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Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka jämställdheten kring de fysiska testerna i 

antagningsförfarandet till polisutbildningen. Vi kommer att undersöka om det är nödvändigt 

med skilda fysiska krav för män och kvinnor i antagningsförfarandet samt för- och 

nackdelarna kring detta. 

I de inledande avsnitten beskriver vi rikspolisstyrelsens syfte med de fysiska testerna samt 

vilka krav regeringen har på de poliser som utbildas. Vi har även intervjuat sakkunniga från 

Stockholms läns polismyndighet, riksidrottsförbundets elitidrottscenter samt psykologiska 

fakulteten på Umeå universitet. 

I det regleringsbrev som säger vad polisens ska ägna budgetåret 2005 åt står det tydligt att 

polisen ska redovisa sina mål för vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ökad 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi frågar oss hur det stämmer överens med att ha 

skilda fysiska krav för män respektive kvinnor? 

Den arbetsgrupp som i början av 1990- talet fick till uppgift att omarbeta de dåvarande 

kraven till polisutbildningen kom fram till att de fysiska testerna till polisutbildningen inte 

skulle ses som annat än ett mått på allmänkondition hos de sökande. Testerna skulle även 

användas som ett grovt sållningsinstrument för att på ett snabbt och enkelt sätt gallra bort en 

stor mängd sökande. En rapport gjord av Bosöns idrottsinstitut användes som grund när de 

fysiska testerna samt kraven till dessa skulle bestämmas.  

Av den kunde man utläsa att männen var fysiskt starkare än kvinnorna. Rapporten gjordes 

dock med synsättet att en polis var jämställd med en elitidrottare. Rikspolisstyrelsens syfte 

med testerna var som tidigare nämnts att kontrollera allmänkonditionen hos de sökande.  

Vi har även ur ett psykologiskt perspektiv behandlat frågeställningen om hur synen på män 

och kvinnor inom polisen påverkas av att ha skilda fysiska krav i antagningsförfarandet.  

Resultatet av rapporten visar att det är oklart huruvida det är relevant med olika fysiska krav 

för män respektive kvinnor i antagningsförfarandet till polisutbildningen. Det lyfts dock 

tankar kring både för- och nackdelar kring detta. 

Avslutningsvis diskuterar vi kring resultatet och besvarar rapportens frågeställningar utifrån 

de resultat vi redovisat. I diskussionen redovisar vi även våra egna åsikter, dels den syn vi 

hade på problemet vid starten av arbetet samt hur den har förändrats under arbetets gång.  
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1 Inledning 

 

1.1. Problembakgrund 
 

För att bli antagen på polisutbildningen måste man bland annat genomföra fyra stycken 

fysiska prov. Dessa prov ska var och en av de sökande klara av för att få gå vidare i 

uttagningsförfarandet. De fysiska proven består av ett koordinationstest, ett styrkeprov, 

konditionstest samt ett simprov. Kravgränsen för att godkännas på konditions- samt 

koordinationstestet skiljer sig för män respektive kvinnor. 

 

Varje år beslutar regeringen vad polisorganisationen ska ägna nästa budgetår åt. Detta beslut 

sammanställs i formen av ett regleringsbrev. I 2004 års regleringsbrev står det under avsnittet 

”Organisationsstyrning” att målet är att: 

  

”Rikspolisstyrelsen skall verka för en för polisorganisationen långsiktig personalförsörjning 

med för verksamheten ändamålsenlig kompetens”
1
 

 

Vidare står det att redovisningen av detta mål ska i första hand fokusera på personalens 

åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och 

kulturell mångfald. Det står även att det ska redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att 

åstadkomma ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Problemet vi ser är att samtidigt som rikspolisstyrelsen då enligt regleringsbrevet ska arbeta 

för en ökad jämställdhet inom myndigheten, har de redan på antagningsstadiet gjort skillnad 

på män och kvinnor.  

 

 

1.2. Syfte 
 

Med detta arbete vill vi undersöka om de skilda fysiska kraven i antagningsförfarandet är ett 

led i att göra polisorganisationen mer jämställda eller om det istället bidrar till att förankra ett 

                                                
1
 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende polisorganisationen. sid. 15 
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negativt synsätt där kvinnor ses som mindre kompetenta. Vi vill peka på för- och nackdelarna 

med att ha skilda fysiska krav för män och kvinnor. 

