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ABSTRAKT 

Syftet med fördjupningsarbetet är att få en inblick om hur ansökning och 
antagningsprocessen till polisutbildningen fungerar i Sverige och i 
Edmonton, Kanada. Vi hoppas att vi hittar tester i de olika processerna 
som skiljer länderna åt och att det finns något vi kan lära av Kanada. Vi 
hoppas på att få så mycket information som möjligt genom att besöka 
polisen i Edmonton. Vi tänkte också använda oss av böcker, internet och 
muntliga källor. Efter en sammanställning av all information fick vi fram 
en bra jämförelse hur de båda processerna fungerar.  Resultatet var 
också väldigt givande och det gav oss flertalet idéer till tester man borde 
kunna använda sig av i Sverige för att få en lämpligare och bättre polis. I 
diskussionen diskuterar vi mycket kring Edmontons fysiska krav medans 
man knappt har några i Sverige. Vi diskuterade också om 
lögndetektortestet i Kanada och ifall det skulle fungera i Sverige. Vår 
slutsats är att det finns saker att lära av ansöknings och 
antagningsprocessen i Edmonton. Hela arbetet gav oss idéer och 
tankeställningar om möjliga förbättringar i den svenska processen. 
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1. INLEDNING 
 

Akademiker, frimärkssamlare och pappersvändare är några av de ord som man ofta hör om 

polisen som utbildas idag. Vissa anser, enligt rykten, att personerna som kommer in på 

utbildningen och kommer ut i tjänst, inte har den fysiska form som arbetet kräver. 

På polisens hemsida står det inget om vikten av en bra fysik i yrket. Går man in på hemsidan 

under fliken ”Vill du jobba som polis” står det enbart följande: 

”Den som söker till polisyrket bedöms bland annat efter sin personlighet. Sökanden bör vara 

vidsynt, tolerant, stresstålig, ärlig, harmonisk och serviceinriktad. Andra krav som ställs är ett 

sunt levnadssätt med god rättsuppfattning och ett stabilt psyke.”1 

 

Till polisens uppgift hör enligt polislagen 2 § att: 

1. Förebygga brott och andra störningar, den allmänna ordningen eller säkerheten, 

2. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav ingripa när 

sådant har inträffat, 

3. Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 

4. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen, 

5. Fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.2 

 

Polis är en yrkeskategori som finns i stort sätt i hela världen. I vissa länder fungerar polisen 

förmodligen bättre än i andra och polisens uppgift är i stort sätt den samma världen över.  

I Edmonton, Kanada har polisen i stort sätt samma mål och visioner som när det gäller den 

svenska polisen. I Edmonton har man följande uppgifter likt vår polislag: 

1. Förebygga brott (crime prevention) 

2. Upprätthålla den allmänna ordningen (maintain social order) 

                                                           
1
 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5980&pageversion=1.jsp 

2
 ”Polislagen en kommentar” 
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3. Upprätthålla säkerheten, lagar (law enforcement) 

4. Lämna allmänheten skydd (public safety)3 

 

Fastän vi har likadana jobb, snarlika mål och lika arbetsuppgifter så skiljer sig vissa saker 

från poliskårerna emellan. En av dem är ansöknings och antagningsprocessen.  

 

1.1 Bakgrund 

En av oss fick möjligheten att besöka Edmonton Police Service i Alberta, Kanada och vi 

tyckte det vore väldigt intressant att se hur deras antagningsprocess går till och vilka 

egenskaper de prioriterar hos deras blivande poliser. 

Eftersom Kanada är en förbundsstat har landet ”olika” sorters polis. Polisen är organiserad på 

tre nivåer: federal polis, provinspolis och lokal polis. 

Poliskårerna är inte speciellt olika i sig utan har samma arbetsuppgifter men olika 

arbetsområden. Att det finns polis tillgänglig är provinsernas ansvar. Man har därför gett 

vissa städer, t.ex. Edmonton som ligger i provinsen Alberta, en lokal, egen poliskår. Man hyr 

sedan in federal polis att täcka upp de områden som lokal polis inte kan täcka. Kanada är 

världens näst största land till ytan efter Ryssland och är otroligt glesbefolkat med enorma ytor 

att täcka polisiärt.4  

 

Det finns bara 2 provinser som har provinspolis och det är Ontario och Quebec. Alla andra 

provinser använder lokal polis i de stora städerna och täcker upp resten med federal polis.  

Den federala polisen i Kanada skulle man kunna jämföra med all polis i Sverige som inte 

jobbar i Malmö, Göteborg och Stockholm dvs. någon form av lantsortspolis och polisen i 

Sveriges 3 storstäder är som Kanadas lokala polis. 5 

                                                           
3
 http://www.police.edmonton.ab.ca/Pages/About%20the%20EPS/mission_statement.asp 

4
 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=140710&i_history=1 

5
 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=140710&i_sect_id=140693&i_word=&i_history=2 
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Polisyrket blir mer och mer populärt. Varje år ökar andelen sökande till polisutbildningen i 

Sverige. Den nya regeringen har satt upp mål om att det ska utbildas fler poliser. Det 

diskuteras om utbildningen ska ändras och bli en akademisk utbildning. 6 

Det är av dessa anledningar det kan vara högst intressant att se hur ansöknings och 

antagningsprocessen fungerar i ett land som Kanada och ifall vi kan lära oss något utav dem. 

 

1.2 Syfte 

Syftet men vårt arbete är att visa och jämföra hur ansöknings och antagningsprocessen ser ut i 

Sverige och hur den ser ut i Edmonton. 

Vi hoppas på att vi ska hitta skillnader att belysa i antagningsprocesserna och ifall Edmonton 

prioriterar vissa krav annorlunda än vad man gör i Sverige.  

 

1.3 Frågeställningar 

� Hur ser ansöknings och antagningsprocessen ut i Sverige och i Edmonton? 

� Är det några skillnader länderna emellan? 

