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Abstract 

Man har många tankar inför aspirantperioden, och oroande frågor dyker upp. Det är många 

som känner oro inför detta. Emelie Lagervall, ombudsman för studerandefrågor på 

Polisförbundet, har diskuterat aktuella aspirantfrågor i Polistidningen. Hennes tankar stämmer 

överens med våra. Vi undrar t.ex. om aspiranten får den individanpassning som han/hon 

behöver, eller om aspiranten får den handledning som en ny FAPen anger eller om man klarar 

av att ta hänsyn till den enskilde individens behov. En dålig ekonomi kan också drabba 

aspiranten. Syftet med vårt arbete är att få en bild av hur aspirantutbildningen fungerar och 

kan fungera med hänsyn till styrande dokument. Som bakgrund har vi en ny FAP 761-1 där 

utbildningen är reglerad. Vi har intervjuat en handledare från Gävleborgs län och en 

samordningsansvarig för utbildningen i samma län. Vi har även intervjuat en aspirant som har 

haft det jobbigt och som fick ”avbryta sin aspirant”. Dennes erfarenheter av aspirantperioden 

är viktiga att ta del av och att belysa, då det direkt berör vår frågeställning om oron inför 

aspiranttiden. Vi har skickat enkäter till åtta slumpvist valda aspiranter i Gävleborg. Där har 

vi bett dem svara på frågor om aspiranttiden. Förhoppningsvis skall vårt arbete hjälpa till att 

göra oss trygga i en säker och bra aspirantutbildning; för blir det ”fel” för en enda aspirant - är 

det en för mycket. Vi tycker som resultat bl.a. att vår oro har stillats lite när vi fått veta att det 

är en positiv utveckling på gång.  
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1  Inledning 

 

Nu står vi på tur, vi som skriver detta arbete, att komma ut på aspiranttjänstgöringen. Det är 

mycket tankar och känslor inför den perioden i vår utbildning som nu kommer och många 

frågor dyker upp. 

 

Det är mycket som händer under skoltiden och i direkt anslutning till aspiranttjänstgöringen; 

flyttning till en annan ort (för vissa personer), ovisst med hur aspiranttiden verkligen kommer 

att gå; kommer det att vara så roligt som man tror att få komma ut och se verkligheten i det 

man nu har praktiserat i två år i grundutbildningen; kommer man bli godkänd; och om inte, 

vad händer då? 

 

En viss nervositet inför aspiranttiden infinner sig, men framförallt så känns det väldigt 

spännande. 

 

När vi diskuterade om vilket ämne vi skulle skriva om blev valet ganska lätt. Vi hade en 

ganska lång diskussion om just vad vi skulle skriva om när det handlade om aspirantperioden.  

Den styrs av många regler och direktiv, bland annat finns det en helt ny FAP (761-1), som 

reglerar vad utbildningen skall innehålla.  

 

Samtidigt kommer en ny nationella kursplan som specificerar aspirantutbildningens innehåll, 

och sist kommer den reviderade lokala kursplanen som preciserar utbildningstiden i 

polismyndigheten som aspirant. 

 

När det gäller FAP (761-1) så står det i 3§ att den skall vara individuellt anpassad för 

aspiranten, och det var där vi blev nyfiken på om detta verkligen eftersträvas och om man i 

övrigt fyller de krav som är uppsatta. 
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1.1 Bakgrund 

I FAP 761-1( Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas 

medverkan vid utbildning av polisaspiranter och nationell kursplan för aspirantutbildning) 

sägs enligt 3 § 2 st. att ”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” 

 

Vi ser svårigheter i den praktiska tillämpningen av detta, i och med att alla ”vi” aspiranter får 

olika instruktörer, som alla är olika personligheter, och som har olika värderingar och 

”tankesätt” samt olika bakgrunder. Samtidigt är det ju självklart att även aspiranten har egna 

värderingar och tankesätt, samt bakgrund. Vi har även olika utbildningar och lärare bakom 

oss, och vi tänker då stort på utbildningarna i Stockholm, Umeå, Växjö och 

distansutbildningen. Med detta har vi även olika utbildningsinnehåll med oss i bagaget. 

 

En instruktör skall vägleda polisaspiranten under utbildningstiden, och därigenom upprätta ett 

bedömningsunderlag. I detta bedömningsunderlag finns betygen G (godkänt),  

IG (icke godkänt) och EF (ej fullbordat). Det här bedömningsunderlaget skall delges 

aspiranthandledaren efter genomfört moment. 

 

När aspiranten kommer ut som ny är det lätt att ta sig an uppgifter som man inte känner sig 

trygg med, bara för att man ”måste prestera”. T.ex. när man blir anvisad av instruktören att 

utföra en åtgärd, där man nog bara vill vara med och observera för att bli tryggare.   

