/pepparspray 

 

När studenterna på polisutbildningen vid Umeå Universitet går i mitten av tredje terminen 

påbörjas utbildning i OC. Utbildningen börjar med en teoretisk genomgång av användandet 

av OC. Under den teoretiska utbildningen går instruktören igenom det taktiska användandet 

av OC samt lagstöd. De berättar även om egna erfarenheter samt hur studenterna ska sanera 

den kontaminerade.  

 

Steg två i utbildningen är att praktiskt lära sig handhavande av OC burken, grepptekniker 

samt hur studenterna som färdiga poliser ska ta hand om OC kontaminerade personer. 

                                                
13 GTF, en av tre delar i Nationell Bastaktik.  
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Det slutliga steget i utbildningen är den examinerande kontamineringen. Först skriver 

studenterna ett teoretiskt prov, där lagar och handhavande av OC är det som står i fokus. 

Efter godkänt resultat är det dags för kontamineringen, den går till på följande vis. 

Instruktören kontaminerar på studentens finger. Studenten ges då tillfälle att skaka av 

överblivet OC från sitt finger. Därefter hjälper instruktören studenten att sätta fingret i 

ögonvrån, instruktören ser då till att eleven får in OC i ögat. Därefter tvättas fingret som 

blivit kontaminerat för att det inte ska bli någon sekundärkontamination. Nästa steg är att 

instruktören sprutar vatten i eleven öga för att vara säker att OC ger rätt effekt. 

Kontamineringen är vid detta skede slutförd, nu ska studenten agera mot figuranter i ca 1,5 

min. Under de första 30 sekunderna ska studenten agera genom distansskapande till 

figuranten och använda sig av rösten för att identifiera sig som polis. De följande 30 

sekunderna ska studenten agera med batong på ett korrekt vis, samt skapa distans till 

figuranten och använda rösten. Härefter kommer ett angrepp mot studenten av en 

knivbeväpnad figurant. Studenten ska dra sitt tjänstevapen och lösa uppgiften på bästa sätt. 

Det ska dock resultera till att den examinerande belägger handfängsel på figuranten. I detta 

skede är studenten godkänd på kontamineringen, men för att få bära OC ska även eleven 

hjälpa en kurskamrat med sanering av OC.  

När studenten har närvarat på de två utbildningstillfällerna samt blivit kontaminerad och 

sanerat en annan polisstudent anses studenten lämplig att bära OC i sitt arbetsbälte. 

 

3.1.4 Vapen 

När studenterna går andra terminen på polisutbildningen vid Umeå Universitet påbörjas 

utbildning av ämnet vapen14. Under terminen lär sig studenterna att hantera vapnet på ett 

säkert och korrekt sätt.  

I slutet av termin 3 skall studenterna examineras i ämnet vapen. Detta består av ett 

teoretiskt- och ett praktiskt prov. Det teoretiska provet består av säkerhetsregler samt 

vapnets delar och uppbyggnad. För att uppnå ett godkänt resultat måste studenterna ha 

svarat korrekt på samtliga frågor. 

 

Den praktiska examinationen består av tre moment som görs i en följd. Under första 

momentet står studenterna i höjd beredskap på sjumeters linjen. Höjd beredskap innebär att 

vapnet är laddat och studenterna står med vapnet riktat mot målet i 45 grader. Studenterna 

                                                
14 Svenska polisen bär vapnet Sig Sauer.  
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ska hinna skjuta på tavlorna när de är framme under två sekunder. Detta upprepas fem 

gånger på lärarens kommando.  

 

Det andra momentet sker också från sjumeters linjen. Studenterna ska då dra ett 

nödvärnsdrag vilket innebär att vapnet är hölstrat, studenten står i stabil skjutställning och 

väntar på att tavlorna ska visas. De ska då dra upp vapnet, göra mantelrörelse och träffa 

tavlan, tavlan visas i tre sekunder. Detta repeteras fem gånger. 

Det sista momentet står studenterna på 20 meters linjen och ska skjuta precisionsskytte. 

Studenterna har 90 sekunder på sig att skjuta fem skott som ska träffa tavlan. 

