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 Abstract 

Syftet med vår rapport är att ge en inblick hur piketen fungerar, framförallt hur 

urvalsprocess går till och hur man jobbar för att få in kvinnor i enheten. Vi blev 

intresserade av hur piketen fungerade och hur man jobbar med att rekrytera kvinnor, 

när vi hörde att Stockholms piketen haft ett projekt under hösten 2007. Projektet 

riktade sig till kvinnor för att få fler av dem att söka sig till piketen. Vi tycker att detta 

ligger i tiden eftersom det diskuteras på många håll att man strävar åt ett mer jämlikt 

samhälle. Vi har fått stor hjälp med att få fram information om projektet och enheten 

av piketen i Stockholm där vi gjort ett studiebesök. Rapportens resultat visar att det är 

svårt att rekrytera personer över lag till piketen, inte bara kvinnor. Kraven att komma 

in är hårda men inte omöjliga. 
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1  Inledning 

J Dahlgren beskriver, i en avhandling om kvinnor i polistjänst, kvinnornas historia 

inom polisyrket. Januari 1958 påbörjade de första kvinnliga polisaspiranterna sin 

tjänstgöring i Stockholm, detta var en försöksverksamhet med kvinnor i 

ordningspolistjänst. Denna verksamhet gav upphov till många diskussioner inom 

såväl polisen som pressen. Är kvinnor tillräckligt fysiskt starka? Skulle de klara av 

det påfrestande yrket? Vad skulle de manliga poliserna säga? Vid den här 

tidpunkten var kvinnor inom polisen ingenting nytt dock var arbetsuppgifterna 

mycket avgränsade och gällde främst frågor som rörde kvinnor och barn, den här 

situationen var annorlunda, nu skulle kvinnorna ha samma arbetsuppgifter som 

männen. 

Detta var inte oproblematiskt. Många män befarade att kvinnor inte skulle klara av 

det ”riktiga polisarbetet” på grund av att de var svagare fysiskt, och i och med det 

slippa patrulleringen för lättare uppgifter. Dessa arbetsuppgifter kunde leda till en 

snabbare befordran, vilket gjorde att kvinnor tog plats i offentligheten. Kvinnornas 

synlighet gjorde att förutsättningarna i hierarkin fick förändras. Trots att kvinnorna 

var så få ansågs de vara ett hot mot männens befordrings möjligheter. Det blev en 

livlig aktivitet för att omplacera kvinnornas arbetsuppgifter.  

Under 60-talet började diskuterades hur stort behovet av kvinnlig arbetskraft var på 

utredningsavdelningarna. Rikspolisstyrelsen gjorde då en utredning och kom fram 

till att det behövdes 250 kvinnliga poliser i hela landet och varje distrikt skulle ha 

minst en kvinnlig polis. Antalet kvinnliga aspiranter som antogs till utbildningen 

ökade för att täcka bristen på manliga sökande. När de manliga aspiranterna sedan 

blev fler så minskade rekryteringen av kvinnliga aspiranter och Rikspolisstyrelsen 

reglerad hela tiden antalet kvinnliga sökanden efter hur många de manliga var. Det 

sattes därmed en gräns för hur många kvinnor som skulle få bli poliser, staten satte i 

och med det en könsprägel på yrket. 1 

 

Under 70- och 80 – talen kom den stora ökningen av de kvinnliga poliserna. I början 

av 70-talet var 10 procent av de antagna till polisutbildningen kvinnor och i början 

av 80-talet var antalet antagna kvinnor till polisutbildningen 29 procent. 1981 blir 
                                                
1  Dahlgren, J. Kvinnor i polistjänst. Umeå: Umeå Universitet, Historiska institutionen, 2007 
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Karin Värmefjord Sverige första kvinna polismästare, i Ludvika. Kvinnornas status 

växer inom organisationen och i början av 90-talet är antalet antagna kvinnor på 

polisutbildningen 30 procent. Under 90-talet får Sverige också sin första 

länspolismästare genom Ann-Charlotte Norrås. Samma år får också piketen sin 

första kvinnliga medlem, hittills också den enda. Under 2000-talet har kvinnorna 

gjort ytterligare framsteg inom organisationen. Rikskriminalen fick en kvinnlig chef 

i Therese Mattson (2004) och Stockholm får en ny Länspolismästare i Carin 

Götblad (2003). Inom polisförbundet märker man också av kvinnornas framfart när 

Lillemor Melin Sving blir förste vice ordförande 2005. 2 

I och med Norrmalmstorgsdramat och en terrorhändelse vid Västtyska ambassaden i 

Stockholm 1975 så upplevdes inom organisationen att polisen saknade utbildning 

och utrustning för sådana situationer. Detta ledde till att den första piketenheten i sin 

nuvarande form bildades 1979. Till en början bestod piketenheten av 

ordningspoliser med en viss tilläggsutbildning medan enheten idag fungerar som en 

insatsstyrka i Stockholms län. Piketens huvuduppgift är främst att ingripa vid 

särskilt farliga situationer och miljöer. Idag består piketenheten i Stockholm av 80 

st. poliser.3 

 

1.1 Syfte 

Med rapporten vill vi utreda varför det inte finns några kvinnor inom piketens 

operativa sektion, samt hur man jobbar med att ändra på detta. Vi vill också 

redogöra för hur rekryteringen och urvalsprocessen går till.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur fungerar urvalsprocessen på piketen? 

• Varför finns det inga kvinnor inom piketen? 

• Arbetar man aktivt med att få in fler kvinnor i enheten? 

