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Abstract 

Vi har valt att belysa den svenska och norska polisutbildningens skillnader och likheter 

beträffande antagningskraven och hur respektive skola följer upp studenternas fysiska 

kapacitet. Även ta reda på vad den norska och den svenska polisutbildningen innehåller för att 

få en bättre inblick länderna emellan. 

 

Norge och Sverige ligger oerhört nära varandra och länderna i sig är ganska lika, men att bli 

polis i vardera land skiljer sig åt. Antagningskraven som finns till de båda skolorna förutsätter 

god fysisk kapacitet i båda länderna och skolorna verkar försöka bibehålla kapaciteten hos 

studenterna under utbildningen. Detta genom att ha examinerande tester. Testerna sker på 

olika sätt och vid olika många tillfällen på skolorna. 

 

Undersökningen har gett svar på de frågor vi ställt och även gett svar på att den avgörande 

skillanden mellan antagningskraven, länder emellan, knappast är av den betydelsegraden att 

någondera av länderna har så mycket att lära av den andra. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Båda skribenterna har en relation till Norge i olika former. En av oss har levt och arbetat i 

Norge medan den andra har levt nära dess gräns. Av denna anledning började vi reflektera 

över vilka skillnader det finns mellan den svenska och norska polismyndigheten. Genom att 

polisen i Norge är en av de få poliskårer i världen som i huvudsak uppträder obeväpnad, deras 

vapen förvaras på polisstationen eller i plomberad ask i polisbilen, reflekterade vi över vilka 

skillnader och likheter det finns mellan polishögskolornas utbildning i respektive land. Det 

finns naturligtvis mängder av jämförelser man kan göra mellan ländernas polisutbildning, 

men vi har valt att börja från början – med antagningskraven och hur de olika skolorna följer 

upp studenternas fysiska kapacitet. Vi har även valt att ge en överblick över utbildningarnas 

innehåll för att man ska få en inblick över hur de är uppbyggda.  

 

En bra grundträning är basen till all fysisk verksamhet, speciellt i polisyrket. En polismans 

fysiska form kan vara avgörande för deras egen säkerhet och även för andras. Den norska 

polishögskolan har som antagningskrav att de sökande genomföra fyra fysiska övningar, 

dessa övningar är även examinerade under utbildningen: löpning, bänkpress, chins, och 

längdhopp utan sats. Bakgrunden till varför det är just dessa övningar är en önskan om 

allsidighet, dvs att genom dessa fyra övningar tränas hela kroppen. Löpningen mäter 

uthålligheten, bänkpressen mäter maximal muskelstyrka, chins mäter uthållighet i musklerna 

och längdhopp utan sats mäter spänsten.1 Den sökande måste även genomföra ett simprov och 

under utbildningen examineras studenterna på livräddning pga. att polisen är oftast först på en 

olycksplats och därför förväntas det att de ska ha vissa baskunskaper när det gäller 

livräddning, förstahjälpen. Även de sökande på den svenska polishögskolan genomföra 

fysiska övningar: löpning, Harres test och ett styrkelyft, dvs lyfta en docka som väger 77 kg 

och släpa den 15 m. Det genomförs även slumpvis ett simprov. Under utbildningen 

                                                
1 Andreassen, Hans Petter m.fl. 2007,” Idrett ved PHS ”, opublicerat material.s.7 
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examineras studenterna i fysiska övningar: löpning, bänkpress, dips, chins, situps, knäböj, 

marklyft och livräddning.  

 

Anders Danielsson, regeringens generaldirektör som har till uppdrag av regeringen att lämna 

förslag på hur den svenska polisutbildningen bör reformeras förespråkar att polishögskolan 

blir en högskola i Sverige. Genom att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning vill 

Danielsson att de fysiska antagningskraven ska slopas: ”En viss kondition och styrka är 

tveklöst en förutsättning för att kunna arbeta inom polisens akutverksamhet. I dag genomförs 

före antagningen till polisutbildningen ett antal fysiska prov avseende exempelvis 

koordination, styrka, kondition och simning. Vår utgångspunkt är i stället att studenternas 

kondition och styrka kommer att visa sig under utbildningens gång. För det fall en student har 

sådana brister när det gäller kondition eller styrka att han eller hon inte klarar de fysiska 

momenten i utbildningen kommer studenten att underkännas. En svaghet med de fysiska krav 

som ställs upp i dag är att de enbart gäller som krav för antagning till polisutbildningen. 

Varken senare under utbildningen eller i den framtida anställningen sker någon egentlig 

kontroll av polisernas fysiska förmåga. De fysiska proven säger därför mycket litet om den 

allmänna fysiska standarden hos dagens poliser. Vi menar därför att man på goda grunder 

kan ifrågasätta de fysiska proven i dess nuvarande form som ett tillträdeskrav för 

polisutbildningen.”2  

 

Dilemmat i Sverige är att vi både vill ha fysiskt hel presterade poliser, samt att vi vill ha kön, 

genus och etnisk mångfald. ”Att skapa en poliskår som på ett bättre sätt än i dag kan spegla 

befolkningen i fråga om kön och etniskt mångfald är en fråga både för arbetsgivaren och för 

en utbildningsanordnare... Även de framtida utbildningsanordnarna har ett ansvar för att 

främja jämställdhet och etniskt mångfald bland studenterna och att skapa en utbildningsmiljö 

som främjar studenter med olika bakgrund. ”3 

  

 

 

  

  
                                                
2 Danielsson, Anders, 2008, ”Framtidens polis ” SOU 2008:39 s.127. 
3 Danielsson, Anders, 2008, ”Framtidens polis ” SOU 2008:39 s.111.  
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att belysa den svenska och norska polisutbildningens skillnader och 

likheter beträffande antagningskraven och hur respektive skola följer upp studenternas fysiska 

kapacitet. Även granska vad den norska och den svenska polisutbildningen innehåller för att 

få en bättre inblick länderna emellan. 