� Finns det något Edmonton har under sin antagningsprocess som man skulle kunna 

använda i Sverige? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har skaffat information från böcker, svenska och kanadensiska polisens hemsida, 

Nationalencyklopedins hemsida och genom ett besök hos polisen i Edmonton.  

 

                                                           
6
 www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spc=obj&guid=cfcfdda0-57ce-483f-b034-4942ec6287bd 
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1.5 Avgränsningar 

Som första hands val bestämde vi oss för att skriva om säkerheten och tillvägagångssättet vid 

fordonstopp och se hur de arbetar i Edmonton. Problemet med detta blev att vi hade enorma 

svårigheter med att få tillgång till informationen av polisen i Edmonton pga. sekretess. Vi 

fick därför försöka hitta ett annat område att fördjupa oss i och valde så småningom att titta 

närmare på hur ansökningsprocessen ser ut i Kanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.  RESULTAT 

Följande kapitel innehåller först hur ansöknings och antagningsprocessen ser ut i Sverige. 

Därefter följer en likadan del fast om polisen i Kanada.  

2.1 Urvalsprocess i Sverige 

Rekryteringsarbetet till grundutbildningen för poliser i Stockholm, Umeå, Växjö och 

Distans/Flexibel utbildning sker centralt. Syftet är att få fram de personliga egenskaper som 

visar om du är lämplig för polisyrket.  

Urvalsprocessen tar cirka sju månader och görs i fem olika steg:  

 

Steg 1. Behörighetsgranskning 

När ansökningshandlingarna registrerats görs först en behörighetsgranskning för att se om du 

uppfyller de formella kraven. I Sverige krävs det följande: 

Behörighetskrav 

� Svenskt medborgarskap  

� Lämplig för polisyrket (personliga egenskaper och laglydnad)  

� Behörig att söka till högskola/universitetet 

� Fylla lägst 20 år under antagningsåret  

� Körkort för bil (B-behörighet)  

� Normal fysisk förmåga.  

� Simkunnighet  

� God synskärpa  

� Normalt färgseende  

� Fullgod hörsel  

Särskild behörighet 

� Svenska B  

� Historia A  
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� Samhällskunskap A  

� Högskoleprov eller Högskole-/universitetspoäng 

Övriga meriter 

� Akademiska studier  

� Ytterligare språkkunskaper  

� Arbetslivserfarenhet  

� Förtroendeuppdrag, verksam i föreningar med mera  

 

Steg 2. Första intervjun och svenskprov 

Om du är behörig blir du kallad till den lokala polismyndighet där du är folkbokförd, för att 

göra ett svenskprov (se bilaga sid 22-30) och även ha en kortare första intervjun. 

Intervjun har man efter man har gjort svenskprovet. Den första intervjun är ofta väldigt kort 

och brukar ta ungefär 10-15 minuter.  Man får sedan i samband med intervjun reda på sitt 

resultat på provet. Under denna intervju brukar det ställas mer generella frågor. Vem och hur 

man är som person, varför man vill bli polis och man får tillfälle att ställa frågor om det är 

något man undrar över. 

Om du efter första intervjun och svenskprov bedöms som lämplig, blir du kallad till de 

fysiska testerna. 

 

Steg 3. Fysiska prov 

De fysiska proven pågår under en halv dag, och består av: 

1. Ett koordinationstest även kallat ”harres test”. Meningen med testet är att testa 

den sökandes rörlighet, koordination och smidighet. Man ska göra kullerbytta, 

acceleration, riktningsförändringar, hopp och snabba nedhukningar i ett visst 

mönster. Höjden på hindren är 76 cm för kvinnor och 84 cm för män. Maxtid 

16 sekunder för kvinnor och 15 sekunder för män. 
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2. Ett styrkeprov. Man ska på detta test, efter instruktion, lyfta en docka som 

väger 77 kg och därefter förflytta den 15 meter. 

3. Ett annat test man måste klara är konditionstestet (Coopers test). Man ska 

springa på löparbana 2000 meter. Maxtid 9.30 minuter för män och 10 minuter 

för kvinnor.  

Efter de fysiska testerna sker ytterligare ett urval och de sökande som bedöms ha starkast 

konkurrenskraft kallas till fortsatta tester och intervju. 

 

Steg 4. Intervjuer och andra tester 

Tester och intervju sker i samarbete med pliktverket och pågår under två vardagar. Under 

dessa dagar genomförs flera moment.  

� Databaserat anlagstest . Detta är en form av ett IQ-test. Man ska lösa de uppgifter 

som dyker upp på datorskärmen. Ett exempel på en uppgift man ska lösa kan vara att 

de visar ett av papper ihop vikt mönster. Man får också se 4 bilder på olika sorters 

pappersformer men där bara ett av alternativen går att göra det mönster som bilden 

visar.   

� Man har någon gång under dagarna en uppsatsskrivning. Man får välja mellan två, 

ofta dagsaktuella, ämnen att skriva om. Ska vara handskrivet och ca 2 sidor långt.  

� Ett annat steg är en medicinsk undersökning. Man kontrollerar bland annat hörseln, 

synen och tidigare skador.  

� Man har också under dessa två dagar två intervjuer. En av intervjuerna är ett 

psykologsamtal. En längre intervju på ca 45 minuter till en timme som handlar mycket 

om frågor som rör den sökandes personliga förhållanden, inställningar, attityder, 

moral och etiska värderingar. Man får under denna intervju också reda på hur man 

gjorde under det databaserade anlagstestet. 

� Den sista av intervjuerna utförs av poliser som är särskilt utbildade för detta. Den har 

till syfte att belysa den sökandes personliga egenskaper, färdigheter och lämplighet 

för polisyrket. Vissa frågor vi fick under den här intervjun var frågor om hur man 

skulle reagera om man såg sin kollega stjäla något, om man har några fördomar och 

hur man skulle lösa olika situationer. 
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Steg 5. Antagningsnämnden 

Antagningsnämnden består av Rikspolischefen, Rektorn för Polishögskolan samt chefen för 

Personalbyrån. De fattar beslut om vilka som ska erbjudas plats på polisutbildningen efter 

föredragning från Polisrekryteringssektionen. 