 

Polisens dåliga ekonomi kan också drabba aspiranten. Det är inte bara vi själva som känner 

oro inför detta, utan även Emelie Lagervall som är ombudsman för studerandefrågor på 

Polisförbundet, har kommenterat detta i Polistidningen (Nr 2, 2009) i höstas. Hennes tankar 

stämmer i stort överens med vår oro. Man kan med henne undra om den enskilde aspiranten 

får den individanpassning som han/hon behöver, eller om man klarar av att ta hänsyn till den 

enskilde individens behov eller om aspiranten får den handledning som FAPen säger skall 

finnas. 
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”I juni kommer en av de största kullarna någonsin med polisaspiranter ut för att göra sin 

praktik i myndigheterna. Men risken är att polisens dåliga ekonomi drabbar aspiranterna så att 

de inte får det stöd de behöver.” (Polistidningsartikeln) 

”Det är framförallt sommaren jag är orolig för. Om man inte tar in extrapersonal så får de 

poliser som annars skulle ha varit ute och jobbat med aspiranterna stanna inne.” (Emelie 

Lagervall)   

”Det här sammanfaller också med Sveriges ordförandeskap i EU, vilket tar många poliser i 

anspråk. Poliser som annars kunde ha funnits till hands för aspiranterna. Dessutom kommer 

ett antal poliser i myndigheterna att behöva fungera som gruppchefer för beredskapspolisen. 

Det finns också en risk att man inte kommer att kunna utbilda tillräckligt många handledare, 

vilket gör att det blir fler aspiranter på varje.” (Polistidningen)  

”Min farhåga är att personalen i yttre tjänst inte kommer att räcka till alla arbetsuppgifter som 

sammanfaller. Och det drabbar tyvärr aspiranterna. De är fortfarande under utbildning och det 

är viktigt får möjlighet att komma in i sin yrkesroll.” (Emelie Lagervall)  

Magnus Lundberg på HR-enheten säger att RPS hade tänkt på att det skulle komma ut stora 

kullar av aspiranter till myndigheterna. De tyckte det var konstigt att det inte fanns något som 

styrde aspirantutbildningen och ville då göra en ram för myndigheterna. RPS kände även att 

det skulle vara bra att aspiranterna skulle ha en bra möjlighet att ta vara på sina rättigheter 

under aspiranttjänstgöringen. Därför kom FAP 761-1 till. 

 

FAPen är byggd från grunden genom att man har tagit tillvara myndigheternas erfarenheter 

runt aspiranttiden. De sammanställde erfarenheterna och skickade ut dessa på remiss till 

myndigheterna, facket och studentföreningarna och den mottogs med positiva kommentarer. 

 

FAPen är tvingande och det är så att vissa moment måste göras av aspiranten, de skall bedöms 

utifrån det nationella bedömningsunderlaget.  

 

Eftersom att vi har fokuserat oss på 3 § i FAPen som säger att aspiranttiden skall vara 

individanpassad, så ville vi att Magnus skulle berätta mer om den. Magnus berättar att det är 

tänkt att man skall se på aspirantens förmågor och kunskaper. Det är tänkt att myndigheten  
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skall se behoven som aspiranten har. Detta genom bedömningsunderlaget som grund samt att 

det är reglerat att det skall ske handledning minst varannan vecka i grupp eller enskilt, men 

Magnus påpekade att det även kräver att aspiranten själv påpekar vad han/hon har för behov 

som man vill förbättra. 

  

Magnus säger även att om det skulle vara så att någon skulle bli underkänd i något moment. 

T.ex. bemötande med allmänheten, så är det då tänkt att man lägger några pass ute bland 

allmänheten för att få chansen att träna på och bevisa att man kan bemöta allmänheten väl. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att få en klar bild av hur aspirantutbildningen fungerar med hänsyn 

till de direktiv och lagar som styr utbildningstiden. 

 

Vi vill veta om aspirantutbildningen verkligen sker efter den enskildes behov och hur tidigare 

aspiranter själva ser på detta. Vi vill även veta hur aspiranthandledare ser på utbildningen och 

om man verkligen följer de direktiv som finns. Kanske detta arbete kan hjälpa till en säkrare 

och bättre aspirantutbildning? Detta med anledning av att vi snart skall ut på 

aspirantutbildningen och anser att arbetet är mycket relevant att studera. 

 

1.3  Tillvägagångssätt 

Vi valde att hålla intervjuer och genomföra en enkätundersökning i vårt arbete. Som bakgrund 

har vi utgått från FAP 761-1 där det står reglerat vad aspiranttjänstgöringen har för riktlinjer 

som skall följas. 