 

1.3 Frågeställningar   

• Vilka är skillnader/likheter i antagningskraven mellan den svenska och norska 

polishögskoleutbildningen? 

• Hur följer skolorna upp studenternas fysiska kapacitet?  

• Vad innehåller respektive lands polisutbildning? 

  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att hålla oss till skillnaderna mellan antagningskraven och innehållet i respektive 

länders polishögskolor. Detta för att arbetet i sig inte ska vara alltför stort och vi har en 

tidsbegränsning för skrivandet.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att använda oss av Internetkällor och litteraturstudier. Fakta om den svenska 

polisutbildningen har till största delen inhämtats från den svenska polisens egna hemsida på 

internet. 

 

Fakta om den norska polisutbildningen har till största delen inhämtats från polishögskolans 

hemsida i Oslo och ett kompendium som blivit tillsänt oss från den norska polishögskolan. Vi 

har även granskat dokument som beskriver hur och varför det finns fysiska tester. Vi har, 
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under arbetets gång, hållit en mailkontakt med Anne-Marie Kveli, seniorrådgivare till rektorns 

stab på den norska polishögskolan. 

 

 

 

 
 
3. Resultat  
 

3.1 Norge/Sverige 
3.1.1 Bakgrund till den norska polishögskolan 

Norge har en enhetlig, regionalt organiserad, statlig polis, som samtidigt är åklagarmyndighet. 

Polisverksamheten utövas huvudsakligen inom 27 polisdistrikt. 4 Norge har två polishögskolor 

och den första skolan startades i Oslo år 1992. Den andra skolan startades fem år senare, år 

1997, i Bodö i norra Norge. Det var 1889 sökande till polisutbildningen år 2007, var av 432 

studenter togs in, 262 st i Oslo och 190 st i Bodö. Av dessa studenter var det 37 % som var 

kvinnor.5 Under hela utbildningen läser studenterna 45 poäng polisrelaterade ämnen, 30 

poäng juridik, 30 poäng samhällsvetenskapliga ämnen och språk och de skriver ett 

fördjupningsarbete på 6 poäng.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  

Till skillnad från den svenska polisutbildningen ger den norska utbildningen högskolepoäng. 

Den största anledningen till detta är att det norska Justite- och polisdepartementet beslutade 

att polisutbildningen skulle göras om och utvecklas till en högskoleutbildning.7 Enligt 

politiska dokument om högre utbildning ska utbildningen för yrken som blir karaktäriserade 

som ”krävande” ligga på högskolenivå och polisyrket anses vara ett sådant yrke.8 Det 

självklara målet var att utbildningen skulle ligga på samma nivå som utbildningen för 

jämförbara yrkesgrupper. Detta skedde efter att de första studenterna började 

polisutbildningen hösten 1992 och det utarbetats en projektplan.9 1990 startades en 

projektgrupp som utarbetade planer för en övergång från att vara en ”myndighetsskola” (egna 

                                                
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Polis#Norge 16/4-08 
5 http://www.phs.no/Om-PHS/Fakta-og-tal/  11/3-08 
6 http://www.phs.no/Grunnutdanning/401/  5/4-08 
7 Anne-Marie Kveli, 030408 
8 http://www.phs.no/Om-PHS/Fakta-og-tal/Historie/  4/4-08 
9 Anne-Marie Kveli, 030408 
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skolor som har upprättats av offentliga myndigheter10) som polisskolan var, till att bli en 

högskola. 26 mars 1992 fastställde justitiedepartementet studieplanen för grundutbildningen 

och samma höst började den första kullen av studenter den 3-åriga högskoleutbildningen vid 

Polishögskolan. Våren 1993 utexaminerades den sista kullen från själva Polisskolan och en 

epok i Polisskolans historia var över och en ny tog sin början. 11 Från juni 2004 ger 

utbildningen en kandidatexamen, dvs ”en generell examen på högskolenivå12”. Samtidigt fick 

Polishögskolan ackreditering som högskola, d.v.s att högskolan själv kan bestämma vilka 

vidareutbildningar de vill ha. Hösten 2006 startades en 2-årig utbildning i polisvetenskap som 

leder till masterexamen. Hela denna utveckling har krävt ett hårt och målinriktat arbete med 

utbildningsplaner, ansökning av godkännande, evalueringar, insatser i forskning och 

utvecklingsprojekt.13   

3.1.2 Norges behörighetskrav 

• Norsk medborgare  

• Ostraffad 

• Körkort, behörighet B 

• Lägst 20 år 

• Bra simkunskaper 

• Grundläggande behörighet för högskolestudier. Minst en trea i genomsnittsbetyg i norska, 

skriftligt, eller motsvarande i det nya betygsystemet.      

