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1. Indkomstniveau for politielever og studerende på udvalgte uddan-
nelser 

I indeværende afsnit opgøres det nuværende indkomstniveau for politielever. Der 
foretages herefter en sammenligning af indkomstniveauet for politielever og ind-
komstniveauet for studerende på hærens officersuddannelse, redderuddannelsen, 
træfagenes byggeuddannelse og fire professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske-, 
lærer-, pædagog- og journalistuddannelsen)1.  
 
Politielever modtager fra første dag på Politiskolen en grundløn på 23.698 kr. må-
nedligt. Dette giver en årlig indtjening på 284.377 kr. ekskl. værdien af tjeneste-
mandspension. Politieleverne optjener fra deres fyldte 25. år pensionsalder i hen-
hold til reglerne i tjenestemandspensionsloven. Politiets indbetaling til pensionsvæ-
senet udgør 15 pct. af politielevernes løn svarende til 42.657 kr. årligt2. Således kan 
værdien af den samlede løn for politielever med en alder på minimum 25 år opgøres 
til 327.034 kr. årligt. I praktikperioderne modtager politieleverne desuden særlige 
tillæg på i omegnen af 3.200 kr. per måned for tjeneste på skiftende tidspunkter3.  
 
Andelen af samtlige politielever på minimum 25 år er 60 pct.4. Værdien af den pen-
sionsalder, som politieleverne optjener, kan således opgøres til i gennemsnit 25.834 
kr. årligt. Dette betyder, at politielevernes gennemsnitlige årlige indtægt inkl. pensi-
on har en værdi af 310.007 kr. (ekskl. særlige tillæg). Det skal dog bemærkes, at poli-
tiet indbetaler 15 pct. af samtlige politielevers løn, dvs. også for de politielever, der 
er under 25 år og derfor ikke optjener pensionsalder. 
 
På 59 ud af de i alt 65 professionsbacheloruddannelser modtager de studerende 
udelukkende SU. Dette gælder bl.a. for sygeplejerske- og lærerstuderende. På de 
resterende 6 professionsbacheloruddannelser modtager de studerende SU på skole-
bænken og elevløn i (nogle af) praktikperioderne. Dette gælder fx pædagogstude-
rende, der modtager en elevløn på henholdsvis 10.091 og 10.420 kr. månedligt i 
anden og tredje praktikperiode (af hver et halvt års varighed) og journaliststuderen-
de, der modtager 15.115 kr. månedligt i deres praktikperiode, der varer 1½ år5. Det-
te betyder, at den gennemsnitlige årlige indtjening over hele uddannelsesperioden er 
85.170 kr. på pædagoguddannelsen og 115.575 kr. på journalistuddannelsen. Det 
skal bemærkes, at eleverne på de to uddannelser ikke optjener pension af deres elev-
løn. 
 

                                                 
1 Samtlige indkomstniveauer mv. er anført i 2011-priser. 
2 Politiets indbetaling af 15 pct. af polititjenestemændenes løn til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet dækker ikke til fulde de 

udgifter til tjenestemandspension, der udbetales til pensionerede polititjenestemænd. Tjenestemandspension er en såkaldt 

tilsagnspension, dvs. et tilsagn fra staten om at yde en livslang pension efter den til enhver tid gældende lovgivning, og den 

nøjagtige værdi af tilsagnet kan ifølge Personalestyrelsen ikke umiddelbart opgøres. 
3 Opgørelsen af niveauet for særlige tillæg er baseret på de gennemsnitlige udbetalinger af tillæg for tjeneste på aften-, nat-, 

weekend- og helligdagsvagter for politielever i praktikperioder i de første 11 måneder af 2009. 
4 Andelen af politielever på minimum 25 år er udregnet på baggrund af data om aldersfordelingen for nyoptagne politielever i 

2009. 
5 Udover pædagog- og journalistuddannelserne er der lønnet praktik på fotojournalistuddannelsen, TV- og medietilrettelæggel-

sesuddannelsen, optometristuddannelsen og uddannelsen fra Den frie Lærerskole. 
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Inden optagelse på hærens officersuddannelse skal hærens basisuddannelse (4 må-
neders varighed) og sergentuddannelsen (8 måneders varighed) være gennemført. 
Indkomstniveauet på disse uddannelser bør således medregnes, når den gennem-
snitlige indtjening for elever på officersuddannelsesforløbet skal opgøres. Under 
basis- og sergentuddannelsen aflønnes eleverne med henholdsvis 7.496 og 18.595 
kr. per måned. De første 16 måneder af selve officersuddannelsen modtager elever-
ne 22.964 kr. per måned, mens dette de sidste 17 måneder stiger til 23.948 kr. per 
måned. Den årlige aflønning for hele officersuddannelsesforløbet er således i gen-
nemsnit 254.207 kr. (ekskl. særlige tillæg). Det skal bemærkes, at eleverne på hærens 
officersskole ikke er ansat som tjenestemænd, og derfor ikke optjener ret til tjene-
stemandspension. Eleverne optjener heller ikke anden pension. 
 
De studerende på både redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse modta-
ger elevløn under hele uddannelsen, der varer henholdsvis 2 år og 7 måneder og 3 
½ år. Elevlønnen for begge uddannelser stiger alt efter, hvor mange år af uddannel-
sen eleverne har gennemført. Eleverne på redderuddannelsen starter med en løn på 
10.468 kr. per måned og slutter med 13.309 kr. per måned, mens eleverne på træfa-
genes byggeuddannelse starter med en løn på 9.114 kr. per måned og slutter på 
15.184 kr. per måned. Igennem hele uddannelsesforløbet tjener eleverne på redde-
ruddannelsen således i gennemsnit 140.646 kr. årligt, mens eleverne på træfagenes 
byggeuddannelse i gennemsnit tjener 139.484 kr. årligt. Det skal bemærkes, at ele-
verne på de to uddannelser ikke optjener pension af deres løn. 
 
Det gennemsnitlige årlige indkomstniveau for studerende på de ovennævnte uddan-
nelser er opsummeret i tabel 1.1. 
 

Tabel 1.1 

Indkomstniveau for studerende på udvalgte uddannelser 

 

 

Kr., 2011-priser Indkomsttype 

Månedligt indkomst-

niveau (gns.) 

Årligt indkomst-

niveau (gns.)  

 

 Politi Løn             25.834    310.007   

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske SU 5.519 66.223  

 Lærer  SU 5.519 66.223  

 Pædagog  SU/løn 7.098 85.170  

 Journalist SU/løn 9.631 115.575  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer Løn 21.184 254.207  

 Redder Løn 11.720 140.646  

 Træfag Løn 11.624 139.484  

 Note: Indkomstniveauet er opgjort som den gennemsnitlige henholdsvis månedlige og årlige indkomst i løbet af hele 

uddannelsen og dækker over bruttoløn (før fratræk af AM-bidrag, inkl. pensionsbidrag og ekskl. tillæg), SU (ekskl. SU-lån) 

eller en kombination af disse. 

Kilde: SU-styrelsen, Rigspolitiet, BUPL, Journalistforbundet, Forsvarsministeriet, 3F, Byggeriets uddannelser og udvalgets 

egne beregninger. 

 

 



 4 

2. Indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte 
uddannelser  

Udvalget har analyseret indkomstniveauet før studiestart for studerende på politiud-
dannelsen og udvalgte uddannelser. Analysen bygger på data fra Integreret Database 
for Arbejdsmarkedsforskning (IDA)6. I indeværende afsnit præsenteres analysens 
resultater. 
 
2.1. Forskelle i indkomstniveau 
Analysen sammenligner det gennemsnitlige indkomstniveau7 året før studiestart for 
nyoptagne politielever med det gennemsnitlige indkomstniveau før påbegyndt ud-
dannelse for studerende på redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse samt 
for studerende på tre udvalgte professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske-, læ-
rer- og pædagoguddannelsen). Analysens resultater er for perioden 2005 til 2007 
præsenteret nedenfor, jf. tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 

Indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser, 2005-2007 

 

 Kr., 2011-priser  2005 2006 2007 Gns.   

 Politi 232.302 239.312 237.167 236.260  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 151.670 158.078 153.941 154.563  

 Pædagog 161.474 155.750 150.587 155.937  

 Lærer 152.268 139.643 134.867 142.259  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 211.413 244.206 206.041 220.553  

 Træfag 81.651 91.611 99.589 90.950  

 Note: Indkomstniveauer er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst efter fratræk af AM-bidrag og eksklusiv pension og kan 

derfor ikke sammenlignes med de indkomstniveauer, der er anført i afsnit 1 om indkomstniveau for politielever og studeren-

de på udvalgte uddannelser. 

Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Analysen viser, at elever der påbegyndte politiuddannelsen i perioden 2005 til 2007 
havde den højeste gennemsnitlige indkomst før uddannelsesstart (236.260 kr. per 
år). Derimod havde elever, der påbegyndte en træfagsuddannelse i samme periode 
den laveste gennemsnitlige indkomst før uddannelsesstart (90.950 kr. per år).  

Nystartede på redderuddannelsen har i den undersøgte periode haft et relativt højt 
gennemsnitligt indkomstniveau (220.553 kr. per år). Dette er noget højere end ind-
komstniveauet før studiestart for studerende på de tre undersøgte professionsba-
cheloruddannelser, der i den undersøgte periode i gennemsnit har ligget mellem 
                                                 
6 En nærmere beskrivelse af analysens data og metode foreligger i bilag 1 om metode til beregning af indkomstniveau før 

studiestart. 
7 Indkomstniveauerne er opgjort på baggrund af indkomstbegrebet ”personlig indkomst”, der omfatter indtjening via løn og 

overførselsindkomster. Indkomstniveauer er opgjort efter fratræk af AM-bidrag og ekskl. pension. Dette skyldes, at det kun 

har været muligt at opgøre indkomsten før uddannelsesstart på denne måde. 
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142.259 kr. per år for nystartede på læreruddannelsen og 155.937 kr. per år for ny-
startede på pædagoguddannelsen.   

Det gennemsnitlige årlige indkomstniveau før uddannelsesstart er nedenfor sam-
menlignet med det gennemsnitlige årlige indkomstniveau under uddannelse for stu-
derende på de seks udvalgte uddannelser, jf. tabel 2.2.  

Tabel 2.2 

Sammenligning af indkomstniveau før og under uddannelse for studerende på udvalgte ud-

dannelser 

 

 

Kr., 2011-priser 

Indkomstniveau før 

studiestart 

(gns. 2005-2007) 

Indkomstniveau 

under uddannelse 

(2010) Difference 

 

 Politi 236.260                       261.627 +25.367  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 154.563                      66.223 -88.340  

 Pædagog 155.937                      81.888 -74.049  

 Lærer 142.259 66.223 -76.036  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 220.553                   128.380 -92.173  

 Træfag 90.950                127.319 +36.369  

 Note: Indkomstniveau under uddannelse er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst efter fratræk af AM-bidrag og ekskl. 

pension og afviger dermed fra de indkomstniveauer, som er anført i tabel 1.1 i afsnit 1 om indkomstniveau for politielever 

og studerende på udvalgte uddannelser. Indkomstniveauet før studiestart er opgjort som det gennemsnitlige niveau for 

personlig indkomst i perioden 2005-2007, mens indkomstniveauer under uddannelse er opgjort for 2010. 

Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA), Rigspolitiet, Undervisningsministeriet, Forsvarsministeriet 

og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Det fremgår, at studerende der starter på politiuddannelsen og træfagsuddannelsen 
oplever en gennemsnitlig indkomststigning på henholdsvis 25.367 kr. per år og 
36.369 kr. per år. For alle øvrige udvalgte uddannelser oplever de studerende der-
imod en gennemsnitlig indkomstnedgang, der ligger mellem 74.049 kr. per år (pæ-
dagog) og 92.173 kr. per år (redder). 

2.2. Indkomstniveau fordelt på alder, køn og familieforhold 
I indeværende afsnit præsenteres data for det gennemsnitlige indkomstniveau før 
studiestart for de udvalgte uddannelser fordelt på alder, køn og familieforhold. End-
videre præsenteres spredningen i indkomstniveauer for de seks uddannelser. Da 
analysen har vist, at der kun er begrænset variation mellem årene, bygger analysen 
udelukkende på data fra 2007, der er de nyeste tilgængelige data.  

Det gennemsnitlige indkomstniveau før studiestart er nedenfor opgjort for seks 
forskellige aldersintervaller og de seks udvalgte uddannelser, jf. tabel 2.3.  
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Tabel 2.3 

Indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser fordelt på aldersgrupper, 

2007 

 

 

Kr., 2011-priser <20 år 20-23 år 24-27 år 28-31 år 32-35 år >35 år 

Samlet Ind-

komstniveau

 
Politi  -   217.913  

 
242.529 

 
256.096  -  -  237.167

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser 

 
Sygeplejerske    82.410   146.925  

 
177.683 

 
217.021 208.064 

    
230.338  153.941

 
Pædagog    66.932  144.736  

 
166.333 

 
189.844 177.485 

    
203.406  150.587

 
Lærer     73.279     131.570  

 
154.976 

 
186.216 195.983 

    
191.503  134.867

 Øvrige udvalgte uddannelser 

 
Redder 105.732*    166.290  

 
225.570 

 
308.170 260.320*  -  206.041

 
Træfag      42.824     145.527  

 
223.501 

 
246.026 208.064 

    
246.423  99.589

 Note: Indkomstniveau under uddannelse er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst efter fratræk af AM-bidrag og ekskl. pension og 

kan derfor ikke sammenlignes med de indkomstniveauer, som er anført i tabel 1.1 i afsnit 1 om indkomstniveau for politielever og 

studerende på udvalgte uddannelser. Indkomstniveauer, der er baseret på mindre end 10 observationer, er *-markeret. Et lavt antal 

observationer betyder, at det ikke er muligt at foretage valide generaliseringer på baggrund af resultaterne. 

Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger. 

 
For alle seks uddannelser er det gennemsnitlige indkomstniveau før studiestart ge-
nerelt højere, jo ældre de nystartede studerende er. Det fremgår endvidere, at varia-
tionen mellem de seks uddannelser inden for de enkelte aldersintervaller er mindre 
end den generelle variation mellem uddannelserne, der er anført i tabellens sidste 
kolonne. 
 
Forskellen i indkomstniveau før studiestart fordelt på køn er opgjort nedenfor, jf. 
tabel 2.4. 
 

Tabel 2.4 

Indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser fordelt på køn, 

2007 

 

 

Kr., 2011-priser Mænd Kvinder 

Samlet ind-

komstniveau 

 

 Politi 246.266 196.055 237.167  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 211.505 151.063 153.941  

 Pædagog 166.165 146.088 150.587  

 Lærer 148.388 127.290 134.867  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 207.256 198.346* 206.041  

 Træfag 99.634 93.030* 99.589  

 Note: Indkomstniveau under uddannelse er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst efter fratræk af AM-bidrag og  
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kan derfor ikke sammenlignes med de indkomstniveauer, som er anført i tabel 1.1 i afsnit 1 om indkomstniveau for 

politielever og studerende på udvalgte uddannelser. Indkomstniveauer, der er baseret på mindre end 10 observationer, 

er *-markeret. Et lavt antal observationer betyder, at det ikke er muligt at foretage valide generaliseringer på baggrund af 

resultaterne. 

Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger. 

 
For alle seks uddannelser gælder det, at mænd inden påbegyndt uddannelse har et 
højere indkomstniveau end kvinder. 
 
De nystartede studerende familieforhold fordelt på de seks undersøgte uddannelser 
er opgjort nedenfor, jf. tabel 2.5.  

Tabel 2.5 

Familieforhold før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser, 2007 

 

 

Andel, procent 

Hjemmebo-

ende 

Enlige uden 

børn 

Enlige med 

børn

Sambo uden 

børn

Sambo med 

børn

 

 Politi 13 % 38 % 1 % 43 % 6 %  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 28 % 31 % 6 % 21 % 13 %  

 Pædagog 23 % 31 % 8 % 21 % 17 %  

 Lærer 34 % 31 % 6 % 20 % 10 %  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 17 % 41 % 3 % 20 % 20 %  

 Træfag 69 % 11 % 1 % 9 % 9 %  

 Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger.  

 
Omkring 80 pct. af de nystartede politielever er i et af familieforholdene ”enlige 
uden børn” eller ”sambo uden børn”. Endvidere er nystartede politielever sjældnere 
end nystartede studerende på de andre fem uddannelser i et familieforhold med 
børn.  

Der er stor lighed i sammensætningen af familieforhold for nystartede studerende 
på de tre undersøgte professionsbacheloruddannelser. De fleste (omkring 60 pct.) 
nystartede på professionsbacheloruddannelserne er enten hjemmeboende eller enli-
ge uden børn, mens mellem ca. 15 og 25 pct. er i et familieforhold med børn.  

Mere end 40 pct. af de nystartede på redderuddannelsen er enlige uden børn, mens 
knap 25 pct. er i et familieforhold med børn. For de studerende på træfagsuddan-
nelsen gælder det, at omkring 70 pct. er hjemmeboende inden påbegyndt uddannel-
ser, mens ca. 10 pct. er i et familieforhold med børn. 
 
Det gennemsnitlige indkomstniveau før studiestart er opgjort for de fem forskellige 
familieforhold og de seks udvalgte uddannelser, jf. tabel 2.6.  
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Tabel 2.6 

Indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser fordelt på familieforhold, 

2007 

 

 

Kr., 2011-priser 

Hjemme-

boende 

Enlige 

uden børn 

Enlige med 

børn

Sambo uden 

børn

Sambo med 

børn 

Samlet ind-

komstniveau 

 

 
Politi      217.352         215.437 224.197* 248.143 

  
341.248*  237.167 

 

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 
Sygeplejerske        115.770         160.458 182.686 161.179 

  
196.390  153.941 

 

 
Pædagog     103.989         156.127 180.527 160.257 

  
178.392  150.587 

 

 
Lærer        101.855      139.998 177.982 140.838 

  
192.771  134.867 

 

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 
Redder     160.359        192.297 255.097* 201.972 

  
269.763  206.041 

 

 
Træfag       51.944       173.161 160.945* 202.256 

  
259.039  99.589 

 

 Note: Indkomstniveau under uddannelse er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst efter fratræk af AM-bidrag og ekskl. pension 

og kan derfor ikke sammenlignes med de indkomstniveauer, som er anført i tabel 1.1 i afsnit 1 om indkomstniveau for politielever 

og studerende på udvalgte uddannelser. Indkomstniveauer, der er baseret på mindre end 10 observationer, er *-markeret. Et lavt 

antal observationer betyder, at det ikke er muligt at foretage valide generaliseringer på baggrund af resultaterne. 

Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Indkomstniveauet før påbegyndt uddannelse er generelt lavest for nystartede stude-
rende, der er hjemmeboende, mens det generelt er højest for nystartede studerende, 
der har børn. 
 
Endelig er der en væsentlig spredning i indkomstniveau før studiestart for studeren-
de på de undersøgte uddannelser, jf. tabel 2.7.  
 

Tabel 2.7 

Årligt indkomstniveau før studiestart for studerende på udvalgte uddannelser, 2007 

 

 

Andel, pct. <50.000 

50.000-

100.000 

100.001-

150.000

150.001-

200.000

200.001-

250.000 >250.000 

 Samlet ind-

komstniveau 

 

 Politi 1 % 7 % 17 % 21 % 23 % 30 % 100 %  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 9 % 21 % 30 % 21 % 13 % 6 % 100 %  

 Pædagog 11 % 19 % 27 % 27 % 11 % 4 % 100 %  

 Lærer 13 % 30 % 26 % 19 % 7 % 5 % 100 %  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 2 % 12 % 32 % 11 % 21 % 23 % 100 %  

 Træfag 50 % 18 % 9 % 8 % 7 % 8 % 100 %  

 Kilde: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og udvalgets egne beregninger.  

 
Halvdelen af de nystartede træfagsstuderende havde en personlig indkomst inden 
studiestart på mindre end 50.000 kr. årligt. For de tre undersøgte professionsbache-
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loruddannelser gælder det, at flest (ca. 75 pct.) personer lå i indkomstniveauet mel-
lem 50.000 og 200.000 kr. per år. For så vidt angår nystartede på politiuddannelsen 
og redderuddannelsen gælder det, at flest personer (ca. 50 pct.) lå i indkomstkatego-
rierne over 200.000 kr. 
 
 



 10 

3. Karakteristika ved ansøgere til og optagne på udvalgte uddannel-
ser 

I indeværende afsnit sammenlignes karakteristika for ansøgere til og optagne på 
politiuddannelsen med karakteristika for ansøgere til og optagne på udvalgte ud-
dannelser. Der tages udgangspunkt i perioden 2004-2008. De udvalgte uddannelser 
er hærens officersuddannelse, redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse 
samt tre professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske-, lærer- og pædagog uddan-
nelsen). Det bemærkes, at politiuddannelsen fra 1. februar 2011 forventes at blive 
en professionsbacheloruddannelse. 
 
3.1. Ansøgere og optagne på udvalgte uddannelser 
Antallet af ansøgere til politiuddannelsen har i den undersøgte periode i gennemsnit 
været 1.613 per år, jf. tabel 3.1.  
 

Tabel 3.1 

Ansøgere til og optagne på udvalgte uddannelser, 2004-2008 

 

   2004 2005 2006 2007 2008 Gns.  

 Politi Ansøgere 2.363 1.689 1.367 1.169      1.477       1.613   

  Optagne 412 428 462 352          416          414   

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske Ansøgere 6.694 7.866 7.248 6.656 4.777       6.648   

  Heraf 1. prioritet 3.139 3.533 3.078  2.811      2.311       2.974   

  Optagne 2.769 2.801 2.946 2.833      2.714       2.813   

 Pædagog Ansøgere 9.579 10.230 10.281 8.013      5.933       8.807   

  Heraf 1. prioritet 4.941 5.142 5.102 4.119      3.290       4.519   

  Optagne 5.870 5.486 5.202 4.967      4.151       5.135   

 Lærer Ansøgere 9.299 8.373 7.358 6.337     5.060       7.285   

  Heraf 1. prioritet 4.663 4.047 3.559 2.954     2.684       3.581   

  Optagne 4.208 3.898 3.537 3.129   2.770       3.508   

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer Ansøgere 312 400 377 253 276 324  

  Optagne 78 84 75 82 77 79  

 Redder Ansøgere 115 171 175 258 214 187  

  Optagne 115 171 175 258 214 187  

 Træfag Ansøgere 1.822 1.854 2.383 2.667 2.435 2.232  

  Optagne 1.822 1.854 2.383 2.667 2.435 2.232  

 Note: 1) Kun ansøgere til professionsbacheloruddannelserne ansøger via den koordinerede tilmelding, hvor det kan angives, om 

uddannelsen er 1. prioritet; 2) Antallet af ansøgere i 2004 var særlig højt. Rigspolitiet vurderer, at dette skyldtes en større rekrutte-

ringskampagne i regi af Integrationsministeriet; 3) Alle ansøgere til redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse skal opta-

ges, hvorfor antallet af ansøgere og optagne er det samme. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger. 
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Fra 20048 til 2007 faldt antallet af ansøgere fra 2.363 til 1.169. Ansøgerantallet er 
imidlertid steget til 1.477 i 2008, og stigningen er fortsat i 2009, hvor antallet af an-
søgere til og med september har været 1.871 (ikke angivet i tabellen). Antallet af 
optagne politielever i perioden har ligget i intervallet mellem 352 (2007) og 462 
(2006).   
 
Antallet af ansøgere til de tre udvalgte professionsbacheloruddannelser er markant 
højere end til politiuddannelsen. Således har det gennemsnitlige antal ansøgere i den 
undersøgte periode været 6.648, for så vidt angår sygeplejerskeuddannelsen, 8.807 
for så vidt angår pædagoguddannelsen og 7.285 for så vidt angår læreruddannelsen. 
Det skal bemærkes, at antallet af ansøgere med de udvalgte professionsbachelorud-
dannelser som 1. prioritet gennemsnitligt er omkring halvt så stort som antallet af 
ansøgere i alt. 
 
Antallet af ansøgere til sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen har generelt 
været faldende i perioden. Dette gælder både ansøgere i alt og ansøgere med de 
udvalgte professionsbacheloruddannelser som 1. prioritet. Således er det samlede 
antal ansøgere til læreruddannelsen faldet med over 4.000 fra 2004 til 2008, mens 
antallet af ansøgere til sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hen-
holdsvis knap 2.000 og godt 3.500 i samme periode. 
 
Antallet af ansøgere til hærens officersuddannelse har i den undersøgte periode væ-
ret 324 i gennemsnit. Ansøgerantallet har været faldende i perioden fra 2005 til 
2007, men er steget igen i 2008. Der har i den undersøgte periode ikke været nogen 
nævneværdig udvikling i antallet af optagne elever på hærens officersuddannelse, 
der har ligget med et gennemsnit på 79 per år. 
 
Alle ansøgere til redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse skal optages på 
uddannelserne, og der er således ingen forskel på antallet af ansøgere og optagne. 
Antallet af optagne på redderuddannelsen har i den undersøgte periode gennemsnit-
ligt været 187 per år, mens antallet af optagne på træfagenes byggeuddannelse gen-
nemsnitligt har været 2.232 per år. Antallet af ansøgere til begge uddannelser har 
generelt været stigende i den undersøgte periode, om end antallet af ansøgere til 
redderuddannelsen er faldet fra 2007 til 2008. 
 
Ratioen mellem antal ansøgere til og antal optagne på politiuddannelsen, de udvalg-
te professionsbacheloruddannelser og de øvrige udvalgte uddannelser er angivet i 
tabel 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Det bemærkes, at antallet af ansøgere i 2004 var særlig højt. Rigspolitiet vurderer, at dette bl.a. skyldtes en større rekrutte-

ringskampagne i regi af Integrationsministeriet. 
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Tabel 3.2 

Ratio mellem antal ansøgere og optagne for udvalgte uddannelser, 2004-2008 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 Gns.  

 Politi 5,7 3,9 3,0 3,3 3,6 3,9  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 2,4 2,8 2,5 2,3 1,8 2,4  

 Pædagog 1,6 1,9 2,0 1,6 1,4 1,7  

 Lærer 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 2,1  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer 4,0 4,8 5,0 3,1 3,6 4,1  

 Redder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

 Træfag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  

 Note: Gennemsnittene er ikke vægtede. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger. 

 

 
På politiuddannelsen har der i den undersøgte periode i gennemsnit været 3,9 gange 
så mange ansøgere som optagne politielever, og ratioen har i ingen af årene været 
under 3. 
 
For så vidt angår de tre udvalgte professionsbacheloruddannelser har sygeplejerske-
uddannelsen i den undersøgte periode haft den højeste gennemsnitlige ratio med 2,4 
ansøgere per optagne. Ratioen for lærer- og pædagoguddannelsen har i gennemsnit 
været henholdsvis 2,1 og 1,79. 
 
På redderuddannelsen og træfagenes byggeuddannelse er der som nævnt ingen for-
skel på antallet af ansøgere og antallet af optagne, hvorfor ratioen i alle år er 1. Rati-
oen mellem antallet af ansøgere til og optagne på hærens officersuddannelse har i 
den undersøgte periode med et gennemsnit på 4,1 været på niveau med politiud-
dannelsen. 
 
Det skal bemærkes, at der er forskellige adgangskrav til de udvalgte uddannelser.  
Der er som beskrevet ingen adgangskrav for optagelse på redderuddannelsen og 
træfagenes byggeuddannelse. På de tre udvalgte professionsbacheloruddannelser 
skal man ansøge via den koordinerede tilmelding og en gymnasial uddannelse eller 
tilsvarende HF-enkeltfag er påkrævet. Såfremt der er en difference mellem antallet 
af ansøgere og antallet af pladser på de forskellige uddannelsesinstitutioner optages 
ansøgere med de højeste gymnasiale karaktergennemsnit. 
 
Ansøgere til både politiuddannelsen og hærens officersuddannelse skal opfylde visse 
basale fysiske krav. Ansøgere til hærens officersuddannelse skal endvidere have be-
stået en gymnasial uddannelse eller tilsvarende HF-enkeltfag. På nuværende tids-
punkt er der ikke et tilsvarende krav til ansøgere til politiuddannelsen, men dette 
forventes ændret i forbindelse med den planlagte ændring af politiuddannelsen fra 
1. februar 2011. Herudover skal ansøgere til både politiuddannelsen og hærens offi-

                                                 
9 Det bemærkes, at disse ratioer er udregnet på baggrund af antal ansøgere i alt og ikke antal ansøgere med uddannelserne som 

1. prioritet. 
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cersuddannelse gennemføre og bestå et egentligt prøveforløb, der inkluderer skrift-
lige prøver, fysiske prøver, samtaler/interviews og helbredsundersøgelser10.  
 
Omkring 75 pct. af ansøgerne til politiuddannelsen får afslag på deres ansøgning. 
Rigspolitiet oplyser, at 90 pct. af disse frasorteres på grund af dårligt helbred eller 
mangelfuld fysik, eller fordi de ikke består prøveforløbet. De resterende 10 pct. 
erklæres egnet til ansættelse, men får afslag i den endelige udvælgelse11.  
 
3.2. Aldersgennemsnit for nyoptagne på udvalgte uddannelser 
Aldersgennemsnittet for nyoptagne på politiuddannelsen, de udvalgte professions-
bacheloruddannelser og de øvrige udvalgte uddannelser er for perioden 2004-2008 
angivet nedenfor, jf. tabel 3.3. 
 

Tabel 3.3 

Aldersgennemsnit for optagne på udvalgte uddannelser, 2004-2008 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 Gns.  

 Politi 24,9 24,8 25,8 25,3 24,8 25,1  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 25,2 25,2 24,9 24,8 24,8 25,0  

 Pædagog 27,8 27,5 27,1 26,3 25,8 26,9  

 Lærer 26,1 25,9 25,5 24,8 24,7 25,4  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer 25,2 23,8 23,9 24,2 24,7 24,4  

 Redder 25,5 26,0 25,6 25,8 26,3 25,8  

 Træfag 18,9 19,6 20,3 21,0 20,3 20,0  

 Note: Gennemsnittene er ikke vægtede 

Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Aldersgennemsnittet for nyoptagne politielever har i den undersøgte periode ligget 
på ca. 25 år. Dette svarer til aldersgennemsnittet for nyoptagne på sygeplejerske- og 
læreruddannelsen såvel som aldersgennemsnittet for nyoptagne på hærens officers-
uddannelse og redderuddannelsen. Nyoptagne på pædagoguddannelsen har i perio-
den haft et aldersgennemsnit på knap 27 år, hvilket er højere end de øvrige under-
søgte uddannelser. Aldersgennemsnittet for nyoptagne på træfagenes byggeuddan-
nelse er med et gennemsnit på 20 år markant lavere end for de øvrige udvalgte ud-
dannelser. 
 
Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige alder for samtlige elever, der påbegynder 
en professionsbacheloruddannelse er steget jævnt fra 24 til 26 år fra 1983 til 200612. 
Gennemsnitsalderen for politielever har til sammenligning ligget nogenlunde stabilt 
omkring 25 år i perioden fra 1999 til 2009. 
 

                                                 
10 Mere detaljerede beskrivelser af prøveforløbet for ansøgere til politiuddannelsen kan findes på www.blivpolitibetjent.dk og 

for ansøgere til hærens officersuddannelse på www.forsvaretsuddannelser.dk.  
11 Det foreligger ikke data for processen for frasortering af ansøgere for Hærens Officersuddannelse. 
12 AKF ”Professionsbacheloruddannelserne – de studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre”, 2008, s. 9. 
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3.3. Nyoptagne med en gymnasial uddannelse 
Andelen af nyoptagne med minimum en gymnasial uddannelse er for politiuddan-
nelsen, de udvalgte professionsbacheloruddannelser og de øvrige udvalgte uddan-
nelser angivet i tabel 3.4. 
 

Tabel 3.4 

Nyoptagne med minimum en gymnasial uddannelse på udvalgte uddannelser, 2004-2008 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 Gns.  

 Politi 75 % 74 % 79 % 78 % 81 % 78 %  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 78 % 77 % 76 % 77 % 69 % 76 %  

 Pædagog 51 % 52 % 53 % 58 % 52 % 53 %  

 Lærer 82 % 83 % 84 % 86 % 75 % 82 %  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer - - - - - -  

 Redder 46 % 46 % 42 % 42 % 48 % 44 %  

 Træfag 8 % 12 % 10 % 12 % 11 % 11 %  

 Note: Gymnasiale uddannelser dækker over UNI-C kategorierne ”gymnasial uddannelse”, ”kort videregående uddannelse”, 

”mellemlang videregående uddannelse” og ”lang videregående uddannelse”. Alle optagne på hærens officersuddannelse har 

en gymnasial uddannelse eller tilsvarende HF-enkeltfag. Der foreligger ikke oplysninger om, hvor stor en andel af de nyop-

tagne på Hærens Officersskole, der har en gymnasial uddannelse. Forsvarsministeriet oplyser imidlertid, at det er et krav for 

optagelse på Hærens Officersskole, at eleverne har en gymnasial uddannelse eller tilsvarende HF-enkeltfag. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Andelen af nyoptagne politielever med minimum en gymnasial uddannelse har fra 
2004 til 2008 i gennemsnit været 78 pct.. Dette svarer til andelen af nyoptagne med 
minimum en gymnasial uddannelse på sygeplejerske- og læreruddannelserne, hvor 
det gennemsnitlige niveau i den undersøgte periode er henholdsvis 76 og 82 pct. 
Det gennemsnitlige antal nyoptagne med minimum en gymnasial uddannelse på 
pædagoguddannelsen er lige over 50 pct., hvilket er væsentligt lavere end for de tre 
andre uddannelser. Andelen af nyoptagne på redderuddannelsen og træfagselever 
med en gymnasial uddannelse er henholdsvis 44 pct. og 10 pct. 
 
3.4. Fuldførelsesprocent på udvalgte uddannelser 
Fuldførelsesprocenten for politiuddannelsen, de udvalgte professionsbachelorud-
dannelser og de øvrige udvalgte uddannelser er for perioden 2004-2008 angivet i 
tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 

Fuldførelsesprocent på udvalgte uddannelser, 2004-2008 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 Gns.  

 Politi 90-95 % 90-95 % 90-95 % 90-95 % 90-95 % 90-95 %  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 69 % 71 % 68 % 70 % 71 % 69 %  

 Pædagog 79 % 76 % 72 % 74 % 73 % 80 %  

 Lærer 60 % 58 % 58 % 56 % 59 % 62 %  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer 86 % 79 % 88 % 80 % 86 % 84 %  

 Redder 95 % 96 % 89 % 70 % 73 % 86 %  

 Træfag 85 % 85 % 86 % 83 % 84 % 85 %  

 Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger.  

 
Rigspolitiet oplyser, at der ikke umiddelbart foreligger statistik over, hvor stor en del 
af de optagne politielever, der fuldfører politiuddannelsen. Rigspolitiet vurderer 
imidlertid, at mellem 90 og 95 pct. af de optagne politielever gennemfører uddan-
nelsen.  
 
Fuldførelsesprocenten på de tre undersøgte professionsbacheloruddannelser ligger 
alle under dette interval. Pædagoguddannelsen har den højeste fuldførelsesprocent 
med gennemsnitligt 80 pct. i den undersøgte periode, mens læreruddannelsen har 
den laveste med gennemsnitligt 62 pct. Fuldførelsesprocenten på de officers-, red-
der- og træfagsuddannelserne ligger alle med et gennemsnit på omkring 85 pct., 
hvilket er lavere end på politiuddannelsen, men højere end på de udvalgte professi-
onsbacheloruddannelser. 
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4. Erfaringer fra reformen af sundhedsuddannelserne i 2001 

I indeværende afsnit præsenteres erfaringer fra reformen af de mellemlange videre-
gående sundhedsuddannelser i 2001. 
 
Hovedelementerne i reformen af de mellemlange videregående sundhedsuddannel-
ser i 2001 var at hæve de seks sundhedsuddannelsers faglige niveau, skabe mere 
ensartede strukturer for uddannelserne og give de studerende ensartede økonomiske 
vilkår under uddannelse.  
 
Reformen betød bl.a., at tre ud af de seks mellemlange sundhedsuddannelser (radio-
graf, bioanalytiker og sygeplejerske) overgik fra at modtage hel eller delvis elevløn til 
fuld SU-finansiering. Der skete ingen ændringer i aflønningsstrukturen på de tre 
øvrige sundhedsuddannelser (jordemoder, ergoterapeut og fysioterapeut), hvor de 
studerende både før og efter reformen har været fuldt SU-finansieret. 
 
Reformen af sundhedsuddannelserne er en relevant case i forhold til at belyse muli-
ge effekter af en ændret aflønning af politielever på ansøgerfeltet til politiuddannel-
sen. Dette skyldes, at det er muligt at sammenligne udviklingen i ansøgerfeltet på 
uddannelser med henholdsvis ændrede og uændrede aflønningsstrukturer for de 
studerende. 
 
