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 Abstract 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur studenter och lärare på 

polisutbildningen i Umeå ser på möjligheten att bedöma lämpligheten hos 

de studerande, och även hur detta skulle kunna gå till enligt ett förslag som 

vi har tagit fram. Rapporten tar också upp hur antagningsprocessen går till 

och de krav som ställs hos de sökande samt hur polisutbildningen i Umeå är 

upplagd med de olika momenten inom utbildningen. Vidare har vi tagit upp 

vad det krävs för att man som student ska få en varning respektive ska bli 

avskiljd från utbildningen samt väldigt kort tagit upp vad som gäller vid 

bedömningen under aspiranttiden. I övrigt består rapporten av ett förslag 

som vi tagit fram för hur en bedömning avseende lämplighet kan gå till. Vi 

har via en intervju med en polislärare undersökt om det finns ett behov och 

ett intresse av vårt förslag, samt genom ett frågeformulär till studenterna i 

termin fyra vid polisutbildningen i Umeå tagit reda på deras uppfattning 

kring frågor om lämplighet. 



Rapport nr. 559 

 

2009-10-13 

Innehållsförteckning 

1  Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 2 

1.2 Syfte ................................................................................................................................... 4 

1.3  Frågeställningar................................................................................................................ 4 

1.4  Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 4 

2  Teori ............................................................................................................................... 5 

3  Resultat ........................................................................................................................ 11 

4  Diskussion ................................................................................................................... 16 

4.1 Slutsatser och förslag ..................................................................................................... 16 

Referenser ........................................................................................................................... 19 

 

 



Rapport nr. 559 

 1 

2009-10-13 

1  Inledning  

 

Vi tycker att man som student vid polisutbildningen ska visa egenskaper som 

tyder på att man är lämplig och kommer fungera som yrkesverksam polis. Vi 

vill lyfta frågan kring detta och fördjupa oss inom hur man kan utveckla sin 

färdighet genom lämplighetsbedömningar, det vill säga få feedback löpande 

genom utbildningstiden på det man presterar och genomför vid övningar. Vi 

har under vår tid på polisutbildningen uppmärksammat vissa beteenden som 

vi reagerat lite på och diskuterat kring sinsemellan. Dessa beteenden kan 

vara brottslighet genom tillexempel misshandel, trafikbrott och skadegörelse. 

Även uppvisande av kraftig nervositet samt rädsla för att misslyckas och att 

inte prestera väl. 

 

Dessa beteenden är i och för sig inget som egentligen beskriver personen 

som olämplig som färdig polis eller visar på en olämplighet som färdig polis, 

men det är ändå något som vi uppmärksammat och vi anser vara värt att lyfta 

till diskussion.  

 

Det borde dock vara studentens rättighet att under utbildningen verkligen ges 

möjlighet att prova på, och studenten ska inte behöva vara rädd för att göra 

fel. Att visa brister under tillexempel övning får inte förväxlas med att anses 

vara olämplig att bli polis. 

 

Vi tycker att en lämplighetsbedömning med ett betygsättningssystem under 

studietiden vore ett bra verktyg för att ge studenterna möjlighet att utvecklas 

och för att kunna uppmärksamma eventuella brister eller svagheter i frågan 

om att anses som lämplig för polisyrket. 

  

I vår yrkesroll förväntas och bör vi vara trygga, lugna, stresståliga och 

empatiska. Och vi tycker det är av stor vikt att de studenter som lämnar 

polisutbildningen i termin fyra både känner sig någorlunda trygga och kan 

anses fungera väl som polisaspirant.  
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1.1 Bakgrund 

Polisprogrammet är grundutbildning för poliser. Utbildningen finns för att ge 

de studerande en god grund för fortsatt utveckling i polisyrket. Polisens 

uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Polishögskolan ska bidra till det målet genom att hålla hög kvalitet i 

utbildningen och att ständigt utveckla och förbättra den. Under utbildningen 

är studierna inriktade mot polisens uppgifter och starkt kopplad till polisens 

verksamhet.  

