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Stockholm 3 april 2017 

Till  

Rikspolischef Dan Eliasson 

E-post: registrator.kansli@polisen.se 

 

Hej! 

Vi har fått frågor från våra medlemmar om antagningskraven till polisutbildningen, och 

skriver nu till er med en förfrågan om ett möte om detta. 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Bland våra medlemmar finns personer med 

ADHD, autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning 

samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.  

På polisens webbplats kan man läsa om antagningskraven till polisutbildningen. Där står att 

personer med ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte kan bli poliser. Det står också 

att:  

”Personer med exempelvis ADHD behöver en strukturerad vardag som är tydlig, förutsägbar 

och överskådlig. Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i 

många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man 

agerar. Poliser får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas 

eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av att man behöver ta mediciner regelbundet. 

Poliser får inte heller ha någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd som kan utgöra en 

fara för personen själv, för kollegor eller allmänheten.” 

Vi som företräder personer med dessa diagnoser reagerar på generellt förbud som utgår från 

att alla har ovanstående svårigheter, vilket långtifrån stämmer. Vi vet att det idag finns 

personer med ADHD som är poliser och som fungerar väldigt bra i polisyrket. De här reglerna 

bidrar till det stigma som finns kring våra diagnoser. De riskerar att leda till att människor 

drar sig för att genomgå utredning och istället mörkar sina svårigheter.  

Ett generellt stopp för personer med NPF att antas till polisutbildningen gynnar inte någon, 

och vi undrar om det är förenligt med diskrimineringslagstiftningen. Våra medlemmar 

berättar att de upplever sig missförstådda och orättvist behandlade. De ifrågasätter om man 

inom polisen har tillräcklig kunskap om NPF. Och polisen går miste om personer som skulle 

kunna bli väldigt bra poliser. 

En individuell prövning måste tillämpas för alla sökande, även för personer med NPF-

diagnos. Polisutbildningens egna antagningstester måste hålla sådan kvalité att de kan sålla ut 

okvalificerade sökanden. NPF är beteendediagnoser med symptom som finns i mer eller 

mindre grad hos många människor, även hos personer utan diagnos.  

mailto:kansliet@attention-riks.se
http://www.attention-riks.se/
mailto:registrator.kansli@polisen.se


 

Den här frågan är viktig. Vi skulle vilja att polisen står över fördomar om hur personer med 

våra diagnoser är, och istället ser möjligheterna. 

Återkom med förslag på mötestider! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ann-Kristin Sandberg 

Förbundsordförande 

 

Riksförbundet Attention – för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar  

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 

funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 

socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med 

ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Språkstörning samt personer med nedsatt 

förmåga att läsa, skriva och räkna. 

 


