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 Abstrakt 
Syfte: Att undersöka om polisstudenters körvana är tillräcklig för polisyrket.                                                                                                

Metod: Fakta från rapporten Polisbilen som aldrig kom fram, Vägverkets krav för 

B- behörighet och Transportstyrelsens information om Nollvisionen samlades in 

och sammanställdes. Därefter användes det som grund till både den enkät som 

delades ut till studenterna i termin 3 på polisutbildningen i Umeå och till intervjun 

som genomfördes med momentansvarige för polisbilkörning, Ronny Söderman.                                                                                                        

Resultat: Svaren från enkäten visade att nivån på körvanan hos studenterna var 

ojämn. Frågorna var utformade så att studenterna skulle utvärdera sin egen 

förmåga att köra bil utifrån olika trafiksituationer. Under intervjun med 

momentansvarige Ronny Söderman bekräftade han att studenterna låg på olika 

nivåer. Vissa hade väldigt lätt att nå de uppsatta målen medan andra hade det 

svårare.                                                                                                   

Konklusion: Att lägga till ett bilkörningstest redan vid rekryteringsförfarandet 

skulle vara en möjlighet för att förbättra körvanan hos samtliga studenter. Det 

skulle betyda att de sökande skulle tvingas till att träna på bilkörning och 

därigenom höja sin egen förmåga redan innan de börjar på utbildningen.  
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1  Inledning 

Rapporten behandlar polisstudenters självuppskattade körvana. Fokus ligger på hur 

körvanan ser ut rent generellt över en viss termin på polisutbildningen i Umeå. Att 

undersöka polisstudenters vana att köra bil har inte tidigare gjorts på 

Polisutbildningen i Umeå, vilket ligger till grund för rapporten.  

Förslag till ytterligare krav och tester vid rekryteringen till polisutbildningen 

kommer att presenteras. Vidare belyses problematiken med den förhållandevis korta 

utbildningen i polisbilskörning under grundutbildningen vid Polishögskolan i Umeå.    

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, har gjort en omfattande studie om incidenter 

med polisfordon i sin rapport Polisbilen som aldrig kom fram. Den rapporten ligger 

till grund för arbetet, då den belyser problematiken med att polisbilar är inblandade i 

olyckor. Det kan kopplas till polisutbildningen då det redan där sker flertalet 

olyckor. 

Arbetet är också viktigt för att påvisa att det kan finnas brister i studenters körvana. 

Att det inte läggs någon vidare vikt vid körvana under antagningsförfarandet kan 

sända budskapet om att det inte är så viktigt, trots att poliser i yttre tjänst spenderar 

oerhört mycket tid i bilen. Det är under skoltiden som studenterna har en sista 

möjlighet att vidareutveckla sin körvana innan aspiranttjänstgöringen tar vid.   

 

1.1 Bakgrund 

Under åren mellan 1997 och 2007 skadades 76 polismän svårt tillföljd av att de 

krockat i tjänsten och hela 57 procent bedömdes vara helt eller delvis skyldiga 

försäkringsmässigt. Kostnaderna för polismännen och bilarna uppgick till drygt 300 

miljoner kronor (Lundälv, 2009). Många av dessa förare kan i och med detta göra 

sig skyldiga till en kriminell handling. Enligt Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. 

14§ framkommer att en förare aldrig får framföra sitt fordon i högre hastighet än att 

föraren behåller kontrollen över fordonet. Brister föraren av ett utryckningsfordon 

mot dessa regler, kan det komma att ses som vårdlöshet i trafik. Varvid han kan 

dömas för vårdlöshet alternativt grov vårdslöhet i trafik enligt Lagen (1951:649) om 
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straff för vissa trafikbrott 1§, samt Brottsbalk (1962:700) 3 kap. 8§ vållande till 

kroppsskada. Med anledning av denna problematik har intresse väckts i ämnet. Det 

har tagits fram 13 åtgärdspunkter (se bilaga 3) som skulle kunna förbättra 

säkerheten hos polisen vid bilkörning (Lundälv, 2009). Punkten två lyder: Att det 

införs en förstärkning av det praktiska bilkörningsmomentet på polisprogrammen 

och utbildningarna vid Sörentorp, Växjö universitet och Umeå universitet.  

I ansökningskraven till polisutbildningen framkommer det att B- körkort är ett 

måste för att få ansöka. Det finns inga krav om att man skall vara en god förare eller 

att man ska ha haft körkortet en viss tid. Under ansökningsförfarandet finns det inte 

några tester som kontrollerar körförmågan (Polisrekryteringen, 2010). Däremot 

finns det examinerande moment under polisutbildningen. I utbildningen ingår 42 

timmars teoretisk och praktisk utbildning där följande moment ska genomföras: 

precisionskörning, omkörning, halkkörning, fordonsplacering på landsväg samt 

stadskörning. I och med att det är ett färdighetsmoment är det obligatorisk närvaro 

på kursens alla timmar. Alla delmoment är inte examinerande utan vissa räcker det 

att närvara vid för att uppnå godkänd nivå. Säkerhets och riskmedvetande är 

genomgående under hela momentet och detta läggs alltid stort fokus på under 

övningarna (Studieguide polisbilskörning, 2009). 