 

Enligt tidningen Svensk Polis nr.5 maj-09-rikspolisstyrelsen avskedades fem 

poliser under året 2008 efter att ha gjort sig skyldig till misshandel och 

ofredande, dataintrång, stöld och olovligt frånvarande. 23 stycken poliser 

fick under 2008 dessutom varningar och 8 stycken fick löneavdrag.  

Detta visar tydligt på att vårt ämne är högintressant för både polisen och 

samhället då det gång på gång uppenbaras att  blivande och färdigutbildade 

poliser betett sig på ett sätt där deras lämplighet kan ifrågasättas. 

 

För polisen är det ett intressant ämne för att polismyndigheten är en 

myndighet som ska företrädas av personal med professionellt uppträdande. 

När detta inte uppfylls bör det ligga i rikspolisstyrelsens intresse att följa upp 

och se över huruvida rekrytering har lyckats eller ej och vidta eventuella 

åtgärder. 

Som enskild polis arbetar man nära och är väldigt beroende av sin kollega. 

Därför är det av stor vikt att lämpligheten skall genomsyra hela poliskåren 

utan undantag. För att som enskild polis kunna känna trygghet och tillit till 

kollegorna är ett genomgående professionellt förhållningssätt och 

uppträdande av allra största vikt. 

 

Samhällets intresse i frågan ligger i det bemötande de får av polisen eller den 

bilden de får av polisen genom media. När en polis beter sig på ett sätt som 

ifrågasätter dennes lämplighet så sjunker ju också tillförlitligheten för 
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polisen i samhällets ögon. Detta försämrar kontakten med befolkningen, 

vilket gör det svårare för polisen att öka tryggheten i samhället och att 

förebygga brott. En människa som bemöts av en polis som visar respekt och 

empati kommer med största sannolikhet att känna ett ihållande förtroende 

gentemot polisen. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur studenter och lärare på 

polisutbildningen i Umeå ser på möjligheten att bedöma lämpligheten hos de 

studerande. Även hur detta skulle kunna gå till. Vi vill med denna rapport 

också visa att vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma och diskutera 

kring frågan om polisstudenternas möjligheter att utvecklas till bra poliser 

med betoning på god lämplighet. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser lärare och studenter på polisutbildningen i Umeå på lämpligheten hos 

studenterna?  

Ska man och i sådana fall hur ska man bedöma lämpligheten? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

För att få svar på våra frågor har vi gjort följande. 

 

Vi har tittat på hur antagningsprocessen går till och hur den fungerar. Även 

hur utbildningen är upplagd. 

Vidare har vi intervjuat en lärare samt genom ett frågeformulär ställt frågor 

till 94 stycken studenter i termin fyra.  
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2  Teori 

Antagningen. 

Rikspolisstyrelsen har inför varje antagningsomgång en beställning på ett 

visst antal personer som skall antas till polishögskolan. För att vara behörig 

att söka till polishögskolan måste man uppfylla vissa krav, dessa är.  

• Svenskt medborgarskap.  
• Fylld 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.  

• Simkunnig. Intyg ska bifogas ansökan.  
• God synskärpa och normalt färgseende och fullgod hörsel   
• Grundläggande behörighet för högskolestudier. Läs mer på www.vhs.se   

Med särskild behörighet i följande ämnen:  
Svenska B,  
Historia A,  
Samhällskunskap A,  
Högskoleprov eller poäng från högskola/universitet. 

• Lämplig som polis (personliga egenskaper och laglydig)  

Med ansökan skall dessa handlingar skickas med. 

