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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur polisstudenter utvärderas och granskas 

med avseende på lämplighet under utbildningen samt påvisa hur studenterna ska gå till 

väga när någon påträffar kurskamrater med olämpliga attityder och värderingar. 

Rapporten tar även upp vilka konsekvenser en lämplighetsprövning kan innebära. Det 

inledande kapitlet beskriver hur antagningen till polisutbildningen går till samt vad 

begreppet lämplig innebär när man påbörjar studier vid polisutbildningen. I det 

teoretiska kapitlet har några utgångspunkter kring lämplighet som begrepp samt 

lämplighet vid polisutbildningen valts ut. För att besvara rapportens frågeställningar, 

har författarna använt sig av statistiska redovisningar, tidigare rapporter samt 

djupintervjuer. Lagar, förordningar, handlingsplaner och riktlinjer har granskats. För 

att få svar på vad olika inblandade på skolan anser i fråga om lämplighet har en enkät 

skickats ut till 41 lärare och 48 polisstudenter. Resultatet från enkätundersökningen 

visar att trots en omfattande rekryteringsprocess antas sökande som både lärare och 

polisstudenter finner olämpliga. På grund av detta anser nästan alla de tillfrågade 

polisstudenterna att en organiserad lämplighetsprövning bör äga rum under 

utbildningstiden. Endast en fjärdedel av lärarna var av samma åsikt. I det avslutande 

kapitlet föreslås olika åtgärder för att förhindra att olämpliga studenter antas till 

polisutbildningen. 
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1. INLEDNING 

   1.1 Bakgrund 

Antagningen till polisutbildningen föregås av en bedömnings- och urvalsprocess 

som är omfattande och i vilken Pliktverket medverkat sedan 19971. En samlad 

bedömning görs av den sökandes lämplighet - som sedan får besked om denne blivit 

antagen eller inte. Som antagen på polisutbildningen bedöms man vara lämplig att 

påbörja studier vid någon av de tre utbildningsorterna; Sörentorp, Umeå, Växjö eller 

distansutbildningen2. Efter det att studenten har påbörjat sina studier vid 

polisutbildningen sker ingen tydlig kontinuerlig lämplighetsprövning. Detta på 

grund av att det i polisutbildningsförordningen enbart sägs att utbildningarnas 

uppdrag är att utbilda studenten – inte att granska denne3. 

Frågan om lämplighet är en fråga som väcker stort intresse kring polisutbildningen 

bland studenter, allmänhet och media. Lämplighet är en enskild individs subjektiva 

tolkning om hur en annan person passar till en viss uppgift, i detta fall polis. I 

dagsläget avgörs frågan om lämplighet i huvudsak under antagningsprocessen. Trots 

att rekryteringen har utbildad och kompetent personal som avgör 

rekryteringsprocessen, så händer det att vissa studenter antas till polisutbildningen 

trots åsikter, attityder eller ett sätt som inte kan anses som passande med tanke på 

det kommande yrket4.  JO har konstaterat att det framstår som oacceptabelt att 

utbilda personer i ett yrke för vilket de är olämpliga5.  

Många anser att man som polis bör ha en god rättsuppfattning, sunt levnadssätt, god 

fysik samt beakta alla människors lika värde. Frågor om vad som är rätt och fel, gott 

och ont, är speciellt viktiga för anställda inom rättsväsendet. Detta gäller främst 

poliser som får använda sig av tvångsmedel i sin myndighetsutövning6.  

Med anledning av att en bedömning av en annan persons lämplighet är så i grunden 

personligt eller subjektivt, kan det vara problematiskt för både elever och lärare att 
                                                
1 Pliktverkets polisuppföljningsprojekt (2003): Rapport nr 4. 
2 Bilaga 1, §4 
3 Intervju Åström, Elisabeth. (080328) Studierektor, polisutbildningen i Umeå 
4 Intervju Eckerdal, Lars. (080124) Handläggare, polisrekryteringen RPS    
5 Jo dnr 2125-1979s 
6 Granér, R.,Knutsson, M. (2001): Perspektiv på polisetik. (Sid.7). Studentlitteratur 
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gå vidare med lämplighetsärenden. Detta eftersom det inte finns några för 

utbildningarna gemensamma tydliga riktlinjer på vad som är ett lämpligt beteende 

eller inte. Ett annat problem är att många studenter saknar information om hur man 

går tillväga om man stöter på en student man anser olämplig. Vem ska man prata 

med och vilka konsekvenser får detta?  

Enligt statistik från de tre utbildningsorterna har 74 polisstudenter förekommit i 

utredningar av något slag sedan vårterminen 1998 till vårterminen 2007. Av dessa 

har elva polisstudenter avskiljts och 19 stycken fått en varning.   

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka och belysa hur polisstudenter utvärderas och 

granskas med avseende på lämplighet under utbildningen. Syftet är även att 

studenterna på utbildningen ska få en klarare bild av hur man ska gå tillväga när 

man stöter på kurskamrater med olämpliga attityder och värderingar samt vilka 

konsekvenser en lämplighetsprövning kan innebära. 

1.3  Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna för denna rapport är som följer; 

A) Hur går antagningsförfarandet till med speciell hänsyn till 

lämplighetsprövningen? 

B) Vad innebär ordet lämplig satt i relation till polisutbildningen? 

• Vem bedömer lämplighet i utbildningen? 

• Vad tycker lärare och polisstudenter om egenskaper hos en blivande polis samt 

lämplighetsprövningen i stort? 

C) Hur granskas studenter på polisutbildningen avseende lämplighet? 

• Finns det någon handlingsplan på polisutbildningen och hur är den utformad?  

• Vilka åtgärder kan vidtas gentemot den enskilda studenten? 

• Tillämpning av polisutbildningsförordningen gällande polisutbildningen i Umeå 
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1.4  Avgränsningar 

Rapporten kommer att behandla studenten under utbildningens fyra terminer på 

polisutbildningen i Umeå.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Underlaget till denna rapport är framtaget med hjälp av statistiska redovisningar, 

tidigare rapporter som berör ämnet, intervjuer med inblandade instanser samt 

utbildningarnas ledningar, lärare och polisstudenter. Intervjuerna är genomförda 

både per telefon och muntligt. Lagar och förordningar har jämförts med praxis. 

Handlingsplaner och riktlinjer har granskats. En enkät har skickats ut till 41 lärare 

och 48 polisstudenter. 

 2.    TEORI 

 2.1 Lämplighet som begrepp - samt svårigheten kring detta 

Varför är det så viktigt att bedöma en persons lämplighet till yrket istället för att 

bedöma kunskapen i yrket, och vem är det som bestämmer dessa kriterier? 

Studenter kan vara olämpliga på olika sätt. Det ligger nära till hands att tänka på 

personer med olämplig attityd, människosyn, eller brottsbenägna, men det kan lika 

gärna röra sig om personer som helt enkelt inte når upp till de teoretiska och 

praktiska krav som utbildningen ställer7.  

Lämplighet är ett diffust begrepp som inte kan förklaras med enkelhet. Forskare och 

professorer har inte kunnat enas om vad begreppet innebär eller vem som 

bestämmer dess kriterier. Av samma anledning kan därför begreppet inte vidare 

förklaras i denna rapport. 

 

 

 

                                                
7 Stark, A. (2007). Polisutbildningsutredning 
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2.2  Lämplighet vid polisutbildningen 

En teoretisk utgångspunkt kan vara att rekryteringen till polisutbildningen är 100 

procentig, dvs. att alla studenter som påbörjar polisutbildningen är lämpliga.  

Enligt polisutbildningsförordningens 4 § 2 stycket står det: ”Till polisprogrammet 

får den som är lämplig antas” och i handlingsplanen för polisutbildningen Umeå 

universitet står det att: ”Den som påbörjat utbildningen är att anse som lämplig 

enligt 4 § polisutbildningsförordningen”. Detta innebär att ingen kontinuerlig 

prövning med avseende på lämplighet av den enskilda studenten genomförs under 

utbildningen. 

En annan teoretisk utgångspunkt är att urvalsprocessen gällande personlig 

lämplighet är ineffektiv. Är alla polisstudenter lämpliga skulle det inte förekomma 

några disciplinärenden av elever som resulterar i varning eller avskiljning från 

utbildningen.  

Statistik från 1998 till 2007, visar att urvalsprocessen ej är fullkomlig, men också att 

det finns en form av granskning av polisstudenterna på skolan.  Enligt rådande 

system så anser man att alla är lämpliga, trots detta har 74 studenter utretts på de tre 

utbildningsorterna. Om studenter som påbörjat utbildningen anses lämpliga varför 

förekommer då utredningar mot vissa studenter?  

3  RESULTAT 

3.1     Hur går antagningsförfarandet till med speciell hänsyn till                             

          lämplighetsprövningen? 

I Ingmar Bergmans rapport kan läsas att polisyrket i vissa avseenden är speciellt. 

Det innebär bland annat rätt att bruka våld, bära vapen och i vissa fall uppträda i 

farliga situationer. Det ställs därför speciella krav på dem som antas till 

utbildningen8.  

De särskilda kraven gäller främst tre områden: 

                                                
8 Bergman, I. (1998). Avskiljande av studerande från polisprogrammet. Polishögskolan/Uppsala universitet 
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•  Personlig lämplighet: Kvaliteter vad gällande mognad, stresstålighet, ledarskap 

och integritet; att de blivande poliserna kan lösa de uppgifter som yrket ställer dem 

inför. 

•  Fysiska krav: Styrka, kondition och koordination. För att arbeta i yttre tjänst bör 

alla poliser inneha dessa förmågor.  

•  Etiskt förhållningssätt: Det är ett krav att de personer som har samhällets 

förtroende att frihetsberöva och bruka våld delar samhällets grundläggande 

värderingar vad gäller alla människors lika värde. Dessa värderingar skall också 

synas i polisens arbetssätt och bemötande9.  

Enligt polisutbildningsförordningen beslutar Rikspolisstyrelsen om vilka 

antagningskrav som skall gälla för polisprogrammet. Antagningsprocessen sker idag 

i fem olika steg i samverkan mellan Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och 

Pliktverket och tar sammanlagt cirka sju månader. Syftet är att få fram de personliga 

egenskaper som visar vem som är lämplig för polisyrket. Att som sökande bli 

antagen till någon av de tre utbildningsorterna för polisutbildning innebär att man 

måste passera många nålsögon.  