Under momentet Polisbilskörning läggs mycket fokus på sådant man redan bör 

kunna och lärt sig under övningskörningstiden. Då det lägsta antagningskravet till 

polisutbildningen är B- behörighet kan man i transportstyrelsens 

förarutbildningshandbok, kursplan B, läsa vad som fastställs för att eleven skall bli 

en god förare. Det krävs att eleven skall kunna manövrera bilen samt accepterar, 

värdesätter och förstår vad som behövs för att köra bilen på ett miljövänligt och 

säkert sätt. I momentet ”Körning i olika trafiksituationer” anses målet vara uppfyllt 

då eleven bland annat värderar sitt körbeteende och kan tänka kritiskt kring detta 

(VVSFS 2007:227). Utbildningen innefattar också att eleven skall lära sig att förstå 

sina medtrafikanters varierande förutsättningar i trafiken. Det skall inte vara några 

regionala skillnader på utbildningen, dock skall den individanpassas efter bästa 

förmåga. En viktig del för eleven är att kunna planera sin körning och förstå 

konsekvenserna av de val som denne gör i olika trafiksituationer, vilket är grunden i 

alla moment som lärs ut genom utbildningen. Under utbildningen till B-behörighet 

http://www.polisen.se/Bli-polis/Bli-polis/Ansokan--krav/Formella-krav/�


Rapport nr. 599 

 3 

2010-05-20 

bör körlärarna förmedla budskapet att kontinuerlig bilkörning är viktigt samt att en 

bilförare inte någonsin kan anses färdigutbildad. Personliga ställningstaganden kring 

bilkörning är avgörande i frågan (Handbok- kursplan B, 2009). Medelkörsträckan 

för fysiska personer är 1336 mil per år (SIKA, 2008). Enkäten som i den här 

rapporten använts för att undersöka polisstudenters körvana bygger till stor del på 

transportstyrelsens förarutbildningshandbok, kursplan B. Frågorna har utarbetats 

från de krav som ställs på att själv värdesätta och utvärdera sin egen förmåga att 

köra bil i olika trafiksituationer. Respondenterna ombads därför att självvärdera sin 

körskicklighet i olika trafiksituationer.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka om polisstudenters körvana är tillräcklig för 

polisyrket.  

1.3  Frågeställningar 

Hur värderar polisstudenterna i termin 3 sin egen körvana jämfört med vad 

momentansvarig polislärare i Polisbilskörning har för uppfattning om deras 

körvana? 

Är utbildningen i Polisbilskörning tillräcklig då det inte finns några specifika krav 

mer än att ha B-behörighet för att ansöka till polisutbildningen?                                                                                                                         

1.4  Avgränsningar 

Studien belyser studenterna i termin 3, våren 2010 på polisutbildningen i Umeå 

eftersom de har genomgått mer än hälften av polisbilskörningsmomentet samt att 

lärarna i momentet har bra insikt i studenternas förarkunskaper. Anledningen till att 

en termin undersöktes var för att det inte fanns utrymme för fler. Av de 69 studenter 

som går i termin 3 våren 2010, svarade 60 av dem på enkäten och av dessa svarade 

inte alla på samtliga frågor. Det gjordes även en intervju med den kursansvarige 

läraren. Förslag till förbättrad körutbildning koncentreras till rekryteringen och 

grundutbildningen.    
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1.5 Metod 

Litteraturen som använts i studien har inhämtats från en forskningsrapport, lagtexter 

och undersökningar. Enkäten och intervjufrågorna har därefter sammanställts utifrån 

relevant fakta. En enkät utformades så att frågorna inte skulle kunna misstolkas och 

så att svaren på bästa sätt överensstämmer med verkligheten. Respondenterna i 

enkäten är konfidentiella och det finns inget syfte i att särskilja enstaka individers 

svar utan det som är intressant är sammanställningen av svaren. Den kursansvarige 

läraren i ämnet Polisbilkörning intervjuades för att se om studenternas 

självutvärdering stämmer överens med lärarens syn. Därefter jämfördes resultatet av 

enkätsvaren med svaren från intervjun.  

2       Teori 

Nedan presenteras en sammanfattning Jörgen Lundälvs rapport ”Polisbilen som 

aldrig kom fram” och begreppet Nollvisionen. Också Polisbilskörningsmomentet 

vid polisutbildningen i Umeå beskrivs utförligt för att ge en tydligare förståelse för 

dess olika delar.  

 
”Polisbilen som aldrig kom fram” 

 
 Två studier har gjorts som grund till rapporten. Den ena studien kallas för 

Göteborgs- studien, som utgått från skadade polisfordon i trafiken i Västra 

Götaland. I den andra studien undersöktes polisens personskadefall i polisbilar och 

detta var en nationell studie som benämns ”Nationella personskadestudien”.  Utifrån 

resultatet av de två studierna framkom att flera av de olyckor där poliser är 

inblandade i sker under vanlig tjänsteutövning och patrullering. Det sker dessutom 

olyckor under brådskande uttryckning. Av studien kan en ökning vad gäller polisens 

fordonsskador och personskador ses, och att detta kostar mycket pengar för staten 

men även lidande för de inblandade och deras anhöriga. Konsekvensen av 

skadehändelserna kan ses som ett arbetsmiljöproblem då det kan resultera i både 

korta och långa sjukskrivningar för de inblandade. Då polisen redan har så pass 

riskfyllt arbete borde mycket kraft läggas på att förhindra de risker som går att 

förhindras. Det framkommer att ökad hastighet inte ger någon avsevärd tidsvinst 

och tidsvinsten är dessutom lägre än vad som kan förväntas vid körning med blåljus 
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och siren. Dessutom har unga förare inte alltid den erfarenhet som krävs för att 

förstå riskerna som den högre hastigheten innebär (Lundälv, 2009).     

