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Betänkandet SOU 2016:39 Polis i framtiden – 
polisutbildningen som högskoleutbildning 

Sammanfattning 
MSB tillstyrker i huvudsak betänkandets överväganden och förslag. MSB anser 
dock att följande delar bör utvecklas vidare. 

Kapitel 7 Vetenskaplig grund och 
forskningsanknytning 
Polisiärt arbete som huvudområde bör tydligare beskrivas också på avancerad 
nivå. MSB bedömer att denna del inte har beskrivits på ett tillräckligt sätt. I 
kapitel 7.4 beskrivs polisiärt arbete på grundnivå, men eftersom huvudområdet 
inte är inrättat på avancerad nivå saknas en del i förutsättningarna för att 
utveckla polisiärt arbete som en vetenskaplig grund för polisutbildningen.  

Kapitel 8 En utbildning som leder till Polisexamen 
I examensbeskrivningen som återfinns i kapitel 8.4 bedömer MSB att det 
saknas mål som återspeglar den återupptagna planeringen inför höjd 
beredskap. Det gäller förmågan att verka för säkerhet och ordning under höjd 
beredskap, med eller utan kombattantstatus enligt nuvarande 
planeringsförutsättningar, samt förmågan att hantera information på ett säkert 
sätt. MSB menar också att Gemensamma grunder för samverkan och ledning 
vid samhällsstörningar (Publ.nr:MSB777 – december 2014) på ett tydligare 
sätt bör ligga som ett grundläggande perspektiv i utformningen av kraven för 
Polisexamen.  

Kapitel 12 Styrning och dimensionering av 
utbildningen samt kapitel 16 Konsekvensanalys 
MSB bedömer att dimensioneringen av antalet studerande inte är tillräckligt 
belyst eller problematiserad. I kapitel 12.3.2 beskrivs ett kortfattat och 
övergripande resonemang om dimensionering av antal studerande som följer 
av generell styrning och dimensionering av studerande inom högskolan. Den 
beskrivningen bör preciseras närmare och på ett tydligare sätt relatera till 
andra jämförbara utbildningar.  
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På samma sätt bedömer MSB att det i kapitel 16.3 inte har tagits tillräcklig 
hänsyn till faktorer som påverkar genomströmningen. Ett antagande om en 
generell genomströmning om 95 procent bedömer MSB inte som motiverat, 
och som anmärkningsvärd hög. MSB menar också att andelen studerande som 
väljer att studera vidare på avancerad nivå bör vara högre än vad som 
beräknats, särskilt eftersom dessa utgör en viktig förutsättning för en långsiktig 
utveckling av polisiärt arbete som forskningsområde. MSB menar därtill att 
frågan om studerande som efter examen väljer annan väg än som anställd vid 
Polismyndigheten och angränsande verksamhet, inte har beaktats. 
Sammantaget menar MSB att det föreligger en risk att antalet utexaminerade 
studerande inte tillgodoser Polismyndighetens rekryteringsbehov. 

Tidsförhållanden 
MSB gör ingen annan bedömning av tidsförhållandena än som betänkandet 
föreslår. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. 
Verksamhetsansvarig Per Hulling har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också chefsjuristen Key Hedström, biträdande 
avdelningschefen Jan Wisén och tf. enhetschefen Rolf Nordengren deltagit. 

 
 
 
Helena Lindberg 
 
 Per Hulling 
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