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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur trafiksäkerhetstänkandet är upplagt 

i utbildningen för dagens polisstudenter och aspiranter. Då polis i tjänst blir 

ansvarig och vållande till vårdslöshet i trafik, handlar det i stor utsträckning om 

utryckningskörning. Genom intervju med trafikmomentets ansvariga lärare på 

polishögskolan samt kurschef för utryckningsförarkursen i Västernorrland, visar 

resultatet att utbildningsorternas säkerhetsarbete på grundnivå strävar åt samma 

håll men till viss del skiljer sig från varandra. Det resulterar i att aspiranter får 

olika förutsättningar inför utryckningsförarkursen ute på respektive myndighet vid 

ett senare tillfälle. Någon statistik över trafikolyckor där polis är ansvarig finns 

inte i Sverige, där har varje myndighet ett eget ansvar till uppföljning. Priset att 

betala för oaktsamhet, förutom dyra reparationer, är ett försämrat förhållande till 

allmänheten.   
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   1    Inledning 

Anledningen till att jag valt detta ämne har att göra med min nyfikenhet och mitt 

stora intresse för trafik.  Jag har yrkeserfarenhet inom pedagogik i 

trafiksammanhang då jag arbetat flera år som trafiklärare. Där av finns ett naturligt 

intresse kring polisens riskbedömning och säkerhetstänkande när det gäller 

bilkörning i tjänsten.  

 På grund av att poliser ofta i samband med utryckningskörning har krockat med 

allmänheten ett flertal gånger känner jag, med min bakgrund som trafiklärare, att det 

finns brister i körkortsutbildningen redan från grunden hos många av dessa poliser. 

Inställningen till en sund trafikmiljö samt trafiksäkerhetstänkande är A och O i 

bilkörning, och det borde definitivt gälla för samtliga polismän inom myndigheten i 

högre utsträckning. Under mina år som trafiklärare har jag träffat på en mängd olika 

människor och deras åsikter gällande trafik. Det svåraste har inte varit att lära ut 

exakt hur man måste gå tillväga för att lyckas i olika trafiksituationer, som man 

kanske skulle kunna tro, det har istället varit att motivera hur otroligt viktigt det är 

att vara uppmärksam och planera sin körning, att hitta sitt säkerhetstänk och lära 

känna sina begränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Då polisen ska vara ett föredöme i trafiksammanhang och visa allmänheten både 

hänsyn och respekt borde det aldrig eller sällan inträffa trafikolyckor där poliser 

själva är inblandade och till och med de som orsakar olyckor. Trots detta händer det 

att polis i utryckningsfordon krockar. Försäkringsbolagens utredningar visar att 

polisen i fyra fall av fem själv har varit vållande till olyckorna, och kostnaden för 

skador uppkom förra året till nio miljoner kronor. 

 Många olyckor beror på slarv eller dålig körvana, men även dåliga körkunskaper är 

bidragande orsaker. (Johansson, L. 2008) Det finns ingen nationell statistik över 

trafikolyckor vållande av polis, varje myndighet håller själva reda på de olyckor 

som sker. Oftast handlar det om utryckningskörning när olyckan är framme, poliser 

som kör mot rött ljus med dålig uppmärksamhet mot korsningar samt för hög 

hastighet. Vid utryckningskörning gäller att polismannen ska iaktta särskild 
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försiktighet. Det vilar ett stort ansvar på föraren om han eller hon måste bryta mot 

trafikregler för att snabbt ta sig fram. När en polisbil kör med sirener och blåljus 

skall det uppfattas som en uppmaning till andra trafikanter att lämna fri väg för att 

underlätta för utryckningsfordonet. En polisbil som kör med sirener och blåljus 

behöver inte följa hastighetsbegränsningarna och det finns heller ingen övre gräns 

för hur fort en polisbil får köra. Det gäller att använda omdömet och anpassa farten 

och uppmärksamheten till väglaget och trafikintensiteten, särskilt om utryckningen 

sker i tätort. (Lundgren, 2007) 