 

För att studenterna ska bli godkända krävs att de har 12 skott i ringen samt alla skott på 

tavlan. När studenterna är godkända på den teoretiska och den praktiska examinationerna är 

de godkända i ämnet vapen. Studenterna får två omexaminationer på varje ordinarie 

examinationstillfälle.  

 

3.2 De fysiska examinationerna på polishögskolan i Tammerfors 

Under samtliga examinationer på utbildningen i Tammerfors arbetar studenterna utifrån 

polislagen 2 § och 27 §. 

3.2.1 Handfängsel 

På polishögskolan i Tammerfors finns ingen speciell examination på handfängsel. De har 

istället något som kallas för uppvisningsprov där studenten ska visa sina färdigheter i 

grepptekniker och då även i handfängsel. I period 3 påbörjar studenterna utbildningen i 

handfängsel och det första uppvisningsprovet utförs i period 5.  

Utförandet av uppvisningsprovet går till så att studenterna delas in i en grupp på tre elever. 

Det finns 17 olika utföranden som studenterna har fått tagit del av innan provet. Med 

utföranden menas olika scenarion med grepptekniker som de ska genomföra. Studenterna 

tilldelas sedan två utföranden var som de ska visa att de kontrollerar, det kan vara att till 

exempel gripa en person med en patrullkollega och göra en nerläggning framåt genom att 

fälla motståndaren med kroppsfällning för att sedan inta kontrollgrepp och hamna i 

handbojningsläge. Studenten bedöms sedan på en skala från 0-5 där 0 är underkänd, 1 är 
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godkänt och 5 är det högsta betyget. I det betyget ingår även godkännande av att använda 

handfängsel. 

 

3.2.2 Batong  

Studenterna på polishögskolan i Tammerfors börjar sin utbildning på teleskopbatong i 

period 5. Utbildningen inleds med en föreläsning om teleskopsbatongens konstruktion och 

historia.  

Andra steget i utbildningen är en lektion där studenterna får träna på handhavandet med 

batong genom att gå igenom olika grundtekniker och slag. Detta sker genom studenterna 

agerar mot en så kallad Redman15. Studenterna får först agera själv mot Redman genom att 

slå med rätt slagteknik och upprätthålla avstånd. De ska även visa att de rör sig rätt och kan 

bedöma när ett konkret hot uppstår. Studenterna får cirka 2-3 minuter på sig beroende på 

färdigheten de har. Sedan får studenterna para hop sig patrullvis och agera mot Redman i en 

situation där de ska visa sina kunskaper i avstånd, kommunikation, hot med batong och 

ordergivning.  

Sista steget i utbildningen är en lektion där studenterna ska agera mot en Blackman. 16 

Utförandet går till på samma sätt som med Redman men här agerar studenterna mot läraren 

som har en Blackman utrustning för att få en bättre insyn i hur studenten agerar.  

För att studenterna ska vara godkända och få bära teleskopbatongen i sitt bälte ska de ha 

kunskap om teleskopbatongens konstruktion, fördelar och begränsningar och de rätta 

termerna. De ska kunna grundteknikerna och mätarrörelserna, samt kunna använda 

maktmedel stegvis och kunna agera i en simulerad hotsituation. När de har dessa kunskaper 

och är godkänd av lärare så får de använda batong som maktmedel i sin yrkesutövning.  

3.2.3 OC/pepparspray 

När studenterna går period 6 påbörjar de utbildningen i OC/pepparspray. Utbildningen 

börjar med en teoretisk föreläsning om vad OC har för verkan samt praktiskt användande. 

                                                
15 Skydd mot slag från vinylbatong som figurant har på sig för att kunna agera mot polisstudenten utan att 
skada sig.  
16 Skydd som används av lärare under examination för skydd mot slag från vinylbatong. 
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Under den teoretiska undervisningen går även instruktören genom lagar och förordningar 

för att tillämpning av OC spray som maktmedel.  

Alla studenter behöver inte utsättas för kontaminering av OC genom att bli sprayade i 

ansiktet, de väljer själva om de vill göra det eller inte. Klassen måste dock välja ut minst 

fem stycken studenter som ska utsättas för denna typ av kontaminering, resterande elever 

måste dock ta OC på fingret och applicera vid näsan, under ögat samt i munnen. Detta för 

att få en förståelse för hur starkt preparatet är. 