Vid varje ansökningstillfälle söker cirka 6 000 – 7000 personer till någon av de tre 

utbildningsorterna. När ansökningshandlingarna registrerats görs först en 

behörighetsgranskning för att se om de sökande uppfyller de formella kraven10. De 

som är behöriga kallas till den lokala polismyndighet där han/hon är folkbokförd, 

för att göra ett svenskprov och ha ett inledande samtal. 

Om de sökande efter det inledande samtalet samt svenskprovet bedöms som 

lämplig, blir de därefter kallad till fysiska prov. De fysiska testerna är utarbetade 

tillsammans med Bosöns testcenter och pågår under en halv dag. Dessa tester består 

av:  

• Koordinationstest (Harres test): Kullerbytta, acceleration, 

riktningsförändringar, hopp och snabba nedhukningar i ett visst mönster. 

                                                
9 Stark, A. (2007). Polisutbildningsutredning 
10 Bilaga 3 
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Höjden på hindren är 76 cm för kvinnor och 84 cm för män. Maxtid 16 

sekunder för kvinnor och 15 sekunder för män. 

• Styrkeprov: Lyfta och flytta en docka 15 meter. Dockans vikt är 77 kg.  

• Konditionstest (Coopers test): Löpning 2 000 meter, maxtid 9,5 minuter för 

män och 10 minuter för kvinnor.  

• Simprov utförs slumpvis. Simprovet omfattar 150 meter bröstsim, 25 meter 

ryggsim utan armtag samt hämtning av en docka på 1,5 meters djup genom 

dykning från vattenytan.  

Genom dessa tester sorteras ca tre fjärdedelar av de sökande ut. De återstående drygt 

1 500 sökande kallas till mer omfattande tester och samtal i Pliktverkets regi11.  

Pliktverket har sedan hösten 1997 på uppdrag av Rikspolisstyrelsen bidragit med 

konsultativ urvalsverksamhet, i form av medicinsk hälsoundersökning och 

psykologisk lämplighetsbedömning för yrket. Rikspolisstyrelsens 

polisrekryteringssektion väljer vilka som skall kallas till prövning12. 

Tester och intervjuer som sker i samarbete med Pliktverket pågår under två 

vardagar. Under dessa två dagar skall den sökande genomgå   

• Medicinsk undersökning: Kontroll av syn, färgseende, hörsel, urinprov, 

ISOKAI (mätning av muskelstyrka) samt en läkarundersökning.  

• Databaserat begåvningstest: Testar bl.a. den verbala och logiska förmågan 

hos den sökande. 

• Referatskrivning 

• Psykologisk utvärdering (ca 60 min): Den sökande skall ha ett 

psykologsamtal med legitimerad psykolog. Samtalet behandlar bland annat 

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

moral och etiska värderingar. 

                                                
11 Stark, A. (2007). Polisutbildningsutredning 
12 Pliktverkets polisuppföljningsprojekt (2003): Rapport nr 4. 
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• Polisintervju (ca 60 min): Utförs av poliser som är särskilt utbildade för 

detta. Intervjun har till syfte att belysa den sökandes personliga egenskaper, 

färdigheter och lämplighet för polisyrket.  

Lars Eckerdal, handläggare på RPS rekryteringsavdelning, berättar att ”eftersom 

lämplighet handlar om en människas subjektiva bedömning om vad som är lämpligt 

eller inte så är det viktigt att polisrekryterarna gör en så likvärdig bedömning som 

möjligt av den sökande. Polisrekryterarna genomgår därför en utbildning varje år i 

vad som ska bedömas och hur. Vad det gäller den personliga lämpligheten vid 

antagningsförfarandet anser rekryterarna att den viktigaste egenskapen hos den 

sökande är inställningen till alla människors lika värde”.  

Efter föredragning från polisrekryteringssektionen fattar Rikspolisstyrelsens 

antagningsnämnd beslut om vilka sökanden som skall erbjudas plats på 

polisutbildningen. Antagningsnämnden består av Rikspolischefen, rektorn för 

PHS, HR-chefen på Rikspolisstyrelsen, chefen för polisavdelningen vid RPS samt 

en länspolismästare13.  

3.2    Vad innebär ordet lämplig satt i relation till polisutbildningen? 

När man genomfört Pliktverkets tester och blivit antagen till en av de tre 

polisutbildningsorterna i Sverige, så anses man som lämplig att påbörja sina studier 

på någon av landets tre polisutbildningar samt distansutbildningen14.  

Enligt gammal studieordning fick de polisstuderande en tidsbegränsad anställning 

på myndigheten från och med den dag de påbörjade sina studier och fram till 

examensdagen. Detta innebar att studenterna prövades för yrket under 

utbildningstiden och lämplighet ingick då som en del i examensbeviset. 

Underkändes polisstudenten i detta ämne så förlängdes inte den tidsbegränsade 

anställningen hos myndigheten. Bedömde man under utbildningstiden att studenten 

inte skulle förklaras lämplig för polisyrket så avbröts anställningen och studenten 

                                                
13 SOU 2008:39. Framtidens polisutbildning. Betänkandet av utredningen om framtidens polisutbildning.   
    Stockholm. Danielsson 
14 Bilaga 1, §4 
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blev avskiljd från studierna15. Detta kallades för särskild lämplighetsprövning och 

motsvaras i dagsläget av polisutbildningsförordningen. 

Den nya grundutbildningen, Polisprogrammet, startade den 1 januari 1998 och kom 

att bli mer högskolemässig. Polisstudenten anställs inte längre av myndigheten när 

denne påbörjar sina studier och kan först efter fyra terminer på polisutbildningen 

söka sin anställning som aspirant hos någon av landets 21 polismyndigheter. Detta 

innebär att studenten inte längre rekryteras och bedöms för i första hand polisyrket 

vid rekryteringsförfarandet. Rekryteringen går istället ut på att även hitta lämpliga 

studenter till polisstudierna. Lämpligheten till polisyrket skall istället prövas när 

eleven gör sin aspiranttjänstgöring i termin fem. Detta resulterade i att lämplig eller 

olämplig till polisyrket togs bort ur examensbeviset16.  

Även Bertil Hammarberg, Föreståndare på polisutbildningen i Umeå anser att 

”lämplighet kan endast bestämmas i praktik. Det handlar då om skicklighet i yrket 

och inte primärt lämplighet som person.” 

På polisutbildningen i Umeå innebär detta att det inte förekommer någon 

kontinuerlig lämplighetsprövning av polisstuderande17. ”Lärarna har som uppgift att 

utbilda eleven – inte granska denne. Dessa roller skulle hamna i konflikt med 

varandra och eleven skulle inte få en rättvis utbildning. Istället för att granska eleven 

skall lärarens uppgift vara att hjälpa och stötta denne”18.  

”Trots en omfattande rekryteringsprocess, så händer det att personer slinker igenom 

som inte anses lämpade för polisyrket. Det vore därför bra om polisutbildningarna 

inte svär sig fri över ansvaret över granskningen”19.  

 

 

 

                                                
15 Bergman, I. (1998). Avskiljande av studerande från polisprogrammet. Polishögskolan/Uppsala universitet 
16 Bergman, I. (1998). Avskiljande av studerande från polisprogrammet. Polishögskolan/Uppsala universitet 
17 Intervju Åström, Elisabeth. (080328) Studierektor, polisutbildningen i Umeå 
18 Intervju Åström, Elisabeth. (080328) Studierektor, polisutbildningen i Umeå 
19 Intervju Eckerdal, Lars. (080124) Handläggare, polisrekryteringen RPS    
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3.3      Vad tycker lärare och polisstudenter om egenskaper hos en   

          blivande polis samt lämplighetsprövningen i stort 
För att ta reda på vad polisstudenter och lärare anser är de viktigaste egenskaperna 

hos en blivande polis genomfördes en enkätundersökning20. Enkäten delades ut till 

48 studenter; tolv studenter från varje termin samt 41 lärare; 19 polislärare, 17 

universitetslärare samt fem stycken ur ledningen. Enkäten besvarades av tolv lärare 

och samtliga elever. Resultatet presenteras nedan och är omräknat till procent. 

De viktigaste egenskaperna hos en blivande polis enligt lärare och 
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Vad det gäller den personliga lämpligheten vid antagningsförfarandet anser 

rekryterarna att den viktigaste egenskapen hos den sökande är inställningen till alla 

människors lika värde21. Detta är en egenskap som både lärare och polisstudenter 

rankar högt på listan av egenskaper. Den allra viktigaste egenskapen enligt de båda 

grupperna är bra bemötande. Till skillnad mot lärarna så anser studenterna att en bra 

attityd är en av de viktigaste egenskaperna hos en blivande polis. Längst ner på 
                                                
20 Bilaga 4 
21 Intervju Eckerdal, Lars. (080124) Handläggare, polisrekryteringen RPS    
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listan finns egenskaper som sunt leverne, jämställt tankesätt, intelligent och viljan 

att utvecklas.  

Majoriteten av studenterna som besvarade enkäten anser att det finns olämpliga 

studenter på polisutbildningen i Umeå. Det handlar främst om attityder, att studenter 

anses vara omogna samt att vissa är veliga och osäkra i de praktiska momenten. En 

del studenter har reagerat på andra kurskamraters negativa inställning till 

minoritetsgrupper, exempelvis homosexuella och personer med annan etnisk 

bakgrund. Närmare hälften av de lärare som deltog i enkätundersökningen upplever 

att det finns studenter som kan anses olämpliga på utbildningen. Majoriteten av 

dessa uppger att det beror på dålig attityd och brister i bemötande. Både lärare och 

studenter anser att en del polisstuderade visar bristande engagemang i studierna - 

detta i så hög grad att det kan anses olämpligt.  