 

1.3. Frågeställning 

 

• Är det nödvändigt med olika fysiska krav för män och kvinnor under 

ansökningsförfarandet till polisutbildningen? 

 

• Vad är positivt respektive negativt med de nuvarande kraven? 

 

1.4. Avgränsningar 

 

I detta arbete tänker vi lägga fokus på de två tester som har skilda krav för män respektive 

kvinnor. Vi tänker inte behandla sim- och styrkeprovet. Detta eftersom kraven för dessa 

redan är samma för män och kvinnor. 

 

 

 

2 METOD 
 

Vi har använt oss av litteratur i form av rapporten i departementsserien, vilken låg till grund 

för utformandet av dagens rekryteringsförfarande inom polisen. Vi har också använt oss av en 

studie angående män och kvinnors fysiska status under 1990- talet samt en studie om 

fysiologiska tester utförda av polisaspiranter. Vidare har vi intervjuat sakkunniga från 

Stockholms läns polismyndighet, riksidrottsförbundets elitidrottscenter samt psykologiska 

fakulteten på Umeå universitet. Vi har även hämtat information från Internet.  

 

 

 

 

3 RESULTAT 
 

3.1. Bakgrund till dagens rekryteringsförfarande 
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För att kunna svara på våra frågeställningar måste vi ta reda på varför de fysiska testerna ser 

ut som de gör idag och vilket syfte det från början var tänkt att de skulle fylla. Debatten om 

att förändra de fysiska kraven började i tidigt 1990-tal. Samhället förändrades. Den svenska 

anslutningen till EU gjorde att vi upplevde en växande internationell brottslighet. Den nya 

informationstekniken skapade förutsättningar för avancerad elektronisk brottslighet över 

gränserna. Det upptäcktes också förändringar på den egna marknaden där antalet arbetslösa 

samt socialt utslagna tilltog. Med detta i tankarna tillsatt regeringen 1995 en arbetsgrupp 

inom justitiedepartementet som skulle ha till uppgift att se över rekrytering och utbildning av 

poliser. Regeringens mål med detta var att på ett effektivt sätt kunna utveckla 

polisorganisationen och göra den redo för framtiden.   

 

De krav som ställdes från regeringens sida var att framtidens polis skulle ha gott omdöme och 

god förmåga till självständigt handlande. De sa också att, förutom dessa personliga 

egenskaper, ska kunskapen hos framtidens polis vara av avgörande betydelse. Utvecklingen 

ställde nya och högre krav på kunskaper inom psykologi, språk, juridik, teknik och ekonomi 

mm. Även kunskaper om sociala förhållanden med främmande folk och kulturer skulle vara 

av stor betydelse. Regeringen sa även att det dock fortfarande behövdes polisiära färdigheter 

av mer traditionellt slag.  

 

Det står även i regeringens krav att framtidens poliskår måste ses som trovärdig och legitim. 

För att den ska göra det måste dess sammansättning, enligt regeringen, spegla samhället i 

stort. Könsfördelningen måste vara jämn samt antalet poliser med invandrarbakgrund måste 

spegla hur det är i samhället i övrigt. Detta skulle inte bara öka trovärdigheten hos kåren utan 

också bredda polisens erfarenhetsbakgrund. En poliskår med bred erfarenhet har lättare att 

hantera och lösa konflikter mellan olika grupper av människor.
2
 

 

Med bland annat dessa krav som grundstomme började arbetsgruppen att titta på hur man på 

bästa sätt skulle kunna utforma det framtida rekryteringsförfarandet till polisutbildningen. 

Arbetsgruppen prioriterade det teoretiska kunnandet enligt regeringens order. De skriver i sin 

rapport att de anser att de fysiska kraven för att antas till polishögskolan bör tonas ned. 

Polisyrket har alltid marknadsförs som traditionellt manligt, där fysisk styrka och hårdhet 

premieras. Detta är något som måste ändras för att kunna rekrytera fler kvinnor. 