Under den teoretiska delen ska studenten kunna grunderna för OC sprayens teori och de 

stegvisa graderandet av maktmedel. I den praktiska utbildningen ska de kunna 

grundställningar, bärande OC spray, framtagande, användningstekniker, första hjälp efter 

användning samt agera i simulerade hotsituationer.  

De som med godkänt resultat genomgått kursen får tillstånd att använda OC sprayen som 

maktmedel i tjänsteutövning. 

 

3.2.4 Vapen 

När polisstudenterna går andra perioden på polishögskolan i Tammerfors gör de ett 

nivåprov för att få bära vapen under deras utbildning och sen även i tjänst. När studenterna 

bär vapen under utbildning är det pluggat förutom de gånger de befinner sig i kruthallen. 

 

Provet går ut på att studenterna ska skjuta fem skott som alla ska träffa en tavla med storlek 

som ett A4 papper. Studenterna skjuter från 10 meters linjen och har inget tids krav utan 

studenterna gör provet i egen takt.  

Nivåprovet börjar med att studenterna fyller på ett magasin med så många patroner de vill, 

det ska dock vara minst fyra patroner i vapnet17 och ett i reservmagasinet. Något som bör 

poängteras är att finska polisen alltid har laddat vapen, det vill säga att de inte behöver göra 

mantelrörelse för att kunna verka.  

Först ska studenterna dra fram vapnet och befalla ”personen” (tavlan) att till exempel 

släppa kniven men inte skjuta. Efter detta hölstrar de vapnet för att sedan ta fram det igen. 

                                                
17 Finska poliser bär vapnet Gloock 



                                                                                                                      Rapport nr. 482 

 13 

 

Nu ska studenterna befalla ”personen” och skjuta två skott i tavlan. Efter dessa två skott 

hölstrar studenterna igen för att en tredje gång ta fram vapnet och skjuta ett skott i tavlan. 

Fjärde gången de tar fram vapnet ska de skjuta ett skott i tavlan, därefter blir det eld 

avbrott18 som de måste åtgärda genom att byta magasin och skjuta sista skottet i tavlan. 

Totalt skjuter studenterna fem skott som alla ska träffa tavlan för godkänt resultat. Om 

studenterna inte blir godkända får de göra om nivåprovet tills de blir godkända. Detta kan 

ske samma dag eller vid senare tillfälle. 

 

3.3 Kritisk granskning av resultat                                                                           

Under vårat studiebesök har vi samtalat med finska polisstudenter, detta för att få en så god 

inblick i den finska polisutbildningen som möjligt och hur de examineras på skolan. De 

svenska examinationerna är för oss mer kända då vi själva går på polisutbildningen i 

Sverige och på så sätt tillägna oss stor kunskap om den svenska examinationsformen. Att vi 

själva går på polisutbildningen i Sverige torde dock kunna påverka vårt objektivitet i 

jämförelsen då vi besitter mer kunskap i den svenska delen.  

Internetbaserat material bör alltid läsas med försiktighet trots att den är hämtad från seriösa 

och officiella hemsidor som noga kontrollerats. En svårighet i detta ämne är att finna 

likvärdigt material ifrån de båda länderna eftersom utbildningarna ser olika ut och att vi inte 

behärskar det finska språket.  

3.4    Resultatsammanfattning/Jämförelsen  

Polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Tammerfors har många likheter i 

examinationsformerna. Kraven och målen för studenterna ser likvärdiga ut men det skiljer 

sig åt på praktiska utförandet.  

Handfängselutbildningen skiljer sig mellan länderna genom att i Sverige genomförs en 

särskild examination på tid medan i Finland examineras ämnet tillsammans med de andra 

maktmedlen.  

Batongexaminationen är den examinationsform som är mest lik i maktmedelutbildningarna 

länderna emellan. Utbildningarna börjar med en teoretisk del som följs av handhavande och 

                                                
18 En störning i vapnet vilket gör att skott ej kan avlossas.  
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träning mot Redman. Skillnaden är att i Sverige avslutas utbildningen med en ren 

examination i form av case medan i Finland avslutas utbildningen i en uppvisning mot 

Blackman.  