• Bra hälsa, normalt färgseende och god synskärpa 

• Klarat de fysiska kraven14 

 
3.1.3 Sveriges behörighetskrav 

• Svenskt medborgarskap  

• Lämplig för polisyrket (personliga egenskaper och laglydnad)  

• Fylla lägst 20 år under antagningsåret  

• Körkort för bil (B-behörighet)  

• Normal fysisk förmåga. (Den sökande får inte lida av kroniska sjukdomar eller ha sådana 

belastnings- eller förslitningsskador som kan komma att försvåra dina möjligheter att fullgöra 

                                                
10 http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9309662  5/4-08 
11 http://www.phs.no/Om-PHS/Fakta-og-tal/Historie/  4/4-08 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kandidatexamen  15/2-08 
13 Anne-Marie Kveli, 030408 
14 http://www.phs.no/Velkommen-til-Politihogskolens-informasjonsportal/141/145/  8/2-02 
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polisyrket.) Exempel på kroniska sjukdomar är; diabetes som fordrar medicinering, psykiska 

sjukdomar så som schizofreni eller depression.  

• Simkunnighet ; ska bestå av att du är godkänd på 150 m bröstsim, 25 m ryggsim utan 

armtag, hämta en docka från 1,5 m djup genom dykning från vattenytan och sedan bogsera 

dockan 10 m. Detta kommer intygas av simlärare, badvakt eller militärt befäl och bifogas 

ansökan till polisutbildningen. 

• God synskärpa  

• Normalt färgseende  

• Fullgod hörsel  

 

Särskild behörighet gällande kunskap: 

• Svenska B  

• Historia A  

• Samhällskunskap A  

• Högskoleprov eller Högskole-/universitetspoäng15 

                                                                                                                                                  

3.1.4 Norges urvalsprocess 

Det allra första steget består i att personligen lämna in ansökningspapperna till en polisstation 

tillsamman med betyg, referenser och läkarintyg. I samband med att man lämnar in 

ansökningspapperna måste man även fylla i en hälsodeklaration. De sökande som uppfyller de 

formella kraven och har ett visst antal konkurrenspoäng blir kallade till uttagningstesterna. 

Dessa tester pågår i två dagar, var av första dagen består av fysiska tester och en 

läkarundersökning och den andra dagen består av en intervju med en rekryteringsansvarig. 

Men man får bara gå vidare till intervjun om man har klarat de fysiska testerna och blivit 

godkänd av läkaren.16  

 

De fysiska testerna är uppdelade i fyra huvuddelar och de sökande får poäng på varje del: 

• Styrka 

• Längdhopp utan sats 

• Kondition 

• Simning  

 

                                                
15 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8073&pageversion=1.jsp 5/2-08 
16 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Soknadsprosessen/  8/2-08 
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• Styrka - Testerna som utförs inom styrkedelen är 

bänkpress, chins och lyftprov. När det gäller chins 

så är det en skillnad mellan män och kvinnor i 

utförandet. Männen ska göra vanliga chins, dvs 

man hänger lodrätt med helt raka armar och drar 

upp sig så man får hakan över stången/bommen, 

medan kvinnorna hänger vågrätt med helt raka 

armar och med benen på en plint. De drar sig sedan upp så att bröstkorgen rör vid 

stången/bommens undersida.17 

 

Lyftprovet består av att den sökande ska släpa en docka som väger 78 kg. Man ska tekniskt 

riktigt lyft dockan och sedan släpa den 15 m utan tidsbegränsning.18  

 

• Länghopp utan sats – Sökande ska ta sats 

från en kant som är ca 1-2 cm ovanför 

landningsstället och sedan hoppa så långt 

han/hon kan.19  

 

• Kondition – Konditionstestet utförs i en 

gymnastiksal. Sökande springer på en utmarkerad löpsträckan i 10 min och på varje långsida 

finns ett hinder. På ena långsidan ska man lägga 

sig ned så att bröstkorgen tar i golvet och på den 

andra långsidan ska båda skulderbladen ta i 

golvet. Man får dock inte rulla sig upp från 

golvet. Lägsta kravet på män är 1221 m och på 

kvinnor 1101 m.20   

 

• Simning – Simprovet består av 75 m bröstsim och 25 m ryggsim, på ryggsimmet får 

armarna användas som hjälpmedel men de måste hela tiden befinna sig under vattenytan.21 

Även ett dyktest genomförs. Dyket sker från vattenytan på 1,5 m och på ett dyk ska den 

                                                
17 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/537/  9/2-08 
18 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/539/  9/2-08 
19 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/534/  9/2-08 
20 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/535/  9/2-08 
21 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/Svomming-/  10/2-08 
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sökande hämta upp två föremål som ligger med ca 4-6 m avstånd och utan att kroppen skär 

vattenytan.22   

 

Efter fem övningar måste de sökande uppnått en maxpoäng på 20 för att kunna gå vidare. Bra 

resultat på övningarna ger mindre poäng och man ska försöka ha så lite poäng som möjligt. 