Arbetsgivaren Polisen ska, som en del av arbetsmiljöarbetet, förebygga riskerna för 

att någon medarbetare kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Detta gäller 

även de risker som finns när polisen arbetar i trafiken. Polisen har därför fastställt en 

gemensam, intern, trafiksäkerhetspolicy för verksamheten. (Rikspolisstyrelsen, 

2006) Alla medarbetare inom polisen ska genom sin kompetens, sitt körsätt och 

övriga beteende alltid uppträda som föredömen i trafiken. Trafiksäkerhetspolicyn är 

enligt medförfattaren Claes- Erik Claesson, på god väg att följas av samtliga 

polismyndigheter i Sverige. 

1.2   Syfte 

Att kartlägga hur det ser ut på de tre utbildningsorterna i landet gällande 

trafikkompetens och säkerhetstänkande hos studenter vid polisbilskörning. Samt 

myndighetens arbete med vidareutbildning av aspiranter i utryckningsförarkursen ur 

ett säkerhetsperspektiv. 

1.3    Frågeställningar 

1. Hur realiserar utbildningsorterna sina kursplaner ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 

2. Hur är utryckningsförarutbildningen utformad i fråga om trafiksäkerhetstänkande 

på Sundsvalls polismyndighet i Västernorrlands Län  

3. Finns det några konkreta lösningar när det gäller att utveckla säkerhetstänkandet 

hos poliser i trafiken i allmänhet. 
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1.4     Avgränsningar 

Samtliga utbildningsorter, Polisutbildningen i Växjö, Polisutbildningen i Umeå samt 

Polishögskolan i Solna. Utryckningsförarutbildnings ansvarig, Sundsvalls 

polismyndighet i Västernorrlands Län.  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på frågan hur utbildningsorterna realiserar sina kursplaner ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv, ställdes fyra följd frågor genom intervju med ansvariga 

lärare för trafikmomentet från samtliga polisutbildningar. Mikael Törnlund, 

poliskommissarie Umeå, Stefan Rostedt, kommissarie Solna och Nils-Göran 

Strömberg, momentansvarig Växjö. 

1. Hur stor vikt läggs på begreppet säkerhetstänkande i Er kursplan 

2. Hur tycker Ni att Ni gör Era studenter medvetna i säkerhetstänkande 

3. Hur hjälper Ni studenter med eventuella problem i bilkörning 

4. Hur ser berörda lärares utbildning inom pedagogik ut 

För att få svar på frågorna hur utryckningsförarutbildningen är utformad i fråga om 

säkerhetstänkande, samt om det finns några konkreta lösningar när det gäller att utveckla 

säkerhetstänkandet hos poliser i allmänhet, ställdes fem följd frågor genom intervju med 

kurschef för utryckningsförarutbildningen, trafikavdelningen Sundsvall. Anders Klasson. 

1. Hur stor vikt läggs på begreppet säkerhetstänkande i Er kursplan 

2. Hur tycker Ni att Ni gör Era aspiranter medvetna i säkerhetstänkande 

3. Hjälper Ni aspiranter med eventuella problem i polisbilskörning, och hur går Ni 

då tillväga 

4. Hur utbildade är instruktörerna inom pedagogik 

5. Anser Ni att studenterna bör vara mer kunniga inom bilkörning innan de kommer 

till Er på utryckningsförarutbildningen 
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   2  Mentala förberedelser 

Kopplingen mellan mental förberedelse och utryckningskörning för en polis kan 

vara av betydelse när det gäller säkerhet och säkerhetstänkande. Det finns olika 

typer av förberedelse, vilka kortfattat redovisas nedan. Hämtat ur Nationell 

bastaktik.(Polishögskolan 2006).  