OC utbildningen i länderna börjar båda med en teoretisk del och följs av själva 

handhavandet och användningstekniker. Sedan skiljer sig utbildningen åt genom att i 

Sverige är det inte frivilligt för studenten att kontamineras om de vill bära OC senare i 

tjänst , medan i Finland är det enbart ett fåtal studenter som kontamineras i ögonen, de 

studenter som inte väljer att bli kontaminerade får ändå bära OC i tjänst om de tagit OC i 

ansiktet. 

Vapenutbildningen på skolorna är upplagda på ungefär samma sätt. Studenterna övar 

kontinuerligt under utbildningen på samma moment. Det som skiljer sig avsevärt är 

examinationerna. I Sverige läggs mycket fokus på examinationen medan i Finland är 

examinationen mer som en kunskapskontroll för att få ut sitt tjänstevapen under skoltid. I 

Sverige är det högre krav och krävs mycket av studenten både kunskapsmässigt och mentalt 

för att klara examinationerna. I Sverige utförs examinationen på tid och studenten har 

endast ett antal tillfällen att klara examinationen på. I Finland sker kunskapskontrollen på 

obestämd tid och de får skjuta så många gånger som krävs för att få godkänt.    
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4  Diskussion och förslag 

På finska polishögskolan läser inte studenterna ämnena var och en för sig utan de har ett 

ämne som heter maktmedel. Under dessa lektioner kan de behöva använda alla vapen som 

de är utrustade med, det vill säga OC, vapen, handfängsel och batong.  Studenterna har 

under en sex veckors period enbart utbildning i maktmedel. Detta medför att studenterna får 

en intensiv träning under en lång period. Positivt är också att de får verktygen snabbt i 

utbildningen vilket gör att de lär sig använda alla maktmedel samt vapenväxla bättre under 

skoltid. Detta är något som vi anser att Umeås polisutbildning ska sträva efter. Vi anser att 

det inte behöver vara en sex veckors period men ett par veckor där studenterna intensivt får 

träna på sina färdigheter i arbetsredskap. Som det ser ut idag går det för lång tid mellan 

lektionerna för att studenterna ska kunna vidbehålla sina kunskaper på jämn nivå.  

I resultatdelen visade det sig att examinationerna i handfängsel skiljde sig åt skolorna 

emellan. Vi anser att examinationsformen i Umeå har för mycket fokus på att studenten ska 

kunna belägga handfängsel på en viss tid. Vi anser att fokus borde istället ligga på att 

studenten ska kunna behärska handfängsel i olika situationer. Här anser vi att Umeå kan ta 

lärdom av Tammerfors genom att examinera studenterna i olika små case. Tidsaspekt i 

detta sammanhand är oväsentligt samt att sannolikheten att en person som ska beläggas 

med handfängsel ligger på exakt det sättet är minimal. 

Jämförelsen mellan batongutbildningen länderna emellan visade sig vara väldigt lika. 

Eftersom länderna har likvärdig utbildning i detta ämne pekar detta mot att 

examinationsformen är genomtänkt och inte behöver ändras. I båda ländernas kursplan står 

det att studenten ska ha insikt i batongens konstruktion och uppbyggnad samt förståelse för 

lagstöd, detta läggs det inte ner mycket tid på i Sverige medan i Finland behandlas det 

noggrant i en teoretisk lektion. Vi anser dock att den genomgång som Umeå har är 

tillräcklig och studenterna har god kunskap för att kunna uppfylla kraven som skolan 

ställer.  

Den stora skillnaden i OC utbildningen mellan länderna är att alla studenter som vill bära 

OC i sin framtida yrkesroll i Sverige måste kontamineras i ögat, så är inte fallet i Finland. I 

Finland används en oljebaserad OC, vilket gör det svårare att sanera och smärtan sitter i 

längre, detta är enligt läraren anledningen till att kontamineringen är frivillig i Finland. 
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Denna frivillighet anser vi vara negativ för framtida polis insatser, den dag då de finska 

poliserna blir sekundärkontaminerade har de ingen referens om hur de reagerar. 

Kontamineringen ger även en förståelse för hur gärningsmannen känner det, samt förståelse 

för dennes behov vid sanering. Här tycker vi att Sveriges examinationsform är mer 

genomtänkt och ger studenterna mer självkännedom om att de kan agera fast de blivit 

sekundärkontaminerade.  