                                                
2
 Justitiedepartementet, promemoria 1995-07-12. 
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 Det skall enligt arbetsgruppens mening vara ett krav på normal fysisk förmåga hos de 

sökande samt att de skall uppfylla vissa allmänna hälsokrav. Med det senare menas att den 

sökande inte ska lida av någon sjukdom eller lida av förslitningsskador som kan komma till 

att hindra denne i sin framtida yrkesutövning. Arbetsgruppen säger vidare att det inte skall 

läggas för stor vikt vid den sökandes fysiska förmåga i form av råstyrka. Man ska hellre se till 

att allmänkonditionen samt smidighet och koordinationsförmåga hos de sökande är bra och 

att man genom de fysiska testerna samt en läkarundersökning kan upptäcka 

förslitningsskador i ett tidigt stadium. Detta för att inte poliskåren ska anställa personer som 

efter en kort tid inte kommer att kunna fullgöra sitt arbete på grund av skador.  

 

Arbetsgruppen konstaterar även att polisyrket är populärt och eftertraktat. De säger därför att 

de fysiska kraven ska användas som ett instrument för att i ett tidigt stadium, på ett 

kostnadseffektivt sätt, sålla bort de som har brister ur ett fysiskt hänseende.
3
 

 

När arbetsgruppen skulle ge förslag till vilka fysiska tester som skulle användas i 

rekryteringsförfarandet använde de sig av en rapport som Bosöns idrottsinstitut framarbetade 

1993 på uppdrag av rikspolisstyrelsens rekryteringsavdelning. Bakgrunden till denna rapport 

var bland annat att man ville få underlag att eventuellt ompröva de dåvarande fysiska tester 

som låg till grund för antagning till polisutbildningen.  

 

Med Bosöns rapport som underlag beslutade rikspolisstyrelsen att dessa fysiska tester och 

krav skulle användas vid antagningsförfarandet: 

 

• Koordinationstest 

Harres test: Kullerbytta, acceleration, riktningsförändringar, hopp över, och 

nedhukningar under hinder som står i ett visst mönster. Höjden på hindren är 76 cm 

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

för män. 

• Styrkeprov 

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

                                                
3
 Justitiedepartementet, Ds 1996:11, Rekrytering och grundutbildning av poliser. 
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• Konditionstest 

Coopers test: Löpning 2 000 meter. Maxtid 9.30 minuter för män och 10 minuter för 

kvinnor. 

• Simprov
4
  

 

Vi har vid ett flertal tillfällen försökt att få rekryteringsavdelningen på rikspolisstyrelsen 

att ge oss en mer precis förklaring till varför det i slutändan blev dessa fysiska tester samt 

varför kraven är satta som de är. Vi blir dock hela tiden hänvisade till rapporten från 

Bosöns idrottsinstitut avseende fysiologiska tester av polisaspiranter. 

 

 

3.2. Sammanfattning av Bosöns rapport samt intervju med Lennart Gullstrand. 

 

Lennart Gullstrand är medicine licentiat vid riksidrottsförbundets elitidrottscenter. Han är 

även en av dem som 1993 sammanställde Bosöns rapport om fysiologiska tester på 

polisaspiranter. 

 

Undersökningen som gjordes av Bosöns idrottsinstitut skulle syfta till att ge rikspolisstyrelsen 

nya idéer samt ta fram realistiska och relevanta tester som skulle kunna genomföras i de olika 

polisdistrikten. I undersökningen deltog 47 stycken manliga och 12 kvinnliga polisaspiranter. 

De tester som genomfördes var bland annat koordinationstest i form av Harres test samt 

Coopers löptest 3000 meter. Åtta av männen och två av kvinnorna deltog inte i Coopers 

löptest på grund av förkylningar och skador.
5
  

När dessa undersökningar gjordes tittade man på polisaspiranterna som elitidrottare.
6
  

 

Resultatet av Harres test visade att det på ett enkelt sätt mäter koordinationen hos 

testpersonen. De som genomförde undersökningen på Bosöns idrottsinstitut ansåg att 

                                                
4
 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8173&pageversion=1.html 

5
 Fysiologiska tester av polisaspiranter, Gullstrand, Larsson, Bosöns idrottsinstitut, Lidingö 

6
 Intervju med Lennart Gullstrand, Medicine Licentiat, Riksidrottsförbundets elitidrottscenter. 
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koordination kan vara av nytta under polisutövandet, det kopplat med enkelheten att utföra 

testet gjorde det lämpligt att användas i uttagningsförfarandet. Resultatet av Harres test var i 

medeltal 11,9 sekunder för män respektive 13,9 sekunder för kvinnor.
7
 Enligt Lennart 

Gullstrand är det svårt att bestämma exakta krav på Harres test. Detta på grund av att 

kroppsstorlek och längd ofta spelar större roll för resultatet än vad av vilket kön testpersonen 

har.  