 

Vi har haft en intervju med en aspiranthandledare från Gävleborgs län, och även en intervju 

med den samordningsansvarige för aspiranterna i Gävleborg. Vi har även haft en intervju med 

en aspirant som har haft det jobbigt och som fick ”avbryta sin aspirant”. Denna person är inte 

från Gävleborgs län, men dennes erfarenheter är viktiga att belysa. 

 

Vi har skickat ut enkäter till åtta stycken slumpvist utvalda aspiranter i Gävleborgs län, där de 

har fått svara på tre frågor om hur de tycker att aspiranttjänstgöringen har varit samt om de 

individuella handledningarna har varit bra. 



Rapport nr. 551 

  5 

 

 

Vi valde att skicka ut enkäter till slumpvist utvalda polisexaminerade aspiranter, vårterminen 

2008 och till aspiranter höstterminen 2009. Detta för att få en insyn på hur både nuvarande 

aspiranter tycker om sin aspiranttid, samt för att se hur nya poliser ser på detta efter just 

avklarad aspiranttid. 

 

2.    Resultat 

2.1   Intervju med Hans Bergkvist 

Hans jobbar som samordningsansvarig över aspiranterna i Gävleborgs län. Hans började 

arbeta med aspirantutbildningen 2004, och utvecklade sedan ett underlag för aspiranter och 

handledare 2005-2006. Det finns idag 8 stycken medarbetare till Hans i Gävleborgs län. 

 

Enligt vad Hans säger så skall det vara en genomgående bra dialog mellan handledare- 

instruktör och aspirant. Instruktörerna är handplockade, och Hans berättar att visionen skall 

vara att de bästa förebilderna skall vara instruktörerna. 

 

Hans ser helst att det är äldre och mer erfarna poliser som är instruktörer. Han tror att det kan 

vara ett problem att ha unga instruktörer, eftersom de inte ”ligger inne” med samma 

erfarenhet och utveckling som de äldre och mer erfarna poliserna har. Instruktören skall ha en 

bra värdegrund och ett bra förhållningssätt. Skall helt enkelt vara en förebild för aspiranten. 

 

Instruktören skall finnas tillgänglig för aspiranten under utbildningstiden och ha en bra dialog 

med den enskilde. 

 

Hans lägger stor vikt över att det skall vara en bra dialog mellan instruktör och handledare. 

Aspiranten skall visa ödmjukhet och ta till sig det instruktören säger, men det är även viktigt 

att kunna byta erfarenheter med varandra. 

 

Hans vill poängtera att femte terminen skall vara utbildning och ingenting annat. 

Men Hans menar att det lätt kan bli så att aspiranten kan ses som en resurs och bli tilldelade 

arbetsuppgifter som denne inte skall ha. Detta vill man försöka minimera. 
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Här vill Hans poängtera att det är särskilt viktigt att aspiranten ”vågar” att säga ifrån om 

denne tycker att det är något fel. Det kan vara svårt att som aspirant våga säga vad man 

verkligen tycker och tänker i olika situationer, och det är därför viktigt att den enskilde 

”verkligen vågar” säga till. 

 

Han tycker att man kommit långt med utvecklingen av aspirantutbildningen. Bl.a. skall nu en 

instruktörsutbildning börja, där man vill kvalitetssäkra utbildningen. 

Kursplanen skall ligga till grund för utbildningen. 

 

Under aspiranttiden behöver man inte ha en och samma instruktör, men man skall han en och 

samma handledare. Anledningen till att det kan bli olika instruktörer är att det kan bero på 

semestrar och sjukskrivningar m.m. Instruktören skall kunna se styrkor, svagheter och 

utveckling etc. Instruktören skall sedan ha en dialog med handledare som i sin tur pratar med 

aspiranten. Det är åter igen viktigt här att aspiranten vågar prata om det man gjort med 

instruktören. 

 

Instruktörer och grupphandledare skall se till så att arbetstiderna hålls efter det tider som är 

utsatta. Aspirantutbildningen skall vara en slags femte utbildningstermin och man skall inte 

behöva jobba mer än vad tiden är utsatt för, men detta är oundvikligt eftersom det kan bli att 

man får jobba övertid när det sker något speciellt etc. 

 

När det gäller individanpassningen så skall ansvaret ligga hos alla parter. Det skall ske en 

omfattande dialog mellan aspirant, instruktör och handledare. Ansvaret ligger hos 

handledaren när det gäller att sätta upp ett schema för vad den enskilde aspiranten skall göra 

och förbättras i. Aspiranten kan givetvis komma med förslag om vad denne vill göra, och vill 

förbättras i. Hans påpekar att det skall ske en introduktion till varje moment, som gör att 

aspiranten vet vad denne skall göra samt kunna förbereda sig på bästa sätt. 

