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Förord
Uppgifterna i rapporten är hämtade från antagningsprocessen till polisutbildningen avser 
de som påbörjat polisutbildningen HT-22.

ANTAGNINGSPROCESSEN

Sedan 2014 har Plikt- och prövningsverket det övergripande ansvaret för 
antagningsprocessen till polisutbildningen, vilket genomförs på uppdrag av 
Polismyndigheten. Ansökan är öppen året runt och görs via Plikt- och prövningsverkets 
hemsida. All kommunikation med den sökande sker via ”Min sida”, som den sökande 
loggar in på.

Ansökan till polisutbildningen består av två delar. I den första kontrolleras att den 
sökande är 18 år och svensk medborgare. I den andra delen (ansökan del 2) ska den 
sökande svara på en enkät, vilken är en första bedömning om personen har rätt 
förutsättningar att klara av polisutbildningen och arbetet som polis. För sökande som blir 
godkända på ansökan del 2 kontrolleras behörighet hos Universitets- och högskolerådet 
(UHR). Detta sker per automatik och sökande har möjlighet att komplettera sina betyg till 
UHR. Sökande som är godkända på enkäten och är behöriga får boka en tid för att 
genomföra den fysiska, medicinska och psykologiska prövningen.

Den medicinska och psykologiska prövningen genomförs på Plikt- och prövningsverkets 
prövningskontor i Malmö och Stockholm och görs utifrån den kravprofil, som 
Polismyndigheten har beslutat om. Där genomförs ett begåvnings- och personlighetstest i 
datasal. Därefter genomförs medicinska undersökningar och bedömningar, fysiologiska 
tester, intervju med psykolog samt drogtest. Sökande som inte klarar ett moment får inte 
fortsätta prövningen.

De som blir godkända i alla moment genomför en säkerhetsprövning som omfattar 
intervju och registerkontroll. Den genomförs av Polismyndigheten i samband med 
prövningen.

Alla som genomför prövningen har ett avslutande samtal med en antagningshandläggare. 
De som har blivit godkända i alla prövningsmoment får vid det avslutande samtalet en 
preliminär antagning till det lärosäte, termin och aspirantutbildningsort som hen väljer. 
Det finns två utbildningsstarter att välja på. Antagningen är preliminär eftersom resultatet 
på drogtest och säkerhetsprövning inte är klara. Sökande som blir godkända på de sista 
momenten får besked om det och ett antagningserbjudande, som de ska bekräfta på sin 
"Min sida".

Resultat från prövningen har giltighets- och spärrtider. Detta innebär att sökande som inte 
fått godkänt i ett moment i prövningen får en spärrtid eller omfattas av ett särskilt 
intygsförfarande. Den som har fått en spärrtid kan inte göra en ny ansökan förrän 
spärrtiden har gått ut. Sökande som har genomfört prövningen med godkända resultat får 
använda resultaten i 24 månader. Läs mer om giltighets- och spärrtider på
polisen.se/blipolis.
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Polisutbildningen finns på fem lärosäten i Sverige och flera erbjuder även utbildningen på distans.

- Borås Högskola (även distans)

- Linnéuniversitetet i Växjö (även distans)

- Malmö Universitet (även distans)

- Södertörns Högskola i Stockholm

- Umeå Universitet (även distans)

AVGRÄNSNING

Rapporten utgår från den beställning som Polismyndigheten har gjort om redovisning av
statistikuppgifter. Statistiska Centralbyrån har sammanställt uppgifterna om studenternas
bakgrund. Plikt- och prövningsverket presenterar inga jämförelser eller analyser av
underlaget.
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Utländsk och svensk bakgrund HT-22

Svensk bakgrund

Inrikesfödda
med två

utrikesfödda
föräldrar

Steg i processen

Utrikesfödda

Totalt

Inrikesfödda
med en

inrikes- och
en

utrikesfödd
förälder

Andel med
utländsk

bakgrund %

Utländsk bakgrund

Inrikesfödda
med två

inrikesfödda
föräldrar

Kön

Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställer statistiken kring utländsk och svensk
bakgrund i antagningsprocessen till polisutbildningen. Tabellen redogör för utländsk och
svensk bakgrund för studenterna som påbörjade polisutbildningen HT-22, och som är
kvar i utbildningen två veckor efter utbildningsstart.

I utbildning efter 2 v

17Kvinnor

Män

Totalt

29

46

7

26

33

53

81

28 247

680

433 541

840

299

10,2

9,4

8,0
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Antagna till polisutbildningen HT-22

Här redovisas hur många som antagits till polisutbildningen HT-22, samt till vilket
lärosäte. Totalt påbörjade 840 studenter utbildningen.

I utbildning efter
2 veckor

Lärosäte Utbildningsform %Antal platser

92,789CampusHögskolan i Borås 96

97,994DistansHögskolan i Borås 96

81,8108CampusLinnéuniversitetet 132

90,687DistansLinnéuniversitetet 96

90,889CampusMalmö universitet 98

72,935DistansMalmö universitet 48

91,7220CampusSödertörns högskola 240

94,468CampusUmeå Universitet 72

100,050DistansUmeå Universitet 50

För HT-22 har Polismyndigheten avsatt ett antal platser för den funktionsinriktade
polisutbildningen samt för den funktionsinriktade polisutbildningen med
verksamhetsintegrerad inriktning, varför antal platser i tabellen ovan inte uppnår 1 020
platser.
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Antal utbildningsplatser och antal i utbildning efter

Här redovisas antal utbildningsplatser samt hur många som gick utbildningen efter
reservhanteringen.

Utbildningsstart I utbildning efter
reservhantering

Antal
utbildnings-

platser

%

928840HT-2022 90,5

903566VT-2022 62,7

1020913HT-2021 89,5

1020688VT-2021 67,5

1020773HT-2020 75,8

1020606VT-2020 59,4

950830HT-2019 87,4

771681VT-2019 88,3

800663HT-2018 82,9

800541VT-2018 67,6

800625HT-2017 78,1

800640VT-2017 80,0

550514HT-2016 93,5

300257VT-2016 85,7

295308HT-2015 104,4

337VT-2015 0,0
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