 

Gullstrand säger vidare att ansträngningen av att hoppa över ett högt hinder återbetalas när 

man ska krypa under det igen. Samma sak gäller när man har ett lågt hinder, lättheten av att 

hoppa över blir i kontrast till svårigheten att krypa under. Gullstrand säger att det enda 

rättvisa vore att relatera testet till kroppslängden hos de olika testpersonerna. Detta är enligt 

honom det enda sättet att göra testet helt rättvist. 

 

Resultatet av Coopers löptest visar maximal syreupptagning i milliliter per kilo kroppsvikt. 

Detta är ett mått på hur bra kondition en person har. Löpning kan aldrig visa 

syreupptagningen lika exakt som t.ex. cykling på testcykel kan göra. Löptestet speglar dock 

vekligheten bättre. Polisiära insatser genomförs oftast stående, gående eller löpande. Löpning 

är också det dominerande sättet att träna kondition på. En nackdel med löptestet är dock att 

det är svårt att skapa en perfekt miljö att genomföra testet på. Kvaliteten på löpbanor samt 

väder varierar stort och det är sällan optimala förhållanden råder.  

 

Skillnaden mellan män och kvinnor i syreupptagning i milliliter per kilo kroppsvikt visade sig 

i undersökningen vara cirka 9 % på 3000 meters löpning. Skillnaden mellan män och 

kvinnors krav under antagningsförfarandet (2000 meters löpning) är idag 30 sekunder. 

Omvandlar man det till en procentuell skillnad i syreupptagning i milliliter per kilo 

kroppsvikt blir det 6,6 %. Enligt undersökningen gjord av Bosöns idrottsinstitut borde då 

skillnaden i kraven ligga närmare 40 sekunder istället för 30 sekunder.
8
   

 

 

                                                
7
 Fysiologiska tester av polisaspiranter, Gullstrand, Larsson, Bosöns idrottsinstitut, Lidingö 

8
 Intervju med Lennart Gullstrand, Medicine Licentiat, Riksidrottsförbundets elitidrottscenter. 
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3.3. Intervju med Lars Strömberg. 
 

Lars Strömberg är idrottskonsulent på polismyndigheten i Stockholms län. Han är bland 

annat ansvarig för den fysiska träningen hos Stockholmspiketen. Lars är även ansvarig för, 

och närvarar alltid vid de fysiska testerna av sökande till polisutbildningen vid pliktverket i 

Stockholm. 

Lars tycker inte att det finns några som helst nackdelar med dagens fysiska krav. De är enkla 

att utföra och visar den fysiska statusen hos de sökande. Det enda kravet som skulle kunna 

förändras är tidsgränsen för Coopers test. Männens krav ska höjas från 9.30 min till 9.15 min 

på 2000 meters löpning. Kvinnornas krav ska sänkas från 10 min till 10.15 min på samma 

sträcka. Anledningen till detta är enligt hans erfarenhet att det bara finns två kategorier 

kvinnor som kommer till tester. Dels en grupp vältränade kvinnor som klarar kraven och dels 

en stor grupp som misslyckas p.g.a. att de är för otränade. Lars säger att detta kanske kan låta 

radikalt men så är det.  

  

Även Harres test ska enligt Lars mening få ändrade krav. Ribban ska läggas på 80 cm för 

både män och kvinnor istället för 84 cm för män och 76 för kvinnor. Detta för att det i regel 

nästan aldrig är några problem för kvinnor att hoppa över 76 cm. Problemet ligger i att krypa 

under. Om man höjer ribban kommer hoppet att gå lika bra men det underlättar när de ska 

krypa under. Simningen och personlyft av dockan ska vara kvar. 