 
 Nollvisionen 

 
”Nollvisionen omfattar även den interna trafiksäkerheten för polispersonalen och 

polismyndigheternas fordon och det är därför angeläget att skadeutvecklingen inom 

svensk polis bryts framöver” (Lundälv, 2009. s 10) 

Nollvisionens mål är att det inte skall krävas några människoliv eller uppkomma 

svårare kroppsskador i trafikmiljö. Det skall uppnås genom ett anpassat vägnät och 

bättre anpassade fordon. Ansvaret ligger hos den enskilda individen men även hos 

de som utformar infrastrukturen. Det går inte att helt undvika olyckor eftersom att 

människor inte är perfekta men det går att göra det bästa för att minska antalet 

olyckor (Vägverket, 2009). Dock spelar inte detta någon roll om inte de förare som 

finns i trafiken tar sitt eget ansvar och accepterar ett kritiskt tänkande om sitt eget 

körbeteende i syfte att utvecklas. (Transportstyrelsen, 2009) . Polisen har som mål 

enligt Nollvisionen att förhindra riskfyllda situationer samt att se till att 

trafikreglerna efterföljs. Eftersom att polisen har som arbetsuppgift att se till att 

övriga medborgare skall följa de lagar och regler som finns borde polisen vara 

föredömen och därigenom inte bidra till olyckor eller oreda i trafiken. Att förare har 

en orealistisk syn på sin körförmåga är ett stort problem då det leder till mer 

risktagande. (Sven-Åke Petters, 2009) 

I Trollhättan finns numera en 39 km lång vägsträcka som går under benämningen 

”Nollvisionsslingan”. Några av de åtgärder som gjorts är följande:   

• Cirka 33 km ombyggda vägar 
• Mittseparering 
• Cirkulationsplatser i stora korsningar 
• Rensade sidområden 
• Eftergivliga stolpar 
• Nya lokalvägar 
• Förbättrade korsningspunkter 
• Ombyggda trafiksignaler 
• Passager på väg 44 
• Tekniska stödsystem 
(Aila Knuutila, 2010) 

http://www.trollhattan.se/thn_templates/StandardPage.aspx?id=5836�
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Polisbilskörningsmomentet 

 
Polisbilskörningsmomentet har två lärare som arbetar heltid och båda har en lång 

karriär bakom sig som polis. Utbildningen vid Umeå Universitet är uppbyggd på 

flera olika moment. Meningen är att den skall ligga till grund för vidare 

utryckningsutbildning som senare genomförs på respektive myndighet. För att det 

på bästa sätt ska kunna förbereda eleverna för framtiden utförs lektionerna i målade 

polisbilar och polisuniformen är ett krav. Då säkerheten alltid kommer först startar 

varje lektion med en teoretisk inledning. Detta för att lärarna skall kunna förmedla 

vad de vill ha ut av eleverna samt vilka risker som eleverna skall undvika. 

Utbildningsplanen är gjord så att studenterna först får lära sig att kontrollera sitt 

fordon före körning. Därefter skall de lära sig var bilen har sina hörn, för att sedan 

gå vidare till att köra bilen i olika trafiksituationer. De olika momenten är följande: 

Momentintroduktion med garagegenomgång och körgårdsövningar. Här 

informeras eleven om garagets och bilens utrustning och funktion. 

Körgårdsövningen går ut på att studenterna skall öva på bland annat fickparkering 

och serpentinkörning både framåt och bakåt. 

Körgård (examinerande). Här får studenterna visa att de lärt sig av föregående 

lektion och kan manövrera bilen i låg hastighet. Övningarna är desamma som 

tränats på lektionen innan.  

Fordonsplats (ej examinerande). Fordonsplats innebär att studenterna tränas i att 

köra bilen på ett säkert sätt som innebär att utnyttja kurvor och samtidigt minska 

centrifugalkraften. Detta genomförs på landsväg. 

Fordonsplats (examinerande). Studenterna får under denna lektion visa att de kan 

behärska teknikerna som lärts ut under föregående lektion. 

Omkörningsövning (ej examinerande). Omkörningsövningarna genomförs på 

Åmsele flygplats för att säkerheten för studenterna, lärarna och andra bilister skall 

vara så hög som möjligt. Övningarna genomförs i hög hastighet. Här får studenterna 

även prova på att backa med släp, och detta genomförs i låg hastighet.                  

Tätortskörning (examinerande) och samarbete med Radiomomentet. Genom 

radion får studenterna väganvisningar som de skall följa. Därigenom skall de visa 

att de kan behärska bilen, omgivande trafik, samt de anvisningar som de får.      

Säker vinterkörning (ej examinerande). Här får studenten både teoretisk och 
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praktisk utbildning i de system som bilarna är utrustade med för att exempelvis 

kunna till stor del förhindra en sladd. Studenterna får även ökad riskmedvetenhet 

genom att prova på att köra i hög hastighet på halt väglag (Studieguide 

polisbilskörning, 2009). 

3       Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av enkätundersökningen som genomfördes med 

vårterminens termin 3 på polisutbildningen i Umeå. Det finns 69 studerande i termin 

3 och av dessa var det 60 som medverkade i undersökningen. Bortfallet förklaras 

med att samtliga inte närvarade vid tillfället då enkäten delades ut. Enkäten i sin 

helhet redovisas som bilaga men utvalda viktiga delar av svaren presenteras här i 

resultatdelen.  

Resultat Enkätundersökning 
 

Majoriteten, 31 st, av respondenterna är 23-25 år och det är jämnt fördelat mellan 

könen då 52% är män. 

Att dagligen ha tillgång till bil påverkar ens möjligheter till att regelbundet hålla sin 

körvana i god form. Undersökningen visade att 46% av respondenterna inte 

dagligen hade tillgång till bil. 