 

 

                                                
2 Anna Hjorth, ”Från syster till kollega” Polistidningen, nr 6, oktober 2007: 14-17 
3 Piketenheten – en del av operativa avdelningen, Intrapolis,   
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1.4 Avgränsningar 

Piketenheterna finns på tre ställen i landet, Stockholms län, Västra Götalands län 

och Skånes län. Vi har valt att koncentrera vårt arbete på hur piketen i Stockholm 

arbetar men har även med lite om ett projekt piketen i Skåne hade under 2005.  

 

 1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på hur urvalsprocessen går till och vad som ingår i Q-projektet har vi 

i samband med studiebesök på piketen suttit ner och samtalat med en av de 

rekryteringsansvariga och en av projektledarna för Q-projektet på piketen i 

Stockholm. Under detta studiebesök träffade vi även enhetschefen för piketenheten 

som gav oss en bra bild om hur Piketens arbetsuppgifter ser ut samt hur de arbetar 

för att rekrytera fler kvinnor. Vi har också tagit del av en uppsats som behandlar 

kvinnors uppfattning om piketen och dess rekrytering i Skåne. Intrapolis och 

polisens hemsida har också varit en informationskälla för information om piketens 

uppbyggnad och arbetsuppgifter. Även fakta kring rekryteringsförfarandet och Q- 

projektet har vi tagit del av på Intrapolis.  

 



Rapport nr. 466 

 4 

2007-11-30 

Enhetschef 
Poliskommissarie  

 
 

Utbildningsgrupp 
Utbildningsledare 

Instruktörer 

Operativ sektion 
Insatsledare (4st) Ambassadsektion 

Sektionschef 
Fast+inkommenderade 

Förhandlargrupp 
Gruppchef 

Fasta förhandlare 

Expedition 

Operativa grupper (8st) 
Gruppchef 
Operatörer 

2 Piketen  

Piketen är en specialenhet inom Polismyndigheten i Stockholms län och deras 

huvuduppgift är ingripande i farliga situationer och/eller farliga miljöer. Den 

övergripande målsättningen är att ha en lednings-, insats och förhandlarkapacitet 

tillgänglig dygnet runt för att ha möjlighet att ingripa vid farliga situationer eller 

miljöer. Utöver det arbetet sysslar piketenheten med underrättelsebaserat arbete mot 

organiserad brottslighet och grovt kriminella, särskild polistaktik, räddningstjänst 

och eskorter.4 Piketstyrkan består av åtta stycken operativa grupper, med strävan att 

vara åtta stycken i varje grupp med en gruppchef.5 

 I början av 2006 hade OPI (Operativa avdelningen Piketenheten) ca 100 

medarbetare varav myndighetens förhandlingsverksamhet tillhandahåller ca 25 

förhandlare med 24-timmarstäckning samt att ambassadsektionen har 20 

ambassadbevakare. Organisationen leds av enhetschef Poliskommissarie Christer 

Birgersson som i sin tur har fyra stycken insatsledare under sig. Organisationen ser 

ut som följer: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur: Denna modell beskriver piketenhetes uppbyggnad 

                                                
4Strategidokument 2006- 2008 (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län- piketenheten 2006-12-07) 
Intrapolis, sid 1 
5 Strategidokument 2006- 2008, sid 2 
6 Strategidokument 2006- 2008, sid 2  
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Piketen måste alltid hålla sig på topp och det gäller att de är samkörda i grupperna. Mycket 

tid ägnas därför till utbildning, ca 20 % av arbetstiden går till utbildning både i gruppens 

egna regi och vidareutbildningar tillsammans med andra enheter. All utbildning som 

bedrivs inom piketen kvalitetssäkras mot det operativa arbetet. Det är omständigheterna på 

fältet som styr vad som behövs i utbildningsväg.7 

Piketpoliserna i siffror 

85 Antal piketpoliser i Stockholm. 

37 Deras medelålder. 

28 Antal kilo som deras personliga utrustning väger. 

20 Procent av arbetstiden som ägnas åt utbildning. 

0 Antal kvinnor.8 

 

2.1 Operativa sektionens arbetsuppgifter 

Piketens arbete kan delas in i olika arbetsuppgifter, dessa är följande: 

 

2.1.1        Ingripande i farlig miljö/situation 

Piketen gör ca 300 av dessa insatser per år och är den arbetsuppgift som det läggs 

störst fokus på. Det kan handla om allt från en beväpnad suicid person, 

värdetransportrån till gisslandrama, det är med andra ord en stor spännvidd på 

arbetsuppgifterna. Den gemensamma nämnaren är dock att det ska finnas en reell 

hotbild vad gäller gärningsmannens farlighet. Poliser i yttre tjänst kan exempelvis 

kalla in förstärkning i form av piketen om det känner underläge mot en farlig 

gärningsman.9 Man jobbar både defensivt och offensivt. När piketen jobbar 

defensivt, söker man sig fram mycket sakta med syfte att lokalisera 

gärningsmannen, och därefter kommendera ut denne till en plats där han kan gripas. 

                                                
7  Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, , sid 5 
8 Mattias Wising, ”Mognad viktigare än muskler i piketen”, Svensk Polis, nr 9 november 2007 : 18-22 
9 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län,  sid. 3 
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När de jobbar offensivt tar de sig snabbt in i det utrymme där gärningsmannen 

befinner sig och griper honom direkt där.10 

 

2.1.2 Underrättelsestyrt arbete mot grovt kriminella  

Piketen arbetar här i samarbete med olika KUT-rotlar, kommissioner och 

utredningsrotlar vilket ger ett gott resultat med många gripna. Arbetsuppgiften 

handlar främst om att aktivt leta efter efterlysta som kan antas vara farliga. Poliserna 

arbetar antingen uniformerat eller civilt och eftersöker den eller de som skall gripas 

eller omhändertas.11 

 