• Slutbetyg eller arbetsgivarintyg som styrker grundbehörighet  
• Betyg från behörighetsgivande studier  
• Resultat från ett högst fem år gammalt högskoleprov eller intyg på minst 30 

poäng från högskola eller universitet (20 poäng från tidigare system på 
universitet eller högskola gäller)  

• Personligt brev  
• Simintyg  
• Vid defekt syn/hörsel: synintyg/färgseendeintyg/audiogram  
• Övrigt, till exempel meriter, arbetsgivarintyg, omdömen, referenser1 

 

                                                 
1 http://www.polisen.se/Om-polisen/Bli-polis/ 
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När alla handlingar har skickats in och inkommit sker en granskning för att 

se att man uppfyller de formella behörighetskraven, man kan följa processen 

via internet. 

Om man är behörig kallas man nu till ett språkprov samt ett inledande 

samtal. Kallelsen görs av polismyndigheten i det län där den sökande bor. 

Språkprovet görs för att det är viktigt med en korrekt språkhantering i 

arbetet som polis. Det inledande samtalet hålls av en erfaren polis som 

bedömer den sökandes lämplighet som polis.  

Sökandena som bedöms som mest konkurrenskraftiga efter det inledande 

språkprovet samtalet kallas till fysiska tester. De fysiska testerna består av: 

Koordinationstest, Harres test 

Kullerbytta, acceleration, riktningsförändringar, hopp och snabba 

nedhukningar i ett visst mönster. Höjden på hindren är 76 cm för kvinnor 

och 84 cm för män. Maxtid 16 sekunder för kvinnor och 15 sekunder för 

män. 

Styrkeprov 

Lyfta och förflytta en docka 15 meter. Dockans vikt är 77 kg. 

Konditionstest, Coopers test 

Löpning 2000 meter. Maxtid 9.30 minuter för män och 10 minuter för 

kvinnor.  

Simprov 

Utförs slumpvis. Provet omfattar 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim utan 

armtag samt hämtning av en docka på 1,5 meters djup genom dykning från 

vattenytan. 2 

                                                 
2 http://www.polisen.se/Om-polisen/Bli-polis/ 
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Efter detta sker ännu ett urval där de mest konkurrenskraftiga sökande går 

vidare till ytterligare tester och intervjuer som utförs under två dagar hos 

pliktverket. Dessa tester består av läkarundersökning, referatskrivning, 

psykologisk utvärdering samt intervju med poliser.  

När dessa tester är slutförda sker en slutgiltig bedömning som redovisas för 

en antagningsnämnd som slutligen fattar beslut om antagning. Den nämnden 

består av Rikspolischefen, HR-chefen på Rikspolisstyrelsen och en 

länspolismästare.  

Utifrån dessa krav och uttagningar ska de mest konkurrenskraftiga och 

lämpliga personerna uttas till polishögskolan för att bli yrkesverksamma 

poliser efter fem godkända terminer.3 

 

Utbildningen 

Efter antagningen till polisutbildningen väntar fyra terminer av studier. 

Dessa sker i form av en kedja av teoretiska moment med inslag av praktiska 

övningar.  

Vid Umeås polisutbildning ser det ut som följande.  Polisen i samhället, 

Brottsorsaker och brottsförebyggande arbete, Juridik, Ordning och trygghet 

I, II och III, Ungdom, Psykiskt sjukdom, Droger och missbruk av droger, 

Trafik, Ledarskap och grupprocesser, Våld i nära relationer, Fördjupad 

brottsutredning, Dödsfall och till sist Fördjupningsarbete. 

Vidare sker det parallellt med dessa moment olika färdighetsämnen dessa är 

Akutsjukvård, Självskydd, Vapenhantering, Polisbilskörning, Hälsa i teori 

och praktik, Mental träning, Polisens radiosystem/Rakel och Data (Dur2, 

Centrala system, RAR). 4 

                                                 
3 http://www.polisen.se/Om-polisen/Bli-polis/ 
4 Lauritz, L-E Spirande polisidentiteter, Umeå Universitet 2009. 
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Alla dessa ämnen vi nu tagit upp är obligatoriska och är examinerande, alla 

studenter ska alltså bli godkända i ämnena och uppnå de mål som 

rikspolisstyrelsen satt för att bli godkänd vid polisutbildningen.  