Övningar som ger poäng är bänkpress, chins, längdhopp, löpning och simningen.23 När det 

gäller lyftprovet och dykningen så blir man godkänd eller ej. När det gäller styrkedelen får 

man max ha 10 poäng tillsammans på bänkpress och chins för att få gå vidare.24 

 

När testerna och intervjun är klar gör rekryteringsenheten en grundlig utvärdering av alla 

godkända sökande och väljer där efter ut dem som ska utgöra årets elever på polishögskolan.25 

 

3.1.5 Sveriges urvalsprocess 

En urvalsprocess görs för att de personliga egenskaperna som visar att en person är lämplig 

för yrket ska komma fram. Den här processen tar ca 7 månader och görs i 5 olika etapper.  

  

Etapp 1. Behörighetsgranskning 

När alla ansökningar kommit till registrering görs en behörighetsgranskning för att se om 

personen som sökt uppfyller de formella kraven.  

 

Etapp 2. Ett första samtal och svenskprov 

Är den sökande behörig blir man kallad till den lokala polismyndigheten man är folkbokförd 

och där får man göra ett svenskprov och ha ett samtal med de ansvariga.  

Under denna etapp kommer ansökan att granskas utifrån vissa punkter;  

• Fullständigt ifylld ansökan 

• Levandsbeskrivning  

• Gymnasiebetyg 

• Högskoleprov 

• Akademiska meriter  

• Arbetslivserfarenhet  

• Kroppskonstitution  
                                                
22 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/Dykking/   10/2-08 
23 Se bilaga 1. 
24 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Fysiske-tester/   12/2-08 
25 http://www.phs.no/Grunnutdanning/Soknadsprosessen/  12/2-08 
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• Vandel (av civil eller militär myndighet ådömda straff eller böter)  

• Språkkunskaper, förutom engelska  

• Övriga meriter 

Om man efter denna granskning, svenskprov och ett första samtal bedöms som lämplig, blir 

man kallad till fysiska prov. 

Etapp 3.  Fysiska tester 

De fysiska testerna pågår under en halv vardag och består av: 

Harres test  

Den sökande får börja med att utföra en kullerbytta på en matta för att sedan snabbt hoppa 

över och krypa under ett hinder. Mellan dessa hinder ska en pinne i mitten rundas.  

Höjden på hindren är 76 cm för kvinnor och 84 cm för män. Maxtid 16 sekunder för kvinnor 

och 15 sekunder för män.26 

 

Styrkeprov 

• Lyfta och dra en docka 15 meter. Dockan väger  77 kg.27 

 

Konditionstest 

• Coopers test:  

Löpning 2km. Maxtid 9.30 minuter för män och 10 minuter för kvinnor.28 

 

Simprov 

• Simprov utförs slumpvis, som kommer att bestå i att den sökande ska utföra; 150 m 

bröstsim, 25 m ryggsim utan armtag, hämta en docka från 1,5 m djup genom dykning från 

vattenytan och sedan bogsera dockan 10 m.29 

 

Efter att de fysiska testerna är klara kommer ytterligare ett urval av de sökande göras och de 

som bedöms vara de starkaste i konkurrensen om platserna kallas till fortsatta tester plus 

intervjuer.  

 

                                                
26 http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/1_Fysiska_prov_Svenska04.pdf 16/4-08 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
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Etapp 4. Tester och intervjuer 

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

här dagarna kommer de sökande att genomgå: 

• Databaserat anlagstest  

• Uppsatsskrivning  

• Medicinsk undersökning: Kontroll av syn, färgseende, hörsel, urinprov, ISOKAI (mätning 

av muskelstyrka), läkarundersökning.  

• Psykologsamtal: Samtalet innehåller bland annat frågor som rör den sökandes personliga 

förhållanden, inställningar, attityder, moral och etiska värderingar.  

• Intervju: Utförs av poliser som är särskilt utbildade för detta. Intervjun har till syfte att 

belysa den sökandes personliga egenskaper, färdigheter och lämplighet för polisyrket.30 

 

Etapp 5. Antagningsnämnd 

Denna nämnd som består av Rikspolischefen, Rektorn för Polishögskolan samt chefen för 

Personalbyrån är de som fattar beslutet vem som ska få en plats på polishögskolan efter vad 

polisrekryteringssektionen har kommit fram till31. 

 

3.1.6 Norges utbildning  

Mål  

Utbildningen ska ge en bred teoretisk och praktiskt grund för ett framtida jobb inom 

polismyndigheten. Den ska också göra så att studenterna utvecklar en förståelse för polisens 

roll och uppgifter i samhället, ge nödvändiga färdigheter och kunskaper samt en bra 

yrkesetisk karaktär. 32 

 

Arbetsform 

Undervisningen sker i allt från föreläsningar till pratiska övningar och det läggs stor vikt på 

studentaktiva lärningsformer. Problembaserad metodik och övningar, där studenterna får 

agera polis i olika situationer, är det centrala i undervisningen.33  

 

Innehåll 

                                                
30 http://www.polisen.se/inter/nodeid=7901&pageversion=1.jsp 5/2-08 
31 Ibid 5/2-08 
32 http://www.phs.no/Grunnutdanning/   13/2-08 
33 http://www.phs.no/upload/fagplan%2007%2008%201%20(2).doc  13/-08 
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Utbildningen vid polishögskolan är en treårig högskoleutbildning och leder fram till en 

kandidatexamen. Utbildningen börjar med ett års studier, följt med ett års praktik och till sist 

ett år med ytterligare studier. Under första året får studenterna på polishögskolan 

grundläggande kunskap i olika ämnen som är kopplade till polisyrket. De läser polisrelaterade 