 

Hans avslutar med att säga, ”att en bra polis skall ha en kall hjärna och ett varmt hjärta”.  
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2.2   Intervju med handledare Janne 

Janne påpekar att den viktigaste rollen i att ta hand om aspiranter och se dennes behov har 

instruktören. Han tror även att instruktörerna inte riktigt förstår vikten av sitt jobb. När 

problemen och situationerna uppkommer under vardagsjobben är det instruktören som är på 

plats, inte handledaren. Janne önskar att instruktören kunde få aspiranten att prata om sina 

inre känslor i de aktuella situationerna, genom att precisera frågor om hur aspiranten 

verkligen upplevde situationen.  

 

För att bli handledare måste man genomgå en handledarutbildning. Den är på cirka tio dagar 

och är innehållsligt ganska så omfattande. Den har bl.a. en inriktning mot hur man får en 

grupp att öppna sig och i stort hur man handleder en grupp. I individsamtalen är det lättare att 

komma på djupet om man är intresserad som handledare. Janne påpekar att det är lättare, eller 

att det i alla fall går fortare, att få till stånd en öppen och bra dialog med aspiranter som är lite 

äldre och har mer livserfarenhet. 

 

Det ligger på handledaren att ta reda på aspirantens inre känslor inför jobbet, men i början blir 

handledarsamtalen mest inriktade på praktiska saker. Janne vill påpeka hur viktigt det är att 

aspiranten själv vågar släppa på sina inre känslor och tankar, för att det skall kunna ske en 

utveckling. Det Janne har lagt märke till är att de yngre aspiranterna, som har ganska så lite av 

livserfarenhet, har det svårare att släppa fram sitt inre, och de är inte lika trygga i sig själv. 

Det Janne gör som handledare är att han försöker få aspiranten att reflektera över saker som 

händer. Han säger också att det inte är bra att instruktörer bara påpekar felen som aspiranten 

gör, utan att de tillsammans skall reflektera över problemen. 

 

Handledarsamtalen sker oftast på gruppnivå. Dessa skall genomföras så att individerna får 

berätta sina erfarenheter i grupp. Handledaren vill att aspiranterna skall få erfarenheter från 

varandra och bli styrkta av det. Med enskilda samtal vill handledaren komma djupare in mot 

individens egna tankar om aspiranttjänstgöringen. Kommer det inte upp några problem, så 

kan inte handledaren veta vad det är aspiranten behöver hjälp med. Det har förekommit att 

aspiranter som har blivit godkända, har kommit tillbaka efter aspiranttiden och påpekat att det 

har varit problem under den perioden. 
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Janne tycker att han som handledare ser ganska tidigt vilka problem aspiranten har och att 

man snabbt bildar sig en uppfattning om dem. Då gäller det att verkligen trycka på vad som är 

problemet för att aspiranten skall få chansen att bearbeta detta. De problem som oftast brukar 

uppstå med aspiranter, är attitydproblem. Detta visar sig bl.a. mot kollegor, när aspiranten tror 

sig vara duktigare än vad han/hon är- och kanske även duktigare än kollegor.  

 

Janne känner att det finns en tidsbrist, med tanke på att man som handledare skulle vilja få 

mer tid med aspiranten. Då skulle det vara möjligt att hålla fler individsamtal och då framför 

allt med de yngre som han tycker har svårare att öppna sig i grupp. Janne tror ändå inte att 

man missar de stora problemen.  

 

Det handledaren framfört till instruktörerna är att det skall vara trettio procents fördelning på 

dag-natt-kväll, för annars finns det risk att man missar saker som man skall lära sig. Janne tror 

inte att aspiranterna har känt sig som resurser, förutom mot slutet av aspiranttiden när de 

släpper lite på utbildningskontrollen, t.ex. om någon skulle bli sjukskriven och det behövs mer 

personal i den dagliga verksamheten. 

  

2.3   Intervju med en aspirant 

”Mot slutet av skolgången, när aspirantplatsen var klar, och man visste var man skulle hamna, 

så påpekade ansvariga från myndigheten att det viktiga är att visa framfötterna - dock sades 

detta på ett skämtsamt sätt. Det påpekades också att man inte skulle följa instruktören utan 

arbeta på egen hand och ta egna initiativ. Som aspirant tar man orden på allvar, man bygger 

upp förväntningar och ställer krav på sig själv. Någon information om vilka ramar som gällde 

under aspiranttiden gavs inte. Den information man fick tidigt, var enbart vilken handledare 

man skulle få”.  

