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SAMMANFATTNING 
 
Dagens polisutbildningsförordning är från 1998. Den 16:e april 2008 presenterade 
polisutbildningsutredningen sina förslag för en förändrad polisutbildning för Justitieminister Beatrice 
Ask. Hur har kraven sett ut inför arbetet med att förändra dagens polisutbildning och hur har 
tankegångarna gått på landets polismyndigheter? Resultaten jag fått fram visar att den framtida 
polisen kommer att se någorlunda annorlunda ut än vad dagens nyexaminerande polisstudenter gör.  
Mina resultat visar också att den volymökning som skett i och med Alliansens vallöfte av ökat antal 
poliser, har lett till organisatoriska och ekonomiska förändringar inom polisen. 
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FÖRORD 
 

Jag skulle vilja tacka alla de som har bidragit till denna uppsats. 
 
Ett stort tack till alla de respondenter som besvarat mina enkäter samt telefonintervjuer. 
 
Jag vill även tacka min opponentgrupp för värdefulla tips och kommentarer samt min handledare 
Bertil Hammarberg som bistått med värdefull vägledning. 
 
Ett extra tack till Cecilia Hallstensson som har hjälpt till med korrekturläsningen under arbetets gång. 
 
 
 
Umeå, den 26 april 2008. 
 
 
 
_______________________________ 
Daniel Hattenbach 
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1. INLEDNING 

I mitt inledande kapitel ger jag läsaren en bakomliggande orsak till problemet, problemformulering 
och syfte.  I problemformuleringen redovisar jag de frågeställningar jag ska besvara för att uppnå 
syftet. 

1.1 Problembakgrund 
När Alliansen vann regeringsvalet 2006, var ett av deras vallöften att öka antalet poliser från dagens 
17 000 stycken till 20 000 stycken till år 2010 (Allians för Sverige, 2006). Löftet började infrias 
hösten 2007 på alla landets polisutbildningar genom att intaget temporärt ökade, detta med hjälp av 
Rikspolisstyrelsen som ansvarar för rekryteringen till polisutbildningen. Sedan dess har antalet 
studenter ökat med cirka 70 procent, detta för att tillgodose vallöftet men också för att täcka upp 
polisens pensionsavgångar. Den temporära ökningen kallas av landets polisutbildningar ”puckeln” 
(Intrapolis, 2008-03-04).  
 
Innan Alliansen vann valet 2006 tillsatte den dåvarande regeringen, genom ett beslut som togs den 26 
januari 2006, en utredning ledd av Agneta Stark. Utredningen hade som uppgift att lämna förslag till 
hur polisutbildningen helt eller delvis skulle kunna omvandlas till en högskoleutbildning. Den 
nuvarande regeringen lade dock ned utredningen den 21 december 2006 (Justitiedepartementet, 2006), 
en månad innan utredningen skulle presentera sitt resultat. Detta gjordes med argumentet att man ville 
göra en förutsättningslös analys av vad den framtida polisutbildningen bör innehålla, bland annat 
avseende kompetensfrågor och utbildningens innehåll (Regeringen, 2007).  
 
Polisutbildningsutredningen med Agneta Stark i spetsen fick lämna en skriftlig sammanställning av 
grundmaterialet till regeringen men inga förslag lämnades. Agneta Stark presenterade dock några 
slutsatser av arbetet där den ena var att polisutbildningen skulle förlängas från två år till tre år. Detta 
för att kraven på dagens poliser har ökat på grund av ett mer komplext samhälle som lett till nya typer 
av brottslighet, men också för att höja statusen på utbildningen. (Göteborgsposten, 2006) 
 
Förslaget att öka utbildningstiden från två år till tre år och samtidigt öka antalet poliser går dessvärre 
inte ihop, inte om man vill uppfylla målet med 20 000 stycken poliser till år 2010. Något av 
alternativen måste således tas bort.  Att omvandla polisutbildningen till en högskoleutbildning som i 
praktiken betyder tre års utbildning skjuts på framtiden. (Göteborgsposten, 2006) 
 
Polisutbildningen kommer i någon form att göras om, detta har regeringen indirekt sagt genom de 
utredningar som gjorts om polisutbildningen. Tar man också hänsyn till att 
polisutbildningsförordningen är från 1998 och att den gamla polisutbildningsutredningen ersattes av 
en ny, så kommer vi i framtiden se en ny typ av polisutbildning, formade av andra krav och 
förutsättningar än dagens polisutbildning.  

1.2 Problemformulering 
Ovanstående problembakgrund har resulterat i följande frågeställningar: 
 

• Hur kommer polisutbildningen att se ut i framtiden? 
• Hur kommer organisationen inom polisen klara den ökade anstormningen av nyutbildade 

poliser? 
 