Nästan alla av de tillfrågade studenterna anser att en organiserad 

lämplighetsprövning bör äga rum under utbildningstiden. Eftersom lämplighet 

endast prövas under rekryteringsförfarandet, som pågår under begränsad tid, kan 

olämpliga personer ”slinka igenom” och påbörja utbildningen. Lika självklart som 

att man prövas innan ska man prövas under utbildningen. Människan är av 

föränderlig natur. Detta innebär att en student som ansågs lämplig vid rekryteringen 

kan visa sig olämplig för polisyrket under studietiden. Polisyrket är förenat med 

både risker och ansvar och det är därför viktigt att lämplighetsfrågan 

uppmärksammas. Endast 25 % av lärarna anser att lämplighetsprövning bör äga rum 

under utbildningstiden.   

Trots att majoriteten av både lärare och studenter anser att bra bemötande är den 

viktigaste egenskapen hos en blivande polis så råder det delade meningar om en 

examination i bemötande ska införas under utbildningstiden. Hälften av de 

tillfrågade studenterna ställer sig positiva till detta och ca en tredjedel av lärarna. De 

övriga funderade på hur det skulle kunna gå till, hur gör man en rättvis bedömning, 

vem avgör vad som är ett bra bemötande och hur vet man att eleven inte ”fejkar” sitt 

bemötande vid just examinationstillfället? 
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3.4      Finns det någon handlingsplan på polisutbildningen och hur är   

          den utformad? 
Har en lärare något att anmärka på hos en polisstudent, finns en handlingsplan på 

polisutbildningen i Umeå, där det framgår hur man som lärare skall gå till väga22. 

Den sista frågan i enkäten behandlade frågan om var och en visste var de kunde 

vända sig om de anser att en polisstudent beter sig olämpligt. Av de lärare som 

besvarade enkäten visste tio av tolv var de skulle vända sig, en besvarade inte frågan 

och endast en svarade nej. I första skedet pratar läraren med studenten eller tar 

kontakt med studierektorn. Denne tar reda på mer kring händelsen och beslutar 

sedan om att gå vidare med ärendet eller inte. En av åtgärderna kan innebära ett 

samtal med polisstudenten för att ta reda på vad som hänt, allt för att handleda och 

hjälpa studenten genom utbildningen. Ledningen litar på de omdömesgilla lärarna 

att de följer och använder handlingsplanen. Både lärare och ledning upplever att 

handlingsplanen fungerar bra och att den skapar trygghet23. På polisutbildningen i 

Umeå är många lärare nöjda med samarbetet med ledningen. ”Det är högt i tak och 

ledningen är lyhörda för lärarnas åsikter24”.  

I nuläget finns ingen handlingsplan för hur elever ska gå tillväga om de har något 

speciellt att anmärka på hos någon polisstudent. Det bästa vore om eleven själv 

pratade med biträdande studierektor om saken. Denne tar då reda på mer och skaffar 

sig en bild av händelsen. För att gå vidare med ärendet krävs det att eleven har 

sådant civilkurage att denne vågar stå för vad som sagts för att ledningen ska kunna 

ta kontakt med den berörda polisstudenten. Tillvägagångssättet är sedan detsamma 

som när en lärare kontaktat ledningen. Mer information om ämnet finns i 

studerandevägledningen på kurswebben25. Av polisstudenterna var det endast 

hälften som visste var de skulle vända sig om de stötte på den här typen av problem. 

Vid polisutbildningen i Umeå finns ett etikforum där man bl. a för 

principdiskussioner kring bemötande och attityder i utbildningssammanhang. 

Frågan om lämplighet har diskuterats. Mötena är av förebyggande karaktär och tar 

generellt upp frågor som uppstått eller kan uppstå. Forumet är ingen instans för 
                                                
22 Bilaga 2 
23 Intervju Åström, Elisabeth. (080328) Studierektor, polisutbildningen i Umeå, samt fler intervjuade lärare 
24 Intervju Paulsson, Lennart. (080131) Polislärare, polisutbildningen i Umeå 
25 Intervju Åström, Elisabeth. (080328) Studierektor, polisutbildningen i Umeå 
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disciplinärenden men kan ta upp ämnen som framkommit genom ett sådant ärende. 

Gruppen träffas regelbundet cirka två gånger per termin och skolledningen är 

sammankallande. Forumet består av sex personer; studierektor, lärare och studenter 

från utbildningen. Vem som helst kan väcka frågor på forumet och dessa ska lämnas 

in till skolledningen en vecka före utsatt möte. Minnesanteckningar förs under 

diskussionerna och ett protokoll presenteras och sätts upp på anslagstavlorna på 

NBVH och Umestan samt publiceras på kurswebben26. 

3.5    Vilka åtgärder kan vidtas gentemot den enskilda polisstudenten? 
Rättsavdelningen på RPS fattar beslut om disciplinpåföljder. RPS har gett uppgiften 

att handlägga ärendena till rektor vid PHS Sörentorp och denne har i sin tur gett 

förvaltningschef Ingmar Bergman uppgiften. Bergman utreder och lägger fram 

förslag på åtgärder i de olika ärendena på de tre utbildningsorterna. Åtgärderna kan 

vara varning eller avskiljning (i annat fall nedläggning av ärendet). Ärendena tas 

sedan upp i en nämnd som består av tre personer; biträdande chefsjuristen vid RPS, 

en handläggare från RPS personalavdelning samt en anställd från polisavdelningen. 

Kontakten bör ske så snart som möjligt för elevens rättssäkerhet. Alla ärenden 

bedöms utifrån det enskilda fallet.  

Varning kan vidtas när en student på polisutbildningen:  

1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när 

en studieprestation annars skall bedömas. 

2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

utbildningen.   

3. Utsätter någon annan student eller en arbets- eller uppdragstagare vid 

Rikspolisstyrelsen för allvarliga trakasserier. 

Varning innebär i praktiken att man samtalar med studenten och informerar om vad 

som uppmärksammat hos denne och vad man vill se för förändring. Om studenten 

inte rättar sig efter varningen riskerar denne att avskiljas från utbildningen. En 

student kan avstängas från utbildningen om ett förfarande inleds som syftar till att 

                                                
26 Intervju Renström, Inger. (080124) Bitr.studierektor, polisutbildningen i Umeå 
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avskilja eleven från polisprogrammet. Avstängning sker med omedelbar verkan i 

avvaktan på att ärendet slutligen skall avgöras och i regel under en termin27.  

Avskiljning kan vidtas när en student på polisutbildningen: 

1. Inte rättar sig efter en varning enligt 6 §. 

2. Lider av psykisk störning. 

3. Missbrukar alkohol eller narkotika. Två omhändertaganden enligt LOB av en 

polisstuderande ska enligt praxis leda till avskiljande. Även omhändertaganden som 

skett innan eleven antagits till utbildningen räknas in. Detta kan tyda på ett 

alkoholmissbruk. 

4. Har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa. 

Vad som anses vara ringa brottslighet är en tolkningsfråga och har varit föremål för 

diskussioner. Enligt Förvaltningschef Ingmar Bergman så handlar det inte om ringa 

brott enligt lagboken, utan om brottslighet som inte är ringa. På grund av polisyrkets 

karaktär ska det ställas höga krav på en student vid polisutbildningen. Det kan 

uppstå en förtroendekris om det framkommer att studenter som dömts till 

exempelvis ringa narkotikabrott, fortfarande går kvar på utbildningen. Ringa 

narkotikabrott är ringa enligt lagbokens mening men brottsligheten i sig är inte att 

anses som ringa. Att det råder viss skillnad i hur paragrafen tolkas kan utläsas ur 

statistiken. Av fyra elevärenden som överklagats till PAN har endast ett av fallen 

lett till avskiljning av polisstudenten.  

5. Är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan 

tillgodogöra sig denna. För att bli avskiljd enligt denna punkt krävs i regel en 

mycket omfattande frånvaro. Enligt praxis får en polisstudent gå om max två 

terminer. 

6. På annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.  

Studenter som avskiljts enligt denna punkt har visat sig olämpliga på grund av 

attityder, värdegrunder eller beteende i övrigt. Det kan vara homofobiska åsikter, 
                                                
27 Bilaga 1, §8 
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kvinnoförakt eller rasistiska åsikter. Eftersom man i Sverige har rätt till den fria 

åsikten så kan det vara svårt att avskilja en polisstudent på denna punkt. Man måste 

kunna bevisa att dessa åsikter kommer att inverka på det kommande polisarbetet. En 

bedömning görs i de enskilda fallen och det finns ingen praxis på dessa ärenden28. 

Beslutet som fattas av nämnden kan överklagas till PAN 

(personalansvarsnämnden)29. PAN handlägger ärenden som rör poliser, 

polisstuderande och civilanställda. Nämnden är sammansatt av Rikspolischefen som 

är ordförande samt åtta ledamöter; två riksdagsledamöter, två jurister från RPS 

(inklusive chefsjuristen), en länspolismästare, direktören för personalavdelningen 

samt två fackliga företrädare för polisförbundet30.  

Fördragaren för PAN skickar ut handlingarna en vecka innan sammanträdet. 

Ärendet föredras och man informerar om tidigare praxis. Därefter fattas beslut som 

presenteras efter en vecka. Nämnden sammanträder en gång i månaden. Ett beslut 

från PAN kan inte överklagas31.  

3.6    Tillämpning av polisutbildningsförordningen gällande                                                                  

         polisutbildningen i Umeå                                                              
Polisutbildningen i Umeå startade vårterminen 2000. Fram till höstterminen 2007 

har 935stycken examinerats av 960 antagna. Ingen av dessa har drabbats av en 

disciplinåtgärd i form av varning. Avskiljning har beslutats i ett ärende. Ärendet 

gällde våld mot tjänsteman. Studenten överklagade beslutet till PAN som i sin tur 

beslutade att studenten inte skulle avskiljas från utbildningen. Ytterligare sju 

studenter har utretts av polisutbildningen utan att någon åtgärd vidtagits. Av dessa 

ärenden var tre studenter misstänkta för brott, två studenter hade blivit 

omhändertagna enligt LOB (lagen om berusade personer) en på grund av psykiskt 

sjukdom och en på grund av sina attityder. De studenter som inte avslutat sin 

utbildning har slutat på egen begäran32. 