 

Inledningen är en berättelse från en aspirant någonstans i Sverige. En berättelse som 

fortsättningsvis kommer att spegla svårigheten i att individanpassa aspiranttiden. I detta fall 

blev följden att aspiranten blev sjukskriven p.g.a. håravfall, näsblod och utslag i form av 

eksem m.m.  
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Aspiranttiden inleddes som vanligt med introduktionsveckor. Under den första veckan delades 

ett frågeformulär ut där man skulle kryssa i en ruta om det var något som man ville ha mer 

utbildning i, exempelvis RAR, DUR och O-bot. Trots ihärdigt kryssande uteblev resultatet av 

frågeformulärets ifyllande, någon utbildning fick de aldrig i något av de alternativ som gick 

att kryssa för.  

 

Handledare blev de tidigt tilldelad och till starten av de olika momenten fick de också veta 

vilken instruktör de skulle bli handledda av. Den intervjuade aspirantens upplevelse var att, 

handledarna/instruktörerna inte hade fått tillräckligt med tid tilldelad för att vara handledare/ 

instruktör. Det kändes som att de inte hade tid att lyssna på aspirantens behov, vid flera 

tillfällen skrattades frågor bort. Det upplevdes som att de inte kunde svaren själva och då 

agerade de på det viset. Men det kändes med tiden som att de tyckte att man borde lösa 

uppgifterna själva. 

 

Aspiranterna hade sex stycken handledarträffar som genomfördes i grupp och under dessa 

träffar var det inget samtal om individens behov, utan det pratades mest om praktiska saker 

som t.ex. scheman. Sedan hade de tre stycken individuella träffar, det skedde vi momentens 

slut. Man samtalade om hur man genomfört sina moment utifrån bedömningsunderlaget, men 

instruktören/handledaren penetrerade inget om individens behov utifrån 

bedömningsunderlaget. ”Det som saknades vid dessa tillfällen var att få diskutera hur jag hade 

upplevt och känt mig i dessa moment”. 

 

Vid det inledande mötet fick de förklarat för sig, att det hade varit svårt att få ihop 

instruktörer. Det var sedan handledaren som hade gjort bedömningen vilka som blev 

instruktörer, samt att det påvisades att vissa inte var lämpliga som instruktörer.  

 

Den första tiden var aspiranten placerad på krim.avdelningen. Aspiranten var ivrig och ställde 

höga krav på sig själv. När det startade, delades en bunt med utredningar ut, utan handledning, 

inget mål och ingen röd tråd. Detta fick till följd att aspiranten blev stressad, vågade inte gå 

och fråga med tanke på att de frågorna som aspiranten hade kommit med i ett tidigt skede 

hade skrattades bort. Att aspiranten sedan inte kände instruktören och inte visste hur han var 

som individ, gjorde att aspiranten trodde att det skulle ge dåliga vibbar om man gick och  
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frågade för mycket. ”Man skulle ju ta initiativ”, det var ju så myndigheten påpekade det till 

aspiranterna i början. 

 

Med tiden kom aspiranten till ett stadium i momentet där denne inte visste vilken hjälp som 

behövdes för att komma vidare. Detta ledde till en otrygghet, med de krav som aspiranten 

hade på sig själv. I detta läge kände aspiranten sig vara i en beroendeställning till instruktören, 

aspiranten blev rädd för att inte bli godkänd. Aspiranten blev även rädd för att upplevas som 

okunnig när man gick och frågade och att aspiranten i vissa fall blev skrattad åt, gjorde inte 

saken bättre. 

 

Den upplevelse aspiranten fick under tiden, var att man skulle kunna hundra procent från 

skolan. ”Men de som hade jobbat länge kunde ju inte heller allt, varför skulle vi då kunna 

det?” Men detta ökade stressen för aspiranten som redan hade höga krav på sig själv.  

 

Det var inte några speciellt utvalda fall aspiranten blev tilldelad, utan aspiranten fick bara de 

ärenden som dök upp och dessa skulle utföras. Vissa av fallen var sådana som aspiranten inte 

hade någon aning om hur man skulle utreda. Är man då ivrig och stressad och inte vet vad det 

är för hjälp man behöver, är det lätt att man blir ännu mer otrygg och osäker. ”Man vill ju inte 

bli underkänd”.  

 

När tiden var kommen för ordningsmomentet fick aspiranten nya instruktörer (vilket är 

brukligt), men fick vara med flera instruktörer då det var mycket att göra samt att instruktörer 

skulle vara lediga. Det blev då mycket annat att göra, som kommenderingar (skulle fylla upp 

patrullerna), sitta i Länskommunikationscentralen (LKC) och MP 5 utbildning m.m. Det blev 

för hattigt, och man fick ingen röd tråd i det momentet. Vissa av instruktörerna hade jobbat 

kort tid och hade inte alls den erfarenhet och känsla för lärande, som behövdes för att lära ut 

de behov som just denna aspirant hade. 