Mental förberedelse på lång sikt 

Mental förberedelse på lång sikt handlar om att systematiskt och långsiktigt bygga 

upp sin mentala förmåga för att på ett optimalt sätt hantera svåra situationer. Till 

exempel en utryckningskörning med hög prioritet. Med en mentalt väl förberedd 

polis menas en polis som lätt kan uppleva en inre kontroll och som har en extra 

resurs för oväntade mentala påfrestningar. Det centrala i handlandet i svåra 

situationer är människans tilltro till sina egna förmågor, det vill säga upplevelsen att 

kunna behärska situationen och påverka resultatet genom egna insatser. Denna 

förmåga kan tränas och utvecklas, bland annat genom att man riktar in sina tankar, 

tankebilder och tolkningar på det egna beteendet och hur man ser sig själv klara 

situationer.  

Mental förberedelse på kort sikt  

Är man bra mentalt förberedd kan man lättare plocka fram den optimala mentala 

styrkan när man behöver den. Forskning om mental träning påvisar hur en förbättrad 

mental styrka positivt påverkar individens sätt att uppfatta såväl enskilda pressande 

situationer i arbetet som pressade livssituationer över huvud taget. Den mentala 

förberedelsen på kort sikt påbörjas när polismannen startar sin operativa 

arbetsuppgift, till exempel när han bestämmer sig för att stoppa ett fordon eller när 

han beslutar om att köra med blåljus och sirener i en utryckningssituation.  
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3      Resultat 

Resultatet är en sammanställning av de frågor som ställts genom intervju med 

berörda personer och presenteras här under tre rubriker: Hur kursplanen realiseras, 

Utryckningsförarutbildningens utformning, samt, Konkreta lösningar. 

3.1 Hur kursplanen realiseras 

Hur kursplanen realiseras presenteras under fyra rubriker: Hur stor vikt läggs på 

begreppet säkerhetstänkande i Er studieplan, Hur tycker Ni att Ni gör er studenter 

medvetna i säkerhetstänkande, Hur hjälper Ni studenter med eventuella problem i 

bilkörning, samt, Hur ser berörda lärares utbildning inom pedagogik ut.  

Hur stor vikt läggs på begreppet säkerhetstänkande i Er studieplan  

Umeå.  

”Lärarlaget lägger stor vikt på säkerhet och vi har fullt stöd från ledningen. Vi sätter 

säkerhet i främsta rummet och arbetar effektivt med det som en röd tråd genom hela 

momentet. Vi anpassar övningarna genom att göra dem tekniskt lätta, kör på ställen 

där det är minimalt med trafik och gärna på torrt underlag. Vi arbetar utifrån en så 

kallad trappstegsmodell, där studenterna börjar med att köra i fordonspark där vi 

anser och belyser att hastigheten inte har stor betydelse, vidare kommer fordonsplats 

och sist omkörning.” 

PHS.  

”Vi arbetar mycket med tillsyn av fordon, ansvar gentemot att bryta mot 

bestämmelser samt att känna till och kunna fordonet som arbetsredskap.”  

Växjö. 

”Säkerhetstänkandet på polisutbildningen i Växjö är stort, vi tar upp ämnet i 

introduktionen till bilkörningen och i trafikkursen. Vi kör inte utan säkerhetsväst, 

går igenom fordonens säkerhetssystem och tar upp säkerhetstänkandet i stoppande 

av fordon. Poliser ska köra föredömligt och säkerheten för poliser går före 

tjänstenyttan. 
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 Hur tycker Ni att Ni gör Era studenter medvetna i säkerhetstänkande 

Umeå. 

”Vi har alltid en inledning och introduktion på momentet innan studenterna sätter 

sig i bilarna. Där informerar vi även muntligt vilka säkerhetsregler som gäller. Som 

det ser ut idag har vi teoriblocket under termin 3, och inte under termin 1, som vi 

kanske egentligen borde ha. Vi har valt att lägga mycket tid på praktiska moment, 

hade det funnits mer tid i utbildningsplanen till momentet skulle fler teoripass kunna 

läggas in. Nytt för oss på utbildningen i Umeå är att vi faktiskt har fått 42 timmar 

istället för 24, fast då är det utlagt under alla fyra terminer och studenterna är alltid 

minst två i varje bil, så det blir inte så mycket mer tid per student som man kan tro. 