Giltighetstid för tester: 

• Svenskprov med godkänt resultat gäller för all framtid.  

• Det första myndighetssamtalet utförs endast en gång  

• Fysiska tester får du genomgå varje ansökningsomgång om du inte går vidare till 

testerna vid pliktverket.  

• Resultatet från testerna vid pliktverket gäller för den aktuella sökomgången samt 

ytterligare tre sökomgångar. Under denna period kan du ansöka på nytt men du blir 

inte kallad till några tester, vare sig de fysiska eller pliktverkets, utan de gamla 

resultaten gäller.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8173&pageversion=1.jsp 



9 

 

2.2 Urvalsprocessen i Edmonton 

I Edmonton består urvalsprocessen av 7 olika steg. Man har som vi nämnt tidigare inte en 

gemensam polis i Kanada utan poliskraven i Edmonton kan skilja sig från Toronto eller 

Vancouver. 

Urvalsprocessen tar ca 3 månader från ansökan till besked.  

Steg 1. Behörighetsgranskning 

Först görs en kontroll att de nödvändiga kraven är uppfyllda. Kraven till polisen i Edmonton 

är följande: 

Behörighetskrav för att söka 

� Man kräver att man har ett s.k ”grade 12 diploma” eller liknande vilket motsvarar att 

man tagit studenten i Sverige. Att man genomgått grundskolan och gymnasiet. 

� Hälsan ska vara utmärkt 

� Fysiska konditionen ska vara i toppform. 

� Bra syn. Går att ha glasögon men ska klara en viss gräns utan. 

� Fullgod hörsel. 

� God moral. 

� Ej förekomma i något brottsligt register de senaste 3 åren.  

� Kanadensiskt medborgarskap 

� Körkort för bil. 

� Bra körvana och max 5 av 15 prickar i trafikregistret. (Man får olika antal prickar 

beroende på vad man gjort för fel. Fortkörning kan ge ett par till upp till 10 prickar 

osv. 

� Genomgått utbildning och certifikat i livräddning och hälsa (Minst en 16 h lång 

utbildning) 

� Godkänd i utbildning om HLR av ett sjukhus eller Kanadas hjärta och cancer 

organisation.  
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Övriga meriter 

� Referenser 

� Övrig dokumentation på extra körkunskap, självskydd osv. 

� Arbetslivserfarenhet8 

 

Steg 2. Skriftligt prov. 

Första testet man genomgår är ett skriftligt prov. (se bilaga sid 31-37).  Det går ut på att 

försöka se den sökandes kunskaper att kommunicera genom skrift. 

Det skriftliga provet består av 3 delar och tar ca 1,5 h med introduktion. 

1) Läsförståelse 

2) Stavning 

3) Grammatik (engelska)9 

 

Steg 3. Fysiskt prov 

Del två av proven man måste genomföra är fysiskt. Man har minimikrav på varje gren men 

för att öka dina chanser att komma vidare i testprocessen måste man göra väsentligt bättre 

resultat på alla grenar. 

De olika testen/steg man har är följande: 

1. Aerobic power. Man använder sig av en speciell maskin som mäter ”hela” kroppen 

styrka. Man ska lyfta en vikt men hjälp av ett rep under 30 sekunder samtidigt som 

man förflyttar sig utan att tappa vikten i marken. Resultatet man får är i ml/kg. 

 

2. Lower body anaerobic power. Man ska efter en uppvärmning cykla så fort som 

möjligt under 15 sekunder på en speciell träningscykel. Högre tramphastighet 

resulterade i bättre slut resultat. Resultatet presenteras i watts/kg. 

 

                                                           
8
 http://www.joineps.ca/application/recruitment/requirements/ 

9
 http://www.joineps.ca/application/recruitment/selection/ 
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3. Upper body anaerobic. Mäts på samma sätt som ovan och görs på ungefär samma sätt 

förutom att man ”cyklar” med händerna istället för med benen.  

  

4. Fatigue ratio är det sammansatta resultatet av lower och upper body anaerobic 

tillsammans.  

 

5. Body composition. Mäter hur mycket av ens kropp som består av fett. Man mäter på 

bröstet, magen, lår, triceps och höften. 

 

6. Flexibility är också ett av testerna. Då ska man på klassiskt vis sätta sig med raklånga 

på och sträcka sig så man når tårna med fingrarna. Att nå tårna är ett minimikrav och 

desto längre man passerar tårna desto bättre är det.  Resultatet mäts i cm. 

 
 

7. Chin-ups och dips utförs på vanligt sätt. Det enda som skiljer är att man ska ha 

handflätan vänd mot kroppen när man gör chin-ups.  Det är inget tidskrav på något av 

momenten men även här är det extra viktigt att göra fler än minimikraven för att vara 

med och konkurrera om en plats. Tjejerna har här en möjlighet att göra en annan form 

av dips. Istället för att på vanligt sätt ”stå” en bit ovanför marken så sätter man 

händerna på en bänk och fötterna på en stol. Sedan ska man böja armarna 90 grader 

precis som i vanliga dips och därefter sträcka ut armarna raklånga och minst göra så 

många som krävs. 

 

8. Curl-ups är det näst sista styrkeprovet. Man ska ligga på rygg på golvet, med hjälp av 

magen lyfta överdelen av kroppen 45 grader men hela tiden ha kvar nederdelen av 

kroppen på marken. Vi brukar kalla detta för situps istället för curl-ups.  Man ska göra 

så många som möjligt med händerna på bröstet under en minut. 

 
 

9. Avslutningsvis gör man den s.k. physical ability requirement evaluation. Det är en 

hinderbana inomhus som ska klaras av under 4 minuter för både tjejer och killar. I 
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hinderbanan ska man springa, hoppa, ändra löpriktning, klättring, löpning i trappor, 

lyftande och dragande av olika vikter. 10 

Minimikraven för varje moment är: 

Test gren Man, minimikrav Kvinna, 

minimikrav 

Aerobic power (ml/kg) 37 35 

Lower body Anaerobic Power  (watt/kg) 10.8 8.8 

Upper body anaerobic Power (watt/kg) 5.5 3.6 

Body Composition (%) 19 23 

Flexibility (cm) 38 38 

Chin-Ups 9 1 

Dips/Bench dips 15 24 

Curl-Ups 34 34 

Fatigue Ratio 2.9 2.9 

Physical Ability Requirement Evaluation 

(min) 

4.00 4.00 

11 

Steg  4. Intervju 1 

Den första intervjun man genomför är en intervju som handlar om den sökandes bakgrund, 

historik och tidigare utbildning m.m. Man går igenom hans ”akt” som han skickade in i 

samband med ansökan.  

 

Steg  5. Intervju 2 

Andra intervjun har som utgångspunkt att försöka få reda på ens beteende i olika situationer. 

Man berättar olika historier från polisen och frågar hur han eller hon hade reagerat i samma 

situation. 

                                                           
10

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/test/ 
11

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/standards/ 
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Både steg 4 och 5 genomförs av poliser som är utbildade att hålla den här typen av 

intervjuer.12 

 

Steg  6. Intervju 3 och lögndetektortest. 

Detta steg brukar ta ett par dagar. Det börjar med att man får fylla i ett frågeformulär med 

massa frågor om allt mellan himmel och jord. Frågorna rör allt om familjen, tragedier, 

förhållanden, barn och eventuella brottsliga gärningar man begår eller begått tidigare. 

Hela frågeformuläret är på 60 sidor och brukar ta ett par timmar att fylla i. Frågeformuläret 

läser sedan intervjuledaren igenom varpå man sitter i allt mellan 1-6 timmar och diskuterar 

ens svar med intervjuledaren. 

Man går igenom hela frågeformuläret med den sökande och får intervjuledaren en känsla av 

att man inte talar sanning, inte berättar hela sanningen eller något inte stämmer sätter han en 

markering vid svaret. De svar som sedan har en markering ställer personen som håller i 

lögndetektortestet frågor på. 

”Lögndetektor är en apparat som registrerar kroppsliga reaktioner vilka antas avslöja om 

man ljuger eller talar sanning. Exempelvis blodtryck, andning, svettkörtelaktivitet och 

röstkvalitet studeras i syfte att spåra den stressreaktion som i allmänhet beledsagar den 

medvetna lögnen. Lögndetektion har praktiserats flitigt speciellt i USA i samband med 

brottsutredningar; "träffsäkerheten" har emellertid starkt ifrågasatts, vilket bidragit till att 

metoden numera sällan används i dessa sammanhang. En annan tillämpning är alltjämt 

mycket vanlig: i samband med anställningsintervjuer görs vid amerikanska företag årligen 

ett stort antal lögndetektorregistreringar i syfte att avslöja sökande som lämnar osanna 

uppgifter. I Sverige har metoden, av såväl juridiska som etiska skäl, ej kommit till nämnvärd 

användning. Högsta domstolen avvisade 1999 genom en dom användning av lögndetektor 

som bevis.”13 

 

 

                                                           
12

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/interview/ 
13

 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=247409&i_word=l%f6gndetektor 
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Steg  7. Psykolog test. 

Den sökande får svara på olika frågor, skriftligt, angående känslor och tankar. Exempel på 

frågor kan vara om man har haft självmordstankar, mått dåligt någon gång i livet, hur man 

känt om man förlorat någon nära anhörig osv.  

Meningen med detta test är inte enbart för att se ifall någon inte är lämplig som polis utan 

även för att få de blivande poliserna att våga fundera på känslor och tankar. De anser det 

viktigt att man pratar med kollegor och anhöriga ifall man varit med om något otäckt eller 

farligt så man inte stänger det inne. 

 

Steg  8. Bakgrundskontroll och läkarundersökning 

Sista steget är en läkarundersökning. En läkare kollat synen, diskuterar eventuella tidigare 

skador, sjukdomar osv.  

Man genomför också en slutgiltig extremt grundlig kontroll i alla register för att kolla så att 

personen inte förekommer i något av deras polisregister.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/selection/ 
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2.3 Resultatsammanfattning 

Fanns det några skillnader antagningsprocesserna emellan? 

Båda antagningsprocesserna har krav på sina sökande. Både behörighetskraven innan man 

söker och under själva antagningsprocessen. Generellt är kraven lika men det finns vissa 

saker som skiljer sig. 

 

När det gäller behörigheten för antagningsprocessen i Edmonton krävs det att man tagit ett 

s.k. grade-12 diplom vilket innebar att man måste gått klarat 12 nivåer, dvs. 12 år i skolan. 

Det spelar ingen roll vilken inriktning utan alla utbildningar innehåller kärnämnena.15 

I Sverige är det samma sorts krav. Man ska inneha godkänt betyg i Svenska B, Historia A, 

Samhällskunskap A och vara behörig att söka till högskola och universitet.16  

 

I Edmonton och i Sverige krävs det att man har medborgarskap i landet och det krävs att man 

har körkort för personbil. Det krävs också att synen, hörseln och hälsan är god. 

De finns dock vissa saker som skiljer sig när det gäller behörighetskraven.  

I Edmonton kräver man att man genomgått utbildning i sjukvård, hjärt- lungräddning och 

annan form av livräddning. I Sverige är detta inget krav utan det enda man ställer krav på är 

att man bevisat att man är simkunnig.17 

Ett annat krav som skiljer sig är att i Edmonton kräver man att fysiken är i toppform. I 

Sverige finns det inget sådant krav. 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/requirements/ 
16

 http://www.vhs.se/templates/Page.aspx?id=965 
17

 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8165&pageversion=1.jsp 



16 

 

Precis som i ansökningsprocessen skiljer sig en del medans vissa saker är väldigt lika i 

antagningsprocessen. 

De stegen som är lika varandra är bland annat det första steget i båda antagningarna, en 

behörighetsgranskning. Båda antagningarna gör en granskning att alla behörighetskraven är 

uppfyllda och att alla dokument som ansökningen ska innehålla finns i ansökan. 

I båda antagningarna har man också en form av skriftligt prov. Proven är också väldigt lika. 

Bägge prov innehåller delar som kontrollerar stavning, grammatik och läsförståelse. 

Ett annat steg i antagningen som båda utbildningar har är en läkarundersökning. I både 

Edmonton och i Sverige genomför man en medicinsk undersökning där man kollar att 

kroppen inte har några skador, felkonstruktioner eller andra skador som gör att man inte 

skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter som polis. Man gör också en kontroll av syn och 

hörsel. 

Den avslutande likheten som antagningarna har är att båda innehåller intervjuer. I Sverige har 

man dock enbart tre intervjuer och i Edmonton har man 4.  

Intervjuerna är relativt lika varandra men har vissa skillnader. Likheterna är att båda länderna 

har en intervju som är inriktad på att man berättar lite om sig själv, vad man gjort i livet och 

varför man vill bli polis. I Sverige och Edmonton har man också en intervju där man blir 

intervjuad av en eller två poliser som ställer frågor om hur man skulle reagerat i olika 

situationer osv. Därefter tar likheterna slut gällande intervjuerna. 

I Edmonton har man ytterligare två intervjuer, en lång förberedande intervju om allt man 

varit med om under hela sitt liv inför lögndetektortestet och en lögndetektor intervju som 

bygger på den förberedande intervjun. 

I Sverige har man inte någon intervju med lögndetektor utan man har en ca 45 minuter lång 

intervju med en psykolog.  

I Edmonton leds alla intervjuer av poliser som är utbildade att hålla förhör och man har 

istället för en intervju som leds av en psykolog ett s.k. psykologtest. I det testet svara man på 

liknande frågor som psykologen ställer i Sverige dvs. allt som rör känslor, tragiska händelser, 

förhållandet till sin familj osv. Tyvärr kunde vi inte få ta del av det testet. 
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Det sista som också skiljer antagningarna åt är dem fysiska kraven. Det är något som båda 

utbildningar har men som skiljer sig väsentligt i kraven. I båda antagningarna har man tester 

som inriktar sig på styrka, rörlighet och kondition. Skillnaden är minimikraven på testerna 

samt antal moment. 

Edmonton har fler moment och högre krav på sin antagning än Sverige.  

 

Sammanfattningsvis är både ansökningsprocessen och antagningsprocessen relativt lika men 

skiljer sig inom vissa områden. Vissa steg har man i Edmonton men inte i Sverige och 

tvärtom. Det som skiljer sig mest är de fysiska kraven samt att man har lögndetektortest i 

Edmonton medans man har psykologintervju i Sverige. 
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3. DISKUSSION 

 

Resultaten är väldigt intressanta. Det som är lika är inget som är speciellt intressant att 

diskutera utan det är det som skiljer sig som är mest intressant.  

Det var framförallt två saker som skilde sig som vi reagerade över.  

Det ena var lögndetektortestet. I Edmonton har man en intervju där den antagne är kopplad 

till en lögndetektor.  

Innan man genomför testet ska varje sökande fylla i ett slags frågeformulär på ca 60 sidor. I 

det formuläret är det frågor som handlar om allt mellan himmel och jord. Frågor som rör 

familjen, förhållanden, tragedier, brott, skola, arbeten och allt som man kan stöta på under sitt 

liv. Efter man fyllt i formuläret går man igenom svaren tillsammans med en polis som är 

utbildad på den här typen av intervjuer. Den intervjun kan ta allt mellan 1 timme upp till 6 

timmar beroende på hur mycket man varit med om under sin livstid. Under den intervjun ber 

intervjuledaren kanske att den sökanden ska utveckla vissa svar. En fråga är enligt en polis 

ifall man gjort något brottsligt. Skulle man ge ett tvekande svar eller att man på något sätt gör 

så att intervjuledaren får en känsla av att personen inte talar sanning markerar han frågan med 

ett kryss.  

I slutet av intervjun har man oftast ett 10-tal frågor med en kryssmarkering på. Dessa frågor 

är de frågor som man sedan går igenom under detektortestet.  

Enligt vissa poliser i Edmonton är det vanligast med frågor som, har du testat droger, har du 

varit med en prostituerad, har du stulit, gjort något brottsligt eller ifall man har ljugit under 

intervjun. 

Den här typen av intervju är något som vi båda fascinerades av. Man använder sig inte av 

lögndetektorn i Sverige men det vore kanske ett bra komplement?  

 Det diskuteras i  svensk media om att det finns olämpliga elever som kommer in på 

utbildningen i Sverige och även eleverna på skolorna runt om i landet styrker ryktena. Men 

hade man minskat antalet ”olämpliga” elever med ett sådant test? 
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Det finns kanske mycket som talar för och många som hävdar att man kan ljuga sig igenom 

ett test med lögndetektorn. Men man kan väl även ljuga sig igenom ett kort intervju med en 

psykolog? Och vad är lättast? 

Lögndetektorn är säkerligen ett mycket dyrt och tidskrävande test men det kanske det är värt? 

  

Det andra som vi fastade för var kraven för de fysiska testerna. I inledningen lyckades vi mer 

eller mindre visa att polisens uppgifter i Edmonton och Sverige är lika varandra. Man har en 

uppgift att förebygga brott, hjälpa allmänheten och upprätthålla den allmänna ordningen.  

För att fullgöra dessa uppgifter kan man bli tvungen att använda sig av våld men också 

hamna i farliga situationer som man förmodligen aldrig hade hamnat i om man inte jobbat 

som polis.  

Hur kommer det då sig att Edmonton har betydligt fler och svårare krav på de fysiska testerna 

än Sverige?  

När man läser om kraven för att söka till polisen i Edmonton står det på flera ställen om 

vikten av att vara i toppform fysiskt både för din egen säkerhet, dina kollegors och 

allmänheten. Ett exempel är ” Excellent physical condition is essential. Do not underestimate 

this requirement. Be prepared to pass this test immediately. The attached physical fitness 

standards are minimum standards only….”18
  

Läser man de svenska kraven står det bara om ”vikten” av de fysiska kraven på ett ställe. Det 

står ” Andra krav som ställs är ett sunt levnadssätt… ”
19

 

Kanske finns det någon sanning i ryktena att dagens polis är ”frimärkssamlare” eller har ”små 

hjärnor med stora muskler”? 

Under arbetes gång har vi diskuterat mycket om vilken egenskap som är viktigast av att vara 

smart eller vara i god fysiskt form. Det går tyvärr inte att svara på den frågan rakt av utan vi 

var överrens om att båda egenskaperna behövs om man ska kunna göra ett bra jobb i yttre 

tjänst inom polisen. Vi ansåg dock att kraven som ställs på oss polisstudenter av att ha en god 

fysik minskar i Sverige.  

                                                           
18

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/requirements/ 
19

 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5980&pageversion=1.jsp 
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Vi är dock väldigt nöjda med vårt resultat och tycker att vi har fått en intressant inblick hur 

utbildningen ser ut i Edmonton och vad som skiljer den från Sverige.  
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BILAGOR 

Exempel på ett skriftligt test i Sverige20 
 
 
På följande sidor kan du se ett exempel på hur ett svenskprov är utformat. Det är ett prov som 
personal från Polismyndigheten i Jönköpings län satt samman för att du ska få en uppfattning 
om hur ett prov kan se ut. Detta prov har inte använts och kommer heller inte att användas 
vid en antagning. 
 
På det ”riktiga” svenskprovet, är provet indelat i 
Ordförråd: 40 svåra ord med alternativ, ett poäng på varje rätt svar 
Stavning: 40 ordpar där ett ord är felstavat. Du ska stava det felstavade ordet rätt och får 
ett poäng per rätt svar 
Luckprov: En löpande text med 20 luckor som du ska fylla i. Ibland kan flera ord vara rätt, 
men du får bara fylla i ett ord per lucka (det går alltså inte att gardera sig). Du 
får två poäng per rätt svar 
Disposition: Två texter där din uppgift är att sätta omkringkastade textdelar i rätt ordning. Du 
kan som mest få tio poäng (om hela texten blir rätt placerad), men det finns även 
möjlighet att få fem eller tre poäng (då delar av texten är rätt placerad). 
Facit till exemplet på svenskprov finner du på sista sidan. 
 
 
Ordförråd 
 
Stryk under det alternativ som bäst överensstämmer med rubrikordet. Markera endast ett 
Alternativ 
 
1. Snarstucken 
a. lättrörd 
b. lättstött 
c. ivrig 
d. flyktig 
e. ilsken 
 
2. Undermålig 
a. för liten 
b. tystlåten 
c. förvånad 
d. dålig 
e. urvattnad 
 
 
 

                                                           
20

 

http://polisen.siteseeker.se/?q=+svenskprov&t=simple&ls=2&d=0&d1=01&d2=1&d3=1970&d4=02&d5=12&d

6=2007&s=0&so=1&h=0&hn=10&hd=1&i=sv&sc=click&p=&b=1&c=1&cc[]=55&t=s&l=0&ll=-

2&f=0&ff=0&ua=f62988ae2ce95a894d5314efa511ade3 
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3. Fördra 
a. tycka om 
b. tåla 
c. läsa upp 
d. favorisera 
e. sluta avtal 
 
4. Förslå 
a. stå sig 
b. fortgå 
c. hitta på 
d. bedra 
e. räcka till 
 
5. Ertappa 
a. fånga 
b. förvara 
c. misstänka 
d. hälla i 
e. överraska 
 
6. Deponera 
a. förfoga över 
b. lämna i förvar 
c. störa 
d. stöta 
e. anta 
 
7. Dementera 
a. bestämma 
b. förändra 
c. ljuga 
d. anklaga 
e. förneka 
 
8. Prejudikat 
a. förklaring 
b. bestämmelse 
c. förbud 
d. vägledande exempel 
e. fördom 
 
9. Koalition 
a. sammanslutning 
b. sammanstötning 
c. kompromiss 
d. ledning 
e. uppgörelse 
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10. Affekt 
a. sinnesrörelse 
b. ilska 
c. bagage 
d. detalj 
e. energiåtgång 
 
 
11. Intakt 
a. gömd 
b. hemlig 
c. orörd 
d. slät 
e. likgiltig 
 
12. Aspekt 
a. åsikt 
b. smak 
c. misstanke 
d. synvinkel 
e. skärpa 
 
13. Raritet 
a. sällsynthet 
b. värdesak 
c. vänlighet 
d. fynd 
e. ömhet 
 
14. Modstulen 
a. djärv 
b. irriterad 
c. nedstämd 
d. tilltryckt 
e. uppkäftig 
 
15. Exploatera 
a. flytta 
b. utnyttja 
c. ställa ut 
d. tvångsinlösa 
e. få utbrott 
 
16. Beskäftig 
a. ovanligt envis 
b. överdrivet hjälpsam 
c. konstant grälsjuk 
d. öppet fientlig 
e. bekymmerslös 
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17. Barock 
a. klassisk 
b. tjock 
c. befängd 
d. lyxig 
e. otäck 
 
 
18. Sober 
a. hämmad 
b. vårdad 
c. dyr 
d. överdriven 
e. ansträngd 
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Prov i stavning 
 
I varje grupp om två ord finns ett som är felstavat. Skriv det felstavade ordet rätt stavat på 
den prickade raden. 
 
1. spetts 
minister 
…………………… 
 
2. ungn 
mahogny 
…………………….. 
 
3. vacsinera 
hjälm 
…………………… 
 
4. exersera 
bogsera 
…………………… 
 
5. exemplifera 
marschera 
…………………… 
 
6. ålderdommen 
bogsera 
……………………… 
 
7. kännt 
abborre 
…………………… 
 
8. fåtölj 
monnolog 
…………………… 
 
9. exotisk 
jillestuga 
……………………... 
 
10. himmlen 
permission 
……………………... 
 
11. kamouflage 
trotts 
……………………... 
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12. altjämmt 
affisch 
…………………… 
 
13. bogsera 
hellst 
………………………. 
 
14. själ 
hitills 
……………………... 
 
15. gestikulera 
åtminstånde 
……………………... 
 
16. kommpromis 
instruera 
……………………... 
 
17. sensurera 
precisera 
………………………. 
 
18. entussiasmera 
neutrala 
……………………... 
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Luckprov 
 
Fyll i de ord som utelämnats i nedanstående text! Det gör inget om det ifyllda ordet inte 
är korrekt stavat. Gissa gärna! Bara ett ord ska fyllas i på varje ställe. 
 
Mopeden _______ det fordon som är ________ olycksdrabbat och stöldbegärligt. Nu 
föreslår polisen och Vägverket att reglerna ska ändras och alla mopeder registreras. 
Reglerna för en ”vanlig moped” klass II och en ”EU-moped” klass I är olika. Den senare 
har registreringsplikt och får __________ i 45 kilometer i timmen. Men många mopeder 
är trimmade och framförs i hastigheter långt över det _________. 
- Mopederna är väldigt _______ varandra utseendemässigt, det är oerhört _______ för 
polisen att avgöra om det är en klass I eller klass II-moped, säger Kent Hedbom, 
bilinspektör på Rikspolisstyrelsen. Han säger att polisen har väntat ________ på 
registreringsplikt av samtliga mopeder i Sverige. 
- Vi vet att många plockar bort registreringsskylten på klass I-mopeden för att kunna köra 
den på cykelbanan där klass II-mopeden ________ framföras. 
Med ________ av registreringsskylten har polisen bättre möjligheter att konstatera vem 
som äger mopeden och vilken typ av moped man kontrollerar. 
Förslaget ________ registreringsplikt för alla klass II-mopeder utom veteranmopeder 
lämnade Vägverket och Rikspolisstyrelsen redan i juni 2004. Vissa frågor angående 
registreringsbesiktning, behövde utredas ytterligare, därefter har förslaget nu överlämnats 
till regeringskansliet. 
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Dispositionstest 
 
I nedanstående text har styckena kastats om. Ange den rätta ordningen nedanför texten! 
 
Arbetsgrupp om etik 
 
A. 
Etik är ett viktigt inslag i grundutbildningen samt i många fortbildningar. Även på annat sätt 
sker ett kontinuerligt arbete med etikfrågorna. En förutsättning för att utveckla Polisens 
agerande i kris-, konflikt- och servicesituationer är en ständig reflektion över etiska 
frågeställningar. 
Rikspolischef Stefan Strömberg har idag beslutat att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att 
verka som stöd för etikarbetet inom Polisen. 
 
B. 
Arbetsgruppen ska ta fram förslag på hur Polisens etikarbete strategiskt och metodmässigt 
kan 
utvecklas. Arbetsgruppen ska föreslå aktiviteter som stimulerar en breddad diskussion inom 
Polisen om etikfrågorna. Kunskaper från tidigare arbete på etikområdet skall tas tillvara och 
lyftas fram. 
 
C. 
För Polisen är det självklart att fortlöpande arbeta med etikfrågor. Polisyrket är till sin natur 
ett arbete där etiska faktorer är grundläggande. Den enskilde polisen måste fatta snabba beslut 
i komplicerade situationer. 
 
D. 
Överdirektör Ann-Marie Begler har utsetts att leda gruppen. Ledamöter i gruppen är 
länspolismästarna Carin Götblad, Stockholm, Anders Danielsson, Skåne, Madeleine Jufors, 
Blekinge, och Mats Åhlund, Halland, samt prefekten vid Växjö universitet Betty Rohdin. 
Vidare inbjuds de fackliga organisationerna att delta i arbetsgruppen. 
 

1. ❏ 
2. ❏ 
3. ❏ 
4. ❏ 
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FACIT 
 
Ordförråd: 1=b, 2=d, 3=b, 4=e, 5=e, 6=b, 7=e, 8=d, 9=a, 10=a, 11=c, 12=a, 13=a, 14=c, 15=b, 16=b, 17=c, 
18=b 
 
Stavning:  
1=spets 2=ugn, 3=vaccinera, 4=exercera, 5=exemplifiera, 6=ålderdomen, 7=känt, 8=monolog, 
9=gillestuga, 10=himlen, 11=trots, 12=alltjämt, 13=helst, 14=hittills, 15=åtminstone, 16=kompromiss, 
17=censurera, 18=entusiasmera 
 
Luckprov: 
Mopeden är det fordon som är mest olycksdrabbat och stöldbegärligt. Nu föreslår polisen och Vägverket att 
reglerna ska ändras och alla mopeder registreras. 
Reglerna för en ”vanlig moped” klass II och en ”EU-moped” klass I är olika. Den senare har registreringsplikt 
och får framföras i 45 kilometer i timmen. Men många mopeder är trimmade och framförs i hastigheter långt 
över det tillåtna. 
- Mopederna är väldigt lika varandra utseendemässigt, det är oerhört svårt för polisen att avgöra om det är en 
klass I eller klass II-moped, säger Kent Hedbom, bilinspektör på Rikspolisstyrelsen. Han säger att polisen har 
väntat länge på registreringsplikt av samtliga mopeder i Sverige. 
- Vi vet att många plockar bort registreringsskylten på klass I-mopeden för att kunna köra den på cykelbanan där 
klass II-mopeden får framföras. 
Med hjälp av registreringsskylten har polisen bättre möjligheter att konstatera vem som äger mopeden och 
vilken typ av moped man kontrollerar. 
Förslaget om registreringsplikt för alla klass II-mopeder utom veteranmopeder lämnade Vägverket och 
Rikspolisstyrelsen redan i juni 2004. Vissa frågor angående registreringsbesiktning, behövde utredas ytterligare, 
därefter har förslaget nu överlämnats till regeringskansliet. 
 
Dispositionstest: 
Rätt ordning på texten är: 
C 
AB 
D 
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Exempel på ett skriftligt test i Kanada21 

 

 

                                                           
21

 http://www.joineps.ca/application/recruitment/testing/ 
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Instructions 
Sample Pre-Test (APCAT) Only 
A police officer is required to learn a great deal of information, often in a 
short 

period of time. Policies, procedures, forms and crime bulletins are part of 
the 

written material police officers use on the job. 

The following paragraph is an example of a fictitious crime. Part of the 
test will 

be based on how well you learn and recall this material. 
You will be given 5 minutes to read and study the paragraph. You may not 

take 

notes and you will not be able to refer back to this booklet during the 
test. 

Read and learn as much of the material as you can. Later, in the test you 
will 

need to recall some of this information to answer test questions. 
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Description of a Fictitious Crime 
 
Andrea Jamieson looked at her watch again and shook her head 
impatiently. It 

was 12:35 in the afternoon. She had been standing in the line-up for 25 
minutes and her lunch break was more than half over. She wished the 

bank 
would put more tellers on during the busy periods so people wouldn't 

have to 
waste their lunch hours waiting in line. 

Suddenly, Andrea was bumped from behind as a large man pushed his 

way to 
the front of the lineup and moved to a teller. The man pulled a revolver 

from 
inside his jacket and yelled, "This is a stickup! Nobody move!". A woman 

screamed. Andrea saw that the robber was very pale and nervous. He had 
short 

blond hair, a broad chin and small, deep-set eyes. He was wearing a dark 
blue 

jacket and faded blue-jeans. The jeans had a hole in the knee. 
The bank teller, a small middle-aged woman, pushed some money across 

the 
counter with shaking hands. The robber grabbed the money and shoved it 

into 
his jacket. Holding the gun above his head and yelling "Out of my way!", 

the 

robber ran past the frightened bystanders and out the door. 
Through the window, Andrea saw him leap into a red pickup truck. Before 

the 
truck sped off, Andrea noticed that another man was driving the truck. 

Although 
she couldn't see his features clearly, she noticed that he had dark hair. 
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Instructions 
Sample APCAT Only 
The actual APCAT is comprised of 120 multiple choice questions. It 
contains areas that test your memory, logic and judgement, route 

planning, spelling, differences judgement, consequences, disguise 
penetration, math problems, vocabulary, collision diagrams, patterns 

(crime), grammar and punctuation. This sample exam will test your 

ability in some of these areas. 
Choose the best answer for each question. 
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General Knowledge 
 
Select the one best answer to each of the following questions and 
mark the appropriate alternative on the accompanying answer 
sheet. 
 
1. Which of the following is not a continent? 
A Japan 
B Africa 
C South America 
D North America 
 
Answer: A. Japan 
 
2. To subdue a person is to 
A force a person to do something 
B bring a person under control 
C enlist the assistance of a person 
D fool a person 
 
Answer: B. bring a person under control 
 
3. Which of the following shows the correct use of a comma? 
A "My father, who is a pilot has been all over the world." 
B "My father who is a pilot, has been all over the world." 
C "My father, who is a pilot, has been all over the world." 
D None of the above are correct. 
 
Answer: C. “My father, who is a pilot, has been all over the world.” 
 
4. Which of the following yields the greatest number? 
A 10 divided by.01 
B 520 times 2.1 
C 330 times 2.9 
D 1009 
 
Answer: B. 520 times 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions relating to the description of a fictitious crime: 
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Comprehension and Reasoning 
 
Select the one best answer to each of the following questions and 
mark the appropriate alternative on the accompanying answer sheet. 
 
Which alternative best re-states what is described in the paragraphs below? 
It is a principle in common law that "what the law requires it justifies." Hence, where a police 
officer is under a legal duty to take certain action, he or she will be protected from criminal and 
civil liability if the action is based on the honest belief, formed without negligence and on 
reasonable grounds, that those facts did exist, even if that belief was mistaken. 
 
A Police officers can be mistaken just like anyone else, therefore it should not be held against them. 
B Police officers are permitted to break the law when carrying out their legal duties. 
C Police officers are protected from criminal and civil liability. 
D Common law holds that a police officer is protected from criminal and civil liability if he or she 
acts in good faith while enforcing the law. 
 
Answer: D. Common law holds that a police officer is protected from criminal and civil liability if he 
or she acts in good faith while enforcing the law. 
 

The following questions can be answered using reason and 
common sense. In selecting your answers, use only the information 

given in the question. 

 
A car travelling along an Edmonton street turns right for one block, left for two then left again and 
stops. If the car was originally heading it would now be heading? 
A north; south 
B south; east 
C east; west 
D west; north 
 
Answer: B south; east 
 
A person standing in front of you in an area east of Edmonton is standing in the shadow of a large 
building. The building would be to the . 
A north of the person at 9 am in the morning 
B west of the person at 6 pm in the evening 
C east of the person at 6 pm in the evening 
D south of the person at 9 am in the morning 
 
Answer: B west of the person at 6 pm in the evening 
 
 
 
Questions relating to the description of a fictitious crime: 
What time of day did the bank robbery 
take place? 
A 12:55 in the afternoon. 
B 11:40 in the morning. 
C 12 noon. 
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D None of the above. 
 
Answer D. None of the above 
 
What was the name of the witness mentioned in the study booklet? 
A Andrew James 
B James Andrews 
C Andrea Jamieson 
D Andrea James 
 
Answer: C. Andrea Jamieson 
 
What kind of getaway vehicle was used? 
A A blue pick-up truck 
B A red van 
C A blue van. 
D A red pick-up truck 
 
Answer: D. A red pick-up truck 
 
 