Aflønningen af de studerende på radiograf-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddan-
nelsen blev med reformen af sundhedsuddannelserne ændret som følger: 
 
• Radiografuddannelsen varede før reformen 3 år og var fuldt finansieret af elev-

løn. Med reformen blev uddannelsen forlænget til 3½ år, som blev fuldt SU-
finansieret. Før reformen var den månedlige elevløn for første års studerende 
12.589 kr., for anden års studerende 13.725 kr. og for tredje års studerende 
14.404 kr. (alle i 2011-lønniveau). Dette svarer til en gennemsnitlig årlig ind-
komst på 162.853kr.  

• Bioanalytikeruddannelsen var forud for reformen SU-finansieret de første 2 år, 
mens de resterende 1½ år blev finansieret med elevløn svarende til 13.828 kr. 
(2011-lønniveau) månedligt. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig indkomst 
på 108.957 kr. Uddannelseslængden blev ikke ændret med reformen, men ud-
dannelsen blev fuldt SU-finansieret. 

• Sygeplejerskeuddannelsen varede før reformen 3¾ år, hvoraf de første 3 år var 
SU-finansieret, og de sidste ¾ år var finansieret af elevløn. Uddannelsen blev 
med reformen forkortet til 3½ år og blev fuldt SU-finansieret. De sygeplejer-
skestuderendes elevløn var før reformen på 23.847 kr. (2011-lønniveau) om 
måneden, hvilket svarer til en årsindkomst på 286.159 kr. i de ¾ år, hvor de 
var i praktik. Dette betyder, at de sygeplejerskestuderende før reformen havde 
en gennemsnitlig årlig indkomst på 110.210 kr. i løbet af hele uddannelsen 
inkl. praktikperioden.  

 
Der var som ovenfor nævnt ingen ændringer i aflønningen af de studerende på jor-
demoder-, ergoterapeut og fysioterapeutuddannelserne. De årlige gennemsnitlige 
indkomstniveauer for de studerende på sundhedsuddannelserne før og efter refor-
men er opsummeret nedenfor, jf. tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Indkomstniveau for studerende på sundhedsuddannelserne før og efter reformen 

 

 Kr. 2011-priser Før reformen Efter reformen  

 Radiograf                         162.853 66.223  

 Bioanalytiker                         108.957 66.223  

 Sygeplejerske                         110.210 66.223  

 Jordemoder  66.223 66.223  

 Ergoterapeut 66.223                                 66.223  

 Fysioterapeut              66.223                                 66.223  

 Note: Indkomstniveauer er angivet som gennemsnitlig årlig indkomst før fratræk af AM-bidrag og er derfor ikke 

direkte sammenlignelige med indkomstniveauerne i afnsit 2 om indkomstniveau før studiestart for studerende på 

udvalgte uddannelser. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Rigspolitiet, Forsvarsministeriet og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Antallet af ansøgere med en mellemlang sundhedsuddannelse som 1. prioritet er for 
årene 2000 til 2004 anført i tabel 4.2.  
 

Tabel 4.2 

Ansøgere med sundhedsuddannelserne som 1. prioritet, 2000-2004 

 

   2000 2001 2002 2003 2004  

 Uddannelser med ændret aflønning af studerende  

 - Radiograf  163 (100) 107 (66) 124 (76) 142 (87) 187 (115)  

 - Bioanalytiker  255(100) 299 (117) 295 (116) 259 (102) 292 (115)  

 - Sygeplejerske  2.710 (100) 2.485 (92) 2.778 (103) 2.865 (106) 3.139 (116)  

 I alt  3.128 (100) 2.891 (92) 3.197 (102) 3.266 (104) 3.618 (116)  

 Uddannelser uden ændret aflønning af studerende  

 - Jordemoder   436 (100) 413 (95) 275 (63) 254 (58) 321 (74)  

 - Ergoterapeut  651 (100) 533 (82) 554 (85) 564 (87) 541 (83)   

 - Fysioterapeut  1.582 (100) 1.424 (90) 1.419 (90) 1.411 (89) 1.320 (83)  

 I alt  2.669 (100) 2.370 (89) 2.248 (84) 2.229 (84) 2.182 (82)  

 I alt  5.797 (100) 5.261 (91) 5.445 (94) 5.495 (95) 5.800 (100)  

 Note: Tal er angivet som antal ansøgere med de angivne uddannelser som 1. prioritet. I parenteserne er antallet af ansøge-

re indekseret så år 2000 er lig 100. 

Kilde: Undervisningsministeriet og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Det fremgår, at det samlede antal ansøgere med de mellemlange sundhedsuddannel-
ser som 1. prioritet faldt fra 2000 til 2001 for efterfølgende at stige i hvert af årene 
frem mod 2004. 
 
Det fremgår endvidere, at der fra 2000 til 2001 skete et generelt fald i antallet af 
ansøgere med sundhedsuddannelserne som førsteprioritet på knap 10 pct. Det stør-
ste fald skete i ansøgningen til radiografuddannelsen, hvor antallet af ansøgere med 
uddannelsen som førsteprioritet var omkring 1/3 lavere i 2001 i forhold til 2000. 
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Andelen af førsteprioritetsansøgere var dog højere i 2001 end i 2000 for så vidt an-
går bioanalytikeruddannelsen. 
 
I 2004 var antallet af ansøgere med sundhedsuddannelserne som førsteprioritet på 
niveau med 2000, der var året før reformen. Antallet af ansøgere til radiograf-, syge-
plejerske- og bioanalytikeruddannelserne lå i 2004 alle 15 pct. over niveauerne for 
2000. Antallet af ansøgere med jordemoder-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddan-
nelsen som førsteprioritet i 2004 lå i modsætning hertil henholdsvis 26, 17 og 17 
pct. under niveauet for 2000. 
 
I hvor høj grad udviklingen i antallet af årlige ansøgere er påvirket af overgangen fra 
lønnet til SU-finansieret praktik kan ikke umiddelbart vurderes, idet det ikke er mu-
ligt at kontrollere for effekten af andre forhold, herunder fx de studerendes mulig-
hed for beskæftigelse efter endt uddannelse, uddannelsernes samfundsmæssige po-
pularitet, uddannelsesinstitutionernes markedsføringskampagner mv.  
 
Endvidere skal det bemærkes, at overgangen fra lønnet til SU-finansieret praktik på 
sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelserne alene angår sidste del af uddannelses-
perioden, hvilket angiveligt mindsker eventuelle effekter. 
 
Der kan opstilles en hypotese om, at en overgang fra løn under uddannelse til SU 
vil betyde, at flere ”ældre” potentielle ansøgere vil fravælge en given uddannelse. 
Dette skyldes, at ”ældre” potentielle ansøgere forventeligt har en højere gennem-
snitsindtægt ved uddannelsens start end ”yngre” potentielle ansøgere og derfor kan 
have sværere ved at tilpasse sig til en lønreduktion.  
 
Andelen af ansøgere på minimum 25 år med radiograf-, bioanalytiker- og sygeplejer-
skeuddannelsen som førsteprioritet har været svagt stigende i perioden fra 2000 til 
2004, jf. tabel 4.3.  
 

Tabel 4.3 

25+-årige ansøgere med sundhedsuddannelserne som 1. prioritet, 2000-2004 

 

 Antal  2000 2001 2002 2003 2004  

 Uddannelser med ændret aflønning af studerende  

 - Radiograf  71 (44 %) 54 (50 %) 57 (46 %) 65 (46 %) 90 (48 %)  

 - Bioanalytiker  52 (20 %) 49 (16 %) 60 (20 %) 54 (21 %) 66 (23 %)  

 - Sygeplejerske  674 (25 %)  721 (29 %) 834 (30 %) 894 (31 %) 952 (30 %)  

 I alt  726 (23 %) 824 (29 %) 951 (30 %) 1.013 (31 %) 1.108 (31 %)  

 Uddannelser uden ændret aflønning af studerende  

 - Jordemoder   204 (47 %) 177 (43 %) 127 (46 %) 117 (46 %) 148 (46 %)  

 - Ergoterapeut  221 (34 %) 163 (31 %) 218 (39 %) 179 (32 %) 189 (35 %)  

 - Fysioterapeut  251 (22 %) 264 (19 %) 308 (22 %) 323 (23 %) 291 (22 %)  

 I alt  776 (29 %) 604 (25 %) 653 (29 %) 619 (28 %) 628 (29 %)  

 I alt  1.502 (26 %) 1.428 (27 %) 1.604 (29 %) 1.632 (30 %) 1.736 (30 %)  

 Note: Tal er angivet som antal ansøgere på minimum 25 år med de angivne uddannelser som 1. prioritet. I parenteserne er 

andelen af ansøgere på minimum 25 år angivet. 

Kilde: Undervisningsministeriet 

 



 19 

 
I samme periode har andelen af ansøgere på minimum 25 år med jordemoder-, er-
goterapeut og fysioterapeutuddannelserne som førsteprioritet været nogenlunde 
stabil. Reformen af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser støtter såle-
des ikke hypotesen om, at lavere aflønning under uddannelse mindsker antallet af 
”ældre” ansøgere. 
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5. Analyser af unges uddannelsesvalg 

I indeværende afsnit præsenteres eksisterende forskning vedrørende unges uddan-
nelsesvalg.  
 
Der eksisterer ifølge Undervisningsministeriet tre nyere undersøgelser vedrørende 
unges uddannelsesvalg. Disse er: 
 
• ”Professionsbacheloruddannelserne – de studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer 

og motivation for at gennemføre” af AKF fra 2008 
• ”Analyse af den faldende søgning til professionsbacheloruddannelserne” af Capacent 

Epinion for Undervisningsministeriet fra 2008 
• ”Valg og fravalg af lærer- pædagog- sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen” af Capa-

cent Epinion for Undervisningsministeriet fra 2008 
 
Hovedkonklusionen i disse tre undersøgelser er, at den væsentligste årsag til studie-
valg er faglig interesse. Det fremgår bl.a. af AKF’s undersøgelse, at ”den klart væsent-
ligste motivationsfaktor for valg af uddannelse i vores undersøgelse er faglig interesse13.” En lig-
nende konklusion opnår Capacent Epinion, der anfører, at ”det vigtigste for de unges 
uddannelsesvalg er, at det er noget, der har deres interesse14.” 

De ovennævnte undersøgelser har endvidere analyseret sammenhængen mellem 
studievalg og økonomiske incitamenter. AKF konkluderer, at de i lighed med tidli-
gere undersøgelser ikke finder, at ”de fremtidige indtjeningsmuligheder samt at uddannelsen 
leder til et prestigefyldt arbejde, spiller en særlig afgørende rolle for de unges valg af uddannelse15.” 

Capacent Epinions konklusioner vedrørende økonomiske incitamenter er mere 
tvetydige. På den ene side angives lønforhold kun som den sjette vigtigste ud af ni 
faktorer med indflydelse på de unges uddannelsesvalg16. Omvendt anføres det, at 
”hvor ønsket blandt de potentielle studerende er at få en høj løn, giver flere af de igangværende 
studerende udtryk for, at de godt vil slække lidt på deres lønkrav mod til gengæld at få andre goder 
og mål opfyldt17.” 

Sammenhængen mellem aflønning under uddannelse og uddannelsesvalg er ikke 
undersøgt direkte i nogen af de tre undersøgelser, og Undervisningsministeriet har 
oplyst, at de ikke kender til officielle analyser af denne specifikke problemstilling. 
 

                                                 
13 AKF ”Professionsbacheloruddannelserne – de studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre”, side 60. 
14 Capacent Epinion ”Valg og fravalg af lærer- pædagog- sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen”, side 49. 
15 AKF ”Professionsbacheloruddannelserne – de studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og motivation for at gennemføre”, side 63. 
16 Capacent Epinion ”Valg og fravalg af lærer- pædagog- sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen”, side 50. 
17 Capacent Epinion ”Valg og fravalg af lærer- pædagog- sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen”, side 48. 
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6. Erfaringer fra politiuddannelsen i Norge  

I indeværende afsnit præsenteres fakta om politiuddannelsen i Norge samt resulta-
terne af udvalgets analyse af erfaringer fra den norske politiuddannelse. Afsnittet 
indeholder følgende: 
 
1. Kort om norsk politi 
2. Den norske politiuddannelse 
3. Reformen af den norske politiuddannelse i 1992 
4. Norske erfaringer fra politiuddannelse som professionsbachelor 
 
6.1. Kort om norsk politi 
Norsk politi ledes af Politidirektoratet, der er en institution under det norske Justis-
departement. Det operative politiarbejde udføres primært i 27 politidistrikter. Antal-
let af polititjenestemænd i norsk politi er ca. 8.000, mens det samlede antal ansatte 
er omkring 12.000, jf. tabel 6.1 nedenfor. Dette skal ses i sammenhæng med et indbyg-
gertal på 4,8 mio. og et areal på 385.200 km2.  
 
Til sammenligning er antallet af polititjenestemænd i dansk politi ca. 11.000, mens 
det samlede antal ansatte er omkring 14.000 ansatte. Dette skal ses i sammenhæng 
med et indbyggertal på 5,5 mio. og et areal på 43.000 km2, jf. tabel 6.1. 
 

Tabel 6.1 

Udvalgte nøgletal for norsk og dansk politi, 2010 

 

  Norge Danmark  

 Antal polititjenestemænd  Ca. 8.000  Ca.11.000  

 Antal ansatte i politiet  Ca. 12.000  Ca.14.000  

 Politidistrikter 27 12  

 Antal indbyggere (mio.) 4,8 5,5  

 Areal (km2) 385.200 43.000  

 Kilde: Politidirektoratet og Rigspolitiet  

 
6.2. Den norske politiuddannelse 
6.2.1. Politiuddannelsens opbygning og ledelse 
Den norske politiuddannelse er en 3-årig uddannelse med 2 års teoretisk uddannelse 
og 1 års praktik. Praktikforløbet ligger på uddannelsens andet år, mens første og 
tredje år foregår på skolebænken. Den teoretiske uddannelse kan gennemføres på 
Politihøgskolens afdelinger i Oslo eller Bodø. På grund af kapacitetsudfordringer 
anvendes herudover Politihøgskolens kursus- og øvelsescentre i Kongsvinger og 
Stavern. Den praktiske uddannelse foregår i et politidistrikt. 
 
Den norske politiuddannelse er en højskoleuddannelse, hvilket svarer til en dansk 
professionsbacheloruddannelse. Politiuddannelsen giver 180 studiepoint (ECTS) og 
efter endt uddannelse modtager de studerende en bachelorgrad i politivirksomhed. 
 
Politihøgskolen er den centrale udbyder af politiuddannelse i Norge. Politihøgsko-
len er underlagt Politidirektoratet, men fungerer som en uafhængig instans med eget 
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budget og en bestyrelse som øverste organ. Bestyrelsen udpeges af Justisdeparte-
mentet og har 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne medlemmer, der samlet repræ-
senterer brede politifaglige og samfundsmæssige interesser i relation til Politi-
høgskolens virksomhed. Chefen for Politihøgskolen har på bestyrelsens vegne det 
overordnede ansvar for Politihøgskolens ledelse.  
 
Politihøgskolen har til opgave at udbyde grund-, efter- og videreuddannelse i politi-
virksomhed. Endvidere driver Politihøgskolen forsknings- og udviklingsarbejde 
såvel som faglig formidling inden for sine fagområder. For så vidt angår undervis-
ningsadministrative og pædagogiske forhold er Politihøgskolen i vidt omfang under-
lagt universitets- og højskoleloven18. 
 
6.2.2. Ansøgning til og optagelse på politiuddannelsen 
Ansøgere til politiuddannelsen skal opfylde en række krav for at kunne blive optaget 
på Politihøgskolen. Ansøgerne skal minimum være 20 år, leve op til visse basale 
fysiske krav samt have en gymnasial uddannelse. Herudover skal ansøgerne bestå en 
fysisk prøve og en helbredsundersøgelse og samt gå igennem en interviewrunde. Af 
de ansøgere, der opfylder disse krav, består disse prøver og går igennem interview-
runden, tilbydes ansøgere med de højeste gymnasiale karaktergennemsnit optagelse 
på politiuddannelsen19. 
 
Antallet af ansøgere til og optagne på den norske politiuddannelse er for perioden 
2002-2008 anført nedenfor, jf. tabel 6.2. 
 

Tabel 6.2 

Ansøgere til og optagne på den norske politiuddannelse, 2002-2008 

  

   Ansøgere Optagne Ratio  

 2002 1941 240 8,1  

 2003 2023 240 8,4  

 2004 2399 288 8,3  

 2005 2265 360 6,3  

 2006 1965 432 4,5  

 2007 1889 432 4,4  

 2008 1990 432 4,6  

 Gennemsnit 2067 346 6,4  

 Kilde: Politihøgskolen og udvalgets egne beregninger  

 
Det fremgår, at antallet af ansøgere til politiuddannelsen generelt var stigende frem 
mod 2004, hvor ansøgerantallet var højest. Herefter er antallet faldet med godt 500 
ansøgere frem mod 2007, men steget en smule igen fra 2007 til 2008. I den be-
skrevne periode har antallet af optagne været stødt stigende fra 240 årligt i 2002 og 
2003 til 432 årligt i perioden 2006-2008. 
 

                                                 
18 ”Lov om universiteter og høyskoler” 
19 Den norske karakterskala går fra 1-6. Karaktergennemsnittet for optagelse på politiuddannelsen ligger almindeligvis på 

omkring 4,9, hvilket Politihøgskolen vurderer som et højt gennemsnit. 
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Det stigende antal optagne og det faldende antal ansøgere har været medvirkende 
til, at ratioen mellem ansøgere og optagne er faldet fra over 8 i perioden 2002-2004 
til 4,6 i 2008. Politihøgskolen vurderer imidlertid ikke, at det øgede optag og den 
lavere ratio mellem ansøgere og optagne har mindsket kvaliteten i de optagne politi-
elever. 
 
Gennemsnitsalderen for optagne på politiuddannelsen er for perioden 2002-2008 
anført nedenfor, jf. tabel 6.3. 
 

Tabel 6.3 

Gennemsnitsalder for optagne på den norske politiuddan-

nelse, 2002-2008 

  

     Gennemsnitsalder  

 2002   23,0  

 2003   23,8  

 2004   23,7  

 2005   23,3  

 2006   24,6  

 2007   24,6  

 2008   23,4  

 Gennemsnit   23,8  

 Kilde: Politihøgskolen og udvalgets egne beregninger  

 
Det fremgår, at gennemsnitsalderen for optagne på politiuddannelsen i den under-
søgte periode har været 23,8 år. Desuden har variationen i gennemsnitsalderen for 
optagne på politiuddannelsen i de enkelte år været relativt begrænset – mellem 23 år 
og 24,6 år. 
 