Dessa frågeställningar kommer att besvaras utifrån litteraturstudier men också genom kvalitativa 
undersökningar med hjälp av semistandardiserade intervjuer. 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en bättre uppfattning av hur polisen kan komma att se ut i framtiden, 
både när det gäller organisationen men också vilka de blivande kollegorna blir i termer av krav och 
utbildning. 
 

2. METOD 

I kapitlet som följer beskriver jag olika metoder och tillvägagångssätt som sedan ligger till grund för 
valet av metod i uppsatsen. Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri (data) om verkligheten och 
därmed ett hjälpmedel för att beskriva empirin. Metod är inte bara ett verktyg för att samla in data 
utan det utgör även tillvägagångssättet för hur empirin behandlas samt de slutsatser som ligger till 
grund utifrån den insamlade data. 
 
Jag har valt att samla in data genom enkäter samt intervjuer. När det gäller valet av enkäter var det för 
att samla in kvantitativt medans intervjuerna var för att samla in kvalitativt. Denna typ av insamling 
kallas primärdata då det innebär insamlande av ny data som inte tidigare har samlats in. All övrig 
information jag samlat in från artiklar, rapporter eller betänkanden, kallas för sekundär data. Det vill 
säga data som redan skrivits om ämnet eller runt omkring det ämne jag valt att skriva om. (Lundahl 
och Skärvad, 1999) 
 
Urvalet för de respondenter som skulle besvara enkäten (se bilaga 1) var poliser som arbetar med 
rekrytering samt anställda inom ekonomi på respektive myndigheter. Beroende på de svar jag fick på 
enkäten, valdes ett fåtal ut för en efterföljande intervju för att få en djupare diskussion om ämnet samt 
få personligare svar på mina frågeställningar. Då närmare 80 % av de personer jag intervjuade ville 
vara anonyma, valde jag att låta alla respondenter vara anonyma. Detta har jag gjort genom att 
maskera länen där respondenterna jobbar i, med en bokstavskombination som enbart jag känner till. 
Dessa intervjuer spelade jag in för att inte missa någon viktig information från respondenterna.  
 
Efter att ha genomfört alla intervjuer, transkriberade jag dessa samt läste igenom mina anteckningar. 
Jag märkte då att jag fått väldigt mycket information som var intressant för min studie men även en 
hel del som var irrelevant för att besvara syftet med undersökningen. Därefter sammanfattade och 
citerade jag de uttalanden som jag ansåg var viktiga för att styrka resultatet. Den information som jag 
inte tagit med i resultatet är således sådant som inte varit relevant för undersökningen.  
 

3. TEORI 

I följande avsnitt har jag för avsikt att presentera den teori som ligger till grund för att jag ska kunna 
besvara de frågeställningar som uppsatsen berör. Den teoretiska referensramen är sammanställd 
utifrån fakta hämtad från litteratur, rapporter, vetenskapliga artiklar, artiklar samt elektroniska 
källor.  

3.1 Polisens grundutbildning  
Det rådande polisprogrammet tillkom år 1998 och bedrivs enligt bestämmelser i 
polisutbildningsförordningen. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier som endast till vissa delar 
inkluderar sådana kurser som kan jämföras med högskolans utbildningar. Utbildningen använder sig 
av problembaserad metodik och olika ämnena integreras. Under hela utbildningstiden varvas teori 
med praktiska övningar. Utbildning av poliser bedrivs vid Polishögskolan i Solna samt i form av 
uppdragsutbildning vid Umeå universitet och Växjö universitet, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. 
(SOU, 2007) 
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Sedan 2002 finns det även möjlighet att genomgå polisutbildningen på distans. Distansutbildningen 
innehåller samma kurser som det vanliga polisprogrammet. Huvudansvarig för utbildningen är 
Polishögskolan i Solna, medan de lokala polismyndigheterna svarar för det mesta av den praktiska 
träningen i färdighetsämnen, som till exempelvis självskydd, vapenhantering och bilkörning. (Ibid) 
 
Efter avlagd polisexamen har eleverna möjlighet att söka betald handledar ledd praktikutbildning som 
aspirant vid en polismyndighet. Efter sex månaders godkänd tjänst anställs aspiranten som polis. 
Under de inledande två studieåren har den studerande möjligheten att ansöka om studiemedel. Under 
de avslutande sex månaderna under praktikutbildningen har aspiranterna en tidsbegränsad anställning 
vid polismyndigheterna och får så kallad aspirantlön av anställande myndighet. (Ibid) 

3.2 Rekrytering  
Rikspolisstyrelsen ansvarar för rekryteringen av studenter till polisutbildningen och samverkar i det 
arbetet med polismyndigheterna. I syfte att få en jämnare könsfördelning samt för att öka den etniska 
mångfalden vid rekryteringen, infördes 1998 central rekrytering med hjälp av Pliktverket. Rekrytering 
och urval till distansutbildningen görs på samma sätt som uttagning till de övriga utbildningarna. 
(Ibid) 
 