Fråga 5 i enkäten behandlar hur många mil per år respondenterna körde innan de 

började på polisutbildningen. Den frågan säger väldigt mycket om hur god vana de 

har att vara i trafiken. Dock säger den inte så mycket om hur duktiga de egentligen 

är på att köra bil (Bild: Fråga 5).  
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Av resultatet i fråga 5 kan man utläsa att tre personer har kört 5000-10 000 mil/år 

och fyra har kört 10 000 eller mer mil/år. Det visar att ungefär 12% i terminen har 

kört väldigt mycket bil medan 10,3% av studenterna endast har kört 0-500 mil/år. 

Majoriteten av studenterna har kört mellan 500-5000 mil/år. Dock har flest 

studenter, alltså 31%, kört mellan 1000-2000 mil/år.  

Fråga sex var följande: Hur uppskattar Du din egen körförmåga? Majoriteten av 

respondenterna svarade att de ansåg sig vara väldigt säkra i trafiken. Endast en 

person svarade att han kände sig osäker medan 21 personer ansåg sig var en säker 

förare. Det fjärde alternativet som fanns att tillgå var Jag är bäst i trafiken vilket det 

var två personer som svarade att de var (se bilaga 2). Detta kan jämföras med svaren 

i fråga 7 som behandlade osäkerhet i rusningstrafik. Resultatet visade att 88%  inte 

kände någon osäkerhet vid körning i rusningstrafiken. Intressant med det här är att 

98% anser sig vara säkra, väldigt säkra eller är bäst i trafiken, enligt fråga 6. Med 

andra ord är det ungefär 10% av respondenterna som anser sig vara åtminstone 

säkra förare men känner sig osäkra i rusningstrafik. 

 Frågan som ställdes här var: Hur många mil har Du kört innan 
Du började på polisutbildningen (mil uppskattat per år)? 
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Viljan att köra bil visade sig i fråga 8 då respondenterna fick välja mellan 

alternativen att helst vara passagerare eller förare. I figuren nedan visar statistiken 

att männen är mer benägna att köra bil än vad kvinnorna är. Svaret Varken eller var 

inte ett svarsalternativ på enkäten men det redovisas ändå på grund av att dessa 

personer skrev själva att det inte spelade någon roll om de var förare eller 

passagerare. Det är intressant då det visar att kvinnorna i högre utsträckning inte 

bryr sig om de är förare eller passagerare samtidigt som männen är väldigt 

angelägna om att vara den som kör (Bild: Förare/Passagerare). 

 

 

För att uppnå förarutbildningskraven till B- körkort skall eleven kunna motstå 

impulsiva handlingar i trafiken (VVFS 2007:227). Detta undersöktes i fråga 9 och 

av respondenterna var det 5% (3 personer) som svarade att de inte kunde motstå 

impulsiva handlingar. Däremot var det 67% (40 personer) som svarade att de kunde 

stå emot det. Övriga 28% svarade att de för det mesta kunde stå emot dessa 

handlingar. 

En väldigt viktiga fråga, då respondenterna är på väg att bli poliser, är om de tar 

hänsyn till sina medtrafikanter . I fråga 10 behandlades detta och ingen svarade Nej. 

Däremot svarade 13% (8 personer) att de För det mesta tar hänsyn till sina 

medtrafikanter då de kör bil (se bilaga 2). 

Frågan som ställdes här var: Du och en till person ska åka iväg med bilen, 
föredrar Du då att vara den som kör eller att vara passagerare? 
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Förmågan att hantera stress är viktigt i trafiken och ännu viktigare som polis: 

11. Du är i en relativt stor svensk stad som du inte hittar i. Du har en adress som 
du ska till och du kör ensam i bilen, du har ingen karta eller GPS. Ärendet gäller 
ett väldigt viktigt möte och du har en tid att passa. Det är mycket trafik, många 
körfiler och många avtagsvägar. Du känner dig stressad på grund av dessa 
faktorer. 
Hur påverkas din körning? 

 
• Den påverkas inte alls, stressen gäller ju annat.  
• Den påverkas en del, det är svårt att fokusera på körningen. 
• Den påverkas mycket, stressen tar helt över fokuseringen från körningen.  

 
De flesta svarade att körningen påverkades en del och att det var svårt att fokusera. 

5% tyckte att stressen helt tog över fokuseringen från körningen och 19% ansåg att 

den inte påverkades alls. 

 

Den sista frågan tog upp ämnet olyckor i trafiken, inklusive parkeringsskador på 

egen bil. Om respondenterna varit del i uppkomsten av någon olycka fick de även 

svara på hur många gånger och vilka typer av olyckor. Det var 52% som svarade att 

de någon gång varit del i uppkomsten av en olycka och flera av dessa, 37%,  hade 

varit med i mer än en olycka (se bilaga 2). 

 
Resultat Intervju 

 
Intervjun genomfördes med polisbilkörningsläraren Ronny Söderman. Den utgick 

från de frågor som sammanställts utifrån enkäten. Ronny fick svara fritt på de frågor 

som ställdes. Han fick möjlighet att vara anonym men såg ingen anledning till det. 

Nedan följer frågor som ställdes till Ronny samt hans svar.  

 

Vad anser du om studenternas körvana rent generellt över termin 3, VT10? 

Under termin 1 är det stor spridning, förmågan att behärska fordonet ät ojämn. 

Körvanan beror till stor del hur länge man har haft körkort och i början är det en 

oerhörd variation mellan eleverna. Under den första praktiska övningen på 

körgården ser man ganska direkt vilka som kommer att få problem. Det viktiga är 

dock att studenterna lär sig var bilens hörn finns. Under termin 2 ser man 

fortfarande skillnad mellan eleverna då de examineras i fordonsplacering. Vi har 

funderat på om vi skall godkänna de som är duktiga vid körgården och lägga mer 
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krut på de sämre, dock skulle de missa allt prat runt i kring övningarna och de anser 

vi är för viktigt.                                                                                                   

 

Anser du att eleverna får tillräckligt mycket utbildning i polisbilskörning?     