Andelen af kvindelige ansøgere og optagne er ligesom andelen af ansøgere og op-
tagne med indvandrerbaggrund for perioden 2002-2008 anført nedenfor, jf. tabel 6.4. 
  

Tabel 6.4 

Kvinder og personer med indvandrerbaggrund på politiuddannelsen, 2002-2008 

 

 

Pct. 

Andel kvindelige 

ansøgere 

Andel kvindelige 

optagne 

Andel ansøgere 

med indvan-

drerbaggrund 

Andel optagne 

med indvan-

drerbaggrund 

 

 2002 29,9 34,2 2,1 1,7  

 2003 27,9 35,4 3,6 2,9  

 2004 28,8 33,0 3,3 5,4  

 2005 29,3 36,4 3,9 2,9  

 2006 29,9 32,6 4,0 3,1  

 2007 26,4 37,9 5,6 8,1  

 2008 39,5 33,6 6,7 6,7  

 Gennemsnit 30,2 34,7 4,2 4,4  

 Kilde: Politihøgskolen og udvalgets egne beregninger  
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Det fremgår, at ca. 30 pct. af ansøgerne til og ca. 35 pct. af de optagne på politiud-
dannelsen i den undersøgte periode har været kvinder. Mellem årene er der en rela-
tivt begrænset variation i andelen af kvindelige ansøgere til og optagne på Politi-
høgskolen. 
 
I den undersøgte periode har ca. 4 pct. af ansøgere til og optagne på Politihøgskolen 
haft indvandrerbaggrund. Det fremgår, at der i den undersøgte periode har været en 
stigende tendens i andelen af både ansøgere og optagne med indvandrerbaggrund. 
 
I 2008 var gennemførelsesprocenten på den norske politiuddannelse 97,3 pct. Poli-
tihøgskolen oplyser, at gennemførelsesprocenten generelt ligger over 98 pct. Siden 
politiuddannelsen blev en højskole i 1992 har 52 af de optagne studerende ikke 
gennemført politiuddannelsen. 
 
6.2.3. Aflønning af politielever 
Politieleverne i Norge er studerende og modtager SU på skolebænken såvel som i 
praktikforløbet. Uddannelsesstøtten i Norge udgør 3.504 norske kr. per måned. 
Herudover er der mulighed for et lån på 5.256 norske kr. per måned, der skal tilba-
gebetales efter endt uddannelse20. Således udgør SU-lånet en forholdsmæssig større 
andel end selve SU’en.  
 
I praktikperioden er politieleverne tilknyttet et politidistrikt. Distrikterne støtter 
imidlertid ikke praktikanterne økonomisk, hverken i form af løn, via støtte til bolig-
udgifter eller andet. 
 
De studerende på politiuddannelsen kan på lige fod med studerende på andre nor-
ske uddannelser have et (eller flere) studenterjob ved siden politistudierne. Politi-
høgskolen oplyser, at de studerende ofte har studenterjobs i private vagtværn, 
fængsler eller som vagt på Politihøgskolen. Derudover ansætter flere politidistrikter 
de politistuderende i sommervikariater (dog er der her grænser for, hvilke funktio-
ner politieleverne kan varetage, jf. også afsnit 6.2.4 nedenfor). 
 
6.2.4. Anvendelse af politieleverne til operativt politiarbejde 
Politieleverne i Norge er studerende og er dermed ikke i et ansættelsesforhold under 
uddannelse. Politieleverne er således ikke en ressource, som norsk politi kan trække 
på, og politieleverne indgår derfor ikke som en del af norsk politis generelle bered-
skab – hverken under skoleopholdet (1. og 3. studieår) eller i praktikperioden (2. 
studieår). 
 
Under praktikperioden deltager de studerende som en del af uddannelsen i et vist 
omfang i politiets opgaveløsning med henblik på læring. De studerende må i denne 
forbindelse imidlertid ikke deltage i risikofyldte opgaver og skal altid være under 
supervision af en vejleder. 
 

                                                 
20 Dette svarer til ca. 3.000 danske kr. plus ca. 4.500 danske kr. i SU-lån per måned. Til sammenligning er uddannelsesstøtten i 

Danmark på 5.519 danske kr. per måned plus mulighed for SU-lån på 2.842 danske kr. per måned. 
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Under praktikperioden tildeles de studerende politimyndighed indenfor det politidi-
striktet, hvor de er i praktik. Når de studerende derfor udfører tjenestehandlinger, 
anses de som ”offentlige tjenestemænd under vejledning” og er derfor underlagt 
politiloven, politiinstruksen og oplæringsstedets arbejds- og kommandosystem.  
 
I begyndelsen af praktikperioden fungerer politieleverne altid som ”tredjemand” i 
patruljevognene. Senere i praktikforløbet kan det besluttes, at den studerende er 
parat til at fungere som makker for sin vejleder. Politihøgskolen oplyser, at der er 
stor forskel på, hvor hurtigt de studerende vurderes parate til dette og på praksis i 
de forskellige distrikter. 
 
Politieleverne har i praktikperioden ikke bemyndigelse til at håndtere våben eller 
deltage i opgaver, hvor der er givet tilladelse til anvendelse af våben. Politieleverne 
har endvidere ikke bemyndigelse til at føre en politibil, førend de har bestået en 
særlig prøve, der afholdes sidst i praktikperioden. 
 
6.2.5. Ansættelse efter uddannelsesforløbet 
Der er i Norge ingen garanti for ansættelse efter endt uddannelse. Optaget på Poli-
tihøgskolen er dog afstemt efter politidistrikternes behov og økonomiske mulighe-
der for at ansætte nye politifolk. Dette betyder, at de studerende har rimelig sikker-
hed for ansættelse efter endt uddannelse. Politihøgskolen oplyser, at der ikke er 
ledighed blandt politiuddannede i Norge, men at ca. 5 pct. af de færdiguddannede 
polititjenestemænd søger job uden for politiet eller fortsætter til anden uddannelse. 
 
Politidistrikternes behov og økonomiske muligheder for at ansætte de nyuddannede 
polititjenestemænd hænger naturligvis sammen med det politisk fastsatte mål for det 
samlede antal polititjenestemænd i Norge. Den norske regerings målsætning for det 
fremtidige antal polititjenestemænd er, at der i 2020 skal være 1 polititjenestemand 
for hver 500 indbyggere. Med det nuværende indbyggertal svarer dette til en politi-
styrke på ca. 9.600 polititjenestemænd. Det øgede optag på Politihøgskolen de sene-
ste år (jf. afsnit 6.2.2 ovenfor) skal ses i denne sammenhæng. 
 
Lønnen for nyuddannede polititjenestemænd – såvel som for polititjenestemænd i 
almindelighed – fastsættes lokalt. Denne decentrale lønfastsættelse sker inden for 
rammerne af minimums- og maksimumslønninger for forskellig anciennitet og for-
skellige løntrin, der aftales med det norske Politiforbund. 
 
Et skematisk overblik over forskellige oplysninger om den norske politiuddannelse 
er angivet i bilag 2, hvor der endvidere er foretaget en sammenligning med tilsva-
rende forhold for den danske og svenske politiuddannelse. 
 
6.3. Reform af den norske politiuddannelse i 1992 
I 1992 blev den norske politiuddannelse reformeret. Fra at have været opbygget 
som en klassisk etatsuddannelse overgik politiuddannelsen til en højskoleuddannel-
se. 
 
6.3.1. Ændringer som følge af reformen 
Før politiuddannelsen overgik til at være en højskoleuddannelse i 1992 var politiud-
dannelsen en klassisk etatsuddannelse, hvor politieleverne var i et ansættelsesfor-
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hold fra første dag på politiskolen. Dette havde flere implikationer: For det første 
fik politieleverne løn under uddannelse21, for det andet var politieleverne garanteret 
ansættelse efter endt uddannelse, og for det tredje kunne politieleverne anvendes 
som en ressource for politiet. 
 
Med reformen ændredes politielevernes status fra ansatte til studerende. Dette be-
tød, at de studerende overgik til at modtage SU frem for løn, at de studerende ikke 
var garanteret ansættelse efter endt uddannelse, og at de studerende ikke længere 
kunne anvendes som en ressource for norsk politi. 
 
Overgangen fra en klassisk etatsuddannelse til en højskoleuddannelse havde endvi-
dere implikationer for politiuddannelsens frihedsgrader. Før reformen var politiud-
dannelsen underlagt Politidirektoratet – og dermed også Justisdepartementet – i en 
klassisk hierarkisk struktur. Efter reformen fik Politihøgskolen – på trods af fortsat 
at være underlagt Politidirektoratet – langt større autonomi, hvilket bl.a. kan ses i 
allokeringen af ansvaret for driften af Politihøgskolen til en uafhængig bestyrelse (jf. 
afsnit 6.2.1).   
 
Det uddannelsesmæssige fokus i den tidligere klassiske etatsuddannelse var på den 
praktiske læring, mens det teoretiske fokus var begrænset. Med uddannelsesrefor-
men blev fokus i højere grad flyttet til en teoretisk og professionsbaseret læring, 
hvilket bl.a. har været en forudsætning for, at uddannelsen kunne blive akkrediteret 
som en højskoleuddannelse i det norske uddannelsessystem. 
 
6.3.2. Reformens effekt på ansøgernes antal og kvalitet  
Antallet af ansøgere til og optagne på den norske politiuddannelse er for perioden 
1988 til 1996 anført nedenfor, jf. tabel 6.5.  
 

Tabel 6.5 

Ansøgere til og optagne på den norske politiuddannelse, 1988-1996 

  

   Ansøgere Optagne Ratio  

 1988 1.641 305 5,4  

 1989 2.371 380 6,2  

 1990 3.624 350 10,4  

 1991 3.759 350 10,7  

 1992 4.742 250 19,0  

 1993 3.659 250 14,6  

 1994 3.600 207 17,4  

 1995 2.980 250 11,9  

 1996 3.286 384 8,6  

 Kilde: Politihøgskolen og udvalgets egne beregninger  

 
Det fremgår, at der fra 1988 til 1991 skete en stigning i antallet af ansøgere til den 
norske politiuddannelse. Fra 1991 til 1992, hvor politiuddannelsen overgik til en 
højskoleuddannelse steg antallet af ansøgere med ca. 1.000 på trods af, at antallet af 

                                                 
21 Det er ikke lykkedes at skaffe oplysninger om niveauet for aflønning af politielever før reformen. 
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optagne på politiuddannelsen blev reduceret med 100. Fra 1992 til 1995 skete der et 
fald i antallet af ansøgere, mens ansøgertallet i 1996 steg en smule i forhold til året 
før.  
 
I forlængelse heraf bemærkes det, at Politihøgskolens ikke vurderer, at reformen har 
haft en negativ effektiv på ansøgerfeltets kvalitet. Tværtimod vurderer Politihøgsko-
len, at reformen har været medvirkende til at opbygge et attraktivt syn på Politi-
høgskolen, der har bidraget positivt til at tiltrække nye politielever 
 
Endvidere har reformen efter Politihøgskolens vurdering betydet, at politiuddannel-
sen har fået andre typer af ansøgere. Før reformen havde langt de fleste politielever 
fx været i militær tjeneste, hvilket ikke er tilfældet længere. Derimod er vurderingen 
fra Politihøgskolen, at reformen har gjort det lettere at tiltrække mere bogligt bega-
vede studerende til politiuddannelsen. 
 
6.4. Norske erfaringer med politiuddannelse som professionsbachelor 
Nedenfor fremføres erfaringer med at drive politiuddannelse som en professionsba-
chelor på baggrund af vurderinger fra Politihøgskolens ledelse. 

6.4.1. Politielever er studerende – ikke en ressource 
Et væsentligt budskab fra Politihøgskolen er, at politieleverne er studerende og ikke 
en arbejdskraft som norsk politi kan trække på. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at 
politieleverne, hverken på skolebænken eller i praktikperioderne indgår i politiets 
generelle beredskab. 
 
Under praktikperioden deltager de studerende som en del af uddannelsen i et vist 
omfang i politiets opgaveløsning (jf. afsnit 6.2.4). Politihøgskolen fastslår imidlertid, 
at politieleverne ikke må betragtes som en ressource for de enkelte politidistrikter, 
og at beslutninger om hvilke opgaver, de studerende skal anvendes til, udelukkende 
skal baseres på læringsmæssige overvejelser.  
 
Politihøgskolen vurderer, at dette perspektiv på den praktiske del af politiuddannel-
sen er centralt for opretholdelsen af politiuddannelsens faglige niveau. Politihøgsko-
len giver samtidig udtryk for, at det er en central udfordring at finde og opretholde 
en balance mellem uddannelsesmæssige og politimæssige krav og hensyn. Politi-
høgskolens autonomi (jf. afsnit 6.2.1.) vurderes at være et centralt element i opret-
holdelsen af denne balance. 
 
6.4.2. Ansvar for egen læring 
Et væsentligt budskab fra Politihøgskolen er, at politieleverne er studerende med de 
dertilhørende frihedsgrader og det dertilhørende ansvar for egen læring. Dette er 
dog udbygget med, at nogle af de rettigheder og pligter, der følger af politiloven og 
politiinstruksen også gælder for de studerende på Politihøgskolen.  
 
Politihøgskolen giver udtryk for, at det er Politihøgskolens opgave at give politiele-
verne vejledning, undervisning og at behandle politieleverne som voksne menne-
sker. Det er derimod ikke Politihøgskolens opgave at bære hovedansvaret for, at 
politieleverne får det optimale ud af undervisningen – det er elevernes eget ansvar. 
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Politihøgskolen vurderer ikke, at politieleverne har problemer med at håndtere disse 
frihedsgrader – tværtimod synes politieleverne at trives med det individuelle ansvar. 
Vurderingen af de studerende sker alene på baggrund af de prøver og eksamener, 
der indgår i uddannelsen.  
 
Politihøgskolen ledelse vurderer, at den selvstændighed, som ansvaret for egen læ-
ring giver politieleverne, bidrager til færdiguddannede polititjenestemænd af høj 
kvalitet. Dette understøttes af en undersøgelse af politidistrikternes tilfredshed med 
de færdiguddannede polititjenestemænd fra 2006. 85 pct. af de adspurgte i distrik-
terne svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten af de færdigud-
dannede polititjenestemænd. Politihøgskolens ledelse oplyster, at der pt. arbejdes på 
en ny tilsvarende undersøgelse. 
 
6.4.3. Den væsentligste udfordring for den norske politiuddannelse 
Som tidligere beskrevet er antallet af pladser på politiskolen politisk bestemt og 
afstemt efter politiske ønsker om antallet af polititjenestemænd. Politihøgskolen 
giver udtryk for, at det er en stor udfordring, at den skal kunne udvide og indskræn-
ke kapaciteten betydeligt i takt med ændrede politiske ønsker. Som følge af målsæt-
ningen om en udvidelse af politistyrken frem mod 2020 (jf. afsnit 6.2.5.) er Politi-
høgskolen de seneste år blevet udfordret af krav om udvidelse af kapaciteten. 
 
Politihøgskolen giver endvidere udtryk for, at det er en udfordring, at optaget på 
politiuddannelsen i høj grad svarer til behovet for færdiguddannede polititjeneste-
mænd. Udfordringen ligger deri, at behovet for et tilstrækkeligt antal færdiguddan-
nede polititjenestemænd kun kan opfyldes, hvis der er en meget lav frafaldsprocent 
på Politihøgskolen. Behovet for en lav frafaldsprocent må imidlertid ikke medføre, 
at de politielever, der gennemfører politiuddannelsen, ikke har det nødvendige fagli-
ge niveau. 
 
Politihøgskolen efterlyser således en højere grad af styring efter output frem for 
input af den norske politiuddannelse. 
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7. Erfaringer fra politiuddannelsen i Sverige 

I indeværende afsnit præsenteres fakta om politiuddannelsen i Sverige samt resulta-
terne af udvalgets analyse af erfaringer fra den svenske politiuddannelse. Afsnittet 
indeholder følgende: 
 
1. Kort om svensk politi 
2. Den svenske politiuddannelse 
3. Reformer af den svenske politiuddannelse 
4. Erfaringer med reformerne af den svenske politiuddannelse 
 
7.1. Kort om svensk politi 
Svensk politi ledes af Rikspolisstyrelsen, der er en styrelse under det svenske Justi-
tiedepartement. Det operative politiarbejde udføres primært i de 21 politidistrikter. 
Organiseringen af svensk politi ligner således organiseringen af dansk politi, hvor 
Rigspolitiet er den øverste politimæssige myndighed, der ligger under Justitsministe-
riets ressort. 
  
Antallet af polititjenestemænd i Sverige er knap 20.000, mens det samlede antal an-
satte i svensk politi er omkring 26.000, jf. tabel 7.1. Dette skal ses i sammenhæng 
med et indbyggertal på 9,3 mio. og et areal på 450.000 km2. Til sammenligning er 
antallet af polititjenestemænd i Danmark ca. 11.000, mens der i alt er omkring 
14.000 ansatte i dansk politi. Dette skal ses i sammenhæng med et indbyggertal på 
5,5 mio. og et areal på 43.000 km2. 
 

Tabel 7.1 

Nøgletal for svensk og dansk politi, 2010 

 

  Sverige Danmark  

 Antal polititjenestemænd  Ca. 20.000  Ca.11.000  

 Antal ansatte i politiet  Ca. 26.000  Ca.14.000  

 Politidistrikter 21 12  

 Antal indbyggere (mio.) 9,3 5,5  

 Areal (km2) 450.000 43.000  

 Kilde: Rikspolisstyrelsen og Rigspolitiet  

 
7.2. Den svenske politiuddannelse 
Den svenske politiuddannelse er en 2½-årig uddannelse med 2 års teoretisk uddan-
nelse efterfulgt af et ½ års praktisk uddannelse i et politidistrikt. Den teoretiske ud-
dannelse kan gennemføres på Polishögskolan i Stockholm eller ved Universiteterne 
i Umeå og Växjö, som Rikspolisstyrelsen har indgået kontrakt med. Den teoretiske 
uddannelse har siden 2002 endvidere kunnet gennemføres som fjernundervisning, 
hvilket er indført for at fremme ansættelsen af politifolk i udkantsområder. 
 
7.2.1. Optagelse på politiuddannelsen 
Ansøgere til politiuddannelsen skal opfylde en række krav for at kunne blive optaget 
på politiskolen. Ansøgerne skal minimum være 20 år, leve op til visse basale fysiske 
krav samt have en gymnasial uddannelse med historie og samfundsfag på højniveau 
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og svensk på mellemniveau. Herudover skal ansøgerne gennemføre og bestå et prø-
veforløb, der omfatter fysiske prøver, en faglig test, helbredsundersøgelse, psyko-
logsamtale og interview. 
 