 

                                                
28 Intervju Bergman, Ingmar. (080212) Förvaltningschef, polisutbildningen 
29 Bilaga 1, §10 
30 Intervju Dimander, Lena. (080328) Jurist RPS samt Föredragare PAN  
31 Ibid. 
32 Intervju Bergman, Ingmar. (080212) Förvaltningschef, polisutbildningen 
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3.7    Övrigt om lämplighetsprövning vid polisutbildningen                                                                
I september 2006 presenterade studenterna i polisförbundet, en motion på 

Representantskapet, som är Polisförbundets högst beslutande organ som hålls en 

gång per år. I motionen uttrycktes en önskan om en kontinuerlig 

lämplighetsprövning av studenterna under de fem terminerna på polisutbildningen, 

vilket ska syfta till att öka både allmänhetens förtroende för polisen och förtroendet 

inom kåren. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom motionärens uppfattning om att-

satsens första mening. De andra delarna kunde se inte ställa sig bakom men delar 

ändå i princip motionärens uppfattning33.  

3.8 Kritisk granskning av resultatet 

Eftersom det inte finns några fastställda kriterier för vad som anses vara lämpligt för 

polisyrket, så blir detta begrepp en godtycklig bedömning av den enskilda individen. 

Det finns inte några direkta vetenskapliga teorier kring detta ämne, därför har denna 

rapport till en viss del grundats på intervjuer av personer som har insyn i dessa 

frågor. 

En stor del av resultatet i rapporten har grundats på svaren från 

enkätundersökningen. Eftersom många lärare avstod att besvara enkäten så kan 

dessa svar ge ett missvisande resultat. En lärares åsikt utgör 8,5 % av svaren34. För 

att inte skapa missförstånd hade vissa frågor i enkäten kunnat omformuleras. 

För att undersöka vad varje enskild individ ansåg vara lämpligt/olämpligt så 

användes öppna frågor i enkäten. Detta gjorde att flertalet lärare inte besvarade just 

den specifika frågan. Svaren visade på ett mycket varierande resultat. Detta bevisar 

att lämplighet är en subjektiv bedömning av en enskild individ och att det är väldigt 

svårt att sätta kriterier på vad som är lämpligt eller inte35.  

Vem ska bestämma dessa kriterier? 

                                                
33 Bilaga 5 
34 Bilaga 4 
35 Ibid. 
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3.9 Resultatsammanfattning 

Efter en omfattande rekryteringsprocess innehållande personlig lämplighet, etiskt 

förhållningssätt samt fysisk förmåga, antas de sökande som anses bäst lämpade till 

polisutbildningen. Enligt polisutbildningsförordningen anses dessa personer 

lämpliga och det förekommer därför ingen lämplighetsprövning under 

utbildningstiden på skolan.  

Trots detta anser både lärare och polisstudenter att det finns olämpliga studerande på 

polisutbildningen i Umeå. Som orsak till detta nämns dålig attityd, omogenhet samt 

en negativ inställning till minoritetsgrupper. Även bristande engagemang i studierna 

tas upp som en orsak. På grund av detta anser nästan alla de tillfrågade 

polisstudenterna att en organiserad lämplighetsprövning bör äga rum under 

utbildningstiden. Endast en fjärdedel av lärarna har samma åsikt. Det råder delade 

meningar mellan både lärare och polisstudenter om en examination i bemötande bör 

införas under utbildningstiden.  

Trots att man inte har någon kontinuerlig lämplighetsprövning på polisutbildningen 

så finns det verktyg att avskilja polisstudenter. Det finns en lokal handlingsplan på 

polisutbildningen i Umeå, som ett hjälpmedel för lärare om hur de ska gå tillväga 

om de träffar på en student med ett olämpligt beteende av något slag. Vissa ärenden 

leder till ett samtal mellan studenten, studierektorn samt berörda lärare och i andra 

fall skickas ärendet vidare till Ingmar Bergman på PHS i Sörentorp som är 

disciplinansvarig för de tre utbildningsorterna. Bergman lägger fram förslag på 

åtgärder (ingen åtgärd, varning eller avskiljning). En nämnd på tre personer tar 

beslutet och detta kan endast överklagas om den studerande tar upp ärendet i PAN.  

Sedan polisutbildningen startade i Umeå år 2000 har ingen student drabbats av en 

disciplinåtgärd i form av varning. Ett ärende har resulterat i avskiljning. Studenten 

överklagade beslutet till PAN som i sin tur ändrade beslutet och lät den studerande 

fortsätta på polisutbildningen. Ytterligare sju studenter har utretts av 

polisutbildningen utan att någon åtgärd vidtagits.  
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4  DISKUSSION 

Vad som framkommit i denna rapport är att det förekommer en viss granskning av 

studenters lämplighet vid polisutbildningen, men att den huvudsakliga granskningen 

sker vid rekryteringen samt under aspiranttjänstgöringen. 

När den nya grundutbildningen för polisen utformades 1998 så togs betyget 

lämplig/olämplig bort ur examensbeviset. Detta eftersom studenten inte längre var 

anställd av myndigheten när denne påbörjade sin utbildning. Lämpligheten till 

polisyrket skulle istället prövas under aspiranttjänstgöringen.  

Agneta Stark skriver i sin utredning ”att ytterst få studenter avbryter utbildningen 

och kraven är enligt studenter och lärare ibland lågt ställda. Olämpliga studenter kan 

nå ända fram till aspiranttjänstgöring.”   

Trots att man sedan 1998 förklarat att lämpligheten ska prövas under 

aspiranttjänstgöringen så har detta inte uppfattats på alla håll. Rekryteringen ska gå 

ut på att hitta lämpliga studenter till polisutbildningen. Trots detta visar resultatet på 

att rekryteringen fortfarande riktar lämplighetsprövningen till polisyrket och inte 

lämplighet att påbörja studier på polisutbildningen.  

Även JO har konstaterat att det framstår som oacceptabelt att utbilda personer i ett 

yrke för vilket de är olämpliga. Problemet med att lägga lämplighetsprövningen 

under aspiranttjänstgörningen, är att polisstudenten inte har någon användning av 

sina två utbildningsår på polishögskolan om denne blir underkänd. Det är heller inte 

bra att utbilda personer i polistaktik och arbetssätt om de sedan inte ska arbeta inom 

polisväsendet på grund av olämplighet på ett eller annat sätt. Detta påtalar även 

Bergman i sin rapport.  

När rekryteringen testar lämpligheten hos de sökande tar man hjälp av bland annat 

psykologer samt specialutbildade poliser. Det handlar i första hand om de sökandes 

inställning till alla människors lika värde. Anmärkningsvärt i detta är att det inte får 

ske någon åsiktsregistrering i Sverige och att ingen får uteslutas på grund av åsikter. 

Alla har rätt att tycka och tänka vad de vill och kan endast uteslutas om det kan 

bevisas att åsikterna kommer att påverka det kommande arbetet. Rekryteringen 

försöker även tillgodose en så bred poliskår som möjligt. Sökanden med olika 
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bakgrund och erfarenheter rekryteras.  

Med dessa krav och med de lagar och regler som råder i Sverige så skulle i stort sett 

alla sökande vara lämpliga ur detta synsätt.  

Vad som då är anmärkningsvärt är att det inte sker någon mer prövning av 

lämplighet under skoltiden. Lars Eckerdal handläggare vid polisrekryteringen menar 

att: ”Trots en omfattande rekryteringsprocess, så händer det att personer slinker 

igenom som inte anses lämpade för polisyrket. Det vore därför bra om 

polisutbildningarna inte svär sig fri över ansvaret över granskningen.  

I polisutbildningsförordningens 4 § 2 stycket står det: ”Till polisprogrammet får den 

som är lämplig antas” och i handlingsplanen för polisutbildningen Umeå universitet 

står det: ” Den som påbörjat utbildningen är att anse som lämplig enligt 4 § 

polisutbildningsförordningen”.  

Elisabeth Åström, studierektor vid polisutbildningen i Umeå, anser att lärarna har 

som uppgift att utbilda eleven – inte granska denne. Dessa roller skulle hamna i 

konflikt med varandra och eleven skulle inte få en rättvis utbildning. Istället för att 

granska eleven skall lärarens uppgift vara att hjälpa och stötta studenten. Åström 

tror även att det kan vara så att rekryteringen verkligen är fullkomlig och att endast 

lämpliga studenter antas. Vid rekryteringsprocessen var alla antagna lämpliga, men 

efter detta uppträder/visar personen en sida som kan anses vara olämplig hos en 

blivande polis.  

Hur kan man då lösa detta dilemma? Rekryteringen rekryterar till yrket - inte till 

studier, och skolan anser att den studerande ska lämplighetsprövas under aspiranten 

– inte under skoltiden.  

Trots detta tankesätt har polisutbildningen i Umeå en handlingsplan som anger hur 

man som lärare ska gå tillväga om man stöter på en polisstudent som beter sig 

olämpligt. Om man nu anser att alla polisstudenter är lämpliga, och att verktygen för 

att avskilja en student finns reglerade i polisutbildningsförordningen, varför behöver 

då skolan en lokal handlingsplan i dessa ärenden?   
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Resultatet från enkätundersökningen visar att lämplighetsfrågan är en väldigt 

känslig fråga. För att undersöka om lärare och studenter anser att det går olämpliga 

polisstudenter på polisutbildningen i Umeå samt vad det är som gör just den 

studenten olämplig, ventilerades i enkätundersökningen.  

En enkät skickades ut till 48 polisstudenter och 41 lärare. Enkäterna delades ut 

terminsvis och besvarades av tolv polisstudenter per termin. Lärarna delades upp i 

polislärare, universitetslärare och ledning, detta för att jämföra resultaten av enkäten 

beroende på bakgrund och erfarenhet. Alla polisstudenter besvarade enkäten och 

endast tolv lärare. Av dessa var åtta universitetslärare och fyra polislärare. 

Anmärkningsvärt var att ingen ur ledningen besvarade enkäten. En del polislärare 

skickade mail och meddelade att de ville avstå från att fylla i enkäten eftersom den 

innehöll en del frågor som var svåra att besvara. Det handlar om subjektiva 

bedömningar och vem är det som avgör vad som är lämpligt eller inte? Av 48 

polisstudenter svarade 43 stycken att de ansåg att det finns olämpliga studenter på 

polisutbildningen. 