Vi gjorde valet att dubbla de praktiska övningarna för studenterna då vi ansåg att det 

skulle göra stor skillnad med fler kör tillfällen.”  

PHS. 

”När det gäller undantagsbestämmelser så informeras varje student om risker och 

konsekvenser. Det finns alldeles för lite tid och för lite teori i undervisningen, 

dessutom har vi för många studenter per lärare. Att det är olika utbildning mellan 

distanseleverna och de som läser på skolan är inte alls en bra lösning. Det handlar 

om andra mål inför utryckningsutbildningen som är efterföljaren från grundkursen 

studenterna läser under utbildningen. Resterande ansvar ligger hos varje enskild 

myndighet.” 

Växjö. 

”I vår utbildning har vi en halv dag med träning i avancerad kurvteknik, broms och 

undanmanöver. Då får studenterna testa gränserna och använda sig av fordonens 

säkerhetssystem. 

Det är mycket viktigt att studenterna blir medvetna om riskerna och att de själva 

även har argument för säkerheten. Vi lärare har erfarenheten och till stora delar 

lyckas vi ge studenterna en riskmedvetenhet men att det alltid finns undantag, en del 

glömmer bort och en del har problem med sin attityd och tror sig vara bättre än de 

är.” 
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Hur hjälper Ni studenter med eventuella problem i bilkörning 

Umeå. 

”För de väldigt svaga studenterna finns det extra lektioner att få ta del av för att nå 

upp till de krav utbildningsplanen ställer. Studenter med problem får även 

möjligheten till handledning av flera olika lärare från momentet. Tanken är att man 

lättare ska kunna hjälpa studenten då flera lärare kan sätta sig och diskutera fram ett 

bra förslag som kan vara till god hjälp. 

 Svårigheten när en student visar en felaktig attityd känns extra besvärlig, de lyssnar 

inte på oss lärare och har oftast inte heller en sund inställning till bilkörning i 

allmänhet. Vad som egentligen krävs för studenter med olika problem inom 

momentet är tid. När man gett någon en extra uppgift att träna på inför till exempel 

ett sommaruppehåll, och studenten kommer tillbaka med en positiv och förändrad 

inställning efter att ha insett sina brister och faktiskt lagt ned tid på att träna, är en 

fantastisk känsla för oss lärare.” 

PHS 

”De studenter som inte lever upp till de krav som ställs, eventuellt på grund av för 

lite trafikundervisning sedan tidigare, eller som har attityds problem får tillsägelse 

av lärarna att bättra sig eller att öva mera. Tiden räcker inte till för extra hjälp.” 

Växjö. 

”Problemet är att många som kommer till polisutbildningen har liten erfarenhet av 

bilkörning och vi har inte den tid det skulle ta att ge de studenterna tillräckligt 

många mil bakom ratten.   

Studenterna ska vara väl förberedda för att kunna ta till sig utbildningen i 

utryckningskörning när de kommer till myndigheterna. Det är vårt mål tillsammans 

med kraven på säkerhetstänkande, effektivitet och föredömlighet.” 

Hur ser berörda lärares utbildning inom pedagogik ut 

Umeå 

”När det gäller lärarnas pedagogiska utbildning så har alla en instruktörsutbildning i 

grunden. Den innefattar bland annat lagstiftning, praktisk del med en teoretisk 

utbildning samt en pedagogisk del. Den pedagogiska delen tar upp hur man bland 

annat ska röra sig i klassrummet samt hur man ska stå vid tavlan, ingen del utöver 
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det. Därför frågar vi alltid studenterna hur de vill ha det, om vi ska prata under 

pågående körlektion eller efteråt, allt beroende på hur olika människor reagerar och 

kan hantera flera olika moment samtidigt. Vi snickrar ihop våra egna lösningar. Alla 

vi lärare brinner för det vi gör och det har stor betydelse i vår lärarroll.”  