ämnen som innehåller bland annat polislära och yrkesetik, förebyggande polisarbete, operativt 

polisarbete (utryckningskörning och vapenhantering) och idrott (arresteringstekniker och 

första hjälpen). Även juridik där straffrätt och speciallagar, straffprocessen, förvaltningsrätt, 

trafikförfattningen och speciella juridiska ämnen ingår och samhällsvetenskapliga ämnen som 

innefattar psykologi, sociologi och stats- och kommunalkunskap. Detta för att förbereda dem 

till det andra studieåret som är ett praktiskt år och genomförs ute på de olika 

polismyndigheterna. Studenten deltar i vanligt polisarbete och får under tiden upplärning och 

vägledning. Det tredje och sista året genomförs på skolan. Då får studenten bearbeta och 

vidareutveckla sina färdigheter och kunskaper, men det tillkommer även nya ämnen som 

engelska, kriminalkunskap och grundutbildning i operativ polistjänst, d.v.s studenterna ska, 

enskild eller som del av en grupp, kunna lösa polistaktiska uppgifter. De får även en möjlighet 

att fördjupa sig i ett ämne, som skolan erbjuder, och skriva ett examensarbete på det.34 

 

3.1.7 Sveriges utbildning 

Mål 

Polisutbildningen ska ge de blivande poliserna: förmåga att självständigt urskilja, formulera 

och lösa problem, förmåga att göra självständiga samt kritiska bedömningar, beredskap att 

möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser ska de blivande 

poliserna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla en förmåga att följa 

kunskapsutvecklingen, söka och värdera kunskap på en vetenskaplig nivå och utbyta 

kunskaper även med personer utan specialkunskap på området.35 Studenten ska kunna tillägna 

sig kunskaper och färdigheter att de kan fullgöra sina uppgifter som poliser i ett 

mångkulturellt samhälle. Jämställdhet mellan män och kvinnor ska främjas i utbildningen.36 

Utbildningen ska även främja förståelsen för andra länder och kulturer och för internationella 

förhållanden.37 

 

                                                
34 http://www.phs.no/upload/fagplan%2007%2008%201%20(2).doc  16/2-08 
35 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.om. HT 2007 6/2-08 
36 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5928&pageversion=1.jsp  5/2-08 
37 Utbildningsplan för Polisprogrammet Umeå gällande fr.om. HT 2007 
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Arbetsform 

Teoretisk och praktisk undervisning sker parallellt med varandra under fyra terminer på 

polisutbildningen. Utbildningen innehåller juridiska och polisiära ämnen som sker med en 

problembaserad metodik. Denna metodik gör att studenten får tillämpa sina teoretiska 

kunskaper i ett verkligt problem genom en övning. Genom dessa övningar får studenten 

tillämpa sig kunskap genom självständig granskning, reflektion och analys.38 

 

Innehåll 

Utbildningen börjar med en termin som ska ge grunderna för studenterna gällande teoretiska 

kunskaper och en del praktiska färdigheter. De tre terminerna som sedan följer arbetar 

studenterna med en problembaserad metodik där ämnena integrerar med varandra i största 

möjliga mån. De studerande ska skaffa kunskap om, analysera, handla utifrån och besluta om 

olika verklighetsbaserade polisiära situationer/händelser och det är det som undervisningen 

utgår från. Kärnämnet i polisutbildningen är poliskunskap. Utbildning i poliskunskap är 

inriktade på polisen uppgifter, grundläggande metoder och regelverk. Utöver detta 

kompletteras poliskunskapen av juridik och beteendevetenskap. Dessa kurser ska i största 

möjliga mån integreras.  

 

I termin ett får studenterna en introduktion, juridisk grundkurs med straffrättslig inriktning, 

polisarbetets grunder, kriminologi och brottsförebyggande arbete. Termin två fortsätter med 

utredningar 1 och mängdbrott, tvångsmedel och narkotika, brottsförebyggande arbete, rasism 

och diskriminering och trafiksäkerhetsarbete. Termin tre innehåller utredningar 2, ungdomar, 

bastaktik och trafik. Termin fyra ger de studerande kunskap om våld i nära relation, psykisk 

ohälsa och social utsatthet, särskilda händelser (fördjupning i svårare brott) och eget arbete 

som de studerande skriver. Utöver dessa ämnen får studenterna kontinuerlig utbildning i 

radio/data, akutsjukvård, mental träning, vapenanvändning/taktik, 

konflikthantering/självskydd och hälsa, muntlig framställning och polisbilskörning. De tre 

sista terminerna ger även studenterna praktikveckor. En vecka per termin som är avsatt för 

fältstudier/studiebesök på polismyndigheter, organisationer eller andra myndigheter som är 

samarbetspartners med polisen. 39 

 

3.1.8 Norges fysiska examinationer  

                                                
38 Ibid 
39 http://www.polisen.se/inter/nodeid=6067&pageversion=1.jsp 7/4-08 
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Studenterna examineras i fyra fysiska övningar: löpning, bänkpress, chins, likadana som görs 

i samband med antagningen, och längdhopp utan sats. Varje övning har en egen poängtabell40 

och varje tabell är indelade i tre nivåer: 

  

Nivå 1: Tre av fyra testresultat ska ligga på denna nivå.  