Vapenexaminationerna är den examinationsform som skiljer länderna mest åt. Här kan vi se 

både fördelar och nackdelar i båda ländernas utbildning. I Finland sker nivåprovet tidigt i 

utbildningen, om de godkänns på det provet får de sitt tjänstevapen och kan öva obegränsat 

utan lärare i kruthallen under resten av utbildningen. Kravet på nivåprovet är lägre än 

examinationen i Sverige. Med tanke på att de får ut sitt tjänstevapen och att de själva har 

huvudansvar för sitt vapen efter godkänt nivåprov, anser vi att det borde vara högre krav på 

studentens vapenhantering än vad det är idag. Vi vill poängtera att vi anser att det är väldigt 

positivt att studenterna får öva obegränsat i vapenhallen på sin fritid i Finland.  

På polisutbildningen vid Umeå Universitet ställs höga krav på studenterna när det gäller 

vapenhantering vilket är positivt men kan leda till en oerhörd press på studenter som 

besitter lägre kunskap, eftersom det inte finns något utrymme att öva i kruthallen på 

fritiden. Examinationens tre moment är viktiga, men under hög press kan det vara svårt för 

studenterna att klara alla tre på en gång. Därför anser vi att varje moment ska godkännas 

var och ett för sig, för att skapa en så god förutsättning som möjligt för studenterna under 

examinationen. Detta medför minskad press på studenterna. 

På polishögskolan i Finland har studenterna en och samma lärare i samtliga 

maktmedelutbildningar. Det är läraren som har ensamrätt att avgöra hur examinationerna 

går till vilket kan leda till att objektiven hos läraren kan ifrågasättas. Samtidigt som läraren 

har ensamrätt att bestämma hur examinationerna går till så har han även ensamrätt till 

betygsättning av studenterna. Under ett samtal med en tjej i klassen berättade hon att 

läraren sagt åt henne att hon var värd en femma, vilket är högsta betyg, men på grund av 

hennes kön ville han inte ge henne en femma utan gav henne en fyra istället. Detta speglar 

lärarens egna värderingar, hade det varit fler lärare hade förmodligen tjejen fått en rättvisare 

bedömning och den enskilda lärarens värderingar hade inte spelat så stor roll för den 

enskilda studenten.  
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I bakgrunden i rapporten togs arbetsutsikten upp för studenter med polisexamen i Finland, 

denna är mycket begränsad. Detta behandlas även i diskussionen av resultatet för att belysa 

hur viktiga de individuella betygen efter examinationer är för studenter i Finland. 

Anledningen till att arbetsutsikten är begränsad i Finland är att omsättningen av statligt 

betalda studenter är hög samt att de arbetar som fullt färdiga poliser under sin skolpraktik, 

detta leder till att polismyndigheterna hela tiden får nya studenter och behöver därför inte 

anställa poliser som de själva måste betala lön till. Med andra ord är det mer lönsamt för 

polismyndigheterna att ta emot polisstudenter istället för att anställa färdiga poliser. Detta 

är möjligt på grund av att polisstudenterna har samma befogenheter under sin skolpraktik 

som en färdig polis. Det är ungefär 40 % av studenterna som får jobb efter examen. 

Arbetsmarknaden för polisstudenter i Sverige ser betydligt bättre ut eftersom att staten inte 

tar in mer polisstudenter än vad arbetsmarknaden efterfrågar. Detta leder till att 100% med 

godkänd examen får arbete. Eftersom att det enbart är 40% av studenterna i Finland som får 

arbete efter avslutad skoltid så spelar de individuella betygen en stor roll i konkurrensen om 

arbete. De finska studenterna tycker själva att detta system är ogenomtänkt på grund av att 

de känner stor konkurrens mellan varandra samt att de känner sig utnyttjade på 

arbetsmarknaden. 

Vi upplever att polisstudenterna i Sverige hjälper varandra mer under examinationer samt 

tränar tillsammans inför examinationer eftersom att alla vill lyckas tillsammans, på grund 

av att det inte finns någon konkurrens om jobb studenter emellan. Denna samarbetsvilja 

känner inte de finska studenterna på grund av att när någon misslyckas öppnas möjligheten 

för någon annan att slå sig in på arbetsmarknaden. 
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