Igennem de seneste fem år har det gennemsnitlige årlige optag på den svenske poli-
tiuddannelse ligget på knap 1.200, der er udvalgt ud fra et gennemsnitligt antal an-
søgere på godt 13.500 årligt. Antallet af ansøgere har igennem de seneste fem år 
således i gennemsnit været mere end 11 gange højere end antallet af optagne. 
 
Lidt over en tredjedel af ansøgerne til politiuddannelsen har igennem de seneste fem 
år været kvinder. Godt en tredjedel af de optagne på politiskolen har i samme peri-
ode ligeledes været kvinder. Andelen af ansøgere med indvandrerbaggrund har 
igennem de seneste fem år været 18 pct., mens antallet af optagne med indvandrer-
baggrund har været på 17 pct. Rikspolisstyrelsen har ikke opgjort gennemsnitsalde-
ren for ansøgere og optagne på den svenske politiuddannelse historisk, men oplyser, 
at gennemsnitsalderen for optagne pt. ligger på omkring 25 år. 
 
7.2.2. Den teoretiske grunduddannelse 
De ansøgere, der optages på den svenske politiskole skal som beskrevet gennemgå 
en 2-årig teoretisk uddannelse. Denne del af uddannelsen består af en række delkur-
ser, der sammen med den afsluttende eksamen alle skal bestås. Under denne teoreti-
ske del af uddannelsen modtager politieleverne SU, der er berammet til 8.300 sven-
ske kr. per måned (med udtagelse af sommerferien), hvoraf de 5.400 svenske kr. er 
lån, der skal tilbagebetales efter endt uddannelse22.  
 
De svenske politielever har under den 2-årige teoretiske uddannelse status som stu-
derende og er således ikke i et ansættelsesforhold. I denne periode er de studerende 
udelukket tilknyttet skolen og er således ikke knyttet til et bestemt politidistrikt. 
Politieleverne deltager ikke i det operative politiarbejde på egen hånd og indgår ikke 
som en del af beredskabet. 
 
7.2.3. Aspirantuddannelsen 
Såfremt det teoretiske grundforløb bestås skal politieleverne efterfølgende gennem-
føre et halvt års praktisk uddannelse i et politidistrikt – den såkaldte aspirantuddan-
nelse. Politieleverne er ikke garanteret en aspirantstilling, men skal søge de enkelte 
politidistrikter herom. Dog er det praksis, at stort set alle ansøgninger til politidi-
strikterne imødekommes.  
 
Politidistrikterne ansætter politieleverne som polititjenestemænd på prøve i midler-
tidige stillinger berammet til et ½ år (aspirantuddannelsen). På politiuddannelsens 
hjemmeside23 er lønnen angivet til 15.000 svenske kr. månedligt24. Der eksisterer 
imidlertid ingen centrale aftaler om aflønningen af politielever under aspirantud-

                                                 
22 Dette svarer til ca. 6.200 danske kr. per måned, hvoraf ca. 2.200 danske kr. udgøres af SU og ca. 4.000 danske kr. af SU-lån. 

Til sammenligning er uddannelsesstøtten i Danmark på 5.519 danske kr. per måned plus mulighed for SU-lån på 2.842 danske 

kr. per måned. 
23 www.polisprogrammet.se. 
24 Svarende til ca. 11.000 danske kr. 
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dannelsen25, hvilket betyder, at de enkelte politidistrikter selv kan fastsætte lønnen. 
Rikspolisstyrelsen har imidlertid oplyst, at der kun er begrænset variation i lønnen 
mellem politidistrikterne. 
  
Under aspirantuddannelsen har politieleverne bemyndigelse til at udføre operativt 
politiarbejde. Bemyndigelsen til dette opnår politieleverne via deres midlertidige 
ansættelse som polititjenestemænd på prøve. På trods heraf fungerer politieleverne 
ikke på lige fod med færdiguddannede polititjenestemænd. I en forskrift om aspi-
rantuddannelsen skriver Rikspolisstyrelsen følgende:  
 
”Polisaspiranterne er inte en ordinarie resurs under utbildningstiden och får inte ingå i minimibe-
manningen eller arbeite planerad övertid” (Rikspolisstyrelsen, 2009: § 4). 
 
At politieleverne under aspirantuddannelsen ikke er en ordinær ressource for politi-
et kommer til udtryk på flere måder. For det første må politiaspiranterne kun funge-
re under en instruktørs eller studievejleders opsyn. For det andet må politiaspiran-
terne ikke tage overarbejde eller på anden måde indgå i den almindelige vagtplan-
lægning. For det tredje kan hverken distrikterne eller Rikspolisstyrelsen medregne 
politiaspiranterne som en del af beredskabet. 
 
Hvis politieleverne gennemfører aspirantuddannelsen med et tilfredsstillende resul-
tat, kan der søges stilling i et politidistrikt. De nyuddannede polititjenestemænd er 
ikke sikret ansættelse, men antallet af optagne på politiuddannelsen er de senere år 
afstemt efter politidistrikternes behov og økonomiske muligheder for at ansætte 
nyuddannede politifolk. Næsten samtlige optagne politielever (98 pct. over de sidste 
to år) gennemfører den teoretiske grunduddannelse. Det har ikke været muligt at 
fremskaffe data om gennemførelsesprocenten for politielever på aspirantuddannel-
sen. 
 
Et skematisk overblik over forskellige oplysninger om den svenske politiuddannelse 
er angivet i bilag 2, hvor der endvidere er foretaget en sammenligning med tilsva-
rende forhold for den danske og norske politiuddannelse. 
 
7.3. Reformer af den svenske politiuddannelse 
Siden midten af 1980’erne har den svenske politiuddannelse gennemgået betydelige 
forandringer. I indeværende afsnit præsenteres de vigtigste reformer og ændringer af 
politiuddannelsen såvel som de mest centrale overvejelser i forbindelse med disse. 
Den svenske regering er pt. ved at forberede en ny reform af den svenske politiud-
dannelse, og overvejelserne i forbindelse hermed præsenteres endvidere i dette af-
snit. Afsnittet afsluttes med en præsentation af data for ansøgere til og optagne på 
den svenske politiuddannelse siden 1985. 
 
7.3.1. Tidligere reformer af den svenske politiuddannelse 
I forlængelse af en reform af det svenske politi i 1984 blev også den svenske politi-
uddannelse ændret i 1985. Før ændringen var politiuddannelsen primært en praktisk 
uddannelse med et teoretisk forløb af under et halvt års varighed. Efter reformen 
påbegyndte politieleverne politiuddannelsen med et ti måneders teoretisk grundkur-

                                                 
25 Der eksisterer dog en lønaftale om, hvor meget lønnen skal stige procentuelt per år.  
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sus (grundkursus 1). Herefter skulle politieleverne igennem halvandet års praktik, 
der blev efterfulgt af et fem måneders langt afsluttende teoretisk forløb (grundkur-
sus 2). Politieleverne blev ansat ved uddannelsens start og modtog elevløn under 
hele uddannelsen26.   
 
I 1992 traf den svenske regering en principbeslutning om, at aflønningen af politi-
elever skulle ske via SU. Baggrunden for beslutningen var generelle besparelser i 
staten27. 
 
I forlængelse af regeringens principbeslutning udarbejdede Rikspolisstyrelsen 3 mu-
lige modeller for en hel eller delvis overgang til SU for politieleverne: 
 
1. SU under grundkursus 1 samt løn i praktikperioden og under grundkursus 2 
2. SU under grundkursus 1 og 2 samt løn i praktikperioden 
3. SU under hele uddannelsen 
 
I oplægget om alternative finansieringsmodeller for politiuddannelsen præsenterede 
Rikspolisstyrelsen en række overvejelser i forbindelse med ændringerne28, herunder: 
 
• SU i praktikperioden: Rikspolisstyrelsen vurderede, at det ville være problema-

tisk, at lade studerende deltage i myndighedsudøvelsen. Det var således 
Rikspolisstyrelsens indstilling, at politieleverne fortsat skulle oppebære løn i 
praktikperioden 

• Ophævelse af ansættelsesforholdet: I perioder hvor politieleverne modtager SU, er 
de ikke i et ansættelsesforhold. Dog bemærkede Rikspolisstyrelsen, de ikke 
kunne forhindre politieleverne i at indgå i andre ansættelsesforhold, herunder 
fx forskellige studenterjob 

• Vished for allerede optagne politielever: Rikspolisstyrelsen anbefalede, at de ændrin-
ger, der blev besluttet gennemført, ikke burde gælde for de politielever, der al-
lerede var optaget ud fra de eksisterende uddannelses- og aflønningsforhold 

• Yngre elever på uddannelsen: Det var Rikspolisstyrelsens vurdering, at overgangen 
til hel eller delvis SU kunne betyde, at flere ældre ansøgere ville fravælge poli-
tiuddannelsen, og at gennemsnitsalderen på politiuddannelsen dermed ville 
falde 

• Rikspolisstyrelsens samlede vurdering: Rikspolisstyrelsen foretrak samlet set, at poli-
tieleverne skulle modtage løn frem for SU under politiuddannelsen 

 
Med udgangspunkt i disse overvejelser blev det besluttet at gennemføre den første 
af de tre opstillede modeller. Således overgik politieleverne fra og med studieåret 
1994/1995 til at modtage SU under grundkursus 1, dvs. de første 10 måneder af 
deres uddannelse, mens politieleverne fortsat oppebar løn i praktikperioden og un-
der det afsluttende teoretiske skoleophold29. I denne forbindelse ændredes ligeledes 
politielevernes ansættelsesforhold, så de ikke længere blev ansat på prøve ved stu-
diestart, men først efter at have gennemført det 10 måneders lange grundkursus 1. 

                                                 
26 Statens Offentliga Utredningar (2008): Främtidens Polisutbildning, side 43-44. 
27 Rikspolisstyrelsen (1993): Uppdrag til Rikspolisstyrelsen att uttreda finansieringen av polisutbildninen, side 1.  
28 Rikspolisstyrelsen (1993): Uppdrag til Rikspolisstyrelsen att uttreda finansieringen av polisutbildninen. 
29 Justitiedepartementet (1996): Rekrytering och grundutbildning av poliser, side 103. 
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Efter gennemførelsen af disse ændringer i aflønningen af politielever igangsatte den 
svenske regering også et større udredningsarbejde, der skulle forberede en mere 
grundlæggende reform af politiuddannelsens struktur. Til dette blev der nedsat en 
arbejdsgruppe, der udarbejdede en skitse for en fremtidig politiuddannelse i Sverige. 
 
Arbejdsgruppens hovedbudskab var, at der skulle ske en ændring i forholdet mellem 
politiuddannelsens teoretiske og praktiske del. Den teoretiske del af politiuddannel-
sen skulle forlænges, og fokus på det teoretiske politiarbejde skulle opjusteres. Dette 
betød bl.a., at politiuddannelsens fokus på jura, samfundsvidenskab og kriminologi 
skulle øges. Arbejdsgruppen anbefalede endvidere, at den praktiske del af politiud-
dannelsen skulle forkortes fra 1½ til et ½ år, der skulle placeres som politiuddannel-
sens afsluttende del.  
 
Arbejdsgruppens arbejde mundede ud i en reform af politiuddannelsen opbygning i 
1998. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den svenske politiuddannelse siden, og 
præsentationen af den svenske politiuddannelse i afsnit 7.2 ovenfor er dermed resul-
tatet af denne reform. 
 
7.3.2. En forestående reform? 
På opdrag fra den svenske regering er der igangsat et arbejde med at forberede en 
ny reform af den svenske politiuddannelse. Der er allerede udarbejdet to offentlige 
udredninger under overskriften ”Framtidens polisutbildning”30. Den første af disse 
udredninger er fra 2007 og analyserer kriminalitetsbilledet og de deraf afledte behov 
for kundskaber og evner for ”fremtidens polititjenestemænd”. Den anden udred-
ning er fra 2008 og kommer med mere detaljerede anbefalinger til opbygningen af 
fremtidens politiuddannelse.  
 
Udredningernes overordnede anbefaling er, at den svenske politiuddannelse skal 
blive en ”högskoleutbilding”, der svarer nogenlunde til en professionsbachelorud-
dannelse i Danmark. Mere konkret anbefaler rapporten bl.a.: 
 
• at politiuddannelsen omlægges fra 2½ til 3 år inklusiv praktikperioden  
• at politiuddannelsen udbydes på flere konkurrerende uddannelsessteder 
• at politiuddannelsen organiseres sammen med øvrige højskoleuddannelser 

under Undervisningsministeriets, samtidig med at Rikspolisstyrelsen sikres 
indflydelse på uddannelsens indhold, kvalitet mv. 

• at politieleverne overgår til fuld SU, dvs. både under den teoretiske og den 
praktiske del af politiuddannelsen 

• at politiuddannelsen ledes af selvstændige bestyrelser 
• at der sker en styrkelse af forskningsmiljøet på politiområdet, der kan bidrage 

til et kvalitetsløft af politiuddannelsen 
• at politielever får mulighed for at optjene merit, som kan overføres til øvrige 

uddannelser i det svenske uddannelsessystem bl.a. ved at indføre en afslutten-
de eksamen  

                                                 
30 Statens Offentliga Utredningar for Justitiedepartementet (2007): Främtidens Polisutbildning (SOU, 2007: 39) og  

Statens Offentliga Utredningar for Justitiedepartementet (2008): Främtidens Polisutbildning (SOU, 2008: 39). 
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Der er pt. ikke truffet endelig beslutning om, hvad en kommende reform skal inde-
holde, og hvornår den skal træde i kraft. Både Rikspolisstyrelsen og Justitiedeparte-
mentet vurderer imidlertid, at udredningens hovedanbefaling om at lade politiud-
dannelsen overgå til en højskoleuddannelse vil blive efterlevet. 
 
7.3.3. Ansøgere til og optagne på den svenske politiuddannelse i et historisk perspektiv 
Antallet af ansøgere til og optagne på den svenske politiuddannelse er fra 1985 til 
2009 præsenteret nedenfor, jf. tabel 7.2.  
 

Tabel 7.2 

Ansøgere til og optagne på den svenske politiuddannelse, 1985-2009 

 

   Ansøgere Optagne Ratio  

 1985/86                  2.401                    150                   16,0  

 1986/87                  2.686                    150                   17,9  

 1987/88                  2.860                    300                      9,5  

 1988/89                  2.622                    360                      7,3  

 1989/90                  3.865                    600                      6,4  

 1990/91                  4.786                    800                      6,0  

 1991/92                  8.071                    747                   10,8  

 1992/93                  8.815                    704                   12,5  

 1993/94                  7.103                    304                   23,4  

 1994/95                  5.812                    389                   14,9  

 1995/96  -  -                         -    

 1996/97  -  -                         -    

 1997/98                  1.174                       74                   15,9  

 1998/99               10.095                    392                   25,8  

 1999/00                  7.517                    384                   19,6  

 2000/01                  7.219                    455                   15,9  

 2001/02                  6.731                    674                   10,0  

 2002/03                  7.871                    840                      9,4  

 2003/04               10.372                    942                   11,0  

 2004/05               11.680                1.057                   11,1  

 2005/06               15.387                1.032                   14,9  

 2006/07               12.234                1.008                   12,1  

 2007/08               13.999                1.660                      8,4  

 2008/09               14.535                1.228                   11,8  

 Kilde: Rikspolisstyrelsen og udvalgets egne beregninger.  

 
Politieleverne overgik som ovenfor beskrevet til at modtage SU under de første 10 
måneders teoretisk grundkursus fra og med studieåret 1994/95. Fra studieåret 
1993/94 til 1994/95 skete der et fald i antallet af ansøgere til politiuddannelsen, der 
imidlertid ikke er lige så stort som faldet fra studieåret 1992/93 til 1993/94. Efter-
følgende har der imidlertid været flere ansøgere end før SU-reformen. På denne 
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baggrund kan der ikke drages entydige konklusioner mellem antallet af ansøgere og 
den ændrede aflønningsstruktur. 
 
Grundet den økonomiske krise i Sverige i starten af 1990’erne valgte den svenske 
regering at lukke for optaget til den svenske politiuddannelse fra medio 1995 til 
primo 1998. Dette gør det vanskeligt at vurdere, hvilke konkrete effekter den ænd-
rede aflønning af politieleverne havde på ansøgerfeltet til politiuddannelsen. 
 
På trods af at de konkrete effekter af overgangen ikke entydigt kan vurderes, viser 
opgørelsen, at ratioen mellem antallet af ansøgere til og optagne på politiuddannel-
sen har været høj (i gennemsnit en ratio på 13:1) – både før og efter politielevernes 
overgang fra løn til SU. Den store stigning i antallet af ansøgere efter 2001/2002 
kan ifølge Rikspolisstyrelsen ses i sammenhæng med oprettelsen af politiuddannel-
ser i Umeå i 1999 og Växjö i 2001 samt indførelsen af muligheden for fjernunder-
visning i 2002. 
 
Rikspolisstyrelsen oplyser, at godt 70 pct. af ansøgerne til politiuddannelsen opfyl-
der de fysiske krav og gennemfører prøverne på en sådan vis, at de potentielt set 
ville kunne optages på politiuddannelsen. 
 
Et andet interessant karakteristika ved feltet af ansøgere til og optagne på politiud-
dannelsen er gennemsnitsalderen. Der foreligger ikke historiske data over gennem-
snitsalderen for ansøgere til og optagne på den svenske politiuddannelse, men 
Rikspolisstyrelsen oplyser, at gennemsnitalderen for nyoptagne på politiskolen i dag 
ligger på omkring 25 år. Det har dog været muligt at identificere data for gennem-
snitsalderen for nyoptagne på politiuddannelsen i Justitiedepartementets udredning 
om rekruttering og grunduddannelse af polititjenestemænd fra 1996, hvor det er 
anført, at gennemsnitsalderen for optagne på politiuddannelsen er 25 år31.  
 
Der er således tilsyneladende ingen forskel på gennemsnitsalderen for nyoptagne på 
politiuddannelsen i 1996, hvor de svenske politielever modtog fuld løn, og i dag, 
hvor de svenske politielever modtager delvis SU, jf. afsnit 7.2.2. og 7.2.3.  
 
7.4. Erfaringer med reformerne af den svenske politiuddannelse 
Nedenfor fremføres Rikspolisstyrelsens og Justitiedepartementets erfaringer med de 
ovenfor beskrevne reformer af den svenske politiuddannelse. 

7.4.1. En yderligere normalisering af den svenske politiuddannelse 
Rikspolisstyrelsen forventer som beskrevet, at den svenske politiuddannelse inden-
for de næste år vil overgå til at blive en højskoleuddannelse. Politiuddannelsen vil 
dermed gennemgå en yderligere normalisering, dvs. overgå til at være underlagt 
samme vilkår som gælder for øvrige mellemlange uddannelser i Sverige. 
 