Nej! Snart kommer den nya polistaktiska utbildningen, men den ger inte mer timmar 

under skolan utan timmarna läggs under aspiranten. 

 

Anser du att det är den individuelles eller skolan ansvar att se till att körvanan 

är god?                                                                                                                      

Det är skolans ansvar men jag vill lägga ansvaret på rekryteringen. Ett litet prov 

hade varit bra, exempelvis som vår körgård, lite back- och serpentinövning. Det är 

ju ändå så att vi sitter 5 av 8 timmar i bilen då vi jobbar i yttre tjänst. Förut hände 

det att vi, utanför skoltid, hjälpte eleverna rent ideellt med att förbättra sin körvana. 

Dock var inte detta okej, då eleverna inte var försäkrade. 

 

Borde det finnas fler examinerade moment under utbildningen?                     

Det är nu väldigt få examinerande moment. För tillfället har vi körgård och den är 

viktig eftersom att man måste ”lära sig krypa innan man kan gå”. Sedan har vi 

fordonsplacering och stadskörning och eftersom att vi har så få moment så kan vi 

inte ha fler examinerande moment under utbildningen. Man ska inte examinera för 

examineringens skull. 

 

Borde det finnas fler och högre krav på körvana vid ansökningsförfarandet till 

utbildningen (utöver att endast inneha ett B- körkort)?                                      

Ja, i samband med rekryteringen bör ett körprov genomföras. 

 

Ser du någon skillnad mellan könen vad gäller körvana?                                 

Ingen skillnad, det finns de som har lite körvana hos båda könen. 

 

Ser du någon skillnad på attityd till bilkörning mellan könen?                              

Ja, tjejer kör ofta lugnare än killarna och de har ofta en lugnande inverkan på 

killarna. Tjejer kör med mer eftertanke och killar sätter ofta mer press på varandra, 

att de vill övervinna varandras prestationer.  
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Ser du någon åldersmässig skillnad vad gäller körvanan?                                  

Det är körvanan som spelar in, inte åldern. Tidigare bakgrund som yrkeschaufför 

spelar mer roll. Man kan vara äldre och haft körkort ett tag men inte kört så mycket, 

då kan en 23-åring som har kört timmerbil vara duktigare än en 30- åring som har 

kört lite bil. 

 

Kan du se något problem med hur studenterna uppfattar sin egen körvana 

jämfört med hur du ser på den?                                                                             

De flesta studenter är tacksamma för kritik men det finns de som inte klarar av att ta 

emot detta. Det beror inte på kön utan det är personligheten som spelar in, så här är 

det i alla yrkeskategorier. Sådär jättevanligt är det inte bland våra studenter. 

 

Resultaten av enkäten visar 98 % av studenterna i termin 3 anser sig vara som 

lägst säkra i trafiken, vad anser du om det?                                                                                                  

Detta är en form av övertro på sig själv. Om man kollar på olycksstatistiken ser man 

att det är mest karlar som krockar och de är ofta de som anser sig vara bättre än de 

egentligen är också. 

 

Vid lektioner osv., ser du tendenser till lek eller olämpligt beteende i samband 

med bilkörning hos studenterna?                                                                         

Nej, vi lärare är väldigt tydliga med att vi inte vill ha ”hopp och lek”. De allra flesta 

gör som vi säger och om de inte gör det får de sitta i baksätet och det vill ju ingen 

göra. 

 

Har du någon gång åkt med eller sett en student i termin 3 som du anser är 

olämplig som polisbilsförare?                                                                             

Visst finns det en del elever i termin 3 som har en bra bit kvar att uppnå till god 

körvana innan examen. Även i termin 4 finns det elever som under 

vinterutbildningen har bedömts ha en bit kvar till god körvana. Det finns de som är 

rädda för att få sladd, trots att det är relativt ofarligt på flygplatsen. Då brukar jag 

”pusha” på dem lite samt berätta vad som sker vid en sladd med diverse antisladd- 

system. Då får de ofta insikt i att det är roligt, men det är viktigt att påpeka att det 
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inte är sladden som är rolig utan att de har kommit över sin egen gräns och får på så 

sätt kunskap om sig själv och bilen. Sedan flygandeomkörnings- lektionen flyttades 

till Åmsele flygplats har det inte blivit någon ”nära döden” upplevelse för oss lärare. 

 

Är det lämpligt att en polis känner sig osäker när han/hon kör i 

rusningstrafik?                                                                                                       

Nej, det säger sig självt, vi skall vara föredömen! Om en polisbil kör på ett 

olämpligt sätt märker alla det. Om allmänheten får en möjlighet att ge igen på 

polisen, gör de gärna det. Exempelvis genom att skicka en insändare till tidningen. 

 

Hur många gånger måste skolans bilar lämnas in på reparation varje termin?  

Mellan fem till tio gånger, dock beror många skador på vinterutbildningen i Åmsele. 

 

Har det skett någon allvarlig olycka på skolan?                                                                   

Nej, tack och lov. Endast mindre allvarliga avkörningar. 

 

Är det något du vill tillägga?                                                                                   

Ett test vid rekryteringen skulle göra så att nivån på elevernas körvana höjs. Redan 

på körgården syns stora problem hos vissa men det är även elevens ansvar att träna 

upp sin körvana trots att det kan vara svårt som student. Än så länge har samtliga 

studenter på polisutbildningen i Umeå klarat bilkörningsmomentet. Vi lärare gör 

vårt bästa för att alla eleverna skall klara sig. 

 

4  Diskussion 

Medelkörsträckan för personer i Sverige ligger på 1336 mil per år (SIKA, 2008). 