Man kan ju tycka att likaväl som att man ska bli godkänd i de ovan nämnda 

teoretiska samt praktiska ämnena borde man också bedömas och 

examineras/godkännas vad gäller lämpligheten. Den som har blivit antagen 

till polisutbildningen har bedömts vara lämplig. 5  

 

Enligt polisutbildningsförordningens 4 § 2 stycket står det: ”Till 

polisprogrammet får den som är lämplig antas” och i handlingsplanen för 

polisutbildningen Umeåuniversitet står det att: ”Den som påbörjat 

utbildningen är att anse som lämplig.”  Detta enligt 4 § 

polisutbildningsförordningen”.  

Detta innebär att ingen kontinuerlig prövning med avseende på lämplighet 

av den enskilda studenten genomförs under utbildningen. Om en sådan 

prövning skulle förekomma skulle relationen mellan lärare och elever 

hamna i konflikt med varandra. Lärarna ska utbilda eleverna och inte 

granska dem.6 

 

Om en student visar tecken på olämplighet finns det olika disciplinpåföljder 

som rikspolisstyrelsen kan vidta. Beroende på vad studenten gjort/uppträtt 

kan denne antingen varnas eller avskiljas från utbildningen.7 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Polisutbildningsförordningen (1999:740) 4§ 
6 Sundelin B, Dübell D, Larsson S. Hur polisstudenter granskas under utbildningen - avseende lämplighet. 
Rapport 523. Umeå universitet 2008.  
7 Polisutbildningsförordningen (1999:740) 6-7§§. 
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För att få en varning ska studenten  

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. 

 

Med varning menas att man pratar med studenten om det som 

uppmärksammats hos denna och vad man vill se för förändring. Rättar sig 

inte studenten efter varningen kan en avskiljning bli aktuell.  

 

För att bli avskiljd från utbildningen ska studenten krävs någon av följande 

punkter. 

1) studenten inte rättar sig efter en varning enligt 6§ 

2) studenten lider av psykisk störning 

3) studenten missbrukar alkohol eller narkotika 

4) studenten har gjort sig skyldig till brottslighet som inte är att anse som 

ringa 

5) studenten är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att hon 

eller han inte 

kan tillgodogöra sig den eller 

6) studenten på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning. 8 

 

Aspiranten 

”Med aspirant avses en polisstuderande som med godkänt resultat avslutat 

de fyra första terminerna av polisutbildningen och efter 

rekryteringsförfarande innehar en tidsbegränsad anställning som 

polisaspirant”9 

                                                 
8 Polisutbildningsförordningen (1999:740) 6-7§§.  
9 Fap 761-1. 1§. 
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Ansvarig för bedömningen av aspiranten är instruktör och handledare. 

Bedömningsunderlaget ska bestå av dokumentation om polisaspirantens 

resultat under prövotiden. Efter genomförd aspirantutbildning beslutar 

polismyndigheten om denne är godkänd. Bedömningen ska grundas på 

polisaspirantens kunskaper och färdigheter gentemot kursplanens syften och 

mål. Godkänns inte polisaspiranten kan aspiranttiden förlängas. 10 

 

 

Bedömning av lämplighet. 

 

Alla bedömare har sina olika utgångspunkter för sin uppfattning om 

enskilda personer.  

I vårt fall är bedömaren polisrekryteringen samt polisstudenterna. ”Var och 

en har sin egen teori om en människa är lämpad att klara arbetskraven” 11 

 

Polisstudenternas roll som bedömare kan ifrågasättas på ett mer tydligt sätt 

än polisrekryteringens roll. När det gäller polisstudenterna som bedömare av 

varandra i frågan om att vara lämplig att arbeta som polis så sker 

bedömningen mer på ett personligt plan det vill säga hur man ser på 

personen, om man tycker illa eller bra om denne och så vidare och en 

bedömning av hur personen är lämplig som polis faller bort i viss mån. Det 

blir med andra ord mer en personbedömning än en bedömning om hur 

personen kommer att fungera i polisyrket. Polisrekryteringen däremot har 

personal som är speciellt utbildade för att bedöma om människor är 

lämpliga att bli poliser och de har förhoppningsvis också erfarenhet av 

arbete med bedömning av människor. De har mer kunskap kring hur man 

bedömer om en person kommer att fungera som yrkesverksam polis.  