Rikspolisstyrelsen ser af flere grunde positivt på en yderligere normalisering af den 
svenske politiuddannelse – ikke fordi den eksisterende politiuddannelse ikke er god, 
men for at gøre politiuddannelsen endnu bedre og mere fremtidssikret.  
 

                                                 
31 Justitiedepartementet (1996): Rekrytering och grundutbildning av poliser, side 58. 
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For det første har Rikspolisstyrelsen gode erfaringer med at udbyde politiuddannel-
sen på flere uddannelsessteder (på Polishögskolan og på universiteterne Växjö og 
Umeå). Et større udbud af politiuddannelsen synes bl.a. at skærpe konkurrencen om 
politieleverne, give bedre muligheder for at integrere anvendelsesorienteret forsk-
ning i politiuddannelsen og ikke mindst forbedre udnyttelsen af underviserkompe-
tencer. Hertil kommer, at politieleverne udtrykker tilfredshed med at indgå som en 
del af et større studiefagligt miljø. 
 
For det andet vurderer Rikspolisstyrelsen på baggrund af erfaringerne med at udby-
de politiuddannelsen på flere uddannelsessteder ikke, at politiidentiteten svækkes – 
snarere tværtimod. Rikspolisstyrelsen oplever, at politiidentiteten blandt politiele-
verne på universiteterne skabes i relationen til de øvrige elever/studerende på ud-
dannelsesstedet, dvs. i relationen til ”det øvrige samfund”. Traditionelt er politiiden-
titeten blevet skabt internt i politiet, dvs. i forhold til politiet selv. Herudover vurde-
rer Rikspolisstyrelsen, at den afsluttende ½-årige praktiske aspirantuddannelse med-
virker positivt til at skabe en politiidentitet blandt politieleverne. 
 
Rikspolisstyrelsen bemærker dog, at dele af det svenske politi har udtrykt bekymring 
i forhold til den øgede vægt på teori i politiuddannelsen (”den øgede akademise-
ring”). Rikspolisstyrelsen oplever, at det i høj grad er den ældre generation af politi-
tjenestemændene, der ønsker at opjustere det praktiske indhold af politiuddannelsen 
på bekostning af teorien.     
 
7.4.2. Effekter af ændret aflønning af politieleverne  
Politielevernes overgang fra lønnet til SU-finansieret skolegang i 1990’erne var som 
beskrevet forårsaget af samfundsøkonomiske hensyn, jf. afsnit 7.3.1. Som følge af 
den økonomiske krise i Sverige i starten af 1990’erne blev der bl.a. udløst et effekti-
viseringskrav på Justitsministeriets område i størrelsesordenen 500 mio. svenske kr.  
 
Rikspolisstyrelsen oplyser, at overgangen til delvis SU forløb forholdsvis uproble-
matisk. Rikspolisstyrelsen vurderer, at dette skyldes, at overgangen ikke var et en-
keltstående initiativ, men blev fulgt op af og kombineret med en generel reform af 
den svenske politiuddannelse. Politiets fagforening i Sverige (Politiforbundet) har 
således bakket op omkring reformerne af den svenske politiuddannelse for at sikre, 
at politiuddannelsen forbliver en attraktiv uddannelse for fremtidens unge. Det be-
mærkes dog, at Politiforbundet synes at spille en anden rolle i forhold til polititjene-
stemændenes løndannelse end tilfældet er i Danmark, hvilket bl.a. kan ses i den de-
centrale lønfastsættelse, jf. også afsnit 7.2.3 ovenfor. 
 
Rikspolisstyrelsen oplyser endvidere, at de ikke har kunnet konstatere en mærkbar 
ændring i kvaliteten af ansøgere og optagne siden overgangen til delvis SU. Det er 
Rikspolisstyrelsens opfattelse, at dette vidner om, at ansøgere til politiet er meget 
målrettede i forhold til netop politiuddannelsen, herunder at mange ansøgere ser 
politiuddannelsen som ”et professionelt kald”. Rikspolisstyrelsen vurderer også, at 
det faktum, at stort set alle polititjenestemænd er sikret job i politidistrikterne efter 
endt uddannelse, er en af de væsentlige grunde til, at overgangen til delvis SU ikke 
har haft en mærkbar effekt på kvaliteten af ansøgere – jobsikkerheden er med andre 
ord et væsentligt rekrutteringsparameter. 
 



 37 

Endelig bemærker Rikspolisstyrelsen, at overgangen til SU har været en af drivkræf-
terne i forhold til den igangværende normalisering af den svenske politiuddannelse, 
jf. også afsnit 7.3.1. 
 
7.4.3. Politielever er studerende – ikke en ressource 
Under den 2-årige teoretiske uddannelse indgår politieleverne ikke i beredskabet og 
kan ikke rekvireres af politidistrikterne til løsning af praktiske politiopgaver. Det 
betyder, at politieleverne under den teoretiske uddannelse ikke kan udføre myndig-
hedsopgaver, herunder fx gennemførelse af tvangsindgreb overfor borgerne.  
 
Under den ½-årige praktiske aspirantuddannelse deltager politieleverne i løsning af 
praktiske politiopgaver – dog altid med en instruktør eller en uddannelsesvejleder 
ved sin side, dvs. en færdiguddannet polititjenestemand. Kravet om at en politielev 
ikke må deltage i løsning af praktiske politiopgaver på lige fod med færdiguddanne-
de polititjenestemænd er reguleret ved en forskrift om de svenske politimyndighe-
ders ansvar for medvirken til uddannelse af politielever32.  
 
Rikspolisstyrelsen oplyser, at de følger op på overholdelse af forskriften, og at der 
ikke har været særtilfælde, hvor det har været nødvendigt at afvige fra de ovenfor 
nævnte reglerne. I forlængelse heraf bemærker Rikspolisstyrelsen, at det er en ud-
bredt opfattelse i svensk politi, at politieleverne er studerende – og ikke en egentlig 
ressource i politiets arbejde. 
 

                                                 
32 Rikspolisstyrelsen (2009): Rikspolisstyrelsens förskrifter om och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid 
utbilding av polisaspiranter och nationell kursplan för aspirantutbilding (Beslutade den 19. januari 2009). 
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8. Ændret aflønning af politielever 

I indeværende afsnit præsenteres tre modeller for en ændret aflønning af politielever 
samt besparelserne for staten ved en overgang fra den nuværende aflønning af poli-
tieleverne til en af disse modeller. Modellerne er udarbejdet på baggrund af den 
planlagte opbygning af den nye politiuddannelse, der ifølge Rigspolitiet forventes at 
træde i kraft 1. februar 2011. Der foretages endvidere en sammenligning mellem 
indkomstniveauet for politieleverne ved hver af de tre modeller og indkomstniveau-
et for studerende på udvalgte uddannelser. 
 
8.1. Modeller for ændret aflønning af politielever 
8.1.1. Model A 
I model A vil politieleverne modtage SU under de teoretiske forløb på Politiskolen 
(modul 1, 3 og 5) og løn svarende til det nuværende niveau under de praktiske for-
løb i en kreds (modul 2 og 4), jf. tabel 8.1. 
 

Tabel 8.1 

Politielevers indkomstniveau ved model A 

 

 

2011-priser Indkomsttype Antal uger 

Månedlig indkomst 

(kr. gns.)

Heraf tjenestemands-

pension (kr. gns.) 

 

 Modul 1 SU 35 5.519 0  

 Modul 2 Løn 32 25.834 2.136  

 Modul 3 SU 20 5.519 0  

 Modul 4 Løn 32 25.834 2.136  

 Modul 5 SU 37 5.519 0  

 I alt SU/løn 156 13.853 876  

 Noter: Indkomstniveau dækker over bruttoløn (før fratræk af AM-bidrag, inkl. pension og ekskl. tillæg), SU (ekskl. SU-lån 

på 2.824 kr. månedligt) eller en kombination af disse. I niveauet for SU er det forudsat, at alle politielever er udeboende. 

Værdien af tjenestemandspensionen er opgjort som værdien af politiets indbetaling til § 36 pensionsvæsenet for de politiele-

ver, der optjener pensionsalder, dvs. politielever på minimum 25 år. Andelen af politielever over 25 år er estimeret på bag-

grund af aldersfordelingen for optagne politielever i 2009, jf. også afsnit 1 om indkomstniveau for politielever og studerende på udvalgte 

uddannelser. 

Kilde: Rigspolitiet, SU-styrelsen og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Gennemførelsen af model A vil betyde, at politieleverne overgår til at modtage SU 
på 5.519 kr. per måned under de i alt 92 ugers teoretiske forløb på politiskolen. I 
praktikforløbene på i alt 64 uger vil politieleverne have en indkomst svarende til det 
nuværende niveau på 25.834 kr. per måned (inkl. tjenestemandspension). Dette be-
tyder, at politieleverne vil have en gennemsnitlig indkomst under hele uddannelsen 
på 13.853 kr. per måned (inkl. tjenestemandspension), hvilket svarer til en gennem-
snitlig årlig indkomst på 166.238 kr. (inkl. tjenestemandspension). 
 
8.1.2. Model B 
I model B vil politieleverne modtage SU under det første teoretiske forløb på Politi-
skolen (modul 1) og en i forhold til det nuværende niveau reduceret løn under den 
resterende del af uddannelsen (modul 2 til 5), jf. tabel 8.2. 
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Tabel 8.2 

Politielevers indkomstniveau ved model B 

 

 

2011-priser Indkomsttype Antal uger 

Månedlig indkomst 

(kr., gns.)

Heraf tjenestemands-

pension (kr., gns.) 

 

 Modul 1 SU 35 5.519 0  

 Modul 2 Løn 32 15.821 1.308  

 Modul 3 Løn 20 15.821 1.308  

 Modul 4 Løn 32 15.821 1.308  

 Modul 5 Løn 37 15.821 1.308  

 I alt SU/løn 156 13.510 1.014  

 Noter: Indkomstniveau dækker over bruttoløn (før fratræk af AM-bidrag, inkl. pension og ekskl. tillæg), SU (ekskl. SU-lån 

på 2.824 kr. månedligt) eller en kombination af disse. I niveauet for SU er det forudsat, at alle politielever er udeboende. 

Værdien af tjenestemandspensionen er opgjort som værdien af politiets indbetaling til § 36 pensionsvæsenet for de politi-

elever, der optjener pensionsalder, dvs. politielever på minimum 25 år. Andelen af politielever over 25 år er estimeret på 

baggrund af aldersfordelingen for optagne politielever i 2009, jf. også afsnit 1 om indkomstniveau for politielever og studerende på 

udvalgte uddannelser. 

Kilde: Rigspolitiet, SU-styrelsen og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Gennemførelsen af model B vil betyde, at politieleverne overgår til at modtage SU 
på 5.519 kr. per måned under det første teoretiske forløb på politiskolen (modul 1). 
Under den resterende del af politiuddannelsen vil politieleverne modtage 15.821 kr. 
per måned (inkl. tjenestemandspension)33. Dette betyder, at politielevernes gennem-
snitlige indkomst under hele uddannelsen vil være 13.510 kr. per måned (inkl. tjene-
stemandspension), hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig indkomst på 162.116 kr. 
(inkl. tjenestemandspension). 
 
8.1.3. Model C 
I model C vil politieleverne modtage SU under hele politiuddannelsen, jf. tabel 8.3. 
 

Tabel 8.3 

Politielevers indkomstniveau ved model C 

 

 

2011-priser Indkomsttype Antal uger

Månedlig indkomst 

(kr., gns.)

Heraf tjenestemands-

pension (kr., gns) 

 

 Modul 1 SU 35 5.519 0  

 Modul 2 SU 32 5.519 0  

 Modul 3 SU 20 5.519                   0   

 Modul 4 SU 32 5.519                   0   

                                                 
33 Politielevernes grundløn under model B udgør 14.326,42 kr. om måneden, hvilket svarer til den pensionsgivende løn på 

skalatrin 1 i tjenestemændenes lønsystem. Hertil kommer værdien af den pensionsalder som politieleverne såfremt de er fyldt 

25 år optjener i henhold til tjenestemandspensionsloven. Værdien af politiets indbetaling til finanslovens § 36. Pensionsvæse-

net er for politielever på minimum 25 år således medregnet i indkomstniveauet, jf. afsnit også afsnit 1 om indkomstniveau for 

politielever og studerende på udvalgte uddannelser. 
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 Modul 5 SU 37 5.519                   0   

 I alt SU 156 5.519 0  

 Noter: Indkomstniveau dækker over SU (ekskl. SU-lån på 2.824 kr. månedligt). Indkomstniveauet er baseret på en anta-

gelse om, at samtlige studerende modtager SU for udeboende. 

Kilde: Rigspolitiet, SU-styrelsen og udvalgets egne beregninger. 

 

 
Gennemførelsen af model C vil betyde, at politieleverne overgår til at modtage SU 
på 5.519 kr. per måned under hele uddannelsen. Dette svarer til en gennemsnitlig 
årlig indkomst på 66.228 kr. 
 
8.1.3. Besparelser ved de tre modeller 
En ændret aflønning af politielever giver forskellige nettobesparelser for staten alt 
efter, hvilken af de tre ovennævnte modeller, der vælges. Nettobesparelsen for sta-
ten udgøres af bruttobesparelsen for politiet fratrukket merudgifter til SU og net-
tomerudgifter til tjenestemandspension på finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, jf. 
tabel 8.4.  

Tabel 8.4 

Modeller for ændret aflønning af politielever 

 

 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014  

 Model A      

 - Bruttobesparelse 82 129 204 214  

 - Merudgifter til SU -16 -26 -41 -43  

 - Nettomerudgifter til tjenestemandspension -11 -17 -26 -28  

 - Nettobesparelse 55 86 137 143  

 Model B      

 - Bruttobesparelse 94 142 190 193  

 - Merudgifter til SU -16 -16 -16 -16  

 - Nettomerudgifter til tjenestemandspension -12 -18 -25 -25  

 - Nettobesparelse 66 107 149 152  

 Model C      

 - Bruttobesparelse 111 232 353 363  

 - Merudgifter til SU -22 -47 -71 -73  

 - Nettomerudgifter til tjenestemandspension -14 -30 -46 -47  

 - Nettobesparelse 74 155 235 242  

 Note: På grund af afrundinger summer de kolonner ikke altid til nettobesparelserne. 

Kilde: Rigspolitiet, SU-styrelsen og udvalgets egne beregninger. 

 

 
De estimerede årlige nettobesparelser for politiet ved de tre modeller er baseret på 
et forventet fremtidigt optag på 384 politielever per år. Herudover er det i beregnin-
gerne forudsat, at 7,5 pct. af de optagne politielever ikke gennemfører politiuddan-
nelsen samt at frafaldet er ligeligt fordelt over uddannelsesperioden. De estimerede 
merudgifter til SU er ligeledes baseret på disse estimater for optag og frafald til poli-
tiuddannelsen. Herudover er det forudsat, at samtlige politielever er udeboende og 
at ingen politielever fravælger SU i enkelte måneder. 
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En ændret aflønning af politieleverne vil uanset modelvalg reducere politiets udgif-
ter til indbetaling af pensionsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Politiets 
reducerede udgifter medfører derimod ikke en tilsvarende reduktion i udgifterne til 
tjenestemandspension, hvilket betyder en ændret aflønning af politieleverne vil 
medføre nettomerudgifter på finanslovens § 36. Pensionsvæsenet. Dette skyldes, at 
udgifterne til tjenestemandspension først vil blive reduceret, når politielever, der har 
optjent lavere pensionsalder pga. overgangen fra løn til SU, er blevet pensioneret. 

De anførte indfasningsprofiler er udregnet under forudsætning af, at modellerne 
indføres fra 1. februar 2011, hvor den nye politiuddannelse ifølge Rigspolitiet for-
ventes at træde i kraft. Det bemærkes, at politielever, der er optaget før 1. februar 
2011 fortsat vil blive aflønnet efter den nuværende aflønningsmodel. 

8.2. Indkomstniveauer i de tre modeller og udvalgte uddannelser 
Nedenfor sammenlignes indkomsten for politielever under de tre præsenterede mo-
deller med indkomsten for elever og studerende på udvalgte uddannelser, jf. tabel 
8.5.  
 

Tabel 8.5 

Indkomstniveau for studerende på udvalgte uddannelser, 2010 

 

 

Kr., 2011-priser Indkomsttype 

Månedligt indkomst-

niveau (gns.) 

Årligt indkomst-

niveau (gns.)  

 

 Politi Løn 25.834 310.007  

 Ændret aflønning af politielever 

 Model A SU/løn 13.853 166.238  

 Model B Løn 13.510 162.116  

 Model C SU 5.519 66.223  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske SU 5.519 66.223  

 Lærer  SU 5.519 66.223  

 Pædagog  SU/løn 7.098 85.170  

 Journalist SU/løn 9.631 115.575  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Officer Løn                21.184 254.207  

 Redder Løn                11.720 140.646  

 Træfag Løn                11.624 139.484  

 Note: Indkomstniveauet er opgjort som den gennemsnitlige årlige indkomst i løbet af hele uddannelsen og dækker over 

bruttoløn (før fratræk af AM-bidrag, inkl. pension og ekskl. tillæg), SU (ekskl. SU-lån) eller en kombination af disse. Det 

gennemsnitlige indkomstniveau for sygeplejerske-, lærer-, journalist- og pædagog-studerende er baseret på en antagelse 

om, at samtlige studerende modtager SU for udeboende.  

Kilde: SU-styrelsen, Rigspolitiet, BUPL, Journalistforbundet, Forsvarsministeriet, 3F, Byggeriets uddannelser og udvalgets 

egne beregninger. 

 

 
Det fremgår, at det nuværende indkomstniveau for politielever, er højere end for de 
øvrige undersøgte uddannelser, jf. også afsnit 1 om indkomstniveau for politielever og stude-
rende på udvalgte uddannelser.  
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I model A og B vil politieleverne få et gennemsnitligt indkomstniveau på henholds-
vis 166.238 eller 162.116 kr. årligt. Dette er en lavere indtjening end eleverne på 
officersuddannelsen, hvis årlige indkomst er ca. 90.000 kr. højere. I model A og B 
vil politielevernes årlige indkomst imidlertid være ca. 25.000 kr. højere end indkom-
sten for eleverne på redder- og træfagsuddannelsen, mens den er ca. 100.000 kr. 
højere end for de sygeplejerske- og lærerstuderende. 
 