2.1.3 Särskild polistaktik (SPT) 

Piketpoliserna är utbildade i särskild polistaktik och har som uppgift att de vid 

demonstrationer och idrottsevenemang, där det finns risk för allvarliga 

ordningsstörningar, bemanna en insatsavdelning.12 Detta är i Stockholm inte längre 

lika aktuellt som tidigare eftersom många poliser i yttre tjänst numer även de har 

SPT-utbildning och piketens hjälp inte behövs i samma utsträckning.13 

 

2.1.4 Eskorter 

När det vid eskorter föreligger en förhöjd hotbild är det piketen som genomför 

eskorterna, både vid transporter av värde och personer. Det kan exempelvis handla 

om transport av läkemedel eller vapen, saker som är av stort värde. Det kan också 

vara en persontransport av en intagen på kriminalvårdsanstalt då man misstänker ett 

fritagande eller att det finns ett dödshot mot personen som ska eskorteras. 

Eskorterna kan också handla om VIP-eskorter såsom stadsbesök då det kan finnas 

en hotbild mot besöket.14 

                                                
10 Piketinsatser, operativa avdelningen, Stockholm län,  
11 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, sid. 4 
12 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, sid. 4 
13 Polismyndigeten i Stockholms län, Christer Brigersson, Enhetschef Piketenheten 
14 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, sid. 4 
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2.1.5 Räddningstjänst 

Piketen utför eftersök av försvunna personer, där de har utbildning och är väl 

sammantränade för sök i olämplig terräng. De finns också som resurs vid större 

olyckor eller bränder.15 I varje piketgrupp ingår det en sjukvårdare som fått speciell 

utbildning för det arbete han ska göra. Sjukvårdaren har exempelvis delegation på 

morfin och att sätta dropp, detta för att en skadad person ska få akut hjälp vid lägen 

där en ambulans inte kan få komma fram pga. säkerhetsskäl eller när en kollega blir 

skadad under arbetet.  

 

2.2 Förhandlargruppen –en del av piketen 

Förhandlargruppen tillhör piketenheten och bildades 1997. Den är till för 

krissituationer inom polismyndigheten i Stockholms län och är en del av den totala 

polisinsatsen. Rädda liv är den grundläggande arbetsuppgiften. I dag består 

förhandlargruppen med ca 25 stycken förhandlare. Gruppen består av lika många 

män som kvinnor och skall finnas i beredskap året om, dygnet runt.  Förhandlarna 

används framför allt vid gisslansituationer, offersituationer, barrikaderande 

situationer, självmordskandidater, gripande av farlig peson, psykiskt sjuka samt 

kidnappning/utpressning eller när det annars bedöms som lämpligt. Ca 50 % av 

förhandlarnas uppdrag består av självmordsärenden. 2006 hade gruppen ca 90 

stycken förhandlings uppdrag.16 Eftersom förhandlar gruppen är integrerad med 

piketen är det rutin att i samband med att piketen skickas till en insats också ta med 

en förhandlare till plats. Detta gör att de i ett tidigt skede kan inleda förhandling om 

detta anses lämpligt. Förhandlarna har nyckelroller i det taktiska upplägget piketen 

har, eftersom grundtanken vid farliga situationer är att jobba defensivt. 17 

                                                
15 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län sid. 4 
16 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, sid. 6 
17 Piketinsatser (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län, operativa enheten)  intrapolis 
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2.3  Ambassadsektionen – en del av piketen 

Sedan 1996 har ambassadsektionen tillhört piketenheten. Sektionen ansvarar för 

bevakningen av utländska ambassader, residens och även vissa internationella 

organisationer. Vid dessa platser bedriver de även skyddsspaning och 

informationshämtning. Vid statsbesök och andra officiella arrangemang sköter 

ambassadsektionen inre bevakning. Sektionen kan även vara en stödresurs till 

ingripande verksamheten i Stockholms län.18 

 

                                                
18 Piketpolisen - en del av operativa avdelningen, Polismyndigheten i Stockholms län, sid. 7 
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3  Resultat 

3.1 Rekryteringen 

Piketen har vanligtvis en rekrytering per år, processen tar ca 3-4 månader i och med 

urval och olika tester. Det kan tyckas vara en ganska lång tid men piketen är nöjda 

med förfarandet och tycker det fungerar bra. Hur det arbetar har växt fram under 

åren och nu fungerar det bra som helhet. Personerna som håller i rekryteringen är 

piketpoliser som roterar på detta uppdrag och gruppen brukar bestå av fyra st 

piketpoliser.19 

När en ny rekryterings omgång startar annonserar piketen ut lediga jobb på det 

nationella polisnätet. Piketen går även ut med riktade brev till personer som de fått 

rekommendationer om och som kan anses vara lämplig som piketpolis. 

Rekommendationerna kommer ifrån personer inom polisorganisationen som piketen 

vet har kunskap om enhetens arbete. Den som vill och uppnår formkravet kan söka 

till piketen.20 
 

 ”Du bör som sökande: 

Ha arbetat som polisassistent, i yttre tjänst, i minst 2 år. Om den sökande uppnått mogen 

levnadsålder och har tidigare erfarenhet av krisarbete eller för Piketen annan värdefull 

kunskap/erfarenhet kan man komma i fråga för test innan ovan är uppfyllt.”21 

 

 

Under hela rekryteringsprocessen håller sig rekryterarna till en kravprofil som 

arbetats fram genom åren, kravprofilen innehåller olika egenskaper som piketen 

tycker är viktiga och som ska särskilt beaktas under rekryteringen. Kravprofilen 

faller de tillbaka på under hela processen och varje egenskap har i sig olika punkter 

som följs upp beroende på hur rekryterarna upplever personen. Dessa punkter håller 

piketen för sig själva för att ingen ska kunna förbereda sig allt för mycket innan 

intervjuer och försöka fundera ut ”rätt svar”. Följande egenskaper finns med i 

Kravprofilen: 