PHS 

”Lärarna i momentet har den sedvanliga instruktörsutbildningen i grunden. Vid 

något tillfälle tidigare år har det funnits en trafikinspektör från vägverket på 

utbildningen som skulle vara till hjälp och kolla av hur studenternas körkunskaper 

såg ut. Det blev inget långvarigt projekt, då det snarare blev mer av ett 

konstaterande för många av studenterna att de inte skulle klara en uppkörning med 

deras dåvarande körkunskaper.” 

Växjö.                                                                                                            

”Lärarlaget består till 90 procent av polisinstruktörer som undervisat i bland annat 

utryckningskörning i många år, De har pedagogisk utbildning i sin 

länsinstruktörsutbildning och fyra stycken av oss har sju och en halv poäng 

pedagogisk utbildning på universitetsnivå.” 

 

3.2 Utryckningsförarutbildningens utformning  

Utryckningsförarutbildningens utformning presenteras under fem rubriker: Hur stor 

vikt läggs på begreppet säkerhetstänkande i Er kursplan, Hur tycker Ni att Ni gör 

Era aspiranter medvetna i säkerhetstänkande, Hjälper Ni aspiranter med eventuella 

problem i polisbilskörning, och hur går Ni då tillväga, Hur utbildade är 

instruktörerna inom pedagogik, samt, Anser Ni att aspiranterna bör vara mer 

kunniga innan de kommer till Er på utryckningsförarutbildningen. 

            Hur stor vikt läggs på begreppet säkerhetstänkande i Er kursplan 

”Utryckningskursen är sju dagar lång, mot tidigare fem, och det läggs stor vikt på 

säkerhetstänkande ur olika perspektiv. Det finns dock inga speciella punkter som 

aspiranterna går igenom dag för dag, men så snart det dyker upp ett exempel tas det 

upp och blir på så sätt inflätat in i undervisningen. Allt från nollvisionen, broms och 

stoppsträckor till ren skräck propaganda i form av bilder från olyckor med 
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utryckningsfordon visas för aspiranterna. Gärna nya ärenden och domslut för att ge 

en bra effekt.  Det är väldigt viktigt att förklara vikten av konsekvenserna som följer 

när en polisman gör sig vållande till vårdslöshet i trafik. Förutom att det kan handla 

om mycket pengar i reparationer för myndigheten, kan även kollegor och allmänhet 

komma till skada.” 

Hur tycker Ni att Ni gör Era aspiranter medvetna i säkerhetstänkande 

”Redan under dag ett på kursen går vi igenom samtliga angelägenhets grader, 

efterföljanden och prejanden rent teoretiskt. Vi pratar även mycket med varje 

aspirant mellan passen i bil. Vi får aldrig glömma bort att prioriteten och 

angelägenhetsgraden på utryckningarna inte spelar någon roll, vi ska alltid iaktta 

lika stor försiktighet oavsett angelägenhet. Det cirkulerar motsägande resonemang 

inom myndigheten som vi måste arbeta på för att få bort. 

Vi håller stenhårt på PR biten då det är viktigt hur allmänheten uppfattar 

polismyndighetens agerande. Varje månad inkommer ett flertal telefonsamtal till 

myndigheten angående poliser som kört opassande eller vårdslöst. Varken gående, 

boende längs med vägen eller djur ska behöva utsättas för onödig fara av polisen i 

trafiken.” 