Behörighetskraven för antagning till polisutbildningen är relativt omfattande. Den sökande bedöms 
bland annat efter sin personlighet. Sökanden skall enligt Rikspolisstyrelsens krav vara vidsynt, 
tolerant, stresstålig, ärlig, harmonisk och serviceinriktad. Han eller hon skall dessutom ha ett sunt 
levnadssätt med god rättsuppfattning och ett stabilt psyke. I övrigt krävs grundläggande behörighet för 
högskolestudier samt särskild behörighet i svenska, historia och samhällskunskap. Den sökande skall 
ha genomfört högskoleprovet alternativt ha 20 poäng från högskolestudier. Vidare krävs att den 
sökande är minst 20 år gammal och svensk medborgare, har körkort för bil, har normal fysisk 
förmåga, är simkunnig, har normalt färgseende samt har fullgod hörsel. För behörighet medges endast 
en mindre korrigering av eventuellt synfel. (Ibid) 
 
Varje polismyndighet kallar de sökande som bor i länet till prov i det svenska språket och samtal. 
Därefter görs ett urval. De sökande som bedöms vara mest konkurrenskraftiga kallas även till de 
fysiska testerna. De fysiska testerna genomförs på fyra till sex platser i Sverige och innehåller 
konditionstest, koordinationstest samt styrkeprov. I det sista steget i processen kallas de sökande till 
ytterligare tester och intervjuer. Här ingår uppsatsskrivning, läkarundersökning, psykologisk 
bedömning, begåvnings- och anlagstest samt en avslutande intervju. Rikspolisstyrelsen fattar sedan 
det avgörande beslut om den sökande skall antas eller ej. (Ibid) 

3.3 Studentvolymer 
Mellan år 2007 och 2008 har antalet platser på polisutbildningarna runt om i landet ökat med cirka 70 
%. Anledningen är regeringens målsättning att öka antalet poliser i Sverige från dagens 17 500 poliser 
till 20 000 poliser år 2010. Under 2000-talet har antalet utbildningsplatser varierat en del, i snitt har 
polisutbildningen i Sörentorp tagit in cirka 240 studenter per termin. Motsvarande siffra för 
polisutbildningen i Umeå ligger på 96 samt i Växjö på 144. Rikspolisstyrelsen diskuterar nu med de 
olika utbildningsorterna att minska ner antalet studenter till de volymer som var aktuella innan den 
stora volymökningen som startade hösten 2007. (Intrapolis, 2008-03-04) 

3.4 Utredningen om den framtida polisutbildningen 
Regeringen beslutade den 21 december 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna  
förslag på hur den nuvarande polisutbildningen bör reformeras. Uppdraget innebär att utredaren skall 
genomföra en granskning av dagens polisutbildning gällande antagningskrav, rekryteringsprocess och 
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grund- och vidareutbildningen. Därefter skall utredaren lämna eventuella förslag till hur 
polisutbildningen bör reformeras och hur förändringarna skall genomföras. (SOU, 2007) 
 
Utredaren har genom ett delbetänkande identifierat framtida drivkrafter som kan påverka kraven som 
idag ställs på polisen. Dessa faktorer är: 
 

• En allt äldre befolkning 
• Glesare glesbygd med en ökad koncentration av äldre befolkning 
• Fortsatt segregation 
• Fortsatt globalisering och internationalisering med ökad rörlighet till följd 
• Medborgarna kommer att ställa högre krav 
• Hotbilderna blir fler 
• Nya typer av brott, mest på grund av teknisk utveckling 
• Den forensiska utvecklingen fortsätter 

(Ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Faktorer som påverkar den framtida polisverksamheten. (SOU, 2007) 
 
Polisen måste därför, enligt utredaren, i större utsträckning än vad som sker i dag, arbeta för att öka 
mångfalden genom att rekrytera in flera kvinnor och fler personer med etnisk bakgrund till polisyrket. 
Framförallt efterfrågas personer med bredare kompetens än den rent polisiära. Det handlar om 
personer med specialistkunskap inom olika områden som till exempel teknologi, it och ekonomi. På 
så sätt kan polisen enligt utredaren lösa vissa arbetsuppgifter på ett mer optimalt sätt. (SOU, 2007) 
 
På sikt kommer begränsade ekonomiska medel ställa krav på ökade rationaliseringar och  
effektiviseringar. Polisen kommer i det sammanhanget att behöva förbättra sin utvecklingskraft. I ett 
förhållandevis litet land som Sverige kan en hög grad av specialisering på sikt knappast upprätthållas 
på mer än några få platser. Dessa platser kommer då vara storstadsregioner enligt utredaren. (SOU, 
2007) 
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Utredaren trycker extra mycket på några specifika krav som kommer att ha stor betydelse i framtiden. 
Nämligen kraven som ställs på det brottsförebyggande arbetet och på utredningsverksamheten. När 
det gäller att bedriva ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete krävs att det bedrivs forskning på 
detta område och att denna forskning diskuteras och används i polisens verksamhet. Polisen måste 
därtill ständigt utvärdera den egna verksamheten i syfte att identifiera framgångsrika angreppssätt och 
metoder.  (Ibid) 
 
Gällande kraven på utredningsverksamheten är det att rätt utbildad och erfaren personal snabbt sätts in 
i utredningsarbetet, detta är enligt utredaren nyckeln till framgång i utredningsarbetet. Därför är 
specialisering ett måste för att möta kraven på professionalism och för att uppnå bästa möjliga 
utredningsarbete. Vidare gör utredaren gällande att polisen måste ges förutsättningar att utveckla sin 
kompetens, verksamhet och organisation i takt med att omvärlden förändras. (Ibid) 

3.5 Det ekonomiska läget 

3.5.1 Ekonomi  
Under större delen av 1990-talet låg anslagen till polisen på en relativt jämn nivå med drygt 10 
miljarder kr i årligt anslag, med undantag för budgetåret 1993/-94. Sedan år 1998 har anslagen dock 
gradvis ökat från 10,7 miljarder kr till dagens nivå på drygt 16,7 miljarder kr för år 2007. (SOU, 
2007) 
 
Rikspolisstyrelsen bedömer att polisen under 2008 och 2009 kommer att klara av att genomföra 
verksamheten inom de befintliga ekonomiska ramarna. Rikspolisstyrelsen begär dock anslag på 17,6 
miljarder för 2009, för 2010 på 18,4 miljarder och för 2011 på 19,7 miljarder kronor. Samtidigt så 
stoppas drygt hundra projekt av tf rikspolischef Bengt Svensson i samband med att Rikspolisstyrelsen 
verksamhetsplan och budget för 2008 blev klar. Kvar blir cirka 50 av Rikspolisstyrelsens 
utvecklingsprojekt och aktiviteter. (Svensk Polis nr 2, 2008) 

3.5.2 Nedskärningsprocess 
En nedskärningsprocess kan bero på många olika faktorer som till exempel att en myndighet måste 
minska sina kostnader eller att myndigheten måste bli effektivare. Det vanligaste sättet att dra ner 
kostnader är att minska ner personalstyrkan. Myndigheternas men framförallt företagens ambition är 
att ”producera mer till lägre kostnad”. (Applebaum & Donia, 1998)  

3.5.3 Organisation 
För att definiera vad en organisation är, så har jag utgått från följande citat: 
 
 ”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av personer, vilket 

har syftet att nå vissa mål.” 
 

(Abrahamsson & Andersson, 1997:25) 
 
Abrahamsson & Andersson (1997) anger också följande fyra punkter som gemensamma drag hos en 
organisation: 
 

• Organisationer har inrättats för att uppnå mål.  
 

• Organisationer är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner.  
• Organisationer är medvetet strukturerade och noga koordinerade.  
• Organisationer existerar som en del av en större social omgivning. 

 
(Abrahamsson & Andersson, 1997) 
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3.6 Ny kunskap att ta med sig i framtiden 

3.6.1 Lärande 
Idag är det närmaste självklart att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren. Tvärtom 
betraktas lärande numera allmänt som en livslång process. Jag har valt att definiera lärande genom 
följande citat:  
  
 ”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett 

resultat av individens samspel med sin omgivning.” 
 

(Ellström, 1992:67) 
 
Ellström (1992) menar med denna definition två saker:  
 

1. Vad som förändras hos individen, det vill säga vad som lärs.  
2. Karaktären av individens samspel med omgivningen, det vill säga hur lärandet sker. 

3.6.2 Erfarenhetsbaserat lärande  
Vi lär oss till största delen genom våra erfarenheter, det är därför viktigt att inte glömma bort 
erfarenheter när man talar om lärande. Varje erfarenhet kan ge oss en ny möjlighet till lärande. Vi bär 
med oss tidigare erfarenheter som kan vara både positiva eller negativa. Dessa faktorer påverkar hur 
vi tar till oss nya erfarenheter, vilket i sin tur påverkar hur vi betraktar den nya kunskapen. (Boud, 
Cohen & Walker, 1985)   
 
Kolb (1984) har valt att definiera erfarenhetsbaserat lärande på följande sätt:  
 
 ”The process whereby knowledge is created through the transformation of 

experience.” 
 

(Kolb, 1984:38) 
 
Kolb (1984) förklarar att denna definition betonar tre kritiska aspekter gällande inlärningsprocessen. 
 

1. Betydelsen av anpassning och inlärning i motsats till innehåll och resultat.  
2. Kunskap är en process i fortlöpande förvandling och inte en konstant enhet som kan 

anförskaffas eller överföras.  
3. Subjektiva och objektiva erfarenheter kan omvandlas med hjälp av lärande.  

3.6.3 Reflektion 
Erfarenheten i sig är inte ett tillräckligt underlag för lärandet, utan lärande blir först möjligt när 
individen reflekterar. Att reflektera är en mänsklig företeelse där individer återspeglar sina 
erfarenheter, funderar över den och sedan analyserar den. För att en reflektion ska bli lärande måste 
reflektionen oftast vara en medveten reflektion, en reflektion kan både vara medveten och omedveten. 
Den omedvetna reflektionen tillåter inte individen att göra aktiva och avsiktliga beslut om sitt lärande. 
När en reflektion sker i samband med ett lärande, sker känslomässiga och intellektuella aktiviteter 
kring erfarenheten som hos individen leder till nya värderingar och förståelse. (Boud, Cohen &  
Walker, 1985) 

3.6.4 Tyst kunskap som försvinner 
En viktig faktor för vad poliser presterar är kunskap. Stefan Holgersson definierar olika typer av 
kunskap, men framförallt lyfter Holgersson fram så kallad tyst kunskap. Det handlar om 
erfarenhetsbaserad kunskap, till exempel hur man på bästa sättet tar fast någon som ägnar sig åt 
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skadegörelse eller hur man på bästa möjliga sätt tar hand om en psykisk sjuk människa. (SvD, 2008-
03-05) 
 
Stefan Holgersson menar också att det inte finns någon yrkesmässig hantering av tyst kunskap och när 
duktiga poliser går i pension så försvinner också deras mångåriga erfarenhet och gedigna kunskap på 
det polisiära området. (Ibid) 
 

4. RESULTAT 

I det här avsnittet kommer jag att presentera mitt resultat från intervjuerna. Jag har delat in empirin 
under rubrikerna polisutbildningens framtid och polisorganisationens framtid. 

4.1 Polisutbildningens framtid 
Flera respondenter tror att polisutbildningen kommer att förlängas från 2 år till 3 år. Tydligast 
märks det genom detta uttalande: 
 
”Utbildningen kommer nog att förlängas, mycket tack vare den komplexa värld vi lever i och de krav 
som samhället kräver utav oss poliser.” – Rekryterare i XY län 
 
Genom uttalandet berör respondenten även ämnet krav, ett ämne många olika respondenter 
pratade varmt om: 
 
”Kraven som ställts upp har varit bra, vi har fått fram massa bra poliser… men nu kanske är det hög 
tid att finjustera dem lite grann.” – Rekryterare i XX län 
 
”Krav är något både positivt och negativt, positivt för att vi får fram de människor vi vill rekrytera och 
negativt om kraven inte ändras allteftersom tiden går.” – Rekryterare i XY län 
 
På svaret om kraven kommer att ändras och på vilket sätt sa en av respondenterna följande: 
 
”Troligtvis kommer vi att lägga mera energi på att rekrytera etnisk mångfald och att rekrytera flera 
kvinnor till polisyrket, två grupper som redan idag är svåra att rekrytera ifrån.” – Rekryterare i XZ län 
 
Vid en uppföljning på varför dessa grupper är svåra att rekrytera ifrån, svarade rekryteraren i 
XZ län: 
 
”Vi ser vid varje rekryteringstillfälle att dessa två grupper är svårast att rekrytera ifrån, detta på grund 
att så få söker från dessa grupper.” 
 
På frågan om hur polisutbildningen kommer att se ut i framtiden så hoppas en rekryterare att 
flera praktiska moment förs in på schemat, 
 
”Förhoppningsvis får vi se en polisutbildning där mer praktik står på schemat!” – Rekryterare i XÅ 
län 
 
 
En uppfattning som delades av rekryteraren i XX län: 
 
”De polisstudenter som tar examen idag är jätteduktiga på det teorietiska men är sämre på den 
praktiska, så mer praktiska moment under utbildningen hade varit önskvärt.” 
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Om det kommer att bli A-lag och B-lag om utbildningen förlängs tycks inte respondenterna 
tycka: 
 
”Varför skulle det bli två olika lag bara för utbildningstiden förlängs? Huvudsaken är att människor 
fortfarande söker till polisyrket och vill studera de år som krävs. ” – Rekryterare i XÄ län 
 
En annan respondent tyckte:  
 
”Kanske, men det beror på massa olika faktorer om det skulle bli så i så fall. Till exempel om den som 
gick det nya utbildningssystemet fick högskolestatus och inte dem som gått utbildningen innan.” – 
Rekryterare i XZ län 
 
På frågan om fler polisaspiranter kommer att hamna på orter där polisaspiranter i vanliga fall 
inte söker sig till säger rekryteraren i XX län: 
 
”Visst kommer vi att se mer av det, vi har redan nu bekymmer att lova polisstudenter vissa orter. 
Detta på grund att det antingen råder anställningsstopp eller att vi måste ha poliser på en viss ort.” 
 
Att detta skulle vara ett storstadsproblem kontra glesbygdsproblem antyder följande rekryterare från 
XZ län. 
 
”Vi behöver så många studenter som möjligt för att fylla vårt behov.” 

4.2 Polisorganisationens framtid 
Att fler poliser kommer att anställas vet alla de respondenter jag pratat med: 
 
”Vi har aldrig rekryterat så här många människor till polisyrket förut, och det märks ute i 
organisationen att vi kommer få fler medarbetare också.” – Rekryterare i XÄ län 
 
Vid samtal med personalhandläggare och controllers runt om i landet, säger samtliga av dessa 
respondenter att de vet om att fler polisaspiranter kommer att tas emot i deras myndighet.  
 
De som har arbetsfunktionen controllers påpekade snabbt den knappa ekonomin som råder och hur 
det sparas runt om i landets polismyndigheter. Om det kommer att skjutas till mer pengar till 
verksamheten för att kunna ta hand om fler polisaspiranter vet ingen i dagsläget av de controllers jag 
pratat med. De har vidtagit åtgärder för att underlätta nyanställning. Pengar sparas genom att man inte 
genomför vissa investeringar.  
”Vi har hållit inne vissa pengar som egentligen skulle ha gått till andra ändamål.” – Controller i XZ 
län 
  
Om det kan bli tal om att sparka civilanställda vet ingen i dagsläget, utan det beror helt och 
hållet vilken budget polisen får för år 2009 och framåt. 
 
”Redan nu förs diskussioner hur man ska minska kostnaderna för att tillgodose det framtida 
lönebehovet. Uppskjutna investeringar och stoppade projekt är några av lösningarna, alternativt se 
över det civila behovet.” – Controller i XX län 
 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I det här kapitlet ska jag analysera och diskutera den data jag samlat och därefter försöka koppla 
empirin till den teori som är presenterad i tidigare kapitel. Därefter presenterar jag de slutsatser som 
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jag har dragit utifrån analysen. För att behålla den röda tråden utgår jag från 
problemformuleringens två frågeställningar. 

5.1 Hur kommer polisutbildningen att se ut i framtiden? 
Utifrån de respondenter jag pratat med så tror de flesta att polisutbildningen kommer att förlängas från 
två år till tre år. Detta ligger i linje med den nuvarande utredningen om polisutbildningen som leds av 
Anders Danielsson, där han vill se mer specialisering inom polisen i framtiden. Danielsson menar att 
en ökad tillgång till mer specialistkunskap inom polismyndigheten, kan komma att underlätta vissa 
typer av utredningar. Denna specialistkunskap kan även komma att behövas på grund av nya typer av 
brott som uppstår i samhället. 
 
Vi kommer troligtvis också se en ny kravprofil av de framtida polisstudenter som kommer att antas 
till polisutbildningen, detta enligt både respondenter och det delbetänkande som utredaren Anders 
Danielsson med flera har skrivit. Det kommer nog inte bli några större förändringar från dagens 
kravprofil, men troligtvis kommer akademiska förkunskaper i större utsträckning att efterfrågas för att 
bli antagen till polisutbildningen i framtiden.  
 
Att erhålla högskolestatus för polisutbildningen är en fråga som många runt om i landet driver hårt. 
Detta är viktigt utifrån många aspekter. Från Polisförbundets sida handlar det om att kunna förhandla 
fram bättre löner för sina medlemmar.  Exempelvis för polisforskaren Stefan Holgersson, kan 
högskolestatus för polisutbildningen innebära att forskning kan bedrivas utifrån högskoleverkets 
föreskrifter och att det blir lättare att erhålla ekonomiska medel för att bedriva forskningen. Tyst 
kunskap skulle då i så fall kunna dokumenteras och analyseras för att skapa nya metoder att 
effektivisera det praktiska polisarbetet som såväl utredningsmetoder. 

5.2 Hur kommer organisationen inom polisen klara den ökade anstormningen av 
nyutbildade poliser? 
Enligt de respondenter jag varit i kontakt med, verkar det som stora delar av organisationen inom 
polisen gjort sitt bästa för att klara den ökade anstormningen av polisaspiranter som kommer att ske 
sommaren 2009. Allt ifrån att planera aspiranthandledare till att ha råd att kunna anställa flera 
polisaspiranter. Till exempel vetskapen om att det krävs fler aspiranthandledare ger myndigheterna 
ute i landet den tid som krävs för att utbilda flera sådana. Likaså vetskapen att flera polisaspiranter 
kommer till en viss myndighet, något som flertalet respondenter säger sig känna till. 
 
För att lösa den framtida lönefrågan, har Rikspolisstyrelsen gjort besparningar. Enligt Leif Hagberg på 
RPS Controller avdelning har polisen 664 miljoner kronor sparade från 2007 in i 2008 (Intrapolis, 
2008-03-25). Förutom att spara pengar har Rikspolisstyrelsen begärt ett anslag på 17,6 miljarder 
kronor för år 2009, men det är upp till Regeringen att besluta om så blir fallet. Skulle anslaget inte gå 
igenom kan en långvarig nedskärningsprocess ske inom polisen på grund att det inte finns tillräckligt 
med ekonomiska medel för att täcka de kostnader som uppstått tack vare att man måste ta emot nya 
polisaspiranter. 
 
Nedskärningarna kan ledda till att man återigen avskedar civilanställda som gör ett utmärkt arbete och 
sätter poliser på deras platser. Frågan är då om regeringens mål på 20 000 poliser i yttre tjänst år 2010 
bara kommer att vara en siffra som stämmer överrens med målet, eller om målet även blir fysiskt 
verkligt? 
 
Förutom fler poliser i inre tjänst, kan nedskärningar och strävan efter att effektivisera myndigheterna 
leda till andra problem som kan vara svårare för Rikspolisstyrelsen att hantera. Bristande motivation 
att jobba som polis kan vara ett av dem. Stefan Holgersson har satt ner nio punkter på pränt som 
påverkar polisers motivation för sitt arbete. Att inte ha de ekonomiska medlen för att kunna utföra ett 
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bra polisarbete är ytterligare en viktig punkt som kan leda till att poliser söker sig till andra arbeten 
inom myndigheten eller rentav slutar för en attraktivare tjänst i den privata sektorn. 
 

6. SLUTSATS 

Nedan följer en diskussion där jag presenterar mina egna personliga reflektioner angående min 
problemformulering och mitt syfte, kopplat till empirin.  
 
Vi kommer att se en förändring av den polisutbildningen vi idag är vana att se. Kraven och omvärlden 
har förändrats och därmed måste utbildningen följa efter för att möta efterfrågan på den polis 
framtiden kommer att kräva. Exakt hur den nya polisutbildningen kommer se ut är det svårt att sia om, 
den kommer att förändras till det bättre och innebära större möjligheter än innan. Studenter kan 
förhoppningsvis välja inriktningsår med hjälp av en förlängd utbildning från 2 år till 3 år. 
Polisforskning kan ske i allt större utsträckning under Högskoleverkets översyn och samla in den tysta 
kunskap som allt eftersom försvinner, men framförallt kan kanske lönen höjas några kronor med 
motivering att polisutbildningen fått högskolestatus. 
 
En av de stora utmaningarna för Rikspolisstyrelsen, men också från en utav polisens kravställare –  
regeringen – kommer att vara att behålla de poliser man anställt. Det är alltid enkelt att rekrytera och 
anställa människor till ett populärt yrke, men vad händer när vinden vänder och motivationen bland de 
anställda minskar. Ska man rekrytera och anställa ännu mer för att täcka upp tappet? Att arbeta för att 
motverka de faktorer som minskar polisers motivation är enligt mig en av de viktigaste uppgifterna 
för Rikspolisstyrelsen. Om inte, kommer vi nog se en ond cirkel och allt färre poliser i yttre tjänst. 
Något den främsta och största kravställaren – medborgarna – idag kräver och kommer i allt större 
grad kommer att kräva i framtiden. 

6.1 Epilog 
Den 16:e april 2008 lämnade Anders Danielsson över polisutbildningsutredningen till 
justitieministern. Huvuddragen i utredningen ser ut som följande: 
 

• Utredningen föreslår att dagens grundutbildning ersätts med en treårig högskoleutbildning 
som leder till en ny högskoleexamen, en polisexamen. 

• Dagens krav på svenskt medborgarskap, fysiska prov, krav på personliga egenskaper och 
godkänt svenskaprov kan slopas enligt utredningen. 

• Utbildningen föreslås innehålla två praktikterminer. 
• För att tillgodose behovet av specialister inom polisen föreslår utredningen även en ettårig 

utbildning som leder till en specialistpolisexamen.  
 

(SOU, 2008) 
 

Varför har då utredningen kommit fram till dessa förslag? Detta är på grund av brister utredningen 
funnit: 
 
Gällande att slopa vissa krav har utredningen funnit brister i rekryteringen. Genom att slopa vissa krav 
underlättar man för kvinnor och invandrare att bli poliser enligt utredningen. Polisutbildningen är  
dessutom en av de få utbildningar i landet om att ha bland annat fysiska tester och språkkrav. Övriga 
jämförbara utbildningar (sjuksköterska, socionom med mera) är högskoleutbildningar där det endast 
krävs grundläggande högskolebehörighet.  
 
Att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning har det pratas länge om och har föreslagits i 
samband med Agneta Starks utredning. Den nuvarande polisutbildningsutredningen med Anders 
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Danielsson i spetsen menar att kopplingen mellan utbildning och anställning är för stark. Idag är man i 
princip garanterad arbete om man kommit in på utbildningen. Detta förhindrar konkurrens och gör 
polisyrket till ett "livstidsyrke". Enligt utredningen skall det ske en överutbildning, fler elever skall 
utbildas på polisprogrammet än vad som senare kommer att anställas på myndigheterna. Detta dels för 
att öka konkurrensen, dels för att stimulera till att människor skall kunna läsa polisprogrammet och 
sedan ta jobb till exempel inom försäkringsbranschen eller andra branscher. 
 
Två praktikterminer är enligt utredningen ett sätt att varva teori och praktik under utbildningen och 
därmed knyta kunskap på ett bättre sätt inför det kommande yrkeslivet.  
 
Till sist är förslaget att införa en specialistpolisexamen. Detta är enligt utredningen ett sätt att 
tillgodose polisens behov av kvalificerad kompetens inom vissa områden som till exempel, 
ekonomisk brottslighet, kriminalteknik och förundersökningsledning med mera. 
 
Personliga reflektioner över förslaget som lagts fram: 
 
Att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning ser jag som mycket positivt, dock är jag 
fundersam över hur betygskraven kommer att se ut för att komma in på den framtida 
polisutbildningen? Kommer det vara cirka 20,0 i gymnasiebetyg eller cirka 2,0 på högskoleprovet? 
Hur skulle ett högt betyg öka mångfalden bland de sökandena?  
 
Mer praktik är bra men skall studenten erhålla lön under sin praktik? Eller blir det en form av grå 
arbetskraft där man kan avskaffa flertalet civilanställda för att låta polisstudenter under utbildning 
göra jobbet "gratis"? Får de lön så blir det problematiskt med studiebidraget, eller blir det att sitta i 
receptionen i två månader och skriva in polisanmälningar gratis? Sen kanske rentav vara arrestvakt i 
två månader gratis och som avslutning svara i telefon på PKC? Det är väl inte ens tillåtet att anställa 
en icke svensk medborgare hos polisen, även om det handlar om bara praktik? 
 
Polisen behöver mer kompetens och det är ett bra förslag att införa en specialistpolisexamen på ett år 
för de människor som redan har en examen. Men jag ser en fara som tidigare justitieminister Thomas 
Bodström nämnt i flera debatter om ett A-lag respektive B-lag. Där rentav B-laget (de med 
specialistpolisexamen) kan komma att få mer lön och avancera snabbare på karriärstegen än A-laget 
(de med polisexamen). En annan fara är vad för polisiära befogenheter en människa med 
specialistpolisexamen får? Om de inte får några befogenheter, är det då inte en fråga om att urvattna 
yrkestiteln? 
 
Förslaget generar onekligen många nya frågeställningar och det ska bli högst intressant att följa 
utvecklingen fram till dess att den nya polisutbildningsförordningen fastställts. 
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8. BILAGA 1 

Frågor: Rekryterare 

• Vad anser du om de antagningskrav som är satta på dagens polisstudenter? 
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• Tror ni att kraven kommer att ändras, om ja på vilket sätt och varför? 
 

• Det pratas om att förlänga utbildningstiden till 3 år från dagens 2 år, vad anser ni om det? 
o Vilka konsekvenser kan det bli om utbildningstiden förlängs? 

 
• Finns risken att ett A-lag (3 år) respektive B-lag (2 år) uppstår i kåren pga. olika långa 

utbildningar? 
 

• I och med regeringsbeslutet att öka antalet poliser till 20,000 stycken år 2010 så har volymen 
av polisstudenter ökat.  

o Kommer volymen ha betydelse när polisstudenterna ska välja ort för sin 
aspiranttjänstgöring?  

o Kommer fler polisaspiranter att placeras ut på de orter där de normalt inte söker sig? 
 

• Antalet polisstudenter kommer att dras ner till en nivå likt den som rådde förut innan 
”puckeln”.  
 

o Vilka regioner tror ni kommer att gynnas av det? Motivera varför!  
o Kommer vissa län att bli ”förlorare” i och med att de inte kommer att kunna rekrytera 

polisstudenter med lokalkännedom (t.ex.)? 
 

• Hur tror ni att polisutbildningen kommer se ut i framtiden? Motivera varför! 
 

• Övriga tankar som ni vill delge mig med tanke på ämnet och bakgrunden? 
 
Frågor: Personalhandläggare/Controller 

• Vet ni om er myndighet kommer att tilldelas fler polisaspiranter än de antal ni brukar ta emot 
på grund av volymökningen av polisstudenter? 

• Kommer er myndighet påverkas av att ni ska anställa fler? Om den påverkas, på vilket sätt 
och hur kommer ni att anpassa er organisation för att ta emot dessa fler polisaspiranter? 

• Kommer Rikspolisstyrelsen att tillföra extra pengar för att ni ska kunna ta hand om fler 
polisaspiranter/anställda? Om svaret är nej, varför inte och vad är er åsikt i frågan? 

 
• Övriga tankar som ni vill delge mig med tanke på ämnet och bakgrunden? 