* personlig mognad  

                                                
19 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
20 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
21 Piketen, Polismyndigheten Stockholms län 
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* ansvarskännande 

* socialförmåga  

* ödmjuk 

* fungera i grupp 

* stresstolerant  

* motiverad  

* handlingsförmåga och omdöme 

* god fysik22 

  

Alla sökande som uppnår formkraven kallas till fysiska test och vapen prov. Dessa 

prov håller piketen i. De fysiska testerna innehåller följande moment: 

 

• Chins med 25 kg vikt påslag 

• Dips med 25 kg vikt påslag  

• Sitt-ups i någon form (bålstabilitet)  

• Armhävningar (uthållighetsstyrka) 

• Harres test (smidighetstest)  

• Konditionstest- bip test  

• Hinderbana, tjänsteliknande situation. 23 

 

Vid samma tillfälle som de fysiska testerna utförs testas också den sökande i 

vapenhantering. Vapentestet är för att se hur personen handskas med sitt vapen, 

vilken nivå man befinner sig på samt vad personen kan tänkas ha för 

utvecklingsmöjlighet i sin skjutning. De fysiska testerna samt vapenhanteringen är 

uppbyggda för att vara så tjänsteliknande som möjligt. Under dagen ser man på 

helheten av personens presterande, det finns inga uppsatta krav på antal repetitioner 

på de olika styrketesterna. De som uppnår den nivå som piketen kräver på den 

fysiska delen och vapen delen går vidare till intervjuer, dessa intervjuer är 

uppdelade i två delar. Det börjar vanligtvis med en intervju hos piketen. Här utgår 

rekryterarna från en intervjumall som bygger på kravprofilen, för att alla skall ha 

samma förutsättningar ställs samma frågor till alla men det finns även utrymme för 
                                                
22  Vill du bli en av oss? (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län) Intrapolis 
23 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län. 
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mer individuella frågor. Frågorna som ställs byts ut med jämna mellanrum för att 

tidigare sökande inte skall ha ett annat ingångsläge än en som söker för första 

gången. Efter piketens intervju går de personer som rekryterarna finner lämpliga 

vidare till en intervju där ett externt företag håller en intervju. Även denna intervju 

utgår från kravprofilen men eftersom detta företag är inriktat på att hålla intervjuer 

så ser de lite annorlunda ut och är längre. Piketen tycker att intervjuerna som 

företaget håller ger dem mycket. Intervjuarna är professionella och ser saker som 

inte piketen själva gör. 

 

 Efter intervjuerna sker ytterligare ett urval där de personer som rekryterarna finner 

lämpliga går vidare till arbetsprov veckan. Denna består av många olika moment där 

den sökande testas även här mot kravprofilen men med andra omständigheter än 

tidigare. Det är högt tempo med lite sömn och mat för att se den sökandes reaktioner 

på detta. Där tittar de på personens egenskaper både individuellt och i grupp. 

Målsättningen med arbetsprovsveckan är att alla ska bli godkända men det händer 

att någon ramlar bort även där. Fobitester kommer även in under denna vecka. 

 

 När arbetsprovsveckan är färdig så fortsätter processen med några såkallade 

processdagar där Försvarets UGL (utveckling, grupp och ledarskap) utbildning är i 

fokus. Handledare utifrån har hand om denna del och även här utgår de från 

kravprofilen och kollar de sökandes förmåga att fungera i grupp. De sökande som 

sen gått igenom alla dessa steg med godkänt resultat blir antagna till 

grundutbildningen som pågår under ca 14 veckor. Piketen anställer sedan de som 

genomgått grundutbildningen med godkänt resultat.24 

 

När rekryteringen är färdig och de antagna har genomgått processdagarna så inleds 

grundutbildningen som pågår i ca 14 veckor. Målet för grundutbildningen är att 

poliserna ska uppnå grundkompetens i att tjänstgöra som piketpolis. Efter att 

grundutbildningen är genomgången blir personen behörig att söka tjänst som 

piketpolis. Placeringen är tidsbegränsad till sex år där det finns möjlighet till 

förlängning. Det tar ca två år att känna sig säker på alla kompetenser som 

                                                
24 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län. 
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tillhandahålls inom piketen och idag beräknas att en piketpolis efter fem år har som 

störst erfarenhet och kompetens.25 

 

3.1.1 Rekryteringen våren 2007  

Sökande till piketen har minskat de senaste åren, våren 2007 var det 61 stycken 

sökande till piketen i Stockholm. Piketen försöker därför öka intresset bland både 

kvinnor och män att söka sig till enheten. De flesta sökande är från Stockholms län 

men det är fullt möjligt att söka sig till piketen i Stockholm oberoende hemstad. Av 

de sökande under våren 2007 uppfyllde inte fem stycken av dessa de formella 

kraven. 53 stycken av de sökande kom vidare till de fysiska testerna och vapen 

provet. När dessa test var genomförda gick 31 stycken vidare till intervjuerna. Till 

arbetsprovet kom 22 stycken av de sökande och det försvann 10 stycken av de 

sökande löpande under denna vecka. Målsättningen är att alla som kommer till 

arbetsveckan skall bli godkända. Under U.G.L- utbildningen händer det också att 

sökande inte blir godkända och kan då inte få fortsätta till grundutbildningen. 2007 

var det 11 stycken som blev godkända genom hela rekryteringsprocessen och kunde 

påbörja grundutbildningen.  