I model C vil politieleverne modtage fuld SU og dermed have en studierelateret 
indkomst på 66.223 kr. om året. Dette er på linje med sygeplejerske- og lærerstude-
rende, der ligeledes modtager fuld SU, men lavere end de øvrige undersøgte uddan-
nelser. 
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9. Implementering af en ændret aflønning af politielever 

9.1. Overvejelser i forbindelse med implementering af en ændret aflønning af politi-
elever 
Ved indførelsen af en ændret aflønning af politielever bør følgende forhold overve-
jes:  
 
1. Politielevers ansættelsesforhold mv. 
2. Politiets anvendelse af politielever til operativt politiarbejde 
3. Politielevers mulighed for at modtage SU 
 
9.1.1. Politielevers ansættelsesforhold mv. 
Politielever ansættes som polititjenestemænd på prøve fra første dag på Politiskolen. 
Prøvetiden er 3 år, hvor eleverne er under uddannelse. Hvis uddannelsesforløbet 
(prøvetiden) forløber tilfredsstillende, herunder at politieleverne gennemfører rele-
vante eksamener, fastansættes de i politiet (varig ansættelse). Både prøveansættelsen 
og den efterfølgende fastansættelse sker på tjenestemandsvilkår. 
 
Det forhold, at politieleverne er ansat hos politiet betyder, at politieleverne i nogen 
grad er at betragte som en ordinær personaleressource for politiet. I praktikperio-
derne udfører politieleverne i stort omfang politiopgaver svarende til fastansatte 
politifolk og i skoleperioderne kan politieleverne indkaldes til tjeneste i forbindelse 
med særlige politiopgaver. Dette betyder, at samtlige politielever både medregnes i 
politiets styrketal og indgår i politiets generelle beredskab34. 
 
Politielevernes ansættelsesforhold med politiet har en række yderligere implikatio-
ner, herunder: 
 
• Politiets adgang til at gennemføre tvangsindgreb over for borgerne er regule-

ret af politiloven og retsplejeloven, og politieleverne har på lige fod med fær-
diguddannede polititjenestemænd ret til at gennemføre sådanne tvangsindgreb 

• Politieleverne er på lige fod med færdiguddannede polititjenestemænd under-
lagt tjenestemandslovens disciplinærbestemmelser 

• Politieleverne er – både i praktik- og skoleperioder – underlagt politiets al-
mindelige arbejdstidsregler, herunder bl.a. regler for arbejdstidens længde og 
kompensation ved overarbejde og arbejde på skiftende tidspunkter (aften og 
nat mv.) 

• Politielevernes optjener – såfremt de er fyldt 25 år – pensionsalder i henhold 
til tjenestemandslovens bestemmelser fra første dag på Politiskolen 

• Politieleverne optjener ret til ferie med løn efter tilsvarende regler som gælder 
for statens øvrige tjenestemænd 

 
Der er for nærværende ikke planlagt ændringer i politielevernes ansættelsesforhold i 
forbindelse med den planlagte ændring af politiuddannelsen fra 1. februar 2011.  
 
Ved en ændring af politielevernes aflønning bør politielevernes fremtidige ansættel-
sesforhold overvejes. 
                                                 
34 Det samlede antal politielever har i 2009 i gennemsnit været 1291. 
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9.1.2. Anvendelse af politielever til operativt politiarbejde 
I dag betragtes politieleverne – særligt i praktikperioderne – som en ressource for 
politiet og er en del af politiets generelle beredskab. I praktikperioderne udfører 
politieleverne i stort omfang politiopgaver svarende til fastansatte politifolk, og 
kredsene har fuld ret til at disponere over politieleverne. Under de teoretiske forløb 
kan politielever anvendes ved politiopgaver med særlige mandskabsmæssige behov, 
jf. tabel 9.1. 
 

Tabel 9.1 

Politielever på skolebænken anvendt til særlige politiopgaver, 2004-2009 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gns.  

 Mandedage (årsværk) 965 (4) 175 (1) 0 (0) 1.068 (5) 112 (0) 7.212 (33) 1.589 (7)  

 - heraf COP15   6.773 (31)  

 Antal assistancer 5 5 0 6 1 34 9  

 Note: Betegnelsen mandedage dækker over dage, hvor politieleverne pga. deltagelsen i særlige politiopgaver ikke har kunnet modtage 

undervisning på politiskolen. En mandedag kan således være både mere eller mindre end en normal arbejdsdag på 7,4 timer. Et års-

værk er opgjort som 221 mandedage. Anvendelsen af politielever i forbindelse med COP15 i 2009 er baseret på et estimat af anvendel-

sen som forberedelse til og i forbindelse med den faktiske afvikling af COP15. 

Kilde: Rigspolitiet og udvalgets egne beregninger.  

 

 
Det fremgår, at politieleverne på skolebænken i perioden fra 2004 til 2009 i gen-
nemsnit har assisteret med 1.589 mandedage i forbindelse med 9 assistancer per år. 
Når der bortses fra den ekstraordinære anvendelse af politielever på skolebænken 
ved COP15 i år 2009 har den gennemsnitlige anvendelse af politieleverne i den un-
dersøgte periode været 464 mandedage fordelt på 3 assistancer. 
 
Der eksisterer ikke nedskrevne regler eller instrukser for, hvilke opgavetyper politi-
eleverne på forskellige moduler kan anvendes til. Politieleverne modtager først deres 
politimyndighed i den sidste tredjedel af det første skoleforløb35 og anvendes derfor 
under normale omstændigheder ikke til operativt politiarbejde på det 33 uger lange 
PG1-forløb. Undtagelser til denne regel er imidlertid honnøropgaver36 og opgaver 
med særligt store mandskabsmæssige krav. Endvidere skal det bemærkes, at samtli-
ge politielever – herunder også de PG1-elever, som ikke har fået politimyndighed – 
indgår som en del af politiets generelle beredskab.  
 
Politiets normale anvendelse af politieleverne på PG1 er lavere end anvendelsen af 
politieleverne på det sidste skoleforløb (PG3). Når der bortses fra COP15 har ca. 80 
pct. af anvendelsen af politielever på skolebænken til særlige politiopgaver i perio-
den 2006-2009 været PG3-elever, mens ca. 20 pct. har været PG1-elever. Hvis 
COP15 inkluderes, har anvendelsen af politielever på skolebænken til særlige politi-
opgaver i samme periode været ligeligt fordelt mellem PG1 og PG3-elever37. 
                                                 
35 Politiuddannelsens første del (PG1) er 33 uger.  
36 Honnøropgaver består i, at politielever på PG1 – når de efter ca. 4 måneder har modtaget deres uniform – under ledelse af 

klasselæreren anvendes til afspærring ved officielle lejligheder.  
37 Fordelingen mellem anvendelsen af politielever på PG1 og PG3 til særlige politiopgaver er baseret på data fra 2006-2009, 

idet data om fordelingen ikke eksisterer før 2006. 
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Der er for nærværende ikke planlagt ændringer i politiets mulighed for at anvende 
politielever på skolebænken i forbindelse med den planlagte overgang til den nye 
politiuddannelse fra 1. februar 2011. 
 
Ved en ændring af politielevernes aflønning bør politiets anvendelse af politielever 
til særlige politiopgaver overvejes. 
 
9.1.3. Politielevers mulighed for at modtage SU 
For at blive godkendt til SU skal en uddannelse i udgangspunktet være tilrettelagt 
som ulønnet heltidsundervisning af mindst 3 måneders sammenhængende varighed. 
Undervisningsministeren har ressortansvaret for SU og kan bestemme, at uddannel-
ser, der omfatter lønnet praktik, ligeledes kan blive godkendt til SU i de perioder, 
hvor der ikke gives løn38. Politiuddannelsen er pt. ikke SU-berettigende, idet politi-
eleverne modtager løn under hele uddannelsesforløbet. 
 
Studerende på videregående uddannelser modtager såfremt de er udeboende som 
udgangspunkt 5.519 kr. per måned i de måneder, hvor de er under ulønnet uddan-
nelse. Dette er imidlertid betinget af, at den studerendes indtjening ved siden af 
SU’en ikke overstiger et vist niveau for årlig indkomst (fribeløbet). Dette niveau er 
fastsat på baggrund af en række oplysninger omkring den studerendes studiemæssi-
ge og familiemæssige forhold, jf. boks 9.1. 
 

Boks 9.1 

Niveauer for fribeløb 

 

• Laveste fribeløb: Måneder hvor du får SU på en videregående uddannelse 

• Mellemste fribeløb: Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller 

ikke har søgt SU. Herudover måneder hvor du ikke får SU, fordi du a) har orlov fra uddannelsen, b) 

er i lønnet praktik, c) er erklæret studieinaktiv. 

• Højeste fribeløb: Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du a) ikke er under uddannelse, b) ikke 

har flere SU-klip til din igangværende uddannelse, c) får anden offentlig støtte, der skal dække le-

veomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU, d) går på en uddannelse, der ikke er 

godkendt til SU. 

 

Kilde: SU.dk 

 
Ved en ændring af politielevernes aflønning bør politielevernes mulighed for at 
modtage SU overvejes. 
 
9.2. Skitse for implementering af en ændret aflønning af politielever 
Udvalget anbefaler, at politielevernes aflønning ændres til den aflønningsform, der 
er beskrevet i model A, hvor politieleverne modtager SU i skoleperioderne (modul 
1, 3 og 5) og en løn svarende til det nuværende niveau i praktikperioderne (modul 2 
og 4). I indeværende afsnit præsenteres en skitse for implementeringen af denne 
model for ændret aflønning af politieleverne. 

                                                 
38 Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 1408 af 7. december 2007. 
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9.2.1. Politielevernes ansættelsesforhold 
En ændring af politielevernes ansættelsesforhold efter de i model A skitserede prin-
cipper vil kræve tilpasninger i politielevernes ansættelsesforhold. Dette kan håndte-
res som følger: 
 
• Politieleverne optages som studerende på professionsbacheloruddannelsen 

modul 1 og kan søge SU efter gældende regler. Eleverne er på modul 1 at be-
tragte som studerende, og der etableres i modsætning til i dag ikke et ansættel-
sesforhold mellem politiet og politieleverne på modul 1 

• Politieleverne ansættes som tjenestemænd på prøve, når de har gennemført og 
bestået modul 1. Prøveansættelsen sker med vilkår om, at eleverne på modul 
3 og 5 meddeles tjenestefrihed uden løn til at følge disse SU-berettigende 
moduler, dvs. at eleverne ved ansættelsen på forhånd søger om og får meddelt 
tjenestefrihed uden løn til at følge de nævnte SU-berettigende moduler 

• Prøveansættelsen varer til udgangen af modul 5 (eventuelt til udgangen af 
beredskabsuddannelsen), hvorefter eleverne overgår til varig ansættelse, hvis 
prøvetiden er forløbet tilfredsstillende 

• Ansættelsesforholdet, dvs. prøveansættelsen, består uændret under tjeneste-
friheden uden løn 

• I praktikperioderne (modul 2 og 4) har politieleverne som tjenestemænd på 
prøve samme løn og ansættelsesvilkår som i dag, dvs. de følger de til enhver 
tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og CO10/Politiforbundet 

 
9.2.2. Anvendelse af politielever til operativt politiarbejde 
Det ovenfor beskrevne ansættelsesforhold betyder, at politiet som udgangspunkt 
ikke kan anvende politieleverne under skoleperioderne (modul 1, 3 og 5).  
 
For at muliggøre, at politiet kan disponere over politieleverne i de to sidste skolepe-
rioder (modul 3 og 5), hvor politieleverne er meddelt tjenestefrihed uden løn, kan 
tjenestefriheden ydes med vilkår om, at den kan suspenderes hvis tjenstlige forhold 
begrunder det, dvs. hvis der opstår behov for at bruge eleverne til operativt arbejde 
under tjenestefriheden. Såfremt politieleverne indkaldes til aktiv tjeneste vil dette 
være at betragte som en midlertidig suspension af tjenestefriheden. I et sådant til-
fælde vil lønnen – i mangel af anden aftale – være den, der gælder i praktikperioder-
ne. Politieleverne optjener pensionsalder efter de gældende regler under den aktive 
tjeneste, dvs. så længe tjenestefriheden er suspenderet. 
 
Under den første skoleperiode (modul 1) er politieleverne ikke i et ansættelsesfor-
hold. Såfremt politieleverne på modul 1 fortsat skal kunne anvendes til særlige poli-
tiopgaver, er der behov for at fastsætte regler eller indgå aftale om betaling herfor. 
Alternativt kan det besluttes, at politiet ikke skal have mulighed for at disponere 
over politieleverne på modul 1. I denne sammenhæng kan det bemærkes, at politiet 
som udgangspunkt ikke anvender politieleverne på første teoretiske modul til særli-
ge politiopgaver, og at den anvendelse af politieleverne, der alligevel er sket er rela-
tivt begrænset, jf. afsnit 9.1.2. 
 
En eventuel anvendelse af politieleverne på de teoretiske moduler (modul 3 og 5 og 
evt. modul 1) til operativt politiarbejde vil påføre politiet udgifter, der ikke er ind-
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regnet i de beskrevne besparelsespotentialer. Det er ikke muligt at foretage præcise 
beregninger af størrelsen på disse udgifter, da de særlige opgaver politieleverne på 
skolebænken kan blive indkaldt til har en sådan karakter, at den fremtidige frekvens 
af disse ikke kan estimeres. Baseret på politiets hidtidige anvendelse af politielever 
på skolebænken til operativt politiarbejde forventes udgifterne imidlertid ikke at 
overstige 5 mio. kr. årligt. 
 
Under praktikperioderne (modul 2 og 4) er politieleverne ansat som tjenestemænd 
på prøve på samme vilkår som i dag. Dette betyder, at kredsene kan anvende politi-
eleverne til operativt politiarbejde på samme måde som i dag, og at politieleverne 
endvidere kan medregnes som en del af det generelle beredskab. 
 
9.2.3. Politielevers udøvelse af myndighedsopgaver mv. 
I praktikperioderne (modul 2 og 4) vil politieleverne være ansat og fungere på sam-
me vilkår som i dag, og de vil derfor også være omfattet af de samme regelsæt for 
myndighedsudøvelse, disciplinærbestemmelser og arbejdstid som i dag. 
 
I de to sidste skoleperioder (modul 3 og 5), hvor eleverne har tjenestefri til at stude-
re, har de som udgangspunkt ikke politibemyndigelse. Hvis tjenestefriheden su-
spenderes og eleverne under en skoleperiode (modul 3 og 5) indkaldes til aktiv tje-
neste, er de fra dette tidspunkt igen underlagt reglerne om myndighedsudøvelse mv.    
 
Under første skoleperiode (modul 1) – hvor politieleverne i model A ikke er i et 
ansættelsesforhold – har politieleverne som udgangspunkt ikke ret til myndigheds-
udøvelse og er endvidere ikke omfattet af tjenestemandslovens disciplinærregler og 
politiets arbejdstidsregler. Såfremt det besluttes, at politiet skal kunne disponere 
over politieleverne på modul 1, skal der imidlertid fastsættes regler for politielever-
nes myndighedsudøvelse mv. Der er umiddelbart ikke noget til hinder for, at der i 
lovgivningen fastsættes regler om, at politielever under første skoleperiode (modul 
1) følger regler svarende til disciplinærreglerne i tjenestemandsloven og retsplejelo-
vens regler om behandling af straffesager og klagesager. 
 
9.2.4. Optjening af pensionsalder 
Under praktikperioderne (modul 2 og 4) er politieleverne i lønnet tjeneste og optje-
ner derfor pensionsalder efter reglerne i tjenestemandspensionsloven. 
 
Under første skoleperiode (modul 1) er politieleverne ikke i et ansættelsesforhold og 
optjener derfor ikke pensionsalder. Under de to sidste skoleperioder (modul 3 og 5) 
optjener politieleverne heller ikke pensionsalder, da eleverne har fået meddelt tjene-
stefrihed uden løn.  
 
Fuld tjenestemandspension kræver 37 års optjent pensionsalder. For polititjeneste-
mænd er der aftalt en pligtig afgangsalder som 63-årig. De polititjenestemænd, der 
pensioneres ved opnåelse af den pligtige afgangsalder som 63-årige får tillagt pensi-
onsalder, som om de havde arbejdet, til de var 70 år, dvs. op til 7 års pensionsalder. 
Der kan dog maksimalt optjenes 37 års pensionsalder. 
 
I dag ansættes politieleverne som tjenestemænd på prøve fra første dag på politisko-
len og optjener – såfremt de er fyldt 25 år – dermed pensionsalder allerede fra ud-
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dannelsens start. Dette betyder, at politielever, der starter før de er fyldt 33 år optje-
ner fuld tjenestemandspension, såfremt de arbejder til de er 63 år og under hele 
ansættelsen har været ansat på fuld tid.  
 
Hvis model A gennemføres vil politieleverne ”miste” pensionsalder svarende til 1 år 
og 8 måneder. Politielever der påbegynder politiuddannelsen, før de er fyldt 31 år 
og 4 måneder vil – såfremt de under hele ansættelsen har været ansat på fuld tid – 
imidlertid fortsat optjene fuld pensionsalder. 
 
I 2009 var kun 7 ud af 400 nystartede politielever 31 år eller mere. Et faktisk ”tab” 
af pensionsalder vurderes på denne baggrund at være en problemstilling, der vil 
berøre et begrænset antal politielever. 
 
9.2.5. Optjening og afholdelse af ferie 
Under første skoleperiode (modul 1) er eleverne ikke ansat ved politiet og optjener 
derfor ikke ret til ferie med løn. Ved ansættelse som tjenestemænd på prøve fra og 
med modul 2 optjener politieleverne ret til ferie med løn efter de gældende regler, 
dvs. de optjener ret til ferie under de perioder, hvor de er i aktiv tjeneste (praktikpe-
rioderne). I skoleperioderne modtager de ikke løn (tjenestefrihed) og optjener der-
for heller ikke ret til ferie med løn. 
 
9.2.6. SU 
Politiuddannelsen er en offentligt anerkendt uddannelse, der tilbyder heltidsunder-
visning. Undervisningsministeriet vurderer på denne baggrund, at politiuddannelsen 
vil kunne godkendes som en SU-berettigende uddannelse. For at politieleverne kan 
modtage SU i skoleperioderne, er det imidlertid en forudsætning, at skoleperioderne 
er ulønnede, jf. afsnit 9.1.3. 
 
I model A er dette tilfældet både for første teoriforløb (modul 1), hvor politielever 
endnu ikke er ansat ved politiet, og de to afsluttende teoriforløb (modul 3 og 5), 
hvor politieleverne er meddelt tjenestefrihed uden løn. Undervisningsministeriet 
vurderer, at dette som udgangspunkt betyder, at samtlige skoleforløb på den nye 
politiuddannelse kan betragtes som ulønnede. 
 