 

En kommentar som var vanlig ”vi tar det som det kommer” kändes inte bra för att när man är 

under lärande och ivrig vill man veta vad man skall göra. Även om det är ett sådant yrke, där 

man inte kan planera fullt ut, så kan man i alla fall prata om händelser som man är på väg till 

och genom detta få en förberedelse.  
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Vid en handräckning som aspiranten åkte på med en kvinnlig instruktör, kände sig aspiranten 

nervös och spänd inför att ta hand om en psykiskt störd person. Aspiranten tog frågan med 

instruktören, ”vad gör vi två ……… med en psyksjuk”?  Instruktören tyckte det var bra att 

aspiranten sade till om sin nervositet, men aspiranten blev snabbt övertalad att det här blir bra 

och att det löser sig. Men nu var det inte så aspiranten kände, men de genomförde uppgiften. 

Aspiranten kände här att man skulle ha åkt tre stycken på uppgiften, men känslan var tidigt att 

man var en resurs och att det fanns mycket att göra. I detta skede åkte aspiranten och 

instruktören i en bil, och den andra polisen åkte egen bil. LKC skickade automatiskt dem på 

jobb, utan att instruktören sade till på LKC om bemanningen i bilen och den ensamma polisen 

fick ta andra små jobb.   

 

Det fanns olika stilar att lära ut från instruktörerna. En som gjorde aspiranten mer stressand 

var att instruktören var väldigt effektiv, forcerande och pushande och gav då aspiranten 

uppgifter redan första dagen, medan instruktören själv tog andra part i situationen och 

lämnade aspiranten själv att lösa sin uppgift. 

  

En annan instruktör var motsatsen, denne var lugn och gick med in i situationerna. Var det så 

att inte aspiranten fann sig så klev den instruktören in och hjälpte till, och först när det var 

klart tog den andra parten. Detta sätt kändes mycket tryggare och att man inte blev bortglömd 

som aspirant. 

 

Aspiranten tog upp vad som hade hänt med sin handledare under ett individuellt samtal och 

det blev en förändring under cirka två veckor. Sedan gick den första instruktören tillbaka till 

det vanliga arbetssättet. Det ledde till sådan stress att det blev sjukskrivning för aspiranten 

efter att aspirantperioden var genomförd.  

 

Aspiranten försökte få förståelse hos blivande kollegor, men det aspiranten fick som 

bekräftelse var att ”det är mig det är fel på”. Blivande kollegor tyckte att det var det bästa 

jobbet de visste och att de inte hade upplevt några problem. Men under sjukskrivningen 

ringde de blivande kollegorna hem till aspiranten, vilket uppskattades mycket! Då kom det 

fram att många av dessa blivande kollegor hade upplevt liknade känslor, men inte gjort något 

åt problemen. Aspiranten uppfattade det som hände på stationen när frågor togs upp, var att 

allt var så macho, och det var svårt att ta upp frågor när det väl försöktes.  
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När aspirant tiden var över så blev det ett godkänt betyg, men det var många moment som inte 

blev genomförda, vilket kändes konstigt när man skulle stå på egna ben. 

 

En reflektion som aspiranten har gjort är att livserfarenheten spelar in, det är mycket nytt och 

man känner sig förvirrad. I detta tror aspiranten att de yngre har det svårare och lätt hamnar i 

machostilen. Sen tycker aspiranten att det skall vara ett varierat schema, för det blev att en del 

aspiranter fick gå nätter andra fick gå kvällar. Vilket inte blev en bra fördelning och de fick då 

inte uppleva alla de händelser som de skulle vara med om. Samt att aspiranten får vara 

delaktig i planeringen av schemat. 

 

2.4   Resultat av enkätundersökning 

Det var fem kvinnor och 3 män fördelade över hela länet som vi skickat ut enkäter till, de 

hade fått sitt förstahandsval tillgodosett för sin aspirantutbildning.  

 

VT 08.  

Tankar och Känslor inför aspiranten, etc.? 

De flesta var väldigt förväntansfulla inför aspiranten. De längtade ut till ”verkligheten” och 

kände sig inspirerade över att få börja omsätta det teoretiska som de lärt sig på skolan, till 

praktiskt polisarbete. Lite nervöst var det säger vissa, när det gäller pappersarbetet på 

stationen, om alla blanketter och papper som skall fyllas i. 

 

Hur tog myndigheten reda på just dina behov? Är det någon skillnad på myndigheten i stort 

och handledaren och/eller instruktören? 

Här hade aspiranterna inget negativt att säga om just instruktörer och handledare. 