Under 2007 sökomgång var det tre stycken kvinnliga sökande. Det är först under de 

senaste tre-fyra åren som det har varit några kvinnliga sökande till piketen och det 

brukar ligga runt tre-fem stycken.26 

 

3.2 Frånvaro av kvinnor  

Enligt piketen söker sig få kvinnor till enheten. På fråga om vad det är som gör att 

kvinnor har svårt för att ta sig vidare i rekryteringen så är det svårt att få ett direkt 

svar. De kvinnor som varit del av processen har inte tagit sig vidare från de fysiska 

testerna och vapenprovet. Varför det är svårt att gå vidare från de första testerna är 

något som vi inte fått ta del av, det som händer under rekryteringen är något som är 

står mellan rekryteringsansvariga samt de sökande.27 Ointresse för enheten är också 

en orsak till kvinnornas frånvaro, varför vet man inte. Det har visat sig från samtal 

                                                
25 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
26 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län. 
27 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
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med de kvinnor som är med i Q-projektet att det finns en viss okunskap om piketens 

arbetsuppgifter. Många tror att verksamheten fungerar som den gjorde förr då 

turerna åkte runt i piketbussarna och fungerade som en extra resurs till 

ordningspoliserna. Riktigt så fungerar det inte nu, det finns många arbetsuppgifter 

som piketpolis vilket betyder att man måste ha en bredd på dem som arbetar där. 

Alla har olika förutsättningar och egenskaper vilket gör att vi passar bättre till vissa 

uppgifter och mindre bra till andra. Det är mycket det som gör att piketen vill ha in 

kvinnor till enheten, de vill öka bredden.28 

                                                
28 Rekryteringsansvarig, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
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3.3 Q-projektet 

I dag finns det inga kvinnliga piketpoliser i landet men Stockholmspolisen vill ändra 

på det och går i täten för att öka mångfalden inom landets piketstyrkor. Detta gör de 

genom att starta ett mångfaldsprojekt som pågår under fyra månader.29 

 

Starten till projekten började för ca fem år sedan när polisen började titta på varför 

kvinnor inte söker sig till piketen samtidigt undersöktes de olika testerna, hur de 

fungerade och hur de var uppbyggda. Under den här tiden så fanns kvinnor på 

piketen genom växeltjänstgöring som pågick under tre-fyra veckor men kvinnorna 

sökte sig aldrig till enheten efter det utan gick tillbaka till sin ursprungliga placering. 

Polisen i Stockholm tog hjälp av en person på försvarsmakten som sysslar med 

mångfaldsfrågor, hon satte ihop en enkät som skickades ut till kvinnliga poliser. 

Enkäten visade att kvinnor inte alls var intresserade av att söka till piketen. Det 

handlade inte om rekryteringen i sig utan snarare ointresse för enheten.30  

 Under 2006 sattes en arbetsgrupp ihop för att studera projektdirektiven och fundera 

över hur projektmålen ska uppnås. Gruppen kom fram till att enheten ska ha en 

kravprofil som är anpassad till verksamheten och denna ska vara densamma för alla 

som rekryteras. Gruppen diskuterade kvotering, positiv särbehandling, egen 

kvinnlig- och gemensam rekrytering. De kom fram till att de kvinnor som anställs 

hos piketen kommer att bli mycket uppmärksammade och det gör att det blir viktigt 

att dessa kvinnor kan hävda att de blev anställda genom sin kompetens och inte pga. 

kön. Gruppen kom också fram till att projektets fokus ska ligga på hur kvinnorna 

ska uppfylla kravprofilen. 31 

 Tio intresserade kvinnor erbjöds en fyra månader lång utbildning, dessa kvinnor 

hittades genom att piketen annonserade samt att några kvinnor kontaktades efter det 

att de rekommenderats av andra. Piketen fick in 29 ansökningar varav 25 av dessa 

kom från Polismyndigheten i Stockholms län. När det sedan gjordes ett urval var det 

motivation samt förmåga dom var utslagsgivande. De flesta av tjejerna som antogs 

                                                
29 Carina Skagerlind, ”Satsning för fler kvinnor i piketen” Sambandet, nr 4, september 2007: 26- 27 
30 Projektledare Q-projektet, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
31 Hellqvist, Conny, Dokument Projekt Q, Polismyndigheten i Stockholms län 
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har någon form av idrottsbakgrund på en relativt hög nationell nivå. Kvinnorna är 

mellan 26-38 år och har 5-11 tjänsteår i ryggen. 32 

 Projektet går ut på att kvinnorna ska bli mer konkurrenskraftiga under rekryteringen 

och förbättra sin egen fysiska samt psykiska förmåga på testerna. De moment som 

behandlas under projektet är fysik, mental träning, vapenhantering, bilkörning, 

taktisk utbildning, tränings metodik (personlig träning samt kosthållning) och 

ledarskap. Under en vecka i slutet på utbildningen utsätts tjejerna för otrolig psykisk 

stress och press och där de också får begränsat med sömn och mat. Detta för att se  

hur tjejerna reagerar under stress och hur väl de samarbetar. Tjejerna får i och med 

detta känna på hur arbetsprovet kan gå till i rekryteringsprocessen. Alla moment är 

kopplade till kravprofilen. Största krutet ligger på de mjuka delarna såsom personlig 

mognad, stresstålighet och ansvarskännande.  