 

Lars är av den uppfattningen att majoriteten av de  som misslyckas på de fysiska testerna är 

kvinnor och att de förändringar han föreslagit skulle underlätta för dem att ta sig in på 

utbildningen. Han tycker att det är lite motsägelsefullt att RPS eftersträvar fler kvinnor till 

utbildningen och fortfarande använder sig av dagens krav.  

Lars säger även att det är allmänt känt att vissa personer misslyckas med något av de fysiska 

testerna, och trots detta antas på polishögskolan. Enligt Lars mening är prov och tester något 

man ska klara för att gå vidare i antagningsförfarandet. En annan sak som är konstigt är att 

det inte finns några speciella fysiska krav under utbildningen eller senare under yrkeslivet. 

Hälsa och välbefinnande är det viktigaste som finns, säger Lars.
9
 

                                                
9
 Intervju med Lars Strömberg, sakkunnig från polismyndigheten i Stockholms län 
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3.4. Intervju med Eva Magnusson 
 

Eva Magnusson har ett förflutet som praktiserande psykolog. Nu är hon universitetslektor i 

psykologi vid Umeå universitet samt genusforskare i psykologi. 

Eva är införstådd i antagningsförfarandet till polishögskolan. Hon har även tagit del av 

resultaten från undersökningen gjord av Bosöns idrottsinstitut angående fysiologiska tester på 

polisaspiranter. Efter att bland annat ha konstaterat att tidskraven för Harres test är 15 

sekunder för män och 16 sekunder för kvinnor samtidigt som Bosöns undersökning visar ett 

snitt för män på 11,9 sekunder och 13,9 sekunder för kvinnor funderar hon på syftet till detta. 

Eftersom både män och kvinnors snitt ligger under männens kravgräns borde kravet på män 

och kvinnor vara lika. Varför inte lägga en gemensam kravgräns på 15 eller 16 sekunder?  

Detsamma gäller kraven för Coopers löptest. Enligt Evas mening är 9,30 minuter samt 10 

minuter ingen omöjlig tid på 2000 meters löpning för vare sig män eller kvinnor. Varför inte 

sätta en gemensam gräns på 10 minuter eller varför inte mötas halva vägen var på 9,45 

minuter?  

 

Anledningen till att dessa krav är satta olika för män och kvinnor trots att de båda, med lite 

träning, skulle klara det högre kravet är den genusordning som finns i samhället. Med 

genusordning menar man föreställningen om att kvinnor alltid ska vara svagare och sämre än 

männen. Om nu både män och kvinnors snitt ligger under det högst satta kravet får kvinnorna 

ändå extra tid på sig på grund av föreställningen om att de behöver det. Eva förnekar inte att 

det finns skillnader mellan könen angående fysisk toppförmåga, hon tycker dock att om det 

nu är så att de fysiska testerna bara ska vara ett sållningsinstrument, samt ett mått på 

allmänkondition borde kraven kunna vara lika.  

Att det finns olika krav trots att det ofta inte behövs förstärker bara genusordningen i 

samhället. Det gäller att denaturera situationen, dvs. ställa sig frågan; varför måste kvinnorna 

alltid vara svagare än männen? Dessa skilda krav väcker bara onödiga frågor och 

diskussioner som vare sig är lönsamma för män eller kvinnor. Eva tycker också att det är 

konstigt att denna typ av ”kvoteringsfrågor” bara är ett problem när det gäller kvinnor som 

ska ta sig in på ”männens marknad”. Gör man en parallell med behovet av att få män att 

arbeta som barnskötare, sjukskötare eller dagisfröknar så väcks aldrig denna diskussion. Det 
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verkar bara vara en positiv utveckling att tillsätta män i ”kvinnoyrken” men bara problem när 

kvinnor ska in i ”mansyrken”.
10

  

  

 

4 DISKUSSION 
 

I denna rapport har det framkommit att det finns många olika åsikter angående 

frågeställningarna. Det är enligt Lars Strömberg nödvändigt att ha olika fysiska krav om man 

vill ha in fler kvinnor i polisyrket. Enligt Bosöns rapport finns det faktiska skillnader mellan 

män och kvinnor på det fysiska planet. Detta styrker Lars Strömbergs resonemang. Det finns 

dock saker som pekar på att det inte är nödvändigt med skilda fysiska krav för män respektive 

kvinnor. Detta gäller speciellt Harres test. Där ligger snittet för både männen och kvinnorna 

under den högst satta kravgränsen, dvs. 15 sekunder. Kravet borde därför lika gärna kunna 

vara samma för män och kvinnor. Gullstrand säger att Harres test borde individanpassas, 

utifrån kroppslängd, istället för att relateras till kön. Strömberg säger att testet borde vara lika 

för män och kvinnor avseende höjden på hindren. 