Nivå 2: Max ett testresultat får ligga på denna nivå. 

Nivå 3: Testresultat på denna nivå är inte godkända utan resulterar i ”underkänd”. 

 

Betyget i idrott grundar sig på de uppnådda testresultaten som omvandlas till en poängskala 

och totalsumman av resultaten överförs till en betygskala.41   
 

Vid två tillfällen, ett på hösten och ett på våren, under det tredje studieåret examineras de 

fysiska övningarna. De bästa resultaten som studenterna åstadkommer kommer att ligga till 

grund för betygen.42 Pga detta har studenterna all anledning att delta på båda testdagarna. 

Studenterna kan själv välja hur många av övningarna de vill genomföra på den aktuella 

testdagen men alla ska vara avklarade efter andra tillfället.43 

 

De första som anländer till en olycksplats är oftast polisen och därför förväntas det att de ska 

ha vissa baskunskaper när det gäller livräddning, förstahjälpen. Därför examineras 

studenterna i livräddning. De ska, på tid, genomföra en bana i en simbadsäng. Det är sju 

moment som ska avklaras på 5.00 min för män och 5.15 för kvinnor. Först ska studenterna, i 

uniform, hoppa från ca 1m ned i simbadsängen, simma 50 m och sedan trampa vatten 

samtidigt som de klär av sig uniformen och lämnar den på simbadsängkanten. Därefter ska 

studenterna dyka ned till 4m, hämta upp en docka och sedan simma bort till en figurant som 

ska, framifrån, koppla ett strypgrepp som de ska frigöra sig från. Sedan ska studenterna 

bogsera en ”medvetslös” figurant 50 m, med dennes huvud över vattenytan, och därefter lyfta 

upp dem på simbadsängkanten.44 Denna examination genomförs vid tre tillfällen, en gång 

under det första studieåret och två gånger under det tredje studieåret.45   

 

3.1.9 Sveriges fysiska examinationer 
                                                
40 Se bilaga 2. 
41 Andreassen, Hans Petter m.fl. 2007,” Idrett ved PHS ”, opublicerat material. s.7 
42 Se bilaga 3.  
43 Andreassen, Hans Petter m.fl. 2007,” Idrett ved PHS ”, opublicerat material. s.19 
44 Andreassen, Hans Petter m.fl. 2007,” Idrett ved PHS ”, opublicerat material. s.16 
45 Andreassen, Hans Petter m.fl. 2007,” Idrett ved PHS ”, opublicerat material. s.19  



 17 

Studentens individuella prestationer bedöms utifrån skriftliga, muntliga eller praktiska 

övningar/tester. För godkänd terminskurs krävs godkänd examination i samtliga delkurser och 

moment.46 

 

De fysiska examinationerna som studenten gör under sin utbildning ska ge insikt om 

betydelsen av fysisk aktivitet för individens hälsa i såväl yrkeslivet som privatlivet.47 

Studenterna examineras i fyra moment under olika tillfällen under terminerna. I termin ett, två 

och fyra utförs konditionstest genom löpning. Studenten ska springa 3km på löparbana. När 

löpningen sker i termin två är den examinerande. Tidskrav för män 15 min och för kvinnor 17 

min.48 

 

Under första gör studenterna ett livräddningsprov. De ska; klä sig i en polisoverall(som 

behålls på under hela provet), simma 50m, dyka efter docka på 1,8m djup, bogsera figurant 

25m, lämna figuranten för att ta en livboj(som ligger på bassängkanten) och simma ut till 

figurant 12m ut i bassängen, studenten ska lägga i figuranten i livbojen, bogsera figuranten till 

bassäng ändens djupa del, släppa figuranten för att sedan simma 25m-beröra bassäng väggen 

och simma 12m till markerad plats. På plats ska dykning till utsatta föremål ske för att kunna 

lossa en karbinhake från föremål ett till föremål två, väl uppe vid ytan igen bogseras en 

figurant resterande bassäng längd, upptagning av figuranten ska ske till bassäng kanten genom 

uppdragning och provet avslutas då figuranten befinner sig uppe på kanten. Tidskrav för 

godkänt är 7minuter för både män och kvinnor.49 

 

I tredje terminen genomförs hinderbana med tidskrav. Tidskrav för män 4.30 min, för kvinnor 

5,30 min. Studenten ska då ta sig över ett plank, klättra över en ställning, hoppa mellan däck, 

göra armgång, åla sig ca 3m, hoppa över och krypa under ett hinder, springa fram till en 

figurant - dra denne 5m, sedan springa 5varv runt två koner, efter varven hoppar studenten 

över ett hinder för att sedan göra samma bana ytterligare en gång.50 Tredje terminen 

innehåller även ett styrketest.51  

 
 
                                                
46 http://www.polis.umu.se/utbildning/utbplan/utbplan_ht07.pdf 23/4-08 
47 http://www.polis.umu.se/utbildning/studieguide/StudiegV2008/Studieguide_halsa_T1_V08.pdf 23/4-08 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
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4. Diskussion  
Norge och Sverige ligger oerhört nära varandra och länderna är ganska lika, men att bli polis i 

vardera land har sina likheter respektive skillnader. För att vara behörig att söka till polis i 

respektive land finns det likheter; det är ganska generella krav som ställs och detta troligen 

med tanke på att så många, med olika bakgrunder, som möjligt ska kunna söka till 

utbildningen. Behörighetskraven leder sedan till att den sökande blir kallad till 

uttagningstester i respektive land och testerna skiljer sig åt. Norge har högre krav på de 

sökande, både gällande män och kvinnor i jämförelse med Sverige.  