 
 ”- Att ha en god fysik är också viktigt men inte det mest utslagsgivande.”33 

  

 

Ansvarig för projektet, menar att alla tjejerna kommer att söka till piketen efter att 

utbildningen avslutats, några kanske till och med till den omgången som startar nu 

trots att de inte är färdiga med utbildningen. Han hoppas och tror att några av dem 

kommer att komma in och att det ger en positiv effekt så att fler kvinnor söker sig 

till enheten. Något mer projekt är inte planerat utan piketen hoppas att den 

(förhoppningsvis) positiva effekten ska sprida sig och att tjejerna som medverkar nu 

kan inspirera andra kvinnor.34 

  Redan som aspirant finns möjlighet komma till piketen några veckor för en 

praktiktjänstgöring men även senare kan tjejer ansöka att få vara hos piketen under 

åtta veckor. Detta är något som distrikten inte kan neka tjejerna, vilket ses som 

positivt. Hansson menar att det på många håll finns en viss okunskap om piketens 

arbete. Många kopplar det till fysik och stora starka karlar men det är inte alls så de 

jobbar. Alldeles för mycket fokus riktas mot det fysiska men på piketen letar de 

egentligen efter ”rätt skalle” och det behöver inte betyda att den skallen sitter på en 

110kg man. I Stockholm har piketen blivit allt mer specialiserade, de finns inte alls 

                                                
32 Projektledare Q-projektet, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
33 Christer Birgersson, enhetschef piketenheten Stockholm 
34 Projektledare Q-projektet, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
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med ute på den operativa sidan i samma utsträckning som förut utan arbetar mycket 

civilt och utvecklas mer och mer åt det hållet. Detta gör att det behövs mer bredd 

inom enheten.35 

 

3.4 Tjejer platsar i piketen 

I Skåne frågade sig både ledningen och piketen varför det inte var några kvinnor 

som sökte sig till piketenheten. Att ”bara” informera om verksamheten räckte 

tydligen inte så under hösten 2005 gjorde piketen i Skåne en liten satsning på 

kvinnor. Från ledningen kom önskemål om en specifik utbildning för enbart 

kvinnor. En utbildning på två veckor utfördes, där tio kvinnor fick prova på hur det 

är att jobba som piketpolis.36 Tanken var att oavsett var kvinnorna hade sin 

ordinarietjänst så skulle utbildningen bli kompetenshöjande för dem. Samtidigt 

hoppades ledningen att det skulle skapa ett intresse att senare söka sig till piketen.37 

 Information om utbildningen las ut på intranätet och de fick 24 sökande. Senare 

togs tio sökande ut som tillsammans representerade de olika distrikten i länet. 

Utbildningen utfördes med hjälp av tio instruktörer samt en utbildningsansvarig, på 

enheten.38 

Utbildningen startades med temautvecklingsdagar som gick ut på att deltagarna 

skulle få en ökad självkännedom, få förståelse för grupprocesser samt hur personen 

själv blir effektiv i en grupp. Dessa tre dagar ser likadana ut för piketens 

grundutbildning. Därefter följde sju dagar med utbildning och övning i specifika 

arbetsuppgifter såsom vapenutbildning och fordonsutbildning. Veckan avslutades 

med att deltagarna fick göra det fysiska antagningsprovet, syftet med det var att 

deltagarna skulle få en chans att prova på det samt att se vad de klarar av och vad de 

eventuellt behöver öva på.39 

En utvärdering av utbildningen gjordes av två psykologstudenter som senare 

redovisades för piketens ledning. Utvärderingen visade ett positiv resultat i den 

meningen att utbildningen var lyckad och att engagemanget och mottagandet från 

                                                
35 Projektledare Q-projektet, Piketenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 
36 Ingrid Söderberg, Tjejer platsar i piketen, (Skåne: Polismyndigheten Skåne)  Intrapolis, s.1 
37 Therese Andersson Larsson, Ylva Edling, ”Att beträda deras mark”  Lunds: Lunds Universitet, 
Psykologiska institutionen,(2006). s.13 
38 Andersson Larsson och Edling ”Att beträda deras mark” s.13 
39Andersson Larsson och Edling ”Att beträda deras mark”   s. 13 
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instruktörer och piketens ledning var så stort. Deltagarnas uppfattning om 

möjligheterna till att söka sig till piketen ändrades under tidens gång från marginella 

till realistiska. Utvärderingen visade också att den största farhågan är att det blir så 

mycket fokus på den kvinna som hamnar i piketen. Eftersom piketen ses som en 

elitenhet i organisationen samt att den domineras av män gör att en kvinnas 

eventuella intresse för enheten väcker reaktioner. Allas blickar riktas mot den 

kvinna som blir antagen och den kvinnan får även finna sig i att bli en symbol för 

alla kvinnor inom polisyrket. En kvinnlig piketpolis måste med andra ord prestera 

dubbelt så bra än en manlig för att bli accepterad. En oro som också finns hos 

kvinnorna är att söka och sedan inte bli antagen. Genom att söka bryter kvinnan 

normen och skulle hon misslyckas med att ”beträda deras manliga mark” kan 

kvinnas goda rykte sättas på spel. Det är som sagt en mansdominerad arbetsplats 

och bara genom att söka som kvinna kan många manliga egon såras.40 

 

3.5 Kritisk granskning av resultatet  

Den information vi har baserat vår rapport på kommer mestadels från piketen vilket 

gör att vi besvarat våra frågeställningar med enbart piketens åsikter och inställning. 

Rapporten hade behövt åsikter från kvinnorna i Q-projektet, för att få en bredare 

bild av ämnet. 

 

3.6 Resultatsammanfattning 

Rapporten har behandlat piketens rekryteringsprocess, vilken pågår under ca sex 

månader och innehåller många olika moment. Rapporten har också tagit upp varför 

det inte finns några kvinnor i piketen och vad enheten gör för att ändra på det. 

Ointresse för piketen är en orsak och detta försöker piketen ändra på med hjälp av 

Q-projektet. 

                                                
40 Ingrid Söderberg, Tjejer platsar i piketen, (Skåne: Polismyndigheten Skåne)  Intrapolis s: 1 
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4  Diskussion 

Polisens piketstyrka är en grupp poliser som har specialkompetens i framförallt 

taktik men även andra områden som kräver lite högre kompetens. Dess 

huvudsakliga uppgift är att ingripa i farliga situationer och/eller farliga miljöer. 