 

Angående Coopers löptest finner man att det finns markanta skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller maximal syreupptagning i milliliter per kilo kroppsvikt. Det finns dock 

åsikter som säger att männens krav på 2000 meters löpning är lågt satt och att både män och 

kvinnor borde klara det med lite träning. Det finns dock ett problem med löptestet. Det är 

sällan förhållandena i miljön kring testet är idealiska. Väder samt kvalitén på underlaget 

skiljer sig från gång till gång. Detta får oss att fundera kring hur jämställt det är från en 

testomgång till en annan? Hur högt kan kraven ställas på de sökande om alla inte utför testen 

på samma villkor? 

 

Fördelen med att ha skilda fysiska krav i antagningsförfarandet är att fler kvinnor kommer in 

i polisyrket. En annan fördel är att det blir rättvist ur en fysiologisk synvinkel, där män 

vanligtvis är starkare än kvinnor. Nackdelarna är dock att det skapas en syn om att kvinnor är 

mindre kompetenta till yrket. Det väcks också onödiga diskussioner och debatter om 

huruvida det stämmer.  
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Vi anser att man måste fundera över syftet med de fysiska testerna. Rikspolisstyrelsen ser det 

som ett sållningsinstrument och ett tecken på allmänkondition medan Bosöns idrottsinstitut 

gjorde sina tester utifrån kraven på elitidrottare. Detta gör att rikspolisstyrelsen blir genom 

rapporten medveten om skillnaderna mellan könen men sätter det inte i proportion till deras 

eget syfte. Före vi började arbeta på denna rapport tyckte vi att det var självklart att män och 

kvinnor skulle ha samma fysiska krav till polisutbildningen. Detta tyckte vi eftersom det 

enligt oss skulle öka jämställdheten inom polisyrket. Vi ansåg också att både män och 

kvinnor skulle utföra samma arbete på polismyndigheterna och då skulle de även klara av 

samma arbetsuppgifter. Dessa åsikter har delvis förändrats under arbetets gång. Vi tycker 

fortfarande att jämställda krav skulle vara bra för att minska diskussionerna kring kvinnors 

vara eller icke vara inom polisyrket. Det som dock talar för att ha skilda fysiska krav är det 

resonemang som Lars Strömberg för. Har vi skilda fysiska krav kanske fler kvinnor tar sig in 

på polisutbildningen. Detta bidrar till att fler kvinnor kommer ut på landets polismyndigheter 

och bidrar till en poliskår som i större utsträckning speglar samhället.  

 

Vi tycker att fördelarna med att ha en procentuell jämlikhet i poliskåren måste vägas emot 

nackdelen att ha ett mindre jämställt antagningsförfarande. Frågan som väcks hos oss är; Vad 

menar regeringen med att öka jämställdheten mellan män och kvinnor inom polisen? Vad är 

jämställdhet, att ansöka och arbeta på lika villkor med resultatet att den procentuella 

jämställdheten blir lidande? Eller att vara hälften män och hälften kvinnor inom poliskåren 

och samtidigt låta debatter och frågor väckas kring kvotering?  

 

Vi tror att en procentuell jämställdhet inom polisen kan vara bra. Det är dock frågan om 

målen helgar medlen. Har vi skilda krav kommer alltid diskussionen kring kvinnors 

olämplighet att finnas. Det vore kanske bättre om kraftigare åtgärder vidtogs för att få fler 

kvinnor att söka till polisutbildningen. Hur detta ska ske har vi inget svar på. Antalet män 

respektive kvinnor som söker till polisutbildningen är inget vi har behandlat i denna rapport. 

Ser man dock logiskt på det så borde fler kvinnor komma in i polisyrket om fler kvinnor 

sökte. 
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