Hjälper Ni aspiranter med eventuella problem i polisbilskörning, och hur går 

Ni då tillväga  

”Självklart gör vi allt vi kan för att få aspiranterna godkända. Det kan vara en stor 

spridning rent kunskapsmässigt, och vi försöker se till att samtliga hamnar på en 

”minsta nivå”. Skulle det behövas kan vi ibland lägga till en eller två dagar, på de 

sju som kursen egentligen är, för de aspiranter som behöver extra tid att klara 

proven. De som mot förmodan inte klarar sig blir således kuggade och får börja om 

vid nästa kurstillfälle.” 

Hur utbildade är instruktörerna inom pedagogik  

”Instruktörerna är fyra till antalet och alla har grundutbildning i säker körning. Det 

är en två veckors kurs där hälften av tiden består av en teoretisk samt en pedagogisk 

del. Även en halkutbildning med samma upplägg samt polisens mc utbildning står 
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på instruktörernas meritlista. Att ha intresse, fallenhet, erfarenhet inom ämnet och 

en utvecklad förmåga att hantera människor är viktigt för att kunna bli instruktör.”  

Anser Ni att aspiranterna bör vara mer kunniga innan de kommer till Er på 

utryckningsförarutbildningen 

”På frågan om studenterna bör vara mer kunniga innan de kommer hit så kan man 

säga att det borde vara fler timmar undervisning på PHS, och fler körda mil redan 

innan antagningen till PHS, men det går ganska bra ändå. Vi ser skillnad på 

aspiranter från olika utbildningsorter, helt klart. 

I Sundsvall har vi inte fler aspiranter än tio talet vid varje kurstillfälle, och kan 

således inte dela upp eleverna i mer specialiserade grupper efter erfarenhet och 

kunskap som man kan göra på andra ställen som Stockholm till exempel.” 

 

3.3 Konkreta lösningar 

Vidare anser Anders Klasson att ett utryckningsfordon som kommer fram dit det är 

planerat är en grundförutsättning för att kunna arbeta. Att det många gånger inte blir 

någon åtgärd när en polis åtalas för vårdslöshet i trafik, tycker Anders är 

förvånande. ”Förmodligen saknas det trafikintresse på politisk nivå, eller så törs 

man inte ingripa.” Säger han vidare. Möjligheten att dra tillbaka ett godkännande 

från utryckningsförarutbildningen finns numera, och det är närmaste avdelningschef 

samt trafikchef som kan utföra tillbakadragandet. Alternativen för berörd polisman 

kan bli att göra om kursen helt, eller stå sitt kast och aldrig köra utryckningsfordon 

igen. Allt beroende på beslut från ledningen. Det är enligt Anders Klasson ett 

realistiskt alternativ till konkreta lösningar för att utveckla säkerhetstänkandet hos 

poliser. 
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4 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet är en följd av intervjuer med valda lärare från de olika utbildningsorterna, 

av den anledningen att de hade det största ansvaret för momentet trafik, samt 

ansvarig instruktör från vald polismyndighet. Anledningen till valet av begränsning 

av intervjuer har att göra med rapportens något begränsade omfattning. Resultatet 

skulle med all säkerhet haft ett annorlunda utfall vid fler intervjuer av andra berörda 

personer inom ämnet trafik i polisutbildningen. Exempelvis från Rikspolisstyrelsen. 

Det finns även andra tillvägagångssätt för att framställa ett resultat, som till exempel 

att sända ut en enkät undersökning till olika polismyndigheter för att få en överblick 

över hur poliser själva uppfattar sitt eget trafiksäkerhetstänkande. Möjligen hade det 

gett ett annat utfall på resultatet.  

 

4.1 Resultatsammanfattning 

Det läggs stor vikt på säkerhet vid samtliga utbildningsorter. Däremot varierar 

arbetet med säkerhetstänkandet mellan utbildningarna till viss del. Umeå och Växjö 

verkar ha en fungerande strategi och liknande upplägg, medan Solna inte har samma 

möjligheter som övriga då antalet studenter är för många och tiden knapp. Det är ett 

stort problem som märkbart påverkar kvaliteten i utbildningen, då lärarna även är 

för få.   