 

Hur en sådan lämplighetsprövning skulle gå till kan diskuteras. Var ska 

gränsen för när en student ska anses som olämplig dras och vem ska 

överhuvudtaget göra bedömningen med tanke på relationen lärare och elev?  

                                                 
10 Fap 761-1. 
11 Prién L, Rekrytering och urval. Studentlitteratur 1992. 
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3  Resultat 

Intervju med lärare på polisutbildningen, Umeå. 

För att få en lärares syn på frågan om lämplighetsbedömning under 

skoltiden ställde vi ett antal frågor till Anders Sandberg som är 

självskyddslärare vid polisutbildningen i Umeå.  

På frågan om hur han såg på lämpligheten så sa han att han inte såg några 

nämnvärda problem. Han sa dock att tiderna har förändrats sen han började 

som lärare. Tidigare fanns fler ”naturbarn” det vill säga fler personer som 

behöll sin identitet och inte formades av polisväsendet. Det vill säga korta 

frisyrer, mörka kläder, ett visst sätt att röra sig och uttrycka sig. Han sa 

också att nutidens polisstudenter är mycket mer reflekterande kring frågor 

och händelser kring polisyrket. 

När vi frågade honom om möjligheten att bedöma och eventuellt betygsätta, 

visade vi honom vårt förslag. Han ställde sig mycket positiv till detta. När 

det gäller bedömning av lämpligheten sa Anders att han höll med oss och 

tyckte det är något som bör göras under utbildningen. Han såg också 

möjligheten till detta som god.  

Vi ställde frågan om vårt förslag kan bli för resurskrävande för lärarna som 

skulle hantera bedömingsunderlaget, och om det skulle ta för stor tid och 

kraft. På detta svarade han att det är beroende på lärarnas inställning till 

saken. Själv sa han att eftersom han brinner för frågan, och vill att 

studenterna som lämnar utbildningen ska ha en så bra grund som möjligt att 

stå på så skulle han definitivt ta till sig och utföra bedömningen enligt vårt 

förslag. Han sa också att han inte skulle bli förvånad om vissa lärare skulle 

sätta sig emot förslaget, för att det skulle vara för tidskrävande. Han såg 

också förslaget som ett bra verktyg för att ge studenterna bättre 

utvecklingsmöjligheter under utbildningen. 
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Svar på enkät till studenter i termin 4, polisutbildningen, Umeå. 

För att få svar på hur studenterna i termin fyra på polisutbildningen ser 

på frågan kring lämplighet samt möjligheterna att bedöma denna, 

lämnade vi ut ett frågeformulär bestående av nio stycken frågor, 94 

stycken svarade på denna. 

Fråga ett, ”tror du att du som student kan bedöma om en polisstudent 

är lämplig eller ej, till att bli polis?”  

På denna fråga svarade de flesta (78 stycken) att de ”i vissa fall” kan 

bedöma detta. Åtta stycken svarade ”inte alls”, och lika många (8 

stycken) svarade ”absolut” att de kunde bedöma detta. 

Fråga två, ”tycker du att det bör införas betyg med ”lämplighet” som 

grund?” 

Här svarade 44 stycken att det ”ja, absolut” bör införas. 37 stycken 

svarade att det ”till viss del” bör införas. Och 13 stycken ansåg att det 

”inte alls” bör införas. 

Fråga tre, ”om ja i fråga två, bör lämpligheten vara examinerande?” 

49 stycken svarade ”ja”. 21 stycken svarade ”nej”. Två stycken svarade 

med frågetecken och 22 stycken lämnade blankt svar. 

Fråga fyra, ”har du någon gång under utbildningen tvivlat på din 

lämplighet som blivande polis?” 

På denna fråga svarade de flesta (66 stycken) ”nej”, att de aldrig tvivlat 

på sin lämplighet. Medan 28 stycken svarade ”ja” på frågan. 

Fråga fem, ”om ja i fråga fyra, vad har fått dig att tvivla?” På denna 

fråga hade vi lämnat öppet för egna kommentarer. 

”Osäkerhet, andras åsikter om tjejer som poliser, tjejers kroppsstorlek, 

kommer jag bli en bra polis? att man inte har det som krävs, personer 

som man riskerar jobba med, dåligt självförtroende, blödighet, brist på 
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självkänsla, vissa resultat på examinerande uppgifter, kunskap kring 

lagar.” 

Fråga sex, (skriftliga svar) ”har du vetskap om någon polisstudent har 

begått brott under utbildningstiden, och i sådana fall bör denne 

avskiljas från utbildningen på grund av detta, och vilket brott har denne 

i sådana fall begått?” 

”Ja, nej, trafikbrott, fortkörning, misshandel (blev avskild), upprepade 

trafikbrott, inte min sak att bedöma, offentlig urinering, 

ordningsföreteelse, användning av olagliga preparat, ja-bör avskiljas, 

olovlig körning, dopning, kört bil med körförbud, rattfylla, springnota -

bör avskiljas, fildelning, vi är bara människor, anabola steroider, obots-

brott, ofredande, olaga hot, bara rykten, olämpligt omoget uppträdande 

vill alkoholintag, inget allvarligt.” 

Fråga sju, ”har någon student som du vet, stört undervisningen och 

med anledning av detta ha avskiljts från utbildningen, om ja hur har 

denne stört undervisningen?” 

På denna fråga svarade 74 stycken ”nej”. Och nio stycken svarade ”ja”. 

11 stycken lämnade frågan obesvarad. Ingen ansåg att någon student 

skulle bli avskiljd till följd. 

Kommentarer till frågan. 

”olämplig attityd- hävda sig, tissel, skratt och fniss under föreläsningar, 

oansvarig, försatt andra elever för fara under skyttelektioner och vid 

självskyddslektioner.” 

Fråga åtta, ”vad tycker du om de olika antagningsproven till 

polisutbildningen och i utbildningen, dvs fysiska tester, intervjuer och 

övriga tester? Är de relevanta för ditt framtida yrke som polis?” 

Skriftliga svar. 
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”Högre krav, kontinuerliga tester under utbildningen, för lätt att komma 

in, bra tester, nej, för lång antagningstid, ja, mer ingående intervjuer och 

tester, större vikt vid attityder och värderingar, mer jämställa krav, 

samma krav för tjejer och killar, krävs mer än 2 timmar för att lära 

känna en person!, mycket bra, ribban för låg på intervjuer och hos 

psykolog, ej lämpligt att antas direkt efter gymnasiet, verkligen bra, mer 

uppföljning under utbildningen, för mesiga, hårdare bedömning, mer 

fysiska tester, mer omfattande antagningsprocess, mer fokus på 

lämplighet, fler tester mer intervjuer, mer lämplighetstester, för lätta 

tester, bör bli bättre, för homogen grupp som antas, åldersminimum 25 

år, skötas bättre så det inte kommer in massa fuck-heads på 

utbildningen.” 

Fråga nio, ”Vad innebär lämplighet för dig som polisstudent?”  

Skriftligt svar. 

”Sunda värderingar, gott föredöme, sunt förnuft, trovärdig, rättssäker, 

bra bemötande, human människosyn, empati, två fötter på jorden, social 

kompetens, personlig mognad, allas lika värde, harmonisk, 

professionell, sunt levnadssätt, ödmjuk, känsla för rätt och fel, 

självkänsla, respekt, livserfarenhet, skinn på näsan, stabil, 

medmänsklig, fatta snabba beslut, hantera människor väl, god fysisk 

form, fördomsfri, ej kriminell, ej dubbelmoral, förmåga att lösa sina 

arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt, snäll, lyhörd, stresstålig, 

social, kunskap och förståelse, hänsyn, kommunikativ, förebild, 

bondförnuft, fysiskt och psykiskt stark, inte vara en mobbartyp, lojal, 

samarbetsvillig, att etik och moral prioriteras i sin tjänsteutövning, 

korrekt uppträdande, lämplighet är allt en ska vara, civilkurage, trygg, 

rättvis, vidsynt, följer regler, visar intresse, självkännedom, engagerad, 

leva som man lär, självinsikt, rak i ryggen.” 
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Egna kommentarer kring frågeformuläret. 

De svar vi fick på frågorna tycker vi talar för sig själva och ger en 

tydlig bild av diverse åsikter och tankar som finns kring ämnet. Det 

finns ett intresse i form av att kunna få utveckla sin kompetens just 

kring lämpligheten. Cirka 47 % av de svarande anser att det bör införas 

betyg med lämplighet som grund, 49 stycken av 94 svarande tycker att 

lämpligheten bör vara examinerande vilket också visar ett tydligt 

intresse. Vi kan också se att cirka 83 % tycker att man som student ”i 

vissa fall” kan bedöma lämpligheten hos en annan student. Detta tolkar 

vi som att studenter vid utbildningen kan bedöma vissa tydliga tecken 

hos varandra som olämplighet, men att ansvaret ska ligga hos lärarna. 

Något vi tycker ska uppmärksammas är att hela 70 % av de svarande 

säger att de någon gång under utbildningen tvivlat på sin lämplighet 

som blivande polis. En följande fråga blir då om det är en låg eller hög 

siffra? Kan det vara bra att 70 % av 94 stycken polisstudenter tvivlar på 

sin lämplighet som blivande polis, eller är det oroväckande? 
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4  Diskussion 

4.1 Slutsatser och förslag 

Idag sker det ingen betygsättning i fråga om lämplighet. Man får alltså inget 

betyg i hur man bedöms vara lämplig att arbeta som polis. På 

polisutbildningen i Umeå betygsätts studenterna enbart inom de olika ämnen 

som ingår i varje moment med gradsättningen U- underkänd, G- godkänd 

eller VG- väl godkänd. Efter de praktiska övningarna sker en muntlig 

feedback från de som iakttagit övningen det vill säga andra studenter och 

ansvarig lärare och det är genom att ta till sig denna feedback som varje 

student kan utveckla sig.   

Vi har en ide om hur man under polisutbildningen skulle kunna göra en 

lämplighetsbedömning utifrån olika kriterier och samtidigt kunna betygsätta 

studenterna under de praktiska övningar som görs under utbildningen. Iden 

innefattar inte bedömning av lämpligheten under de teoretiska ämnena till 

exempel juridik, kriminologi, data med flera. Genom att använda sig av 

modellen som Lars Prien tar upp i sin bok rekrytering och urval sid.38 

skulle det kunna göras en smidig och tydlig betygsättning när det gäller att 

fungera i polisyrket. Rubrikerna som man kan bedömas utifrån är.  

• Värderingar. 

• Ledarskapsförmåga. 

• Skicklighet att samverka. 

• Läraktighet och flexibilitet. 

• Stresstålighet och förmåga att tåla motgångar. 

• Realism och mognad. 

• Bemötande. 

• Engagemang 
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Dessa bedöms i en skala från ett till fem där ett är undermåligt och fem är 

mycket bra.  

Ett sätt att åstadkomma detta skulle vara att varje basgrupp, varje vecka 

utser en person som agerar gruppchef, det är på basgruppens ansvar.  Detta 

sker med ett rullande schema och syftar till att kunna bedöma varje elev 

utifrån ledarskapsrollen.  