De konstaterar att instruktören är en viktig person och att samtal är viktigt att ha med både 

handledare och instruktör. En av aspiranterna påpekar att det är viktigt med kommunikation 

från båda håll. En av aspiranterna säger att det var lite ”struligt” under sommarperioden, 

eftersom handledare och instruktörer hade semester och det blev byte av instruktör ibland. 

Men aspiranten uppfattade det som att myndigheten gjorde sitt bästa för att lösa situationen. 

 

Blev/blir du bemött på ett respektfullt sätt under aspiranttiden? 

Aspiranterna tycker att de har blivit respektfullt bemötta samt att de lärt sig mycket. 
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HT 09.  

Tankar och Känslor inför aspiranten, etc.? 

Vissa av aspiranterna undrade över om de verkligen hade de rätta kunskaperna inför 

aspiranttjänstgöringen; om de skulle hålla måttet, vilka förväntningar handledare och 

instruktörer hade på dem. 

De flesta tycker att de kändes riktigt roligt att få komma ut och omsätta de teoretiska 

kunskaperna till praktiskt polisarbete. 

 

Hur tog myndigheten reda på just dina behov? Är det någon skillnad på myndigheten i stort 

och handledaren och/eller instruktören? 

Vissa utav handledare och instruktörer har varit lyhörda och tagit del utav aspirantens behov. 

Några upplever att handledaren och instruktören inte tar reda på just deras behov. De påpekar 

vikten av handledarens och instruktörens engagemang och pedagogik gentemot den enskilde. 

 

Blev/blir du bemött på ett respektfullt sätt under aspiranttiden? 

Alla upplever att de blivit bra bemötta och tycker att de har tagit tillvara på den enskildes 

personlighet. Dock kanske inte alltid funnits förmåga att lyssna in vad de försöker säga, men 

detta tror de mer är en brist på tid och personlig förmåga än respektlöshet. 

   

 

3.  Diskussion med slutsatser och förslag 

Nu är det väldigt stora kullar med aspiranter som kommer ut ” till verkligheten” och det kan i 

sig medföra svårigheter i den praktiska tillämpningen av aspirantutbildningen, i och med att 

alla ”vi” aspiranter får många olika instruktörer, som alla är olika personligheter, och som har 

olika värderingar och ”tankesätt” samt olika bakgrunder. Det bör dock påpekas att vi tycker 

nog i princip att det även kan vara bra att det är på detta viset, så att alla inte kommer stöpta ur 

samma form efter aspiranten, men att det i alla lägen måste finnas många gemensamma 

inriktningar i utbildningen. Det som vi har upptäckt under skrivandets gång; är tyvärr också 

polismyndigheternas problem med ”den ekonomiska biten”, vilket ger oss, och flera med oss, 

en oro över aspiranttiden. 
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”Det betyder att de nya aspiranterna får börja sin karriär med att tillexempel vara 

arrestantvakt. Det betyder också att myndigheten, som är satt under hårt ekonomiskt tryck, får 

hålla ned det mesta i utbildningsväg vilket är bekymmersamt, därför att det här med 

kompetensutveckling inom alla de grenar som polisen har på ansvarsområde är oerhört 

viktigt.” (Raimo Pärssinen, Riksdagsledamot (S), i debatt med justitieministern i 

interpellationsdebatt 21 april 2009) 

 

Det Raimo Pärssinen här ovan, och Emelie Lagervall i Polistidningen vilket har redovisats 

tidigare i arbetet, belyser med oron över aspiranttjänstgöringen och ekonomin är också det 

som vi har oroat oss över. Det vi då tänker på är först och främst om aspiranten kommer att få 

den hjälp och stöttning han/hon behöver? Detta mot bakgrund av att det nu finns tydliga regler 

och direktiv i FAPen som säger att aspirantiden skall vara individanpassad. 

 

Det som framkommer i våra intervjuer är att det brister bland polisiära rutiner när det gäller 

att skicka information till högre instanser om aspiranttjänstgöringen, om upptäckta brister, etc. 

Vi har också noterat att det finns en brist på tid och kanske även ibland personlig förmåga att 

tillfredställa aspirantens behov. Det skall påpekas att de intervjuade aspiranterna tycker sig ha 

blivit bemötta på ett respektfullt sätt, men att de i vissa fall har fått framföra sina önskemål 

om kompletterande utbildning utan att instruktören har sett detta behov eller tagit hänsyn till 

det. 

 

Det som handledaren Janne berättar, och även aspirantansvarig Hans verkligen belyser, är att 

det skall vara en bra dialog mellan alla parter, att det är viktigt att det inte bara är handledaren 

som skall ta upp frågor eller berätta om de tycker att något är fel, utan också att aspiranten 

själv gör detta för att få sina behov tillfredsställda. 

