
 
 
 
 
 

Två frågor om polisutbildningen 
 

Synen på den framtida polisutbildningen 
bland ledamöterna i riksdagens justitie- och utbildningsutskott 

 
 



Örebro universitet och Polisförbundet har under hösten 2011 låtit pr-byrån Westander 
genomföra en enkät bland samtliga riksdagsledamöter i utbildningsutskottet och justitieutskottet 
om deras inställning till en akademisk polisutbildning. En webbaserad enkät skickades till 
ledamöterna den 6 oktober 2011 på uppdrag av Örebro universitet. Under december 2011 
kompletterades den webbaserade enkäten genom att Polisförbundet uppdrog åt Westander att 
ringa de ledamöter som inte svarat på den ursprungliga enkäten. 
 
Av de 34 ledamöter som fick enkäten har 29 svarat, inklusive de kompletterande intervjuerna 
som genomfördes per telefon. Det innebär en svarsfrekvens på 85 procent. 
 
 
FRÅGA 1 
 
Den första fråga som ställdes var ”Anser du att polisutbildningen i framtiden bör vara en 
akademisk utbildning inom ramen för högskolan?”. Hur stor andel av ledamöterna som valde 
de olika svarsalternativen framgår av nedanstående tabeller. 
 
”Anser du att polisutbildningen i framtiden bör vara en akademisk utbildning inom ramen för högskolan?” 
 
1. I april 2008 överlämnade utredaren Anders Danielsson sitt slutbetänkande Framtidens polisutbildning (SOU 
2008:39), med förslaget att göra polisutbildningen till en treårig akademisk utbildning inom ramen för högskolan.  
 
Anser du att polisutbildningen i framtiden bör vara en akademisk utbildning inom ramen för högskolan? 
 

 
 
”Anser du att polisutbildningen i framtiden bör vara en akademisk utbildning inom ramen för högskolan?” 
 
 Procent Antal
Ja, absolut 48,3% 14
Ja, troligen 20,7% 6
Nej, troligen inte 3,4% 1
Nej, absolut inte 3,4% 1
Vet ej/tveksam 24,1% 7
Svarande  29

 
 

 
 
 



I tabellen nedan framgår vad de respektive ledamöterna svarade, sorterade efter 
partitillhörighet. 
 
1. Anser du att polisutbildningen i framtiden bör vara en akademisk utbildning inom ramen för 
högskolan? 
 
Ledamot Parti  Svar 
Johan Linander Centerpartiet Ja, troligen 
Johan Pehrson Folkpartiet Ja, troligen 
Tina Acketoft Folkpartiet Ja, troligen 
Caroline Szyber Kristdemokraterna Ja, troligen 
Yvonne Andersson Kristdemokraterna Ja, absolut 
Jabar Amin Miljöpartiet Ja, absolut 
Maria Ferm Miljöpartiet Ja, absolut 
Betty Malmberg Moderaterna Vet ej/tveksam 
Jan Ericson Moderaterna Vet ej/tveksam 
Ulrika Karlsson Moderaterna Vet ej/tveksam 
Krister Hammarbergh Moderaterna Vet ej/tveksam 
Patrick Reslow Moderaterna Vet ej/tveksam 
Margareta Pålsson Moderaterna Vet ej/tveksam 
Ewa Thalén Finné Moderaterna Vet ej/tveksam 
Oskar Öholm Moderaterna Nej, troligen inte
Håkan Bergman Socialdemokraterna Ja, absolut 
Gunilla Svantorp Socialdemokraterna Ja, absolut 
Louise Malmström Socialdemokraterna Ja, absolut 
Morgan Johansson Socialdemokraterna Ja, absolut 
Caroline Helmersson Olsson Socialdemokraterna Ja, absolut 
Thomas Strand Socialdemokraterna Ja, absolut 
Kerstin Haglö Socialdemokraterna Ja, absolut 
Christer Adelsbo Socialdemokraterna Ja, absolut 
Elin Lundgren Socialdemokraterna Ja, absolut 
Arhe Hamednaca Socialdemokraterna Ja, troligen 
Kent Ekeroth Sverigedemokraterna Nej, absolut inte 
Richard Jomshof Sverigedemokraterna Ja, absolut 
Lena Olsson Vänsterpartiet Ja, absolut 
Rossana Dinamarca Vänsterpartiet Ja, troligen 
  
Ej svar:  
Ulrika Carlsson Centerpartiet 
Nina Lundström Folkpartiet 
Helena Bouveng Moderaterna 
Mikael Damberg Socialdemokraterna 
Anna Wallén Socialdemokraterna 
 
 

 
Till de ledamöter som svarade ”Ja, absolut” och ”Ja, troligen” ställdes följdfrågan: ”Hur angeläget anser du 
att det är att en sådan reform beslutas av riksdagen under den innevarande mandatperioden?”. Hur stor 
andel av ledamöterna som valde de olika svarsalternativen framgår av nedanstående tabeller. 
 