I model A er det dog forudsat, at politiet under modul 3 og 5 skal kunne suspendere 
politielevernes tjenestefrihed og anvende dem til særlige politiopgaver. Undervis-
ningsministeriet vurderer imidlertid ikke, at dette betyder, at skoleperioderne betrag-
tes som lønnede. 
  
Den maksimale indtjening ved siden af SU (fribeløbet) opgøres på årlig basis. Politi-
elevernes fribeløb afhænger derfor af, hvor mange måneder de har været i hen-
holdsvis praktik (mellemste fribeløb) og på skolebænken (laveste fribeløb). Det at 
fribeløbet opgøres årligt betyder, at politielevernes fribeløb i de enkelte år vil variere 
alt efter, hvornår de optages på politiuddannelsen39. 
 

                                                 
39 Der starter pt. nye hold på politiskolen fire gange årligt (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november), og Rigspolitiet forven-

ter, at denne optagsstruktur vil blive fastholdt efter 1. februar 2011, hvor den nye politiuddannelse forventes at træde i kraft. 
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I model A er det forudsat, at politieleverne aflønnes svarende til det nuværende 
niveau i praktikperioderne. Politielevernes grundløn vil isoleret set ikke betyde, at de 
tjener mere end fribeløbet. Det bemærkes imidlertid, at politielevernes indkomst i 
enkelte år kun er omkring 7.000 kr. lavere end fribeløbet. Dette betyder, at politiele-
vernes indkomst – såfremt de har indtægter udover de lønnede praktikperioder – vil 
kunne overstige fribeløbet. 
 
I praktikperioderne modtager politieleverne tillæg for aften-, nat-, weekend- og hel-
ligdagstjeneste svarende til i gennemsnit 3.200 kr. per måned. Disse tillæg betyder 
umiddelbart, at politielevers reelle lønindtægt vil overstige fribeløbet, og politiele-
verne – set over hele uddannelsen – vil skulle framelde SU i 2-4 måneder (svarende 
til mellem 11.000 og 22.000 kr. i SU-stipendium) afhængigt af, hvornår på året de 
optages på Politiskolen. 
 
I model A er det forudsat, at politiet skal kunne suspendere politielevernes tjeneste-
frihed og anvende dem ved særlige politiopgaver, hvor politieleverne vil skulle af-
lønnes. Denne indkomst vil umiddelbart – på grund af niveauerne for grundløn og 
tillæg – være udover fribeløbet, hvilket vil betyde, at politieleverne vil skulle framel-
de yderligere SU, hvis de anvendes til særlige politiopgaver.  
 
De fleste SU-modtagere har mulighed for at supplere deres indtjening fra SU med 
indtjening fra et studenterjob. Denne mulighed vil politieleverne også have. På 
grund af politielevernes relativt høje øvrige indtjening vil deres indkomst fra studen-
terjobs derfor være ud over fribeløbet, og vil nødvendiggøre en yderligere framel-
ding af SU.  
 
For at undgå at politieleverne skal framelde SU, kræves en ændring af SU-loven. 
Dette vil ifølge Undervisningsministeriet kunne ske gennem en forhøjelse af fribe-
løbet med politielevernes indkomst fra politiet. En sådan ordning eksisterer i dag 
for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i 
konfliktforebyggende og fredsbevarende mv. opgaver i udlandet. Ordningen vil 
betyde, at politieleverne som andre studerende er omfattet af indkomstkontrollen, 
men at deres indkomst fra politiet ikke får indflydelse på tildelingen af SU. 
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Bilag 1. Metode til beregning af indkomstniveau før studiestart 

Analysen bygger på data fra Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning 
(IDA). Data fra IDA bygger på en stikprøve på en tredjedel af den danske befolk-
ning. 

De personer, hvis personlige indkomstniveauer er anvendt i analysen, er identifice-
ret på baggrund af oplysninger fra IDA om igangværende uddannelse pr. 1. oktober 
i et givent år. Dette har resulteret i nedenstående stikprøvestørrelser for de enkelte 
uddannelser i de tre relevante år, jf. bilagstabel 1.1.  

Bilagstabel 1.1 

Stikprøvestørrelser for analysen, 2005-2007 

 

 Antal observationer 2005 2006 2007  

 Politi 138 110 150  

 Udvalgte professionsbacheloruddannelser  

 Sygeplejerske 696 719 899  

 Pædagog 1363 1516 1725  

 Lærer 892 936 1725  

 Øvrige udvalgte uddannelser  

 Redder 62 53 66  

 Træfag 509 754 744  

 Kilde: Finansministeriet  

 
Stikprøverne for de enkelte uddannelser vurderes overordnet set at være af en sådan 
størrelse, at de kan danne grundlag for at drage robuste konklusioner. Visse steder i 
den gennemførte analyse er antallet af observationer for givne kategorier imidlertid 
meget lave. Et lavt antal observationer betyder, at det ikke er muligt at foretage vali-
de generaliseringer på baggrund af resultaterne. Fx vurderes generaliseringer på bag-
grund af mindre end ti observationer ikke at være valide. Derfor er det i analysen 
anført, hvis et resultat bygger på mindre end ti observationer (*-markering). 

I IDA opgøres indkomst på baggrund af indkomstbegrebet ”personlig indkomst”, der 
omfatter indtjening via løn (efter fratræk af arbejdsmarkedsbidrag og ekskl. pension) 
og overførselsindkomster. Dette betyder, at de indkomstniveauer, som er anvendt i 
afsnit 2, ikke er direkte sammenlignelige med de indkomstniveauer, der er anvendt i 
de øvrige afsnit. 

Analysen fokuserer på personlige indkomster før uddannelsesstart. Dette betyder, at 
hvis en person fx er startet på en uddannelse i løbet af 2007 opgøres personens 
årlige indkomst for 2006. Det bemærkes dog, at politielever, der er startet på Politi-
skolen i december måned, tæller med i gruppen af personer, der er startet på en 
uddannelse i det efterfølgende år. Dvs. politielever startet i december 2006 tæller 
med i gruppen af personer, der er startet på en uddannelse i 2007. 
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Bilag 2. Sammenligning mellem den norske, svenske og danske poli-
tiuddannelse 

Nedenfor sammenlignes den norske, svenske og danske politiuddannelse, jf. bilagsta-
bel 2.1. Det bemærkes, at der fra 1. februar 2011 planmæssigt træder en ny dansk 
politiuddannelse i kraft. 
 

Bilagstabel 2.1 

Sammenligning af den norske, svenske og danske politiuddannelse 
 

  Norge Sverige Danmark  

 Uddannelses-

institutioner 

Politihøgskolen i Oslo og 

politihøgskolens afdeling i 

Bodø. På grund af kapaci-

tetsudfordringer anven-

des herudover Politi-

høgskolens kursus- og 

øvelsescentre i Kongsvin-

ger og Stavern. 

Uddannelsen udbydes tre 

steder: På politiskolen i 

Stockholm og ved universi-

teterne i Umeå og Växjö. 

Uddannelsen foregår på 

politiskolen i Brøndby, 

som har monopol på at 

udbyde politiuddannel-

sen. 

 

 Uddannelsens 

længde 

3 år bestående af 2 års 

skolegang og 1 års prak-

tik. 

I alt 2,5 år bestående af 2 

års skolegang og ½ års 

praktik. 

3 år bestående af 18 

måneders skolegang og 

18 måneders praktik i 

politikredsene. Herefter 

skal politieleverne gen-

nemføre 5-7 måneders 

obligatorisk bered-

skabsuddannelse i Kø-

benhavns politikreds. 

 

 Aflønning 

under uddan-

nelse 

 

Politieleverne får ikke løn 

under uddannelse, men 

kan søge uddannelses-

støtte på 3.504 norske kr. 

(svarende til ca. 3.000 

danske kr.) samt studielån 

på 5.256 norske kr. (sva-

rende til ca. 4.500 danske 

kr.) per måned. 

 

Politieleverne modtager SU 

i skoleperioden svarende til 

8.300 svenske kr. måned-

ligt (svarende til 6.200 

danske kr.), hvoraf 5.400 

svenske kr. (svarende til 

4.000 danske kr.) er SU-lån. 

I praktikperioden modtager 

politieleverne løn på om-

kring 15.000 svenske kr. 

(svarende til 11.000 danske 

kr.) per måned. 

Politieleverne modtager 

løn under hele uddan-

nelsen (dvs. både i skole- 

og praktikperioder) på 

23.500 kr. månedligt 

(plus tillæg og – såfremt 

politieleverne er fyldt 25 

år – tjenestemandspen-

sion svarende til en 

værdi af ca. 3.500 kr. per 

måned). 

 

 Optagelseskrav Ansøgerne skal opfylde 

visse basale fysiske krav 

samt gennemføre og 

bestå et interview og en 

fysisk test. Af de ansøge-

re, der består disse, tilby-

des ansøgere med de 

højeste gymnasiale karak-

Ansøgere skal opfylde visse 

basale fysiske krav og skal 

have visse niveauer i for-

skellige gymnasiale fag 

eller tilsvarende. Herud-

over skal ansøgere gen-

nemføre et prøveforløb der 

omfatter fysiske prøver, 

Ansøgere skal opfylde 

visse basale fysiske krav. 

Herudover skal ansøgere 

gennemføre og bestå et 

egentligt prøveforløb, 

der inkluderer skriftlige 

prøver, fysiske prøver, 

samtaler/interviews og 
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tergennemsnit optagelse. faglig test, helbredsunder-

søgelse, psykologsamtale 

og interview. 

helbredsundersøgelser. 

 Antal ansøgere 

og optagne 

De sidste fem år har det 

gennemsnitlige antal 

ansøgere været 2.102 

årligt og det gennemsnit-

lige optag 389 årligt. 

Antallet af ansøgere har 

således været 5,4 gange 

højere end antallet af 

optagne. 

De sidste fem år har det 

gennemsnitlige antal an-

søgere været 13.567 årligt 

og det gennemsnitlige 

optag 1.197 årligt. Antallet 

af ansøgere har således 

været 11,3 gange højere 

end antallet af optagne. 

De sidste fem år har det 

gennemsnitlige antal 

ansøgere været 1.613 

årligt og det gennem-

snitlige optag 415 årligt. 

Antallet af ansøgere har 

således været 3,9 gange 

højere end antallet af 

optagne. 

 

 Andel kvindeli-

ge ansøgere og 

optagne 

Igennem de sidste fem år 

har 31 pct. af ansøgerne 

til politiuddannelsen 

været kvinder, mens dette 

har været tilfældet for 35 

pct. af de optagne. 

Igennem de sidste fem år 

har 37 pct. af ansøgerne til 

politiuddannelsen været 

kvinder, mens dette ligele-

des har været tilfældet for 

37 pct. af de optagne. 

Igennem de sidste fem 

år har 20 pct. af ansø-

gerne til politiuddannel-

sen været kvinder, mens 

dette har været tilfældet 

for 18 pct. af de optag-

ne. 

 

 Andel af ansø-

gere og optag-

ne med ind-

vandrerbag-

grund 

Igennem de sidste fem år 

har 5 pct. af både ansøge-

re til og optagne på politi-

uddannelsen haft indvan-

drerbaggrund.  

Igennem de sidste fem år 

har 18 pct. af ansøgerne til 

politiuddannelsen haft 

indvandrerbaggrund, mens 

dette har været tilfældet 

for 17 pct. af de optagne i 

samme periode. 

Igennem de sidste fem 

år har 7 pct. af ansøger-

ne til politiuddannelsen 

haft indvandrerbag-

grund, mens dette har 

været tilfældet for 5 pct. 

af de optagne.  

 

 Gennemsnits-

alder af optag-

ne  

De sidste 5 år har gen-

nemsnitsalderen for op-

tagne på politiuddannel-

sen været 24 år.  

Gennemsnitsalderen er 

ikke opgjort historisk, men 

ligger for øjeblikket på 

omkring 25 år. 

De sidste 5 år har gen-

nemsnitsalderen for 

optagne på politiuddan-

nelsen været 25,1 år. 

 

 Gennemførel-

sesprocent 

Gennemførselsprocenten 

lå i 2008 på 97,3 pct.  

Politihøgskolen oplyser, at 

gennemførelsesprocen-

ten generelt ligger over 98 

pct.  

De sidste to år har 98 pct. af 

de optagne på politiskolen 

gennemført den 2 år lange 

teoretiske grunduddannel-

se. Rikspolisstyrelsen har 

ikke nøjagtige tal for gen-

nemførelsesprocenten på 

aspirantuddannelsen, men 

vurderer at stort set alle 

gennemfører. 

Rigspolitiet har ikke 

nøjagtige tal for, hvor 

stor en andel af de op-

tagne, der gennemfører 

politiuddannelsen, men 

vurderer, at gennemfø-

relsesprocenten ligger 

mellem 90 og 95 pct. 

 

 Ledighed efter 

endt uddannel-

se 

Der er ingen sikkerhed for 

ansættelse efter endt 

uddannelse, men Politi-

høgskolen oplyser, at der 

ikke er ledighed blandt 

færdiguddannede politi-

tjenestemænd. 

Med undtagelse af enkelte 

ekstraordinære tilfælde 

opnår alle færdiguddanne-

de politielever i Sverige 

ansættelse ved politiet.  

Politielever der gennem-

fører politiuddannelsen 

opnår fast ansættelse 

ved politiet, jf. punkt om 

ansættelsesforhold 

nedenfor. 

 

 Ansættelses- Politieleverne er stude- Under de første 2 års teore- Politieleverne er ansat  
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forhold rende og ikke i et ansæt-

telsesforhold under ud-

dannelse. 

tisk grunduddannelse er 

politieleverne studerende 

og ikke i et ansættelsesfor-

hold. I praktikperioden er 

politieleverne ansat i mid-

lertidige stillinger som 

polititjenestemænd på 

prøve. 

som polititjenestemænd 

på prøve under hele 

uddannelsen. Ansættel-

sen er på tjeneste-

mandsvilkår. 

 Politielevernes 

udførelse af 

praktisk politi-

arbejde 

I praktikperioden indgår 

de studerende ikke i be-

redskabet, men deltager i 

et vist omfang i politiets 

opgaveløsning således, at 

de kan indgå som læ-

ringselementer i uddan-

nelsen. De studerende må 

i den forbindelse ikke 

deltage i risikofyldte 

opgaver.  

 

I praktikperioden udfører 

politieleverne i et omfang 

operativt politiarbejde. 

Politieleverne er imidlertid 

ikke at regne som en ordi-

nær ressource for politiet. 

I praktikperioderne 

udfører eleverne i stort 

omfang operativt politi-

arbejde svarende til 

fastansatte polititjene-

stemænd og er i nogen 

grad at regne som en 

ordinær ressource for 

politiet. I skoleperioden 

kan politiet i særlige 

tilfælde disponere over 

eleverne som en del af 

beredskabet. Det be-

mærkes desuden, at 

politielverne indgår i 

tallet for politistyrkens 

størrelse 

 

 Supervision af 

politieleverne 

I praktikperioden er der 

normalt to hovedvejlede-

re som tilrettelægger og 

leder oplæringen, og hver 

studerende har en fast 

praktikvejleder. 

 

 

Politieleverne kan i prak-

tikperioden kun udføre 

operative politiarbejde 

under supervision af en 

instruktør eller en uddan-

nelsesvejleder. 

Løbende supervision og 

opfølgning gennem 

praktikforløbet i prøve-

ansættelsesperioden, 

men elever kan selv-

stændigt udføre opera-

tivt politiarbejde uden 

supervision af en fær-

diguddannet polititjene-

stemand. I de første 12 

uger i praktikperioden 

har eleverne tilknyttet 

en vejleder. Herefter er 

der løbende supervision 

og vejledning. 

 

 Politielevernes 

rolle i bered-

skabet 

Politieleverne indgår ikke 

som en del af beredska-

bet, hverken i praktikperi-

oden eller på skolebæn-

ken. 

Politieleverne indgår ikke 

som en del af beredskabet, 

hverken i praktikperioden 

eller på skolebænken.  

Politieleverne indgår 

som en del af beredska-

bet, både under de 

teoretiske grundforløb 

på politiskolen og i 

praktikperioderne. 
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Bilag 3. Data og baggrundsmateriale fra analyserne af politiuddan-
nelserne i Norge og Sverige 

Data og baggrundsmateriale fra analysen af politiuddannelsen i Norge 
Analysen af politiuddannelsen i Norge bygger på data fra interview og øvrigt bag-
grundsmateriale. 
 
Der er gennemført interview med følgende personer: 
 
• Hans Sverre Sjøvold, Rektor for Politihøgskolen. 
• Nina Skarpens, Assisterende rektor for Politihøgskolen. 
 
Øvrigt baggrundsmateriale omfatter: 
 
• Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) (FOR 1990-06-22-

3963) (www.lovdata.no). 
• Lov om politiet (politiloven) (LOV 1995-08-04-53) (www.lovdata.no). 
• Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) (LOV 

2005-04-01-05) (www.lovdata.no). 
• Politihøgskolen (2009). Fagplaner studieåret 2009/2010. 2. studieår. 
• Politihøgskolen (2008). Milepæler i Politihøgskolens Utvikling som Høgskole. 
• www.phs.no. 
 
Data og baggrundsmateriale fra analysen af politiuddannelsen i Sverige 
Analysen af politiuddannelsen i Sverige bygger på data fra interview og øvrigt bag-
grundsmateriale. 
 
Der er gennemført interview med følgende personer: 

• Kim-Lena Ekvall-Svedenblad, Chef for HR-afdelingen i Rikspolisstyrelsen 
• Magnus Lundberg, Strateg i HR-afdelingen i Rikspolisstyrelsen 
• Alexander Rohdin, Departementssekretær i det svenske Justitiedepartement 
 
Øvrigt baggrundsmateriale omfatter:  
 
• Justitiedepartementet (1996): Rekrytering och grundutbildning av poliser. 
• Rikspolisstyrelsen (1993): Uppdrag til Rikspolisstyrelsen att uttreda finansie-

ringen av polisutbildninen.  
• Rikspolisstyrelsen (2009): Rikspolisstyrelsens förskrifter om och allmänna råd 

om polismyndigheternas medverkan vid utbilding av polisaspiranter och na-
tionell kursplan för aspirantutbilding (Beslutade den 19. januari 2009).  

• Statens Offentliga Utredningar for Justitiedepartementet (2007): Främtidens 
Polisutbildning (SOU, 2007: 39). 

• Statens Offentliga Utredningar for Justitiedepartementet (2008): Främtidens 
Polisutbildning (SOU, 2008: 39). 

• Diverse data fra Rikspolisstyrelsen. 
• www.polisprogrammet.se 