  

Antagningskraven som finns till de båda skolorna förutsätter god fysisk kapacitet i båda 

länderna och skolorna verkar försöka bibehålla kapaciteten hos studenterna under 

utbildningen. Detta genom att ha examinerande tester. De svenska studenterna har, under 

skolperioden, examinering i fysisk styrka i b.la bänkpress, medan den norska polisen har detta 

test redan i antagningskraven för sina sökanden. Gör detta att de norska polisstudenterna är i 

bättre fysisk form från start än de svenska?  

  

I Sverige sker det examination i termin två och tre på de olika delar som tidigare nämnts i 

arbetet. Norge har examinationer det första skolåret och det tredje som är det sista. Vad som 

inte heller framkommer i denna studie, men som bör tänkas på, är att det inte verkar 

förekomma några vidare tester på en arbetande polis. Tester sker bara för nyutexaminerande 

poliser. Tanken att ha starka och friska poliser fallerar med andra ord senare ute i 

verkligheten. Många poliser tränar på sin fritid, men det finns även många som lägger ner sin 

träning när man väl är ute i den s.k verkligheten och arbetar. Detta kanske för att det inte finns 

några fysiska krav som de behöver uppnå under karriären. Vad poliser, som redan är ute i 

arbetslivet, kanske lätt glömmer är att en god fysisk form hjälper de i sitt vardagliga arbete. 

Bara att bära det koppel (arbetsbälte) som en polis har runt sin midja åtta timmar om dagen 
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vid varje arbetspass är påfrestande för kroppen. Träning behövs för att bibehålla en god 

kroppshållning och minska risk för skador som kan uppstå.  

 

Det finns en mytbild om den långe och muskulöse polisen som bekämpar brottslighet med sin 

fysiska styrka. Naturligtvis kräver polisyrket en god fysik, men det är långt ifrån det 

viktigaste. Personliga egenskaper väger ofta tyngre och faktum är att de flesta kan klara de 

fysiska testerna efter rätt träning. Men fysiska krav på en polis är ändå en självklarhet, men 

ska kraven göra så att det innebär en minskning på jämställdhet inom polisyrket? Likheter och 

skillnaderna som finns skolor och länderna emellan väcker många nya frågor som inte 

bearbetats i detta arbete, men som mycket väl bör beaktas. 

 

5. Slutsatser 
5.1. Slutsatser 
Undersökningen har gett svar på våra frågor angående vilka skillnader och likheter det finns i 

antagningskraven mella den norska och svenska polishögskoleutbildningen och hur länderna 

följer upp studenternas fysiska kapacitet. Länderna är inte så olika och därför blir inte heller 

polisutbildningarna olika. Den avgörande skillnaden mellan antagningskraven på den norska 

polishögskolan och den svenska polishögskolan är knappast av den betydelsegraden att 

någondera av länderna har så mycket att lära av den andra.  
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7. Bilagor 
7.1 Poängskala på antagningskraven (Norge) 
Bänkpress  
Män 60 kg och kvinnor 35 kg:                                                                                                             

1p = 18 gånger eller fler 

2p = 13-17 gånger  

3p = 8-12 gånger  

4p = 5- 7 gånger  

5p = 2- 4 gånger  

6p = 1 gång eller sämre 

 

Chins 
Män:    Kvinnor: 

1p = 15 gånger eller fler    1p = 16 gånger eller fler                            

2p = 13 - 14 gånger                                                        2p = 11-15 gånger 

3p = 9 - 12 gånger                                                          3p = 7-10 gånger 

4p = 5 - 8 gånger                                                            4p = 4- 6 gånger                                      

5p = 2 - 4 gånger                                                            5p = 2- 3 gånger 

6p = 1 gång eller sämre                                                  6p = 1 gång eller sämre 

 

Längdhopp utan sats 
Män:    Kvinnor: 

1p = 2,80 m eller längre   1p = 2,30 m eller längre 

2p = 2,79 m – 2,68 m   2p = 2,29 m – 2,17 m  

3p = 2,67 m – 2,48 m    3p = 2,16 m – 1,97 m 

4p = 2,47 m – 2,28 m   4p = 1,96 m – 1,77 m 
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5p = 2,27 m – 2,08 m   5p = 1,76 m – 1,57 m 

6p = 2,07 m – eller kortare   6p = 1,56 eller kortare 

 

Löpning  
Män:    Kvinnor: 

1p = 1521 m eller längre   1p = 1351 m eller längre 

2p = 1461 – 1520 m    2p = 1301 – 1350 m  

3p = 1401 – 1460 m   3p = 1251 – 1300 m 

4p = 1341 – 1400 m    4p = 1201 – 1250 m 

5p = 1281 – 1340 m    5p = 1151 – 1200 m  

6p = 1221 – 1280 m    6p = 1101 – 1150 m  

1220 m eller kortare, ej godkänt  1100 m eller kortare, ej godkänd 

 