Deras grundutbildning sträcker sig över ca 14 veckor men när det sedan arbetar som 

piketpolis har de ca 20 % av arbetstiden avsatt för utbildning. Alla i gruppen har en 

specialkompetens eller uppgift såsom sjukvårdare, dörrforcerare eller prickskytt. Att 

arbeta som piketpolis kan många gånger vara både psykiskt- och fysikt påfrestande 

och man kan inte alltid veta vad det är som möter en på plats. Oftast handlar det om 

förhandlarsituationer där någon är psykiskt instabil och är på väg att ta sitt liv. Vid 

dessa tillfällen tar piketstyrkan som tidigare nämnts hjälp av förhandlare men det är 

trots det viktigt att poliserna är psykiskt förberedda och vet hur de själva fungerar 

under liknande situationer. En annan gång ska de gripa en tungt kriminellt belastad 

person och då kan poliserna utsättas för en annan typ av psykisk stress. Gripandet 

kan också innebära att det krävs en viss fysisk styrka pga. en dörr måste slås in.  

 Dessa situationer vill piketen att poliserna ska vara förberedda på men även att de 

själva är medvetna om hur de reagerar på olika typer av stress. Under rekryteringen 

har piketen därför valt att utsätta personerna för olika typer av stressade situationer 

samt olika fobitest. Att arbeta som piketpolis kräver en hel del som person och 

rekryterarna tycker därför att dessa tester är befogade. Även de fysiska testerna har 

enheten försökt att anpassa så att de olika momenten liknar situationer som 

piketpolisen kan utsättas för. Chins med 25 kg påslag kan exempelvis jämföras med 

att det händer att en polis måste dra sig upp igenom ett fönster med full utrustning. 

Då vill de sig att alla kan klara av detta och att alla känner att de kan lita på alla i 

gruppen.  

Rekryteringen handlar också mycket om teambildning och att personerna som testas 

fungerar bra tillsammans med andra både till vardags och i pressade situationer. Hos 

piketen är personens mognad viktig och hur han/hon fungerar med andra, 

ansvarskännande, motivationsförmåga och omdöme. Det är de mjuka delarna de 

sätter fokus på och inte det fysiska, visst är det viktig att en piketpolis kan klara av 

sitt arbete rent fysiskt som vi tidigare nämnde men är han/hon inte en teamplayer 

och inte har rätt attityd så är personen inte intressant för piketen. Under hela 
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rekryteringsprocessen tas detta i aktning och det är dessa faktorer som i slutet är 

avgörande.  

 Vid samtal med berörda personer på piketen fick vi fram att den största anledningen 

till att det inte finns några kvinnor hos dem är att det inte är speciellt många som 

söker sig dit. Varför vet man inte riktigt men hos kvinnorna som är med i Q-

projektet har det framkommit att det finns en del okunskap vad det gäller piketens 

arbetsuppgifter. De flesta tror (både män och kvinnor) att piketen handlar mest om 

två meters män på hundra pannor som ska brottas och slå in dörrar men så är som 

sagt inte fallet. Kvinnor har även en viss respekt för rekryteringsprocessen, inte bara 

den fysiska delen utan även den avslutande arbetsprovveckan då man utsätts för hög 

stress och press. Detta jobbar ledarna med under projektet så att kvinnorna ska vara 

förberedda på det som kommer eller ha vetskap om hur de själv fungerar under 

liknande förhållanden. En annan anledning till att kvinnor inte finns med är att de 

inte är tillräckligt konkurrenskraftiga så de försvinner under fysik och vapen prov. 

Varför de gör det har vi inte riktigt fått svar på men kvinnor har redan från början 

betydligt svårare än män att klara de fysiska testerna. Kvinnor har inte samma 

fysiska kapacitet som män och det är inte så mycket man kan göra någonting åt. 

Dock är testerna genomförbara om den som ska söka tränar rätt enligt piketen. 

Kvinnorna i projektet jobbar mycket med sin fysiska kapacitet och har alla fått 

personliga träningsprogram. Allt detta för att piketen har som mål att alla ska söka 

sig till piketen och att åtminstone tre-fem tar sig in. Projektledaren tror att tjejerna 

har minst lika mycket att komma med jämfört med männen i de övriga momenten i 

rekryteringen det gäller bara att besegra det första hindret.  

 

Vid en närmare titt på piketens uppbyggnad och hur deras arbete fungerar så känns 

rekryteringsförfarandet relevant till vad som komma skall. Utbildning och 

rekrytering kostar mycket pengar och enheten vill verkligen veta att de hittat rätt 

man eller kvinna. Att enheten har svårt att rekrytera kvinnor är inte så lätt att råda 

bot på. Q-projektet är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att det inte tar slut där. De 

finns troligtvis fler kvinnor än de tio som fått chansen nu som mycket väl skulle 

vara rätt person på rätt plats. Det gäller bara att hitta dem. Hur enheten ska göra det 

är kanske nästa steg att ta. Genom att fråga sig fram som de gjorde till projektet är 
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ett bra sätt att få tag på fler intresserade och aktuella kvinnor. Att det finns personer 

runt dessa kvinnor som puschar dem att ta steget.  

Piketen i Stockholm är väldigt positiva till Q-projektet och hoppas att det ska bära 

frukt på ett sätt som gör att fler kvinnor söker sig till enheten. De är också mycket 

hoppfulla till att det kommer vara någon av de tio kvinnorna som tar sig in. Som 

rapporten tidigare nämnt så har en piketpolis många olika arbetsuppgifter. Alla 

personer har olika förutsättningar och tidigare erfarenheter som gör att de passar 

bättre till en uppgift än någon annan, det är så världen ser ut även utanför 

polismyndighetens portar.  

