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  Sammanfattning 
 

 

Polisen ställs ofta inför stressade och fysiska situationer där forskning har visat att 

en god fysisk förmåga gör att människan kan lättare hantera dessa situationer. I 

olika undersökningar har det framkommit att sjukskrivningar och ohälsan inom 

polisen ökar. Det är obekväma arbetstider, mycket stillasittande, poliserna rör på 

sig för lite och är en utsatt yrkesgrupp. Även om poliserna har en timmes fysisk 

aktivitet per vecka är det inte tillräckligt för att poliser ska orka med och utföra sitt 

arbete på bästa sätt. Det som framkommit i resultatet är att det finns problem med 

sjukskrivningar och ohälsa inom polisen men att det har satts in en del 

friskvårdsresurser för att komma tillrätta med problemen.  Syftet med detta arbete 

var att belysa ohälsa och sjukskrivningar inom polisen och ge några förslag på 

fysiska åtgärder. Arbetets material har inhämtats från internet, källor som till 

exempel  Infomedica, Arbetslivsinstitutet, Polisförbundet samt Intrapolis. 

Materialet behandlades med ett kritiskt synsätt.  
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1 Inledning 

 

Rapporten uppmärksammar det allt större problemet med ohälsa och 

sjukskrivningar inom polisen som är fysiskt relaterade. Polisen ställs ofta inför 

stressade situationer där forskning har påvisat att en god fysisk förmåga gör att 

människan lättare kan hantera dessa situationer. Polisens arbete innehåller även 

situationer där han/hon i stillasittande miljöer måste vara skärpt och där den 

fysiska förmågan har betydelse. Rapporten föreslår även åtgärder för att lindra 

ohälsa och sjukskrivningar inom polisen, så att polisen ska kunna utöva sitt 

arