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Abstract 

I år, trädde en FAP från Rikspolisstyrelsen i kraft, RPS FS 2009:6, FAP 761-1. Den ger 

anvisningar till polismyndigheten samt aspiranten om vad som skall tillgodoses i 

aspirantutbildningen och vad myndigheten skall lägga vikt på i övrigt i den utbildning 

aspiranten får under sin tjänstgöring. 

 

Enligt studenternas egna upplevelser av hur processen har varit framkommer det att många 

ifrågasätter hur man har resonerat kring kvalitéer hos individer och hur man kan ge märkliga 

argument för att neka plats hos en särskild myndighet. 

 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram det system som borde granskas ytterligare och kanske 

även förbättras genom att göra tillägg i föreskrifter eller genom annan nationell lösning hos 

myndigheterna. Detta skall betraktas ur ett par perspektiv som känns relevanta. 

 

Den juridiska biten uppfattas som dold och inte alls framträdande under själva processen till 

aspiranten. Det finns mycket information som är nyttig för den enskilda studenten som kan 

vara till hjälp och ge en slags vägledning till hur man skall gå tillväga med ansökan och 

överklagan till exempel. 

 

Det bör tas fram ytterligare styrdokument för både utbildningar och student så att många fler 

blivande poliser kan känna en trygghet och lugn inför aspiranten istället för att uppleva 

processen som en belastning på studier och privatliv. 
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1 Inledning 

 I kursen ”Skriftligt fördjupningsarbete” har undertecknad valt att behandla 

ämnesområdet polisaspiranten eftersom jag anser att själva processen och 

ansökan fram till aspiranttjänstgöringen, som vi själva har precis gått igenom, 

förtjänar ett mått av kritik och i viss mån så anser jag den förkastlig. Mitt arbete 

kommer att belysa min ståndpunkt i detta samt vad som har både varit bra i 

denna process men också sådant som har varit mindre bra. 

 

I år trädde en FAP i kraft från Rikspolisstyrelsens, RPS FS 2 009:6, FAP 761-1. 

Den ger anvisningar till polismyndigheten och aspiranten om vad som skall 

tillgodoses i aspirantutbildningen till den nya aspiranten och vad myndigheten 

skall lägga vikt på i övrigt i den vidareutbildning aspiranten får under sin 

tjänstgöring. FAP:en kommer att vara ett försök till att få någon struktur för 

såväl myndighet som aspirant under dennes tjänstgöringstid. 

 

I kommande kullar av polisaspiranter så skall det bl.a. utvärderas om denna FAP 

kommer att ge något bättre resultat för de sökande och för de antagande 

myndigheterna runt om i Sverige. 

 

1.1 Bakgrund 

 Enligt studenternas egna upplevelser av hur processen har varit, framkommer 

det att många ifrågasätter hur man har resonerat kring kvalitéer hos individer och 

hur man kan framställa märkliga argument för att neka en blivande aspirant plats 

hos en särskild myndighet. Det skall framhållas, att det jag skriver om nu är 

utsagor från flertalet studenter och ingen fullständig undersökning som gjorts. 

Men jag tycker att det är likväl viktigt att plocka med kommentarer och 

reflektioner som gjorts av både mig och andra, för att komma till eventuellt 

något slags resultat i detta ämne. 

Fakta är att vi är betydligt många fler just nu några terminer från Umeå, 

Sörentorp och Växjö i och med regeringens beslut om att det skall finnas 20000 

poliser verksamma 2010. Jag kommer att återkomma till detta senare i arbetet. 

Utöver detta så har både myndigheter och företrädare av grundutbildningen 

påpekat att utbildningen och studenter blir lidande på grund av den mängd 
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studenter vi är idag, att resurserna inte räcker till att fånga upp studenter som 

kanske behöver extra stöd eller elever som har hög kompetens och vill 

vidareutvecklas. 

 Mycket som undertecknad har fått tagit del av pekar på att det eventuellt inte var 

en sån god idé att utöka antalet studenter utan att räkna närmre på både den 

ekonomiska konsekvensen samt det kompetensbehov som krävs när man väl 

kommer ut på myndigheterna.  

 

1.2 Syfte 

 Syftet med detta arbete är att lyfta fram det system som borde granskas 

ytterligare och kanske även förbättras genom att göra tillägg i föreskrifter eller 

genom annan nationell lösning hos myndigheterna. Jag vill att det skall framgå 

vad myndigheterna vill ha till sina myndigheter ur lagstiftningens perspektiv och 

inte ställa krav som anknytning eller få veta prioriteringsordning. 

Detta skall betraktas ur ett par perspektiv som känns relevanta för mitt arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skall man kunna lyfta fram och förbättra antagningsprocessen hos 

myndigheterna i Sverige? Vilka krav skall vara nationella hos myndigheten? 

Skall prioriteringssystemet finnas? Ska myndigheter kunna begära att få veta 

prioriteringsordningen? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Under arbetets gång hade jag inte några möjligheter att fördjupa mig i alla 

perspektiv och aspekter som detta arbete ger då jag började granska vilka 

faktorer som faktiskt spelade in i aspirantprocessen. I och med att processen för 

tillfället dessutom är pressad och under en temporär förändring, så kunde jag inte 

heller göra en långsiktig bedömning på konsekvenser och effekter kring den 

stora mängd studenter vi har idag och hur detta påverkar myndigheternas val. 

 

De faktorer som jag tänkte genomsyra arbetet är de ekonomiska, sociala och 

juridiska faktorerna kring aspirantprocessen. 
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Det skall återigen här sägas att det jag skrivit om i stor utsträckning bygger på 

utsagor från flertalet studenter och ingen undersökning som gjorts. Men jag 

tycker att det är likväl viktigt att plocka med kommentarer och reflektioner som 

gjorts av både mig och andra, för att komma till eventuellt något slags resultat i 

detta ämne.   

 

 

 

1.5 Tillvägagångssätt – Metod 

 Jag har arbetat med FAP 761-1 och annan relevant lagstiftning, pratat med 

studenter som har gjort val och som kommer att göra val inför kommande 

aspirantperiod, som infaller i december 2009, och jag har även granskat ett 

reportage kring detta med aspiranten som skrivs i polistidningen.  

 

Till grund och stöd för mitt arbete så har jag även att nyttjat den övriga juridik 

som används i förfarandet. Jag har använt mig av material från tidigare arbeten 

som andra studenter har arbetat med om i samma ämne för att dels jämföra, men 

också få inblick och en större översikt och förståelse för hur andra upplevt 

förfarandet kring aspirantprocessen. 
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2.  Lagar och förordningar, tillsättning av statliga tjänster 

Här nedan följer information kring statlig anställning och lagstiftning om 

förfaranden vid anställning hos statlig myndighet. I informationen kring detta 

refereras till källorna i grunden, men jag har inhämtat underlag i huvudsak från 

en rapport gjord av Magnus Isaksson
1
. 

 

Då Rikspolisstyrelsen är en förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen
2
 

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

förtjänst och skicklighet
3
. Skickligheten skall sättas främst

4
.  

 

Med skicklighet avses den lämplighet för ett arbete som visats genom teoretisk 

och praktisk utbildning samt erfarenhet från tidigare verksamhet. Det är inte 

bara erfarenhet inom offentlig verksamhet som räknas in utan också erfarenheter 

och kunskap från privat anställning eller sådant som förvärvats inom egen 

verksamhet. Det anses också att andra erfarenheter från områden som ej nämns i 

ovan kan räknas in. Exempel på dessa områden är vård av barn, studier, 

utlandsvistelser, språkkunskaper, ideellt arbete, med mera. Dock så skall 

erfarenheterna ha någon relevans för det sökta arbetet. 

 

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

den aktuella anställningen bestämmer vilka skicklighetsfaktorer som skall 

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

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

genom föregående tjänstgöring.  

 

Tidigare så har förtjänsten ansetts vara detsamma som antalet statliga tjänsteår 

men nu anser man också att arbete i andra anställningar förutom statliga, både 

kommunala och privata, kan beaktas. Även den förtjänst som sökanden 

förvärvat genom egen verksamhet kan beaktas. Men då det saknas 

författningsbestämmelser angående vad som skall anses som förtjänst och vad 

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

                                                 
1
 Rapport nr. 426 Aspirantansökningsförfarandet - En genomgång av lagstiftningen som reglerar tillsättningar av aspiranter av Magnus Isaksson 

2
 Sveriges Rikes Lag, Regeringsformen 11 kap 6 § 

3
 Sveriges Rikes Lag, Regeringsformen 11 kap 10 § 

4
 Sveriges Rikes Lag, Lagen (1994:260) om offentlig anställning 
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den sökta anställningen
5
. Det finns även andra sakliga grunder som kan vägas in 

i bedömningen. Några av dessa tillsättningsgrunder är allmänna, 

arbetsmarknads, jämställdhets-, social och sysselsättningspolitiska mål. 

 

Det som kan vara intressant att gå in på är jämställdhet som saklig grund vid 

anställning. Detta då det kan behövas klargöras vad som gäller. Det är numera 

en etablerad svensk förvaltningspraxis att beakta jämställdheten när man 

tillsätter nya tjänster. Denna praxis har godkänts av EG-domstolen som en 

tillåten form av särbehandling vid lika eller i stort sett lika meriter.  

 

Jämställdhetsintresset anses därmed kunna väga över den gradskillnad i fråga 

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

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

Könstillhörighet får endast betydelse om ett kön är underrepresenterat på 

arbetsplatsen. Om underrepresentationen saknas finns inget jämställdhetsintresse 

att beakta
6
. 

 

De tidigare nämnda sakliga grunderna omfattar alla slags anställningar och 

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

dessa bestämmelser om sakliga grunder tillkommit är för att garantera att 

offentliga funktioner utövas av de personer som passar bäst för uppgiften.  

Syftet är inte att skydda arbetstagarintresset utan främst för att tillgodose 

samhället och de enskilda medborgarnas överordnande intresse av att statligt 

anställda tillsätts efter objektiva grunder.
7
 

 

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

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

anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid
8
.  

 

 

                                                 
5
 Hinn, E & Aspegren, L. 2005 

6
 Arbetsgivarverket, Att anställa, 2006 

7
 Rikspolisstyrelsen, PM: PEB-711-2325/04 

8
 Anställningsförordningen (1994:373) 6§ 1 st 



Rapportnr: 547 

 

9 

 

Det finns dock inga allmänna regler utöver den nämnda. Det är alltså upp till 

myndigheten om hur man väljer på det bästa sättet nå dem som kan tänkas vara 

intresserade av anställningen. När det gäller vissa anställningar inom polisen 

skall information lämnas i personalmeddelanden från Rikspolisstyrelsen
9
. 

 

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

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

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

varför den kommit in sent får den dock beaktas, godtagbara ursäkter som kan 

åberopas är t.ex. sjukdom, semester eller utlandsvistelse. Detta är inte något som 

regleras i någon författning utan ligger i sakens natur.
10

  

 

Vad som däremot regleras är när en handling anses inkommen, en handling 

anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en 

betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten 

eller kommer behörig tjänsteman tillhanda
11

.  

När ansökan kommit in till myndigheten så kallas i regel den sökande till ett 

intervjutillfälle, där syftet bör vara att arbetsgivaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om den sökandes förutsättningar för den sökta anställningen. Som 

princip bör gälla att den sökandes personliga förhållanden inte i onödan berörs 

utan endast när det behövs för en objektivt riktig bedömning av den sökandes 

förutsättningar att fullgöra vad anställningen kräver.
12

 

 

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

myndighetsutövning mot någon enskild. Ifall beslutet går emot den sökanden 

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

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

någon reserverar sig mot beslutet, detta skall då antecknas.  

 

Antecknas inget så anses det vara lika med att man biträtt beslutet, finns det 

avvikande meningar skall man informeras om detta. Om man är missnöjd med 

                                                 
9
 Polisförordningen (1998:1558) 6 kap 8 § 

10
  SOU (1992:69) sidan 161 

11
 Sveriges Rikes Lag, Förvaltningslagen 10 § 

12 Arbetsgivarverket, Att anställa, 2006 



Rapportnr: 547 

 

10 

 

beslutet så har man möjlighet att överklaga detta överklagande skall göras 

skriftligt och man skall ange vilket beslut som överklagar samt vilken ändring i 

beslutet man begär.  

 

Överklagan skall ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från det att man 

fick ta del av beslutet. 

Det är myndigheten som meddelat det överklagade beslutet som prövar om 

överklagandet kommit in i rätt tid, skulle det vara så att överklagan kommit in 

för sent skall myndigheten avvisa den. Har den överklaganden fått fel 

information om hur överklagan går till så skall den inte avvisas, ej heller om 

överklagan blivit skickad till fel myndighet, dvs. den myndighet som prövar 

överklagan
13

, i det här fallet Rikspolisstyrelsen
14

. 

Som undertecknad skrivit i början av rapporten så har RPS framställt en FAP 

som reglerar aspiranttjänstgöringen, RPSFS 2009:6. Den utkom från trycket 5 

februari 2009.  

 

Denna FAP 761-1 reglerar och ger direktiv om hur aspirantutbildningen skall 

utformas och vilka krav som ställs både på myndighet och polisaspirant.  

 

Med polisaspirant avses en polisstuderande som med godkänt resultat har 

avslutat de fyra första terminerna av polisutbildningen och efter  

rekryteringsförfarande innehar en tidsbegränsad anställning som polisaspirant. 

 

Vid anställning av polisaspirant tillämpas 4 § lagen (1994:260) om offentlig 

anställning samt annan författning som innehåller bestämmelser som gäller vid 

offentlig anställning.
15

  

 

Polisaspiranten ska under aspirantutbildningen utveckla sin yrkeskompetens 

genom att under handledning omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt handlande 

samt utveckla sina praktiska färdigheter och ett professionellt förhållningssätt i 

enlighet med Polisens värdegrund.  

                                                 
13

 Sveriges Rikes Lag, Förvaltningslagen 19 – 23 §§ 
14

 Polisförordningen (1998:1558) 7 kap 1 § 
15

 RPSFS 2009:6 FAP 761-1 1 § 
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Utbildningen ska vara individuellt anpassad efter polisaspirantens behov i den 

utsträckning som behövs för att säkerställa att han eller hon efter fullgjord 

utbildning kan delta i det reguljära polisarbetet.
16

 

 

Polismyndigheten ansvarar för rekrytering av polisaspiranter för en 

tidsbegränsad anställning vid polismyndigheten. Ansökningstiden ska vara tre 

veckor. Polismyndigheten avgör när anställningen som polisaspirant ska 

tillträdas. Erbjudande om anställning som polisaspirant ska meddelas skriftligt 

av polismyndigheten.  

 

Den sökande ska anmodas att skriftligen inkomma med svar till 

polismyndigheten, angående erbjuden utbildningsplats under tidsperiod som 

angivits av Rikspolisstyrelsen då utbildningsplatserna utlystes.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 RPSFS 2009:6 FAP 761-1 3 § 
17

 RPSFS 2009:6 FAP 761-1 5 § 
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2.1 Artikel kring kommande aspiranter 

Artikeln av Anna Hjorth om de blivande aspiranterna (Polistidningen 2/2009) 

belyser den ekonomiska biten i förfarandet att anta och utbilda betydligt fler 

studenter än vad polisens ekonomi tillåter i dagens läge. Ett annat problem som 

är en konsekvens av den hårt pressade ekonomin är att nedskärningar görs på 

myndigheterna så att poliser går in som arrestantvakter och receptionistpersonal, 

där det i vanliga fall har funnits civilanställda som skött det jobbet.  

 

Går man vidare på denna våg av konsekvenser som artikeln beskriver påverkas 

även aspiranterna av detta genom att de används som en resurs och det är inte 

meningen att aspiranten under utbildningstid skall behöva göra detta utan måste 

få komma in i sin yrkesroll.  

 

En annan aspekt som artikeln belyser är att det inte finns tillräckligt många 

handledare för den kull aspiranter som kommer ut till myndigheterna sommaren 

2009. Det finns risk att aspiranten inte kommer att få tillräckligt stöd under sin 

utbildning på myndigheten. Detta på grund av att samtidigt sammanfaller EU-

toppmötet angående Sveriges ordförandeskap i EU, som kräver många poliser i 

anspråk. Denna press påverkar inte bara aspiranten, utan också de poliser som 

ska vara handledare för aspiranter på grund av att det måste ta hand om betydligt 

fler än tidigare år. 

 

Jag återkommer till artikeln under avsnittet diskussion. 
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2.2  Hur går själva ansökningsförfarandet till? 

 
Som lagstiftningen ovan berättar så finns en hel del information som inte blir 

framträdande i sökandet. Genom erfarenhet och genom andra så har vi fått 

information genom ett möte med rekryterare som berättar övergripande om hur 

vi ska söka och vad myndigheter kräver av oss i vår ansökan.  

 

Då studenterna fått den informationen hänvisas de till en blankett i jetform som 

finns på polisens databas (BASA) Där man skall uppge personuppgifter, vilka 

myndigheter man söker till och prioriteringsordning. Förutom denna blankett 

som vi fyller i så har olika myndigheter olika krav på vad som skall finnas med i 

ansökan. Det kan vara allt från att du som sökande bör ha 3 referenser, 

akademiska studier till grund, stor livserfarenhet och/eller arbetserfarenhet, 

personliga egenskaper som präglar polisyrket, motivering till varför du söker till 

just deras myndighet och så vidare. 

Du skall även som student bifoga ett personligt brev som beskriver dig själv och 

din situation just nu samt CV med meriter och övriga kunskaper. Betyg och 

intyg från skolor och arbeten bör finnas med också.  

När du har sammanfogat alla bilagor och dokument till ansökan skickas det till 

ansvarig rekryterare på respektive myndighet som studenten har valt i 

prioriteringsordning. Besked om intervju varierar från län till län, men generellt 

sett så har myndigheterna försökt hålla samma tidsplan för intervjuer. 

 

Efter intervju med rekryterare, polis från myndighet och eventuellt en ytterligare 

person som kan komma från facket eller myndighet så får man avvakta på 

besked, huruvida du är lämplig och duglig som aspirant hos den myndighet 

studenten har sökt sig till. Det varierar även här hur myndigheter vill bemöta 

studentens avslag eller mottagande, vissa myndigheter skickar ut ett skriftligt 

besked om att studenten är välkommen att göra sin aspirantutbildning hos deras 

myndighet, medan andra väljer en telefonkontakt. Det vanligaste sättet att lämna 

besked är per brev. 
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3  Resultat 

 
Att beakta när man läser rapporten är att studentperspektivet begränsas till att 

omfatta ett fåtal studerande från polisutbildningen i Umeå samt författarens egna 

erfarenheter. Avvikande åsikter från både myndigheters och studenters håll kan 

därför finnas. 

 

Sammanfattningsvis kan säga så att den gällande lagstiftningen vid tillsättning 

av aspiranttjänster efterlevs olika på landets polismyndigheter. De flesta 

myndigheter upplevs vara medvetna om den lagstiftning som finns men den 

åsidosätts vid ett flertal tillfällen av en del myndigheter. 

 

Som lagstiftningen visar skall skicklighetsbegreppet vara det som man främst 

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

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

att har man inte det tänkta länet i förstahand så är man inte aktuell för en 

aspirantplats. Detta är helt klart ett åsidosättande av gällande lagstiftning.  

 

Den nya föreskriften framtagen av RPS är ett gott försök att strukturera 

aspiranttjänstgöringen, men ger tyvärr inte något stöd eller rådgivning till 

studenterna då själva ansökan görs. 

 

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

ansökningsförfarandet och att det borde finnas ytterligare föreskrifter kring 

förfarandet av själva aspirantprocessen, genom att vidare upplysa studenterna 

betydligt mer kring överklagan, nationell mall för ansökningskriterier samt hur 

intervjuer och kallelser går till.  

Det framgår också att olika myndigheter har olika arbetssätt när det gäller den 

juridik som finns för förfarandet. Juridiken efterlevs på olika sätt, vilket inte ska 

ske om man utgår ifrån vad som sägs i lagstiftningen. 
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4. Diskussion och förslag 

När jag började skriva denna rapport, hade jag korta frågeställningar och 

utgångspunkter som jag ville få besvarade, enligt följande: 

 

1. Hur skall man kunna lyfta fram och förbättra antagningsprocessen hos 

myndigheterna i Sverige?  

2. Vilka krav skall vara nationella hos myndigheten?  

3. Skall prioriteringssystemet finnas? Ska myndigheter kunna begära att få 

veta prioriteringsordningen? 

 

I början av detta arbete så upplevde jag mig själv vara mycket kritisk till hela 

förfarandet. Anledningen var på grund av att det verkade mer eller mindre helt 

irrelevant om personen i fråga har jobbat eller gjort saker i sitt liv, som kan vara 

till gagn till att söka till myndigheten. I stället har akademisk utbildning eller 

anknytning till län eller stad dit man sökt mer vikt än ovanstående. När jag fick 

höra att fler tyckte sig bli orättvist behandlade i förfarandet så kändes det som att 

det borde granskas mer och intresset blev större till att arbeta med detta. 

 

Nu när jag har arbetat igenom och granskat lagstiftning, pratat med andra 

studenter och gått igenom olika andra arbeten med liknande inslag så står jag 

närmare förståelse och acceptans än kritik, speciellt nu när jag kan se att det sker 

förändringar till det bättre.  

 

Jag tycker att jag har fått mina frågor mer eller mindre besvarade genom att 

prata med berörda personer kring förfarandet. I avsnittet där jag beskriver läget 

på Sörentorp anser jag och andra som polisstudenten i Sörentorp att det borde 

finnas en nationell mall för rekrytering av alla studenter som skall tjänstgöra 

som aspiranter.  

 

Med denna senaste kull som skall ansöka till myndigheterna för 

aspiranttjänstgöring 2010 så kan man se några av de förändringarna som många 

studenter har velat se och även min önskan om förändring. Bland annat så har 

man slopat prioriteringsordningen på vilka myndigheter som man har ansökt till. 
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Detta har jag ansett påverkar i hög grad studenten under sin tid på skolan 

oerhört. Man låter bli att prata alltför mycket med sina vänner kring vart man 

skall söka för oron att konkurrensen blir för stor för platserna på just den 

myndigheten som man har sökt. Även dom som har familj på annan ort och som 

sökt just den myndigheten för familjens skull har haft den pressen att om de inte 

får den myndigheten som de har sökt till, måste de tvingas till att flytta hela sin 

familj till kanske en helt annan ort, vilket kan bli en oerhörd påfrestning för 

personen i fråga. 

 

I Solna, på Polishögskolan, har man generellt sett inte haft någon större 

problematik när det gäller förfarandet kring aspirantansökan, vilket man har gjort 

i större utsträckning i Umeå. Kanske är det så, som vi har fört i diskussionen på 

seminariet, att studenterna i Solna är eventuellt mer fokuserade på 

sökningsområdet Stockholm, medan studenter i Umeå kommer från olika delar 

av Sverige.  

 

Däremot, så har viss information inte kommit till kännedom för studenterna när 

det gäller hur ansökan skall se ut exempelvis. I artikeln som jag nämnt ovan, 

berättar Marcus Wallén, ordförande för studerandeföreningen i Solna, att man 

vill gärna se att myndigheter lämnar beskedet samtidigt istället för som det har 

varit nu. Man tvingas till att tacka nej till platser som man har fått positivt besked 

från som inte har legat som ens första prioritering och det skapar oro och 

tveksamhet till vart man vill påbörja sin aspirant.  

 

Genom kontakt med studenterna i Sörentorp har jag fått kännedom om att 

studenter önskat att information kring vilka lediga platser som finns kvar runtom 

på myndigheter hade funnits mer tillgänglig. 

 

FAP 761-1 visar, att man är medveten om problemet även ute på myndigheterna 

och därför vill man göra försök till att förbättra förfarandet vidare genom att få 

fler styrdokument kring aspiranten, så att vi kan få en trygg och kompetent 

utbildning. Vi ska trots allt kunna arbeta som trygga poliser ute på gator och torg 

utan att behöva känna att vi saknar kunskap och kompetens till 
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myndighetsutövning. Detta upplever jag som väldigt positivt med tanke på att 

det är en förändring till det bättre. 

 

Jag har beaktat också att man har gjort vissa förändringar i 

ansökningsförfarandet genom att exempelvis slopa prioriteringsordningen och 

man har istället ett kortare personligt samtal med polisstudenterna innan själva 

processen av antagningen påbörjas. Vad jag också har förstått utifrån utsagor 

från de studenter som söker denna omgång är att myndigheterna lägger mer krut 

på skickligheten och dugligheten, vilket är precis det som står i lagstiftningen 

som man skall ta hänsyn till. 

 

Den juridik som ligger bakom regleringen och styrning av aspirantprocessen 

anser jag kommer i skymundan när man väl söker. Mitt förslag på förändring där 

är att man kan plocka fram ett styrdokument eller åtminstone en 

informationsbroschyr för studenterna så man kan få upplysning, råd och stöd då 

man söker sig runtom i Sverige på myndigheter. Som jag nämnde i avsnittet 

resultat kring lagar och förordningar så efterlevs inte dessa som det var tänkt från 

början, utan att man utifrån olika krav på kompetens söker vissa studenter, med 

vissa förmågor och kunskaper, vilket inte i och för sig är fel, då man kanske har 

ett behov av just den kompetensen, men i sådana fall, anser undertecknad att 

man kan vidareutbilda på myndigheten och inte selektivt plocka ut de studenter 

som har just detta som en fördel. Detta gläder mig som arbetat med ämnet och 

hoppas att processen i sig kommer att till slut bli så bra som möjligt både för oss 

som söker och för myndigheterna som antar oss som blivande polisaspiranter. Vi 

som studenter har trots allt kommit in på utbildning för att vi duger som 

polisstudenter och förhoppningsvis som blivande poliser med. 
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