Gemensamt för samtliga orter är det faktum att många studenter kommer till 

utbildningen med lite erfarenhet av bilkörning, och få körda mil. Sådana brister gör 

det svårare för lärarna att hinna reparera och utveckla, eftersom tiden helt enkelt inte 

räcker till. Umeå lägger ner mycket arbete på studenter som har svårigheter i 

bilkörning, genom att flera lärare kör med eleverna och tillsammans diskuterar 

elevernas problem för att lättare hitta lösningar. Studenterna kan även få ”hemläxa” 

över till exempel sommarlovet. Solna ger sina studenter tillsägelse att träna mer på 

egen hand, då det tyvärr inte finns tid eller möjlighet till extra hjälp. Hur Växjö gör 

mer exakt framkommer inte riktigt, men deras mål med studenterna är att de ska 

kunna ta till sig utryckningskursen senare ute på myndigheterna.  
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I Umeå har samtliga lärare instruktörsutbildning i grunden, och de har ett stort 

intresse för yrket. Växjös lärarlag består till 90 procent av polisinstruktörer som 

undervisat i bland annat utryckningskörning. De har pedagogisk utbildning i sin 

länsinstruktörsutbildning och fyra stycken poäng i pedagogisk utbildning på 

universitetsnivå. I Solna har lärarna i momentet den sedvanliga 

instruktörsutbildningen i grunden.  

Gällande polismyndigheten i Sundsvall och deras utryckningskurs, är säkerhet och 

säkerhetstänkande stort. Aspiranterna informeras redan dag ett om risker och 

konsekvenser. Skillnaden mellan grundutbildningen på polishögskolan och 

utryckningskursen, är att aspiranterna inte får hjälp i lika stor utsträckning. Klarar 

man inte proven blir man inte godkänd, och får komma tillbaka vid ett senare 

kurstillfälle. Målet är dock att samtliga aspiranter ska bli godkända, och därför har 

man lagt en ”lägsta nivå” som krav. För att lyckas kan de allra svagaste aspiranterna 

få en eller två extra dagar som läggs på de sju ordinarie.  

Instruktörerna i Sundsvall är fyra stycken och alla har grundutbildning i säker 

körning. Det är en två veckors kurs där hälften av tiden består av en teoretisk samt 

en pedagogisk del. Även en halkutbildning med samma upplägg samt polisens mc 

utbildning är något som samtliga instruktörer har. Att ha intresse, fallenhet, och 

erfarenhet inom ämnet är vikiga egenskaper samt att ha en utvecklad förmåga att 

hantera människor.  

Man tycker också att aspiranterna visar på stor variation i förkunskaper gällande 

bilkörning, och man kan se skillnad på aspiranter mellan respektive utbildningsorter. 

Umeå och Växjö är de orter som ligger bättre till i kunskapsnivå jämförelsevis med 

Solna, enligt kursansvarig instruktör i Sundsvall (Anders Klasson). 
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5 Diskussion 

Resultatet visar att utbildningsorterna skiljer sig när det gäller möjligheten till en 

grundläggande säkerhet i studenternas bilkörning. Anledningen till det verkar vara 

den stora tidsbrist som råder. Samtliga utbildningsorter vill ha mer tid till sin 

undervisning i ämnet trafik. Ingen dum idé med tanke på hur mycket tid en polis 

spenderar i fordon egentligen. Verkligheten ser ut som den gör, poliser gör sig 

ibland vållande till vårdslöshet i trafik och orsakar olyckor genom att köra utan 

tillräcklig uppmärksamhet och i hög hastighet. Ett utryckningsfordon gör större 

nytta om det kommer fram till den tänkta destinationen, inte halvvägs.  