Utöver detta ska varje elev också bedömas individuellt utifrån punkterna 

ovan. Detta ska förhoppningsvis leda till att lämplighetsfrågan tydliggörs. 

Studenterna får en individuell feedback och ser hur de bedöms av skolan. 

Från första dagen i termin ett till examensdagen i termin fyra ska 

bedömningen göras terminsvis. Studenten får ta del av bedömningen och har 

möjlighet att påverka och förbättra sig under utbildningens gång. Vi tror att 

det kommer leda till en ökad motivation hos studenten att vilja förbättra sig. 

I och med att denne känner att han/hon kan påverka sitt betyg genom att 

prestera bra generar det en prestationslust för att nå de mål som skolan satt 

upp för att varje student ska fungera i polisyrket.  

 Betygsättning skulle göras kontinuerligt under de praktiska övningarna av 

respektive lärare som är närvarande vid övningstillfället. En kort 

beskrivning av agerandet som grund följt av en siffra för att betygsätta 

agerandet enligt de olika punkterna. Varje student skulle senare delges de 

anteckningar som läraren skrivit samt betyg från varje övningstillfälle som 

genomförts vid varje termins slut.  

Om detta betygssättnings system skulle anses som för resurskrävande det 

vill säga att det för lärarna inte finns tid eller förmåga att lägga ner den tid 

som krävs, så har vi funnit ett annat alternativ. Skillnaden skulle ligga i att 

ansvaret ska ligga mer hos studenten. Läraren ska betygsätta på samma sätt 

med skalan ett till fem inkluderat korta kommentarer efter varje 

övningsstillfälle. Dokumentet tillhandahåller studenten själv mellan 

övningstillfällena.  
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I praktiken skulle det fungera enligt följande. 

De studenter som ska agera kommer till övningen med omdömesunderlaget 

med sig, och överlämnar detta till läraren. Övningen genomförs och läraren 

antecknar under tiden, det vill säga konstruktiva kommentarer följt av en 

siffra som betyg för varje punkt i underlaget.  När övningen är slut får 

studenten tillbaka underlaget med en kort feedback av läraren från övningen 

på sitt agerande. Därefter är det upp till studenten själv att ta åt sig av 

utlåtandet, och på egen hand ansvara för utvecklingen vidare, med 

underlaget som grund.  
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Bilaga Frågeformulär. 

 
Frågor angående lämplighet på polisutbildningen, Umeå universitet. 

 
1. Tror du att du som student kan bedöma om en annan polisstudent är lämplig  till 

att bli polis eller ej? 

 

 

INTE ALLS.  I VISSA FALL.  ABSOLUT. 

 

 

 

2. Tycker du att det bör införas betyg med ”lämplighet” som grund.  

 

INTE ALLS.  TILL VISS DEL.  JA, ABSOLUT.  

 

 
3. Om ja i fråga 2, bör lämpligheten vara examinerande? 

 

JA   NEJ 

 

 

 

 

4. Har du någon gång under utbildningen tvivlat på din lämplighet som blivande 

polis? 

 

 

JA   NEJ 

 
5. Om ja i fråga 4, vad har fått dig att tvivla? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 



Rapport nr. 559 

 21 

2009-10-13 

6. Har du vetskap om någon polisstudent har begått brott under utbildningstiden, 

och i sådana fall bör denne avskiljas på grund av detta? Och vilket brott? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

7. Har någon student som du vet, stört undervisningen och bör med anledning av 

detta ha avskiljts från utbildningen? Om ja, hur? 

 

 

JA   NEJ 

 

Kommentar: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

8. Vad tycker du om de olika antagningsproven till polisutbildningen och i 

utbildningen, dvs. fysiska tester, intervjuer och övriga tester?  Är de relevanta för 

ditt framtida yrke som polis? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Vad innebär lämplighet för dig som polisstudent? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


