
Polisens Traineeprogram för blivande  

kriminaltekniker, cyberbrottsutredare och 

IT-forensiker HT2023 

INKLUDERAT DEN FUNKTIONSINRIKTADE POLISUTBILDNINGEN 

Hösten 2023 startar Polisens Traineeprogram för dig som drömmer om att bli IT-forensiker, 

cyberbrottsutredare eller kriminaltekniker och polis.  

Som trainee hos Polisen kommer du få en unik möjlighet att utvecklas inom ditt specialistområde 

samt möjlighet att utbilda dig till polis och på så vis bidra ytterligare till myndighetens uppdrag. 

Du kommer från start att vara anställd på Polismyndigheten. Traineeprogrammet är förlagt på ca 

24 månader och är på heltid. Vi söker nu dig som har som lägst en kandidatexamen till våren 

2023 eller högst två år gammal examen inom exempelvis IT-säkerhet, data, programmering, 

kemi, biologi, geologi, brand, arkeologi/osteologi eller annan naturvetenskaplig inriktning 

Traineeprogrammet erbjuder dig: 

- Verksamhetsförlagd introduktion (ca 4 månader) Syftet med traineeprogrammet är att erbjuda 

dig en bra introduktion och en bred kunskap inom den verksamhet där du blir placerad. Trai-

neeprogrammet har som mål att stötta din fortsatta personliga utveckling och yrkesmässiga kar-

riär. 

- Den funktionsinriktade polisutbildningen (18 månader) utöver att du får växa i yrkesrollen som 

it-forensiker eller utredare cyberbrott så kommer du även utbildas till polis. Utbildningen inne-

fattar 1 års heltidsstudier på distans, varvat med ca 15 närstudieveckor. Efter avslutade och god-

kända studier följer aspirantutbildning under 6 månader. Efter avslutat traineeprogram och god-

kända utbildning erbjuds du en anställning som polis i den sökta funktionen.   

- Nätverk. Du får mycket goda möjligheter att börja bygga upp ditt personliga nätverk då du un-

der traineeperioden skapar många värdefulla kontakter. Under traineeprogrammet varvar vi 

praktik, studiebesök och utbildning både internt och externt. 

- En anställning. För att ge dig förankring i verksamheten och en gemenskap kommer din place-

ring, grupptillhörighet samt chef vara densamma under hela programmet.  

Programmet startar i augusti 2023 och ansökningsperioden påbörjas i januari. Aktuella annonser 

hittar du under lediga jobb på polisen.se. Rekryteringsprocessen består sedan av intervjuer och 

samt prövningar hos Plikt- och prövningsverket. Du kan även läsa mer om traineeprogrammet på 

polisens hemsida. 

https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/