Då det tillhör en stor del av polisen arbetsuppgifter att köra utryckningsfordon i 

trafiken anser jag att det borde ligga i Rikspolisstyrelsens och Polishögskolans 

intresse att värdera körutbildningen högre än den görs idag. Anledningen till varför 

många poliser saknar ett fullständigt säkerhetstänkande trafikmiljö, tror jag beror på 

en blandning mellan bristande grundkunskaper i bilkörning och en dålig attityd vid 

utryckningskörning/bilkörning i allmänhet.  

 5.1   Slutsatser och förslag 

Som jag ser det, gör samtliga lärare på PHS trafikmoment ett fantastiskt jobb med 

studenterna, problemet ligger i att det varken finns den tid eller det upplägg som 

faktiskt skulle behövas för många av dem. Det är inte praktiskt möjligt att 

genomföra en utbildning med stor spridning i förkunskaper och attityder på kort tid 

och få lärare. Trots att det ställs krav på körkort kommer många in på utbildningen 

med nytaget kort och ingen som helst erfarenhet av bilkörning, eller körda mil i 

bagaget. Tidsbristen är ett problem, och det är riktigt tråkigt att ledningen på 

Rikspolisstyrelsen inte gör något åt saken. Bilkörning är en stor del av många 

polismäns vardag, så varför inte satsa på grundutbildningen? Polishögskolan har 

gjort vissa ändringar i körutbildningen i form av att köra miljövänligt, men som jag 

ser på saken leder inte det fullt ut till att man blir en säkrare förare i det här fallet. 

Jag är medveten om att utbildningen vi får är en grund för utryckningsutbildningen 

senare ute på myndigheterna, och jag tycker därför att det är extra viktigt att de 
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svaga studenterna får den hjälp de behöver under utbildningen på PHS istället för att 

det senare ska få problem och klara sig med nöd och näppe vid utryckningskursen.  

Förutom brist med tid till momentet, kan jag personligen tycka att det finns för lite 

av den pedagogiska delen som är nog så viktig att belysa. För att komma åt en elev 

med problem i bilkörningens grunder, måste man som lärare komma ner på samma 

nivå, samtidigt som man måste se var man ska gå in och hjälpa till för att nå sitt mål 

så effektivt som möjligt. Det kanske inte räcker med att bara förklara en eller två 

gånger, och man måste alltid tänka sig in i den berördes situation som lärare. Skulle 

den delen fungera bättre tror jag att spridningen i kunskap mellan studenter skulle 

kunna minska. Möjligen skulle en mer djupgående pedagogisk utbildning vara ett 

alternativ. 

Många av lärarna är väldigt duktiga på det vad de gör, och man kan tycka att det 

inte skulle behövas någon hjälp överhuvudtaget när en student har kommit så långt 

som att bli intagen på utbildningen, men verkligheten ser annorlunda ut.   

 Att ändra intagningskraven när det gäller körkortsbehörighet och erfarenhet i 

bilkörning är förmodligen inte ett alternativ som det ser ut idag, och att skapa den 

tid som behövs till momentet skulle heller inte vara praktiskt genomförbart när 

utbildningen är så kort som den är samt att det finns många fler ämnen i 

utbildningen som är i behov av mer tid och resurser. 

Utbildningsorterna själva skulle kunna göra en kraftansträngning och inventera sina 

studieplaner när det handlar om kvaliteten i säkerhetsfrågan. Att man mer utförlig i 

studieplanen visar hur vida man teoretiskt och praktiskt informerar studenterna i 

säkerhet, och att man helt enkelt ser över hur man ska gå tillväga för att samla sina 

studenter om man har en stor spridning i kunnande.  

Poliser tillbringar mycket av sin verksamma tid åt bilkörning, det borde inte vara så 

svårt att inse att det ges alldeles för lite tid till trafikmomentet i grundutbildningen. 

Att Sverige sedan har en av Europas bästa trafikundervisning när det gäller 

körkortsutbildning spelar inte så stor roll i det här fallet när ingen människa är den 

andra lik.  
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