De största anledningarna till att en polisstudent anses olämplig handlar främst om 

attityder, omogenhet och negativa inställning till minoritetsgrupper. 

Anmärkningsvärt i detta är att ingen av dessa egenskaper testas under 

rekryteringsprocessen.  

Fem lärare svarade att de anser att det finns olämpliga studenter på utbildningen, 

fyra kunde inte besvara frågan och tre av lärarna ansåg inte att det finns olämpliga 

polisstudenter på utbildningen. Lärarna reagerade även de på attityder, bristfälligt 

bemötande samt en ovilja till att studera.  

Vad det gäller examination gällande bemötande under utbildningen så råder det 

delade meningar. Över hälften av polisstudenterna anser att det bör införas och en 

tredjedel av lärarna är positiva till detta. Flera förslag på hur detta skulle gå till 

presenteras i undersökningen. Många förslag gick ut på att kombinera case och 

övningar med att samtidigt ta hänsyn till bemötande och attityder. Skulle en lärare 

anse att bemötandet är bristfällig så underkänns studenten på övningen. Detta för att 

hela tiden göra studenten uppmärksam om vikten vid ett bra bemötande i det 

kommande arbetet. På polisutbildningen i Växjö har man infört en form av 
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examination i bemötande. I utbildningens fjärde termin examineras studenterna i 

bemötande. Endast aspekter av lämplighet, såsom juridiskt kunnande, GTF samt 

bemötande kan bedömas. Det måste finnas ett spann att som student kunna göra fel. 

Av 144 polisstudenter underkänns ca 15 % första examinationstillfället i just 

bemötande. Examinationsformen funkar bra och underlaget kommer att användas 

även till andra övningar. Det finns funderingar att tidigarelägga denna del i 

utbildningen36.  

 Trots att ledning och lärare har svårt att se hur en examination i bemötande skulle 

gå till så tillämpas en sådan form av vissa lärare på skolan. Detta gäller de lärare 

som har ansvaret för examination i GTF (grundtaktiskt förhållningssätt). I dagsläget 

är de ensamma om att underkänna en polisstudent i en övning på grund av det 

kommunikativa bemötandet. Detta ses som positivt av de tillfrågade studenterna 

som utfört övningen. Skulle då inte detta kunna införas i andra övningar som 

genomförs under utbildningen? 

En annan detalj som framkom i undersökningen var att över hälften av alla 

polisstudenter inte visste var de skulle vända sig om de upplevde att en polisstudent 

uppvisade ett olämpligt beteende. Endast en lärare var ovetande var denne skulle 

vända sig. Detta kan bero på att det finns en handlingsplan för lärare att rätta sig 

efter och inte för polisstudenterna. Eftersom det mesta skolarbetet sker i basgrupper 

och lärarna inte är närvarande så är det oftast polisstudenterna som uppmärksammar 

konstiga åsikter, spydiga kommentarer och annat olämpligt beteende hos sina 

studiekamrater. Varför finns det då ingen handlingsplan för polisstudenterna? Det 

handlar inte om att bedöma och granska varandra utan skulle fungera mer som ett 

hjälpverktyg i dessa ärenden. 

De flesta i samhället har en åsikt om hur de tycker att en polis ska vara och arbeta 

samt vilka egenskaper en polis ska besitta för att klara sin yrkesroll. Både lärare och 

polisstudenter anser att det går studenter på utbildningen med olämpliga egenskaper 

som rekryteringen inte tar hänsyn till under antagningsprocessen. Vem är det som 

ska bestämma dessa egenskaper? Är det rekryteringen, myndigheterna eller 

allmänheten?  
                                                
36 Intervju Mill, J. (080411) Ansvarig fort- och vidareutbildning, polisutbildningen Växjö 
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Lennart Paulsson vapenlärare på polisutbildningen anser att ”polisen är till för 

allmänheten och det är viktigt att dessa har ett förtroende för kåren. Det första 

intrycket kan bli avgörande för hur en människa som är helt utlämnad kommer att 

uppfatta hela kåren i framtiden. Det kan därför vara en idé att rekryteringen 

hörsammar allmänhetens krav på en polis”.  

Ett annat tydligt resultat som framkom i enkätundersökningen var önskemålet från 

polisstudenterna om en organiserad lämplighetsprövning under utbildningstiden. En 

polisstudent har genomgått en påfrestande rekrytering under sju månaders för att få 

påbörja studier till polis. Att sedan under fyra terminer utsätta sig för en organiserad 

lämplighetsprövning av lärarna skulle kunna anses påfrestande för individen. Trots 

detta så visar undersökningen att hela 92 % av polisstudenterna var positiva till detta 

medan 25 % av lärarna ansåg att det skulle vara en bra idé.   

Frågan togs upp med Elisabeth Åström som förklarar att det måste vara tillåtet att 

göra fel och att testa gränser, det är ju trots allt en utbildning. ”Om det fanns en 

prövning, hur skulle den då se ut? Och hur skulle klimatet på skolan bli? Om 

studenter visste att de hela tiden blev granskade i knutarna av lärare och andra 

studenter vad skulle resultatet bli. Studenter vågar inte göra fel vilket får 

konsekvensen att de gör felen i verkligheten. Alla studenter försöker leva upp till 

någon slags idealbild av hur en polis bör uppträda/bete sig. Kårandan skulle 

förstärkas ytterligare etc. Konsekvenserna av en sådan utbildning skulle kanske bli 

att alla studenter som tar examen är olämpliga i allmänhetens ögon”.  

Återigen tar man hänsyn till allmänheten trots att det är rekryteringen som ställer 

kraven. Har allmänheten tillfrågats om vad de anser vara lämpliga egenskaper hos 

en blivande polis? Hur kan man bedöma dessa egenskaper i en rekryteringsprocess? 

Resultatet diskuterades även med Förvaltningschef Ingmar Bergman på PHS, som 

även behandlar polisutbildningens disciplinärenden. Den enda förklaring till 

resultatet, är nog att det kan bero på att lärarna känner sig obekväma att ta tag i en 

sådan här sak. Lämplighet är svårt att ta på och svårt att bedöma. Det är alltid lättare 

om en polisstudent har begått ett brott för då framgår det klart och tydligt vad man 

ska göra.  
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Om en polisstudent begår brott under utbildningstiden så innebär inte detta 

automatiskt att studenten blir avskiljd från utbildningen. För det första måste brottet 

komma till ledningens kännedom. Vad en polisstudent gör på sin fritid kommer inte 

alltid fram. Skulle det visa sig att en polis griper en polisstuderande får denna polis 

inte berätta detta för skolan eftersom de då skulle bryta mot sekretessen. Detta gäller 

även om en polisstudent blir omhändertagen för LOB. Sådana ärenden kommer 

oftast till skolledningens kännedom genom andra polisstudenter eller allmänheten.  

Har det kommit till skolans kännedom skickas ärendet vidare till Ingmar Bergman. 

Bergman ska utreda om brottsligheten varit ringa eller inte, samt presentera sitt 

förslag för ansvarig nämnd. Beslutar dessa att avskilja polisstudenten så kan denne 

överklaga beslutet till PAN. Av fyra ärenden som överklagats till PAN har endast ett 

av fallen lett till avskiljning av polisstudenten. Enligt Bergman kan detta bero på 

den skilda tolkningen av brottslighet som inte är att anses som ringa. En annan 

anledning till detta kan vara att PAN i sin bedömning jämställer polisstudenter med 

polisanställda. Det är avsevärt svårare att avskilja en anställd än en student. Även 

här verkar man, liksom rekryteringen, vara kvar i samma regler som innan den nya 

grundutbildningen antogs.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Följande åtgärder föreslås för att förhindra att olämpliga studenter utbildas till 

poliser. 

• Rekryteringen måste inse att de ska rekrytera till polisstudier och inte till 

polisyrket. Hela systemet går ut på att lämplighetsprövning endast kan ske 

under praktik och detta var anledningen till att man tog bort 

lämplig/olämplig ur examensbeviset.  

Fortsätter rekryteringen som i dagsläget så föreslås följande punkter som förslag 

till lämplighetsprövning under utbildningstiden. 

• Examination av bemötande i praktiska moment: Den studerandes attityder, 

empatiska förmåga, etiska förhållningssätt samt lyhördhet och lojalitet skall 

uppmärksammas vid de praktiska examinationerna. Uppenbara brister i 
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något eller några av ovanstående kriterier bör innebära att den studerande 

blir underkänd på övningen.  

• Ett komplext slutprov: En person med svag begåvning, bristfälligt 

rättstänkande samt brist på empati, får svårt att klara en stressad situation där 

mental förberedelse, högt rättstänkande och ett bra bemötande är a och o. 

Övningen går ut på att hela tiden använda huvudet och reflektera. 

•  En handledare som följer en klass under hela utbildningstiden: Det är bra 

om polisstudenterna känner förtroende för någon lärare som de kan prata 

med om de har problem. En avstämning kan ske varje termin för att kolla av 

om studenten ligger efter med något och behöver hjälp och stöd. 

• Utveckla de fysiska testerna så de stämmer överens med det kommande 

yrket: Eftersom polisyrket innebär många fysiska moment handlar 

lämplighet inte bara om hur man är som person - även den fysiska förmågan 

spelar in. I polisutbildningen ingår olika styrketester37 som den 

polisstuderande ska klara av.  Istället för att testa styrkan i övningar som är 

relevanta för polisyrket ska den studerande genomföra visst många 

repetitioner i exempelvis bänkpress, chins, dips samt brutalbänk. Studenten 

ska bli godkänd på minst två av sex övningar. I dagsläget klarar de flesta 

studenter två av dessa övningar utan större ansträngningar. Ett bättre 

alternativ till dessa styrketester kan vara att t.ex. lyfta/släpa en person som 

väger mer än provdockan i antagningsprocessen. Detta är ett scenario alla 

poliser troligtvis kommer att ställas inför i yrkesrollen, då det handlar om 

exempelvis berusade personer som skall omhändertas.  

 

 

 

 

                                                
37 Bilaga 6 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Polisutbildningsförordning (1999:740) 

1§ Inom polisväsendet skall utbildning bedrivas enligt de föreskrifter som meddelas i denna 

förordning. 

2§ Rikspolisstyrelsen bedriver central utbildning och beslutar om antagning till den samt 

om utbildningsplaner, betyg och examination, om inte annat är särskilt föreskrivet. 

Till den centrala utbildningen hör polisprogrammet och funktionsinriktad utbildning. 

3§ Polismyndigheterna bedriver funktionsinriktad utbildning och aspirantutbildning om sex 

månader. 

Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan utbildning. 

4§ Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet (motsvarande 80 poäng) och 

aspirantutbildning om sex månader. 

Till polisprogrammet får den som är lämplig antas. Rikspolisstyrelsen beslutar närmare 

vilka antagningskrav som ställs. Förordning (1999:893) 

5§ Med funktionsinriktad utbildning avses sådan fortbildning av polisväsendets personal 

som syftar till att öka personalens förmåga att utföra arbetsuppgifter som normalt fordrar 

särskilda kunskaper eller särskild kompetens utöver den grundläggande utbildningen. Den 

funktionsinriktade utbildningen genomförs i form av specialkurser och konferenser. 

6§ Rikspolisstyrelsen får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en student vid 

polisprogrammet som 

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 

studieprestation annars skall bedömas,  

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

utbildningen, eller  
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3. utsätter någon annan student eller en arbets- eller uppdragstagare vid Rikspolisstyrelsen 

för allvarliga trakasserier. Förordning (1999:893).  

7§ Rikspolisstyrelsen får avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen, om 

studenten 

1. inte rättar sig efter en varning enligt 6§,  

2. lider av psykisk störning,  

3. missbrukar alkohol eller narkotika,  

4. har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa,  

5. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon eller han inte kan 

tillgodogöra sig den, eller  

6. på annat sätt visa sig olämplig för fortsatt utbildning.  

Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas från polisprogrammet enligt 

första stycket 2 eller 3, får Rikspolisstyrelsen vid behov uppmana den studenten att låta 

undersöka sig av den läkare som anvisas. Förordning (1999:893). 

8§ Om ett förfarande inleds som syftar till att en student vid polisprogrammet skall 

avskiljas från utbildningen, får Rikspolisstyrelsen, om det behövs, med omedelbar verkan 

avstänga den studenten från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt kan avgöras. 

Förordning (1999:893). 

9§ Rikspolisstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från vad som 

föreskrivs om utbildning i denna förordning. 

10§ Rikspolisstyrelsens beslut i ärenden enligt 6, 7 eller 8§ får överklagas hos 

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte 

överklagas. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  
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Bilaga 2: Handläggningsrutiner gällande studenter vid 
polisutbildningen Umeå universitet 
 

 
 
 
Utbildning inom polisväsendet bedrivs enligt föreskrifter som meddelas i 
Polisutbildningsförordningen (1999:740). 
 
 
4§ Grundutbildning till polis omfattar polisprogrammet (motsvarande 80 poäng) och 

aspirantutbildning om sex månader. 
 Till polisprogrammet får den som är lämplig antas. Rikspolisstyrelsen beslutar 

närmare vilka antagningskrav som ställs. Förordning (1999:893). 
 
6§ Rikspolisstyrelsen får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en student vid 

polisprogrammet som 
1) med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller 

när en studieprestation annars skall bedömas, 
2) stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

utbildningen eller 
3) utsätter någon annan student eller en arbets- eller uppdragstagare vid 

Rikspolisstyrelsen för allvarliga trakasserier. Förordning (1999:893). 
 
7§ Rikspolisstyrelsen får avskilja en student vid polisprogrammet från utbildningen om 

studenten 
1) inte rättar sig efter en varning enligt 6§ 
2) lider av psykisk störning 
3) missbrukar alkohol eller narkotika 
4) har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som ringa 
5) är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon eller han inte 

kan tillgodogöra sig den eller 
6) på annat sätt visat sig oläplig för fortsatt utbildning. 

Om det finns anledning att anta att en student bör avskiljas från polisprogrammet 
enligt första stycket 2 eller 3, får Rikspolisstyrelsen vid behov uppmana den 
studenten att låta undersöka sig av den läkare som anvisas. Förordning (1999:893). 
 

8§ Om ett förfarande inleds som syftar till att en student vid polisprogrammet skall 
avskiljas från utbildningen får Rikspolisstyrelsen, om det behövs, med omedelbar 
verkan avstänga den studenten från utbildningen i avvaktan på att ärendet slutligt 
kan avgöras. Förordning (1999:893). 

 
 

UMEÅ UNIVERSITET 
Polisutbildningen 
Elisabeth Åström 
 
  

 
2007-06-29 
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9§ Rikspolisstyrelsens beslut i ärenden enligt 6, 7 eller 8 § får överklagas hos  
Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen. Nämndens beslut i sådana ärenden 
får inte överklagas. Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
Förordning (1999:893). 

 
 

Med utgångspunkt från vad som framkommer av Polisutbildningsförordningens 4, 
6, 7 och 8 § gäller följande rutiner i sådana ärenden vid polisutbildningen Umeå 
universitet 
 

 studenter som antagits till grundutbildningen är att betrakta som lämpliga 
enligt 4 §, men 

 finns anledning anta att student bryter mot 6 eller 7 § meddelar lärare 
muntligt eller skriftligt detta till studierektor eller biträdande studierektor vid 
polisutbildningen vilken sedan, eventuellt i samråd med lärare eller lärarlag, 
beslutar om åtgärd.  

 är ärendet av den karaktären att Rikspolisstyrelsen skall fatta beslut så bereds 
ärendet av studierektor för vidare handläggning och beslut av 
Rikspolisstyrelsen 

 delegation att fatta beslut för Rikspolisstyrelsen i dessa ärenden har rektor på 
Polishögskolan i Solna. 

 beslut från Rikspolisstyrelsen är offentligt, dock inte innehåll i utredningen 
som ligger till grund för beslutet. 

 
 
I många fall är det svårt för enskild lärare eller lärarlag att avgöra i det enskilda fallet. Då 
bör lärare eller lärarlag muntligt eller skriftligt rådgöra med studierektor eller biträdande 
studierektor. Alla ärenden bedöms utifrån det enskilda fallet och för att hanteringen skall 
vara så rättsäker som möjligt bör kontakt med studierektor eller biträdande studierektor tas 
så fort som möjligt. Exempel på ärenden där skolledningen kan vara studenten och läraren 
behjälplig är 

• studieproblem av någon form 
• sociala problem 
• skador/sjukdomar, graviditeter osv 

Vi har då möjlighet att, tillsammans med student och lärare, komma överens om t ex 
• studiestöd (ex Språkverkstaden Umeå universitet) 
• extraundervisning/stöd av lärare 
• särskild läroplan (ofta i samband med skador som behöver rehabiliteras) 
• besluta om studieuppehåll 

 
 
 
 
 
Elisabeth Åström 
Studierektor 
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Bilaga 3: Formella krav 

• Svenskt medborgarskap  

• Lämplig för polisyrket (personliga egenskaper och laglydnad)  

• Fylla lägst 20 år under antagningsåret  

• Körkort för bil (B-behörighet)  

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

belastnings- eller förslitningsskador som kan komma att försvåra dina möjligheter 

att fullgöra polisyrket.)  

• Simkunnighet (intyg ska bifogas ansökan)  

• God synskärpa  

• Normalt färgseende  

• Fullgod hörsel  

• Grundläggande behörighet för högskolestudier  

• Särskild behörighet i följande ämnen:  

• Svenska B  

• Historia A  

• Samhällskunskap A  

• Högskoleprov eller Högskole-/universitetspoäng 
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Bilaga 4: Sammanställning av enkätresultat 
 

1. Ringa in tre alternativ som du tycker är de viktigaste egenskaperna hos en 
blivande polis 

 
            Polisstudenter (48 st)               Lärare (12 st) 

            Antal Procent        Antal            Procent 

Empatisk  17 35 2 17  
Ödmjuk  15 31 0   0  
Livserfarenhet   7 14 0   0  
Tron på människans  17 35 7 58  
lika värde  
Bra bemötande              34     71            7                  58 
Sunt leverne                1       2            0                     0 
Bra attityd              22     46            3    25 
Ärlig                 9     19            2                  17 
Tydlig rättsuppfattning      10     21            3                  25 
Jämställt tankesätt   6 13 1   8 
Glad och positiv   6 13 0   0  
Intelligent                0       0            1                    8 
Vilja att utvecklas                0       0            1                    8 
Inget svar                0       0            2                  17 
 
Kommentarer lärare: 

• Kan ej rangordna dem då de flesta är lika viktiga enligt min mening 
• Alla dessa egenskaper är bra men det finns säkert lika många till som är viktiga. Hur har ni valt ut 

dessa? Däremot är det omöjligt att göra en gradering av dem utan att ha definierat vad de innebär. 
Har ni definierat dem för er själva? Ni kanske har olika definitioner av dem! 

• Jag har svårt att kategorisera dessa egenskaper. Det finns säkert fler än dessa som är viktiga 
egenskaper för en polis. Varför har ni valt just dessa? 

 
 
2. Anser du att det finns olämpliga studenter på polisutbildningen? 
 

Studenter   Lärare 

Ja  43 = 90%  5 = 42% 

Nej 5 = 10%    3 = 25% 

Inget svar                    4 = 33% 
Kommentarer lärare (JA-svar): 

• Bristande förmåga gällande det juridiska och tillämpningen därav samt attityder som utgör hinder 
gällande mötet mellan polis och allmänhet i olika former.  

• Jag har själv aldrig mött en olämplig student men utgår från att de finns. Ett tecken på olämplighet är 
bristande förmåga att samspela med kamrater och/eller lärare (inte enstaka individer utan som ett 
genomgående tema). Bristande initiativförmåga är ett olämplihetstecken som mycket väl kan arbetas 
bort under utbildningen men som måste betraktas som en varningssignal. Dock som utbildare anser 
jag att många olämplighetssymtom bör kunna bearbetas i en yrkesutbildning som denna. 