Det påvisar att polisstudenternas körvanor är i enlighet med genomsnittet för 

Sveriges befolkning. Polisen skall enligt nollvisionen arbeta för att minska antalet 

svårt skadade i trafikmiljö. Detta görs bland annat genom att polisen upprätthåller 

ordningen och lagför de som bryter mot fastställda lagar och förordningar. Polisen 

skall då inte vara de som tillför mer olyckor eller oreda till statistiken. Detta kan 

delvis lösas genom att den enskilde polisen accepterar sin körförmåga och kör bil 
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regelbundet för att få den erfarenhet som krävs för att vara ett föredöme i trafiken. I 

enkätresultaten framgick att av studenterna har 46% inte dagligen tillgång till bil. 

Att körutbildningen på skolan inte är tillräcklig, precis som Ronny uppger i 

intervjun, kan bidra till att dessa 46% inte ges den möjligheten till att utvecklas i den 

riktning som Vägverket rekommenderar efter godkänd B- Behörighet. Lärarna på 

skolan har ingen möjlighet att efter skoltid hjälpa de elever som är i behov av det på 

grund av att studenterna då saknar försäkring. Ronny menar att det är skolans ansvar 

att eleverna får den träning som behövs men samtidigt måste den enskilde studenten 

ansvara för att utvecklas som bilförare.  

De tre examineringstillfällena i Polisbilskörning är för tillfället för få säger Ronny. 

Då det inte finns något krav på att ha en viss körvana för att börja polisutbildningen 

blir körvanan väldigt ojämn. Enligt enkätsvaren kan utläsas att studenterna har haft 

sina körkort olika länge, från två till tjugo år. Det går då inte att förvänta sig att de 

skall vara på samma nivå. Vissa studenter har väldigt lätt för att klara de krav som 

ställs medan andra har det svårt. Ronny menar att det inte är ålder eller hur länge 

studenterna har haft körkort som är det avgörande, utan det är hur mycket körvana 

de har. Både Ronny och Lundälv hävdar att det är yngre män som oftast är 

inblandade i trafikolyckor. Detta för att de yngre männen inte har den erfarenhet 

som krävs för att undvika de möjliga riskfyllda situationer som kan uppstå i högre 

hastigheter. 

Oavsett hur duktig en förare är så kan inte alla olyckor undvikas. Av studenterna i 

termin 3 var det fler än hälften som uppgav att de varit del i uppkomsten av en 

trafikolycka eller vållat parkeringsskador. Detta kan ses mot att skolans bilar måste 

lämnas in på reparation fem till tio gånger per termin. Lundälv konstaterar att staten 

får betala ungefär 30 miljoner kronor årligen på polisens fordonsreparationer samt 

omkostnader för sjukskrivna poliser. Att införa ett test under rekryteringsförfarandet 

menar Ronny skulle kunna höja den generella körvanan hos polisstudenterna. Det 

skulle kunna leda till att de sökande motiveras till att träna på bilkörning, vilket kan 

resultera i bättre körvana och minskade utgifter i form av fordonsreparationer.  

Att vissa respondenter anser sig vara säkra bilförare men samtidigt känner osäkerhet 

då de kör i rusningstrafik visar att de inte självutvärderar sig korrekt. Det kan också 
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vara så att de inte har den insikt som de borde ha efter godkänd uppkörning för B-

behörighet.  Vägverket rekommenderar att en bilförare ständigt strävar efter att bli 

bättre och inser att denne aldrig är fullärd.  I rusningstrafik kan det vara mycket att 

hålla reda på. För en polis innebär det, utöver vad en vanlig bilist har att tänka på, 

att mentalt förbereda sig för olika arbetsuppgifter samt att lyssna på vad som sägs i 

radio. Att känna stress inför en ny arbetsuppgift och samtidigt behöva fokusera på 

bilkörningen kan, för den oerfarne, vara övermäktigt. Av enkätresultaten kan utläsas 

att 81% kände att stressen påverkar dem så pass mycket att fokuseringen på 

bilkörningen påverkas. På frågan om respondenterna kände sig osäkra då de kör i 

rusningstrafik var det 12% som kände det. Ronny upplystes om resultatet och han 

ser en risk för att bilkörningen kan uppfattas som olämplig och att allmänheten då 

uppfattar det negativt. Han menar dessutom att en polis inte skall vara osäker på att 

köra bil då de skall vara föredömen i trafiken. Enligt Lundälv sker flera olyckor vid 

vanlig tjänsteutövning och patrullering. Att några av respondenterna inte är 

medvetna om brister i sin körförmåga kan ses som oerfarenhet och det kan leda till 

ett osäkert körsätt. 

Enligt Nollvisionen skall polisen vara föredömen i trafiken. Resultat från enkäten 

visar att 67% av respondenterna anser att de kan motstå impulsiva handlingar, 

sökande efter äventyr, spänning, nöje, lek etc. då de kör bil. Det var 87% som 

svarade att de tar hänsyn till sina medtrafikanter vid bilkörning. De respondenter 

som svarade att de inte alltid tar hänsyn till sina medtrafikanter samt kan motstå 

impulsiva handlingar i trafiken, uppfyller därmed inte Nollvisionens krav på att 

polisen skall vara föredömen i trafiken.  

5 Slutsatser och förslag 

Slutsatser 
 

Efter svaren vi fått från enkäten samt vad Ronny har sagt i intervjun anser vi att det 

till största del är upp till den enskilde studenten att förbättra och upprätthålla sin 

körvana. Det kan likställas med att läsa till en tenta. Studenten får förutsättningarna 

men det är upp till den enskilde att lära sig det viktiga i slutändan. Precis som det 

framkommer i Transportstyrelsens Handbok kursplan B krävs det kontinuerlig 
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träning för att bli en god bilförare och detta är även något som skolan borde påpeka, 

men ansvaret ligger fortfarande hos den enskilde.  