FRÅGA 2 
 
”Hur angeläget anser du att det är att en sådan reform beslutas av riksdagen under den 
innevarande mandatperioden?” 
 
2. Om du svarade ja på fråga 1 - Hur angeläget anser du att det är att en sådan reform beslutas av 
riksdagen under den innevarande mandatperioden? 
 

 
”Hur angeläget anser du att det är att en sådan reform beslutas av riksdagen under den innevarande 
mandatperioden?” 
 
 
 Procent Antal
Mycket angeläget 55,6% 10
Ganska angeläget 44,4% 8
Inte särskilt angeläget 0,0% 0
Svarande  18

 
 



I tabellen nedan framgår vad de ledamöter som svarade ja på fråga 1 svarade på fråga 2, 
sorterade efter partitillhörighet. 
 
Ledamot Parti  Svar 
Johan Linander Centerpartiet Ganska angeläget
Johan Pehrson Folkpartiet Ganska angeläget
Tina Acketoft Folkpartiet [Inget svar] 
Caroline Szyber Kristdemokraterna Mycket angeläget 
Yvonne Andersson Kristdemokraterna Mycket angeläget 
Jabar Amin Miljöpartiet [Inget svar] 
Maria Ferm Miljöpartiet Ganska angeläget
Håkan Bergman Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Gunilla Svantorp Socialdemokraterna Ganska angeläget
Louise Malmström Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Morgan Johansson Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Caroline Helmersson Olsson Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Thomas Strand Socialdemokraterna Ganska angeläget
Kerstin Haglö Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Christer Adelsbo Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Elin Lundgren Socialdemokraterna Mycket angeläget 
Arhe Hamednaca Socialdemokraterna Ganska angeläget
Richard Jomshof Sverigedemokraterna Ganska angeläget
Lena Olsson Vänsterpartiet Mycket angeläget 
Rossana Dinamarca Vänsterpartiet Ganska angeläget
  
 
 



 
Bilaga 1 
Mejl till ledamöterna i justitie- och utbildningsutskottet 
 
 

Hej, 
 
På uppdrag av Örebro universitet genomför pr-byrån Westander en undersökning om synen på 
den framtida polisutbildningen bland ledamöterna i riksdagens justitieutskott och 
utbildningsutskott. Syftet är att undersöka stödet i riksdagen för förslaget om en akademisk 
polisutbildning. 
 
Bakgrunden är att Örebro universitet har en aktiv kriminologisk avdelning och ett gott 
samarbete med både Polisförbundet och länets polismyndighet. På sikt hoppas universitetet att 
komma i fråga som ett av flera lärosäten som kan erbjuda en akademisk polisutbildning. 
 
Svaren på de två frågorna kommer att användas som underlag för Örebro universitets fortsatta 
arbete med polisutbildningsfrågorna. Resultatet kan också komma att redovisas i media.  
 
Vi hoppas att du har tid att besvara våra två frågor! Det tar endast ett par minuter. 
 
Använd nedanstående länk: 
[SURVEYLINK] 
 
Om du har frågor eller synpunkter får du gärna kontakta mig eller Henrik Andershed. Han är 
docent i kriminologi och psykologi samt studierektor för den kriminologiska avdelningen vid 
Örebro universitet: 
 
Henrik Andershed 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 
Örebro universitet 
701 82 Örebro 
Tel: 019-30 33 97 
henrik.andershed@oru.se 

 
Vänliga hälsningar 
Birger Östberg 

----------------------- 
Birger Östberg 
Enhetschef, Westander 
08-464 96 56, 070-234 64 84 
Björns Trädgårdsgränd 1 
116 21 Stockholm 
www.westander.se 



Bilaga 2 
Enkät till ledamöterna i justitie- och utbildningsutskottet 
 

 
 

 
 



 
 

 