• Attityd inom gruppen. Styr och ställer oavsett kunskap. 
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• En olämplig person kan enkelt uttryckt vara det av två anledningar: A man har inte det som krävs för 
att bli en bra polis eller B man har direkt olämpliga synsätt tex rasism, sexism, odemokratiskt synsätt 
osv. Vad gäller A så är det personer som ex inta kan förstå vad perspektivtagande innebär i praktiken 
dvs inte anta olika perspektiv. Man kan inte vända och vrida på saker och ting vilket enligt min 
mening innebär både dålig polisiär förmåga tex dålig på att tänka ut förhörsfrågor dålig 
iaktagelseförmåga, en person som kommer att bidra väldigt lite till att förebygga/lösa brott skulle jag 
kunna säga. Vad gäller B så kan det vara en person som naturligtvis kommer att nyttja sin polisiära 
makt till att utöva sin åsikt tex systematiskt kränka issa personer för deras kön, etnicitet, sexuella 
läggning etc. Denna person kommer heller inte att bidra särskilt mycket som polis och det är således 
bortkastad tid och pengar att utbilda vederbörande. Dessutom är det farligt att utbilda personer med 
extrema åsikter till polis som har makt… 

• Visst menar ni om det finns några polisstudenter som är olämpliga som poliser? Om vi utgår från 
fråga 1 så skulle jag säga att samtliga dessa egenskaper är viktiga. Det jag som lärare ser är framför 
allt brister i bemötande och attityd hos några. Om detta kan anses som skäl till avskiljande är en 
annan sak. Människor kan ändra sig och det är trots alt studenter under utbildning vi pratar om, inte 
färdiga poliser. Det finns även en stor portion motvilja mot att vilja lära dvs plugga/läsa hos en del 
som direkt är olämpligt som student. 

• Detta styrs i stora drag av polisutbildningsförordningen. 
 

Kommentarer studenter (JA-svar): 
• Omogna, för unga (liten eller ingen livserfarenhet) 
• Kanske inte olämpliga men mindre bra eller för unga. 
• Vissa har en förmåga att sätta sig över andra personer. Tycker att man själv alltid har rätt. 
• Samarbetssvårigheter, Sökt av fel anledning, skyltar med utbildningen på krogen, en del bör vänta ett 

tag innan de söker. 
• Det finns en del "macho" typer som bör förändra sitt beteende inför kommande yrke. 
• Dålig attityd 
• Taskig attityd, tror att störst är bäst, trpr an löser allt med våld, rasistiska åsikter. 
• Dålig inställning, väldigt låg fysisk status. 
• Dålig attityd, ev bristande förmåga 
• Vissa studenter är för unga och omogna. 
• Svårt att kontrollera humöret 
• Oengagerad, ingen livserfarenhet, Omogen. 
• Stort bristande intresse. 
• Omogen, oförmögen att ta ansvar. 
• Personens värderingar & brist på livserfarenhet, dvs insikt i att det finns motgångar i livet. 
• Vissa studenter kan ge uttryck för ett omoget beteende som syns genom en kanske ovetande 

dubbelmoral. 
• Osäker. Känslan av att jag inte skulle vilja jobba tillsammans med personen. 
• För tafatt och intiativfattig/försiktig. Känns otrygg i agerande vid övningar och kunskap i lagstöd. 

Finns även studenter med väl rigidrätts-/moral uppfattning och studenter som tenderar att snabbt ta 
till våld. 

• Oförmåga till eget initiativ, Konflikträdda, Tafatta 
• Personens värderingar samt agerande i vissa situationer. 
• Olämpligt uppträdande, attityder etc. Oengagerade, aggressivitet. 
• Aggressiv, mesig, dålig kvinnosyn 
• Rasistiska åsikter, för velig, för aggressiv 
• Kan bero på flera olika orsaker svårt att förklara. 
• Uppträdande, elever som beter sig illa mot klasskamrater, konstiga värderingar som lyser igenom 
• Aggressiv ser sig ej som jämställd med andra 
• Rasistiska och homofobiska tankar 
• Åsikter och inställning 
• Taskig attityd ser ner på olika typer av människor 
• Socialt handikappade dvs dåliga på att kommunicera och försöka läsa/förstå andra människor. Ser 

ner på folk med annorlunda livsstil 
• Låg kompetensnivå. Feghet. Rädsla för att ta egna initiativ 
• Attitydproblem 
• Man ser inte alla människor med lika värde 
• Oengagerad, ingen livserfarenhet, Omogen. 
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• Klarar inte av att ta direktiv. Omogen. Generellt dåliga prestationer teoretiskt samt praktiskt 
• Kan inte ta in info. Realisera 
• Svårt att säga. Det är en känsla jag får att den personen inte riktigt passar in. Personen känns labil. 
• Ålder, bemötande, sätt mot andra, omogenhet 
• Attityd, levnadssätt, identitetsskapande den dagen uniformen kom på. 
• Kan ej ta och följa en instruktion. Ingen sinnesnärvaro vid situationer som kräver det. Ingen social 

kompetens. 
• Attityd. Våldsam och misshandlar andra polisstudenter. 
• Man känner att attityden och personens inställning till yrket är fel/skev. Det är mer som krävs än att 

vara duktig på strid. 
• Jag tror att det finns allt för många personer som tar till övervåld i stressade situationer. 
• Starka åsikter om tex homosexuella och invandrare. Narcisistisk självbild och dålig attityd. Ser ner 

på andra studenter. 
 
Kommentarer lärare (NEJ-svar): 

• Olämpliga beträffande vad? Frågan går eg inte att besvara! 
 

Kommentarer studenter (NEJ-svar): 
• Finns några som jag hoppas mognar innan de kommer ut men ingen jag anser direkt olämplig 

 

Kommentarer lärare (INGET-svar): 
• I och med att det avskiljs studenter från utbildningen så klart att det då finns personer som inte anses 

lämpliga. 
• Utan att ha underlag för vad som ska bedömas vill jag inte göra den bedömningen. Däremot är det 

väl klart att det finns olämpliga elever eftersom det görs avstängningar 
• Jag har inte tillräckligt med underlag för att bedöma detta. Däremot finns det studenter som visat 

olämpligt uppträdande. Rimligtvis finns det också olämpliga studenter eftersom det nu och då är 
någon som avstängs eller avskiljs. Viktigt med rättssäkerheten för studenten. 

• Innan man svarar på en sådan fråga anser jag att man måste klargöra vad som menas med lämplig 
alternativt olämplig student. 

 
 
3. Tycker du att en organiserad lämplighetsprövning bör äga rum under 
utbildningstiden. 

Studenter   Lärare 

Ja  44 = 92%  3 = 25% 

Nej 4 = 8%    6 = 50% 

Inget svar                   3 = 25% 
 

Kommentarer lärare (JA-svar): 
• Både ja och nej. I princip ska lärarnas kompetens inriktas på kunskapsgenererande och inte till 

lämplighetsprövning. Det finns uppenbar risk för att en lärares bedömning av lämplighet mera 
handlar om lämpligheten för studier vilket inte är relevant i sammanhanget. Att däremot kunna ta 
upp frågan om lämplighet kan vara mycket önskvärt; prövningen bör ske med stort inflytande från 
andra än lärare dock. 

• Ja, men tveksamt om det går att genomföra med tanke på utbildningsformerna. 
 

Kommentarer studenter (JA-svar) 

• Uttagningen är inte tillräckligt effektiv 
• Absolut! 
• Undvika att de som slunkit igenom får fortsätta sitt beteende. Ge dem en chans att ändra saker 

de kanske inte tänker på. 
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• Under utbildningen dyker en persons rätta jag igenom. Det är ganska lätt att dölja under testerna 
på pliktverket. 

• Elever bör bedöma varandra osv. Lärarna ska få ta del a det. Enskilda samtal. 
• För att lärarna ska kunna ha bättre koll på vad som behöver övas. 
• INFÖR! 
• Minskar risken att en olämplig person kommer ut i arbetslivet->riskera kollegans och andra 

parters säkerhet. Ger polisen ett dåligt anseende osv. 
• lätt att bli en av massan, bra med kontinuerlig prövning. 
• Mycket skulle nog komma fram då som inte skulle vara accepterat. 
• Lika självklart som att pröva innan ska man prövas under utbildningen 
• Utbildningen formar oss. Ibland kan det gå åt fel håll. Maktbegäret kanske blir för starkt 
• Naturligtvis. Personer förändras och en prövning skulle inte skada. 
• Jag tycker skolan ska ta sitt ansvar och visa att vissa typer av beteende inte hör hemma på denna 

utbildning. Då blir det samtal eller varning. 
• I skolan kommer de rätta personligheterna fram. 
• Det är alltid personer som slinker igenom uttagningen som inte är lämplig som polis. Tycker helt 

klart att en lämpighetsprövning ska äga rum. 
• Absolut! Det borde vara skolans ansvar gentemot myndigheter, bliande kollegor och inte minst 

olämpliga elever själva att dessa får varningar och i sista hand avskiljs baserat på (o)lämplighet. 
• Självklart, måste hela tiden visa på att du är lämplig 
• Det känns relativt enkelt för en olämplig person att klara sig igenom pliktverkets tester. Endast 2 

samtal på ca 1h st (detta kan inte få vara slutgiltigt avgörande för om personen ska få bli polis) 
• Annars kommer det in elever som inte är lämpliga för yrket. 
• Allt ansvar kan inte ligga på rekryteringen, de möter och bedömer oss vid så få tillfällen. Inte 

helt osannolikt att någon mindre lämplig slinker förbi. 
• Fortlöpande under utbildningstiden. 
• Ser dock svårigheter att utforma ett bra och rättvist system. 
• Följa upp studenterna bättre. Prata med insatta lärare. 
• Drogtester, dopingtester, intervjuer. 
• Svårt att säga hur men alla övningar kan man bedöma. 
• Som ett moment i examen. 
• Svårt att genomföra. Formen för det hela blir svår att slå fast. 
 

Kommentarer lärare (NEJ-svar): 
• Lämpligheten prövas redan idag fortlöpande under hela utbildningen. 
• Stöd för att handleda studenten in i polisrollen är att föredra framför prövning. Om studenten visar 

sig vara olämplig finns verktygen att avskilja. 
• Jag tror inte att utbildningen är rätt forum för just en lämplighetsprövning. Om jag inte är fel ute så 

sker det i samband med antagningen - och det är möjligt att lämplighetsprövningen där i sådana fall 
kan förbättras. Däremot kan säkert utbildningens innehåll gällande saker relaterat till lämpligheten 
stärkas. 

• Det stora problemet är att som sagt det är studenter vi har att göra med. Vad är olämpligt? Går det att 
rätta till? Däremot måste kanske kraven höjas och på så sätt kunna rätta till felaktiga beteenden och 
taskig attityd. Kunna underkänna någon på en övning/case på grund av detta. Nu blir det mer på  
handlagen studenterna bedöms. 

• Lämpligheten kan kontrolleras genom examination. En person med låg 
intelligens/fattningsförmåga/knapert rättstänkande/brist på empati kommer inte att klara en 
examination som är komplex tex ett case som man måste ta från ax till limpa tex utreda en 
misshandel i hemmet som inkluderar att sära parter, ta uppgifter, rapportera osv och samtidigt ge bra 
bemötande, ha högt rättstänkande och bra mental förmåga tex stresstolerans. 

 
 

Kommentarer studenter (NEJ-svar): 
• Problemet växer nog bort 
• Detta ska skötas på aspiranten då man prövas i verkliga livet. Många växer mycket då de kommer ut 
• Hur skulle denna vara utformad i så fall? Vem skulle vara behörig att fatta beslut om lämplighet då 

detta ställer stora krav på denna person? Allting är i betraktarens ögon. 
 
Kommentarer lärare (INGET-svar): 
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• Vad är en organiserad lämplighetsprövning? 
• Hur skulle den isåfall se ut? För att verkligen ge ett utslag känns det som att det är något som är 

otroligt omfattande. 
• Det kan vara svårt att genomföra och vem ska bedöma och vad ska bedömas? Just nu styr 

polisutbildningsförordningen detta. 
 
 

4. Anser du att det behövs någon examination gällande bemötande och attityder 

under utbildningen?  

Studenter   Lärare 

Ja  26 = 54%  4 = 33% 

Nej 22 = 46%  4 = 33% 

Inget svar   4 = 33% 
 

Kommentarer lärare (JA-svar): 
• Jag skulle se fram emot en sådan examination. Dock så är det inget som görs enkelt. Det går också 

faktiskt att mörka vissa negativa inslag hos mig som person. Hur gör vi med dessa studenter? 
• Attityd är ett svårt begrepp - vilken attityd är önskvärd/mindre önskvärd osv. Dock: en person som 

antingen av A-skäl eller B-skäl är mindre lämplig(eller kanske lyckad) som polis kommer ha stora 
svårigheter att klara komplexa situationer utan att avslöja sig. En examination i dessa områden 
kräver dock en mycket medveten lärarkår: man kan inte godtyckligt tillskriva studenter bra/dåligt 
bemötande/attityd. Man måste också i större utsträckning bygga in dessa problem i casen på ett 
medvetet sätt. En student som upprepade gånger missar just på dessa områden måste naturligtvis 
utredas ytterligare av utbildningen och detta skulle kunna vara en formell väg att gå. Fler än tre 
omexaminationer på punkten bemötande = samtal med lärare/studierektor Mindre godtyckligt än att 
"den här personen beter sig knepigt" 

 
Kommentarer studenter (JA-svar) 

• Det borde belysas mer och uppmärksammas mer av lärare. Lägg mer fokus på detta! 
• Skulle nog vara bra men kanske svårt att genomföra 
• I form av kontinuerlig bedömning 
• En av polisernas viktigaste egenskaper 
• Något som bör pågå under hela utbildningen 
• Mer än vad det är nu. Lärarna ska ha mer att säga till om 
• Det är väl inget negativt i alla fall. Tror att alla tester är bra. 
• Skulle inte skada. Kan vara ett vettigt sätt att se lämplighet 
• Detta kan ingå som ett moment i casen vi gör. Felaktig attityd ska inte ge godkänt på övningen. 
• vore nog bra men vet inte hur det ska gå till 
• Borde vara löpande! 
• Ja, men svårt att genomföra eftersom alla situationer är unika 
• Bland det viktigaste en polis skall vara bra på. Att vissa case enbart ska handla om bemötande utan 

att studenterna vet om att det är det lärarna ska examinera. På annons finns det risk för falskhet 
• Det ska ske under hela utbildningstiden; 

 

 
Kommentarer lärare (NEJ-svar): 

• Absolut inte! Men fler tillfällen att reflektera över och för studenten själv, värdera lämpligheten. 
• Bemötande examineras fortlöpande under hela utbildningen. 
• Jag tror inte det är relevant att göra prov enbart gällande lämpligheten. Det är inte heller säkert att 

den typ av kunskap skulle innebära förändrade attityder på så sätt att man går från icke-lämplig till 
lämplig. Den typ av kunskap kring detta behöver förmodligen vara djupare. För att vara drastisk 
handlar det lite om indoktrinering. Däremot om det ingår som integrerad del av utbildningen kan det 
mycket väl ingå som delar av examination i givna ämnen. 
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Kommentarer studenter (NEJ-svar) 
• Tror det kan vara svårt att genomföra 
• Hur skulle ett sådant prov se ut? 
• Ingen direkt examination, det är något som lärare bör ha uppsikt på under utbildningen för att hjälpa 

de som behöver hjälp och i värsta fall avskilja en elev om det krävs. 
• Detta får vi under hela utbildningen och även innan under testerna. Svårt att lära sig hur man ska 

bemöta, ingen mall, alla är vi olika 
• Svårt att bedöma. Borde göras i skarpt läge. 
• Detta bör innefattas i alla moment och bör därför inte behövas examineras individuellt 
• Skulle nog vara svårt att genomföra! 
• Inte om en lämplighetsprövning skulle finnas, bemötande & attityder bör bedömas 

övergripande i alla moment/case etc 
• Detta är något man ska behärska från början. Bör altså ses över och bedömas vid 

intagningstesterna. 
• Ser inte hur det skulle kunna se ut eller vara möjligt att genomföra. 
• Bemötande och attityder är nåt som är medfött och är inte något ämne som övriga som man bara kan 

plugga till. 
• Nej, dock hade ett större fokus på utbildning och attityd varit på sin plats. 

 
Kommentarer lärare (INGET-svar): 

• Som utbildare anser jag att min uppgift är att utbilda. Jag kan inget annat än att försöka tipsa, guida 
och utbilda personer, även i attityd och bemötande. 

• Hur skulle en sådan examination se ut? Vems kriterier på ett bra bemötande eller attityder får vara 
mall? Hur kan man veta att någon inte spelar en roll för att passa in just då? 

• Hur kan man rättssäkert bedöma attityd och bemötande under en examination. Hur vet jag att eleven 
inte fejkar vid just det tillfället. Däremot anser jag att lärarna har ett ansvar att reflektera och bemöta 
studenter med beteende, attityder mm som kan anser olämpliga. Som lärare är jag här för att 
handleda, hjälpa och stötta studenterna. 

• Vad räknas som utbildningen? Är det fyra eller fem terminer? Vad gäller bemötande och attityder 
tror jag att det är lättast att bedöma en människa vad gäller detta efter att ha sett personen ifråga ute 
bland människor i samhället "skarpt" dvs i vardagliga situationer som inte är övning. I övrigt ingår 
kommunikation och bemötande i bastaktikkonceptet vilket är examinerande. 

 
 

5. Vet du var du kan/ska vända dig om du anser att en polisstudent beter sig 

”olämpligt”? 

Studenter   Lärare 

Ja  23 = 48%  10 = 83% 

Nej 25 = 52%  1 = 8,5% 

Inget svar   1 = 8,5 % 

 

Bilaga 5: Motion C20 
 
 
Lämplighetsprövning 
 
Under arbetet i studerandeföreningen har det 
framkommit en önskan att lämplighetsprövningen ska 
ske kontinuerligt under alla fem terminer. Syftet är att 
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öka förtroendet för polisen både gentemot allmänheten 
och inom kåren.  
 
För att detta ska kunna ske vill undertecknade 
föreningar att; 
 
Polisförbundet ska verka för lämplighetsprövning ska 
ske under alla fem terminer. Detta ska ske genom att 
teori, praktik och personlig utveckling/lämplighet 
värderas lika högt. För att lämplighetsprövningen ska 
kunna ske fortlöpande krävs att samarbetet mellan 
rekrytering, skola och myndighet förstärks.  
 
Studerandeförbundsområde Solna, Umeå och Växjö 
genom Mostafa Alshawi 0736642677. 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion C20 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning vad 
gäller att-satsens första mening. Enligt 
förbundsstyrelsens uppfattning är resterande skrivningar 
i att-satsen så detaljerade att det inte är möjligt för 
förbundsstyrelsen att ställa sig bakom ordalydelsen. 
Förbundsstyrelsen delar ändå i princip motionärens 
uppfattning. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås representantskapet 
besluta att bifalla motion C20, att-satsens första mening att 
anse motion C20 resterande lydelse av att-satsen besvarad. 
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Bilaga 6: Krav fysiska tester Polisutbildningen i Umeå 
 
 
 
  Killar  Tjejer 
 
Simprov:  Tid: 7 min  Tid: 7 min 

 

Coopers test (3000m): Tid: 15 min  Tid: 17 min 

 

Styrketester (2/6): Chins: 6 st  Chins: 2 st 

  Dips: 14 st  Dips: 8 st 

  Benböj (70 kg): 10 st Benböj (50 kg): 10 st 

  Marklyft (80 kg): 10 st Marklyft (60 kg): 10 st 

  Bänkpress (50 kg): 10 st Bänkpress (30 kg): 10 st 

  Brutalbänk: 10 st Brutalbänk: 10 st 

 

Hinderbana: Tid: 4,5 min  Tid: 5,5 min 

 

Orientering:  Tid: 60 min  Tid: 60 min 

 

 
 
   

 

 
 
 
 