Eftersom att staten varje år får spendera en ansenlig summa pengar på grund av 

trafikolyckor med inblandade polisbilar samt att körvanan bland polisstudenter är 

väldigt ojämn, drar vi den slutsatsen att rekryteringsförfarandet bör förändras.  

Alla studenter på polisutbildningen i Umeå har hittills blivit godkända i 

polisbilskörningsmomentet. Detta trots att många, enligt enkäten, vare sig hade 

mycket körvana eller kände sig säkra bakom ratten i vanligt förekommande 

trafiksituationer. Vi drar den slutsatsen att kraven på momentet är för låga. Vad vi 

menar är inte att vi vill att elever skall bli underkända, utan att detta är en indikation 

på att polisutbildningen har för låga krav på polisbilskörningsmomentet.   

 

Förslag 
 

På grund av att polisen är en del i riksdagens satsning ”Nollvisionen” borde 

polisstudenternas körvana vara över genomsnittet i landet. Efter vår undersökning 

har vi kommit fram till att det finns saker att förbättra. Enligt Ronny skulle detta 

kunna göras genom att under antagningtesterna införa ett körmoment. Vårt förslag 

är att de sökande får köra på en körbana, där de får visa sin förmåga att manövrera 

en bil. Detta bör genomföras på liknande sätt som förfarandet i examinationen 

körgård på polisutbildningen. Tidpunkten för momentet, föreslår vi, kan ske i 

samband med de fysiska tester som de sökande genomgår. Det medför att endast de 

som är godkända på den fysiska delen behöver genomgå körbanan och på så sätt kan 

den genomsnittliga körvanan höjas för polisstudenterna.  

Under polisutbildningens fyra första terminer utnyttjas endast 42 timmar till 

polisbilskörning, av dessa timmar ingår även teorilektioner. Vi anser att det borde 

läggas mer utbildningstimmar på bilkörning i trafik i syfte att förbättra den generella 

körvanan. Möjligen integrera bilkörningen mer med övningar i andra ämnen och 

även mer utanför skolområdet för att på så sätt göra det mer verklighetstroget och 

därigenom mer förberedande för polisyrket. 
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Bilaga 1; Enkät 
 

Enkät självuppskattning körförmåga 
Ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer med dig och svara kortfattat vid 
frågorna med de prickade linjerna 
 
1. Ålder: 
 
20- 22 23-25 26-28 29-31 32-35 36-uppåt 
 
 
2. Kön: 
 
Kvinna Man 
 
 
3. Du har haft B-körkort i ………….(antal) år? 
 
 
4. Har Du har dagligen tillgång till bil:  
 
Ja Nej 
 
Om ”JA” hur länge har du dagligen haft tillgång till bil (antal år)?............................ 
 
 
5. Hur många mil har Du kört innan Du började på polisutbildningen (mil uppskattat 
per år)? 
 
0-500 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-5000 5000-10 000  
 
10 000-uppåt 
 
 
6. Hur uppskattar du din egen körförmåga? 
 
Osäker Säker Väldigt säker  Jag är bäst i trafiken 
 
 
7. Känner du dig osäker då du skall köra i stadstrafik under rusningstid? 
 
Ja Nej 
 
 
8. Du och en till person ska åka iväg med bilen, föredrar du då att vara den som kör 
eller att vara passagerare? 
 
Förare Passagerare 
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9. Anser Du att Du kan motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, 
nöje, lek etc. när Du är ute och kör bil? 
 
Ja Nej För det mesta 
 
 
10. Anser du att du tar hänsyn till dina medtrafikanter då Du är ute och kör bil? 
 
Ja Nej För det mesta 
 
 
11. Du är i en relativt stor svensk stad som du inte hittar i. Du har en adress som du 
ska till och du kör ensam i bilen, du har ingen karta eller GPS. Ärendet gäller ett 
väldigt viktigt möte och du har en tid att passa. Det är mycket trafik, många körfiler 
och många avtagsvägar. Du känner dig stressad på grund av dessa faktorer. 
Hur påverkas din körning? 
 
Den påverkas inte alls, stressen gäller ju annat  
 
Den påverkas en del, det är svårt att fokusera på körningen  
 
Den påverkas mycket, stressen tar helt över fokuseringen från körningen 
 
 
12. Har du varit del i uppkomsten av en trafikolycka (även parkeringsskador på egen 
bil)? 
 
Ja Nej 
 
Om ”JA” hur många gånger?........................................................................................... 
 
Om ”JA” vilken/vilka typ/er av olycka?  
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........ 
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Bilaga 2; Diagram av enkät 
 
1. Ålder: 
 
20- 22 23-25 26-28 29-31 32-35 36-uppåt 
 

 
 
 
2. Kön: 
 
Kvinna Man 
 

 
 
 
3. Du har haft B-körkort i ………….(antal) år? 
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4. Har Du har dagligen tillgång till bil:  
 
Ja Nej 
 
Om ”JA” hur länge har du dagligen haft tillgång till bil (antal år)?............................ 
 

    
 
 
5. Hur många mil har Du kört innan Du började på polisutbildningen (mil uppskattat 
per år)? 
 
0-500 500-1000 1000-2000 2000-3000 3000-5000 5000-10 000  
 
10 000-uppåt 
 

 
 
 
6. Hur uppskattar du din egen körförmåga? 
 
Osäker Säker Väldigt säker  Jag är bäst i trafiken 
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7. Känner du dig osäker då du skall köra i stadstrafik under rusningstid? 
 