Simning  
Män:     Kvinnor: 

1p = 1:25 min eller snabbare  1p = 1:35 min eller snabbare 

2p = 1:25:1 – 1:40:0 min   2p = 1:35:1 – 1:50:0 min 

3p = 1:40:1 – 1:55:0 min   3p = 1:50:1 – 2:05:0 min 

4p = 1:55:1 – 2:10:0 min   4p = 2:05:1 – 2:20:0 min 

5p = 2:10:1 – 2:20:0 min   5p = 2:20:1 – 2:30:0 min 

6p = 2:20:1 – 2:30:0 min   6p = 2:30:1 – 2:40:0 min 

2:30:1 min eller sämre, ej godkänd  2:40:1 min eller sämre, ej godkänd 
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7.2 Poängskala på de fysiska examinationerna (Norge) 
Bänkpress (1 repetition) 
   
Män:     Kvinnor: 

   Nivå 1 

110kg el. mer             -       60p                               70kg el. mer           -     60p 

105              -       55p  65          -     55p 

100              -       50p  60          -     50p 

  95              -       45p  57,5          -     45p 

  90              -       40p  55          -     40p 

  80              -       35p  50          -     35p 

  70              -       30p  45          -     30p 

_______________________________________________________________ 

Nivå 2 

  67,5             -      25p  42,5         -     25p 

  65             -      20p  40         -     20p 

  62,5             -      15p  37,5         -     15p 

  60             -      10p  35         -     10p 

________________________________________________________________ 
    

                                                                 Nivå 3 

Sämre än 60 kg.                                Sämre än 35 kg.

  

Chins 

Män:                       Kvinnor:                                                                 

 Nivå 1 

17 reps el. fler             -        60p                      24 reps el. fler          -              60p 

16               -        55p                      23-22           -              55p 
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15-14               -        50p                      21-19           -              50p 

13-12               -        45p                      18-16                       -              45p 

11-9               -        40p                      15-13           -     40p 

  8-6               -        35p                      12-10           -     35p 

  5               -        30p                        9-7           -     30p 

_______________________________________________________________ 

     Nivå 2 

  4              -       25p    6 -    25p 

  3              -       20p    5 -    20p 

  2              -       15p    4 -    15p 

  1              -       10p    3 -    10p 

     Nivå 3 

Färre än 1 reps.           Färre än 3 reps. 

 

Längdhopp utan sats 
Män:                     Kvinnor: 

                                                                   Nivå 1 

2.90 m el. längre          -        60p                           2.40 m el. längre       -   60p 

2,89-2.83                -        55p                           2.39-2.33         -   55p 

2.82-2.78                -        50p                   2.32-2.27         -   50p 

2.77-2.68                -        45p                   2.26-2.17         -   45p 

2.67-2.59                -        40p                   2.16-2.08                  -               40p 

2.58-2.47                -        35p                   2.07-1.96         -   35p 

2.46-2.35                -        30p                   1.95-1.84         -   30p 

_______________________________________________________________ 

                                                                   Nivå 2 

2.34-2.29               -        25p                  1.83-1.78        -  25p 

2.28-2.23               -        20p                  1.77-1.72        -  20p 

2.22-2.17               -        15p                  1.71-1.66                  -              15p 

2.16-2.11               -        10p                  1.65-1.60        -  10p 

_______________________________________________________________ 

   Nivå 3 

Kortare än 2.11 m.    Kortare än 1.60 m. 



 25 

 

 

 

 

 

 

7.3 Betygskala (Norge) 
Betygskalan representerar en totalsumma från examinationen i de fyra fysiska övningarna, där 

man max kan få 240p, och arrestteknik, där maxpoängen är detsamma. Maxsumman, som är 

480p, är ett resultat av fyra examinationsövningar i grundträning och fyra i arrestteknik. 

Maxpoängen i varje övning är 60 poäng.  

 

Man måste vara godkänd i både grundträning och arrestteknik för att få betyg i idrott. 

 

A 480  snitt på 60 

 470  

 460 

 450 

 

B 440 

 430 

 420 

 410 

 400  snitt på 50 

 

C 390 

 380 

 370 

 360 

 350 

 340 

 330 
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 320  snitt på 40 p 

 

D 310 

 300 

 290 

 280 

 270 

 260 

 250 

 240  snitt på 30 p 

 

E 230 

 220 

 210 

 200    

 

F 190 
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7.4 Styrketest (Sverige) 
   Män                                     Kvinnor 

Övning   Belastning - antal   Belastning - antal 

Bänkpress                           50kg -10 rep.                                            30kg -10 rep. 

 

Dips                                     Egen kroppsvikt                                      Egen kroppsvikt 

                                            14 repetitioner                                          8 repetitioner 

 

Chins                                   Egen kroppsvikt                                      Egen kroppsvikt 

                                             6 repetitioner                                           2 repetitioner 

Situps 

hängande                            Egen kroppsvikt                                       Egen kroppsvikt 

                                            10 repetitioner                                          10 repetitioner 

 

Knäböj                                70kg - 10 rep.                                            50kg - 10 rep 

 

Marklyft                              80kg - 10 rep.                                            60kg - 10 rep 

 


