
Polis  

  
Inför gymnasiet: Vill du bli polis är det absolut viktigaste inför gymnasiet att välja ett 

program som ger dig både grundläggande och särskild behörighet för att kunna söka in till 

polishögskolan efter gymnasiet. Det får du på de flesta teoretiska gymnasieprogram, som 

samhälls-, natur- och ekonomi-programmet.  

 

Gymnasiestudier: För dig som vill bli polis är det bra att välja ett program som innehåller de 

kurser du behöver ha läst för att bli antagen till polishögskolan. Först behöver man 

grundläggande behörighet och sedan även en särskild behörighet som är godkänt i kurserna 

Svenska 3, Engelska 6 och Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.  

Du får denna behörighet direkt från alla högskoleförberedande gymnasieprogram där dessa 

kurser erbjuds till exempel Samhällsvetenskapsprogrammet, men du kan även studera på 

folkhögskola.  

Du kan även läsa ett yrkesförberedande program men då behöver du lägga till kurser som ger 

grundläggande behörighet och särskild behörighet.  

  

Efter gymnasiet: För att bli polis måste man läsa en utbildning vid polishögskolan som 

omfattar 2,5 år. Sex månader av dessa innefattar betald praktik, en så kallad 

aspirantutbildning. Efter examen är du behörig att söka anställning som polis.  

Du kan gå utbildningen på två olika sätt, på plats på campus eller på distans. Polisutbildning 

på campus ges vid fem orter i Sverige: i Umeå, Stockholm (Huddinge), Borås, Växjö och 

Malmö. Båda varianterna innebär heltidsstudier, ger samma kompetens och är 

studiemedelsberättigande.   

För att bli antagen till polisutbildningen måste du utöver att ha grundläggande och särskild 

behörighet uppfylla vissa krav och utföra tester, men även bedömas ha rätt egenskaper för 

polisyrket.   

  

Antagningskrav:  

• Du ska vara svensk medborgare  

• Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker  

• Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat  

• Simkunnig  

• Fysiska krav  

• Medicinska krav  

• Psykologiska krav  

• Godkänd säkerhetsprövning  

  

För dig som saknar gymnasiekompetens: Vanligtvis krävs en gymnasieutbildning för att 

söka in till Polishögskolan men det finns två möjliga vägar till att bli behörig till 

polishögskolan om du saknar den grundläggande och särskilda behörighet som en 

gymnasieexamen eller motsvarande kan ge dig.   

1. Du kan antingen komplettera ett ofullständigt gymnasiebetyg genom att till exempel läsa på 

Komvux eller folkhögskola så att du får grundläggande behörighet och särskild behörighet.  

  

2. Det går även att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom att ses som behörig 

på annat sätt. Det kan du göra genom att uppfylla följande krav:  

• Godkänd i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som 

andra språk 1, 2 och 3.   

• Godkänd i Engelska A eller Engelska 5 och 6.  



• Godkänd i Matematik A eller Matematik 1a, b eller c.  

• Godkänd i Samhällskunskap A eller 1b, eller samhällskunskap 1a1 + 1a2.  

• Samt ha tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.  

  

  

 