Ja Nej 
 

 
 
 
8. Du och en till person ska åka iväg med bilen, föredrar du då att vara den som kör 
eller att vara passagerare? 
 
Förare Passagerare 
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9. Anser Du att Du kan motstå impulsiva handlingar, sökande efter äventyr, spänning, 
nöje, lek etc. när Du är ute och kör bil? 
 
Ja Nej För det mesta 
 

 
 
10. Anser du att du tar hänsyn till dina medtrafikanter då Du är ute och kör bil? 
 
Ja Nej För det mesta 
 

 
 
 
11. Du är i en relativt stor svensk stad som du inte hittar i. Du har en adress som du 
ska till och du kör ensam i bilen, du har ingen karta eller GPS. Ärendet gäller ett 
väldigt viktigt möte och du har en tid att passa. Det är mycket trafik, många körfiler 
och många avtagsvägar. Du känner dig stressad på grund av dessa faktorer. 
Hur påverkas din körning? 
 
Den påverkas inte alls, stressen gäller ju annat  
 
Den påverkas en del, det är svårt att fokusera på körningen  
 
Den påverkas mycket, stressen tar helt över fokuseringen från körningen 
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12. Har du varit del i uppkomsten av en trafikolycka (även parkeringsskador på egen 
bil)? 
 
Ja Nej 
 
Om ”JA” hur många gånger?........................................................................................... 
 
Om ”JA” vilken/vilka typ/er av olycka?  
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........ 
 
 

    
                                                                Fråga 12a är: Om ”JA” hur många  
                                                                gånger? 
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Bilaga 3; 13 åtgärdspunkter enligt Lundälv 
 
Denna studie har utmynnat i ett antal (13) konkreta förslag på åtgärder som på 
lång sikt kan reducera antalet incidenter och skadehändelser med polisfordon i 
Sverige. Förslagen har delats in i de tre rubrikerna Människa, Fordon och 
Omgivning enligt följande: 
 
MÄNNISKA 
(1) - viktigt att det införs en nationell förarutbildning för polisbilsförare i yttre tjänst. 
Förarutbildningen kan lämpligen utvecklas utifrån den kunskap som kan 
frambringas ur skadestatistik och uppföljningar. 
(2) - att det införs en förstärkning av det praktiska bilkörningsmomentet på 
Polisprogrammen och utbildningarna vid Sörentorp, Växjö universitet och Umeå 
universitet.  
(3) - att en utvärdering görs av nödvändigheten att alla polismän i yttre tjänst måste 
köra polisfordon i samband med tjänstgörning i yttre tjänst. 
(4) - att det införs ett mentorsystem för nyanställd polispersonal i yttre tjänst. 
(5) - att det införs ett årligt kompetenstest och prov för utryckningsförare inom 
polismyndigheterna. Detta test skulle kunna utarbetas utifrån den modell som finns 
för kompetensskjutningen med tjänstevapen. 
(6) - att det införs kvalificerad mörkerkörning och träning i praktiskt 
färdighetstränande moment i polisutbildningen, aspiranttjänstgörningen samt under 
regelbundna intervaller under tjänsteutövning som polis. Eftersom hälften av 
personskadorna inträffat i samband med mörkerkörning finns det incitament för att 
förstärka utbildningen med just momentet mörkerkörning. 
(7) - att yrkesverksamma polisbilsförare ges möjlighet att använda simulatorer som 
verktyg och inlärningsinstrument i sin vidareutbildning. 
 
FORDON 
(8) - att försök med IDR-utrustning (Incident Data Recorders) införs i polisfordon i 
Sverige och att försöket utvärderas och jämförs med erfarenheter från 
Storbritannien och USA. 
(9) - statistikföring av antalet körda mil med tjänstefordon per år. Detta är ett viktigt 
och relevant expositionsmått om man i framtiden vill relatera skadornas frekvens till 
antalet körda mil. Den ojämna statistikföringen hos landets 21 polismyndigheter 
har resulterat i att det inte har varit möjligt att frambringa adekvata mått för 
beräkningar av exposition. Ett förslag är att samtliga myndigheter årligen 
rapporterar sådana statistikuppgifter till Rikspolisstyrelsen. 
 
OMGIVNING 
(10) - mot bakgrund av skadeantalet och hur många som drabbas av 
skadehändelser med polisfordon är det angeläget att införa en nationell 
skaderegistrering av såväl personskador som fordonsskador. 
(11) - en nationell skadedatabas inom Rikspolisstyrelsen skulle kunna underlätta 
en bra kontroll och uppföljning av skadeutvecklingen med polisfordon i hela landet. 
(12) - att det bildas en operativ grupp som ansvarar för erfarenhetsåterföringen och 
djupstudier av krascher med svårare skadeutfall. Gruppen skulle kunna samverka 
med Vägverkets djupstudiegrupper som aktiveras i samband med krascher med 
dödlig utgång. 
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(13) - att utöka och förbättra såväl intern som extern information om de villkor och 
regler som gäller vid framförandet av polisfordon i vägtrafiken. Det är mycket 
angeläget att allmänheten ges mer och bättre information om 
undantagsbestämmelser och hur en polisbil får lov att köras på vägarna. Genom 
att informera och utbilda medtrafikanterna kan en ökad kunskap och förståelse för 
polisbilskörning och det polisiära arbetet fås. Allmänhetens attityder till 
polisbilskörning är viktig och har även studerats internationellt (MacDonald och 
Alpert,1998). Även intern information är viktig att utveckla. Exempelvis bör 
polispersonal informeras och uppdateras när det inträffat en krasch med ett 
polisfordon. 
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