 

En reflektion som aspiranterna har gjort är att den egna livserfarenheten spelar in ganska så 

mycket, det är mycket nytt och man känner sig förvirrad ( Håller jag måttet? Vad förväntar de 

sig av mig?). Intervjun med den aspirant som det blev fel för, visade att denne upplevde sig ha 

hamnat i en beroendeställning till sin instruktör och blev med detta ännu mer stressad. 

 

Egna reflektioner som vi gjort utifrån intervjuer och enkäten är att det är lätt att man hamnar i 

beroendeställning, när man kommer som ny och vill bli godkänd. Dels har man individsamtal  
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endast när man skall diskutera om bedömningsunderlaget, och då är känslan att man lämnar 

ute problemen man haft med instruktören, för att man skall kunna jobba med personen senare 

och att man inte vill ”hamna på kant” med denne.  Det vi skulle kunna önska för att undvika 

detta är att man lägger in fler individsamtal med handledaren; kanske ett mitt i varje moment 

för att kunna gå mer in på det personliga planet och komma åt de eventuella problem som 

uppstår under det aktuella momentet.  

 

Det har flera gånger påpekats för oss att aspiranttiden är en utbildningstid, men då tänker vi på 

att några aspiranter redan efter några dagar har blivit bedömda av instruktören. Efter bara 

några dagar har nog ingen av oss ”hunnit landat” efter känslan att vara klar med skola och få 

komma ut till den ”riktiga världen” med att få möta människor på gatan. När vi då får en 

uniform som det står polis på, så känns det som att vi skall kunna allt. Inte konstigt att vi blir 

stressade och gör misstag som vi kanske inte hade gjort om det inte legats så stor press på oss. 

T.ex. genom att påpeka att vi måste visa framfötterna och ta egna initiativ. Det är nog svårt att 

hitta balansen mellan att vilja visa framfötterna (ta egna initiativ) och verkligen kunna visa att 

man mitt i allt, är ödmjuk. Samtidigt är det nog väldigt lätt att rusa iväg och tror att man kan 

allt när man är så pass ivrig på att komma ut ”i verkligheten”. Det är väl så här vi människor 

fungerar, man vill visa hur och vad man kan för att få en bekräftelse och samtidigt kunna visa 

en ödmjuk sida. 

 

Oron för att då misslyckas kan verkligen då ”spela en ett spratt”, och rädslan tar då över 

handen. Det är här man då vill att man har en bra dialog med handledare och kollegor. Att 

man inte är rädd för att göra misstag och att man vågar pratar om dem. Det är givetvis så, att 

det skall ligga en press på oss, men detta skall inte behöva gör oss orolig. Det är då det ligger 

ansvar på aspiranten själv att kunna säga till om vad denne är orlig för, och kunna förmedla 

det på ett bra sätt till handledare och instruktör. Oerhört viktigt att ha en bra dialog. 

  

Det borde finnas möjligheter att inom polismyndigheten utveckla kunskapsinhämtningen om 

pågående aspiranttjänstgöring. Handledarna sammanstrålar ibland, där berättar de om sina 

erfarenheter för varandra. Men det stannar i det rummet och varje handledare får göra som de 

vill med det som har tagits upp. Det man då skulle önska är att handledarna noterar alla de 

erfarenheter som kommit fram på ett papper, som de kan ge vidare till den handledaransvarige 

som i sin tur, om så behövs, besluta om nya riktlinjer till handledarna.  



Rapport nr. 551 

  16 

 

 

Vikten av att ha en bra dialog mellan alla parter under utbildningstiden är A och O som vi ser 

det, och det bekräftas även av de intervjuade personerna. Handledare och instruktör skall 

kunna säga till om något är fel och eller om aspiranten behöver förbättra något eller utvecklas 

inom något område. Men självklart så ligger det även mycket ansvar på aspiranten själv att 

kommunicera med handledare och instruktör, för att utvecklas så mycket som möjligt under 

utbildningstiden. 

 

Det vi kan se är att det behövs tydliga riktlinjer för instruktören hur denne skall jobba med 

aspiranten. I instruktörsutbildningen vill vi se en inriktning som innebär att instruktören till en 

början är en ”ryggsäck” (kontrollerar och ger råd). Sedan skall en kontinuerlig dialog mellan 

instruktören och aspiranten föras, så att man kan känna av när aspiranten är tillräckligt mogen 

att bli en ”resurs”.    

 

Vi tycker att oron har stillats lite när vi fått veta, och även själva noterat, att det är en positiv 

utveckling på gång via den nya FAP 761-1 som nu har trätt i kraft och vi känner att den ger 

bra riktlinjer för myndigheten, samt även att vi fått kännedom om att en lokal utbildning är på 

gång för instruktörer. 
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