Q-projektet känns som en ordentlig och seriös satsning som verkligen kan komma 

att visa bra resultat. Projektet satsar fullt ut och ledarna vill verkligen att de här 

kvinnorna ska utvecklas och komma framåt i sin poliskarriär. Genom att inte bara se 

vad de kan åstadkomma med individerna utan också titta på vad som kan ändras i 

själva arbetsmiljön har man kommit en god bit på väg. Detta genom att ordna med 

lättare västar som passar kvinnor bättre, kängor som passar, helt enkelt en utrustning 

som är bättre anpassad för kvinnor. 

Det kanske inte bara är arbetsmiljön och arbetsuppgifterna som är orsaken till att så 

få kvinnor söker sig till enheten. De flesta som tjänstgör hos piketen är över 30 år 

och tjänstgöringen sträcker sig över 6 år. Som kvinna är det ofta i den åldern som 

barn och familj blir aktuellt vilket i sig gör att kvinnan blir borta från arbetet i minst 

ett år. Detta kan bli ett problem både för kvinnan och för arbetsgivaren, vilket i sin 

tur gör att kvinnor inte väljer att satsa på ett jobb som piketpolis.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Vi tycker att polismyndigheten i Stockholm tagit ett steg i rätt riktning i och med Q-

projektet, enligt projektledaren så har man inom projektet inte bara tittat på 

individerna utan även utrustningen och förändrat den till viss del. Vi anser att från 

RPS sida även skulle börja se över vapenutrustningen. Som vi har förstått från 

studiebesöket så går det att minska tjänsteutrustningen betydligt genom att se över 

vapnen. Det är ingenting som piketen kan göra själva utan det måste ske utredningar 

innan polisen kan byta ut något vapen. Vårt förslag är att RPS kan börja titta över 

alla polisers utrustning, om det finns ett alternativ som gör arbetsmiljön lättare så 

borde det vara av intresse för arbetsgivaren. Vi tycker att det är onödigt poliserna 

ska springa runt med 25 kg utrustning när möjligheten till 17 kg finns. 

 

Enligt uppgifter från piketen så har de problem att rekrytera poliser överhuvudtaget 

inte bara kvinnor. Enhetschefen säger att arbetet som piketen gör inte längre är 

intressant för nya unga poliser, de vill istället göra chefskarriärer. Det kanske är en 

orsak, en annan är att många (som tidigare nämnts) tror att piket poliser ska vara 

stora och starka och arbete går ut på att brottas med brottslingar mest hela tiden. 

Som förslag har vi att piketen kommer ut och informerar om sitt arbete till alla 

polisstudenter. Det finns intresse på skolorna men det finns också mycket myter om 

piketen. 

Det kanske är så att attityderna på stationerna måste ändras. Uppfattningen vi har 

fått, efter samtal med berörda personer på piketen men också under våra sao-veckor, 

är att det fortfarande finns de som tycker att kvinnor inte hör hemma på sin 

polisstation och ännu mindre hos piketpolisen. Att de sådana attityder fortfarande 

existerar under 2000-talet tycker vi är sorligt. Vad man ska göra åt attityderna är 

dock svårt att svara på. Personers uppfattning och fördomar om saker och ting 

förändras inte över en natt utan det gäller att prata om dem och jobba med dem för 

att få en förändring.  

 

 



Rapport nr. 466 

 22 

2007-11-30 

 

Referenser 

Forskningsrapport 
Therese Andersson Larsson, Ylva Edling, ”Att beträda deras mark”  Lunds: Lunds 
Universitet, Psykologiska institutionen,(2006).   

Dahlgren, J. Kvinnor i polistjänst. Umeå: Umeå Universitet, Historiska 
institutionen, 2007.  

Tidningar 
Anna Hjorth, ”Från syster till kollega” Polistidningen, nr 6, oktober 2007: 14-17 
 
Carina Skagerlind, ”Satsning för fler kvinnor i piketen” Sambandet, nr 4, september 
2007: 26- 27 

Mattias Wising, ”Mognad viktigare än muskler i piketen”, Svensk Polis nr 9 
november 2007 : 18-22 
 

Elektronisktdokument  
Conny Hellqvist, Projekt Q (Stockholm: polismyndigheten i Stockholms län, 2007-
03-16), Intrapolis. 
 
Ingrid Söderberg, Tjejer platsar i piketen, (Skåne: Polismyndigheten Skåne)  
Intrapolis: 
http://ps.intrapolis.police.se/intra/util/nodeid=21431&pageversion=1.jsp?articleid=2
0... hämtad: 2007-09-11 
 
Vill du bli en av oss? (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län) Intrapolis:  
http://ps.intrapolis.police.se/intra/util/nodeid=21431&pageversion=1.jsp?articleid=1
0... Hämtad: 2007-11-05 
 

Piketpolisen- en del av operativa avdelningen (Stockholm: polismyndigheten i 
Stockholms län), www.stockholm.polisen.se 
 
 
Piketinsatser (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län, operativa enheten)  
intrapolis: 
hhtp://ps.intrapolis.police.se/intra/util/nodeid=21431&pageversion=1.jsp?articleid=
17… Hämtad: 2007-11-05 
 
 
Strategidokument 2006- 2008, (Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län- 
piketenheten 2006-12-07) Intrapolis 



Rapport nr. 466 

 23 

2007-11-30 

 
 
Piketenheten i Stockholm, studiebesök 
Enhets chef Christer Birgersson, samtal med  
Rekryteringsansvarig, samtal med  
Projektledare för Q-projektet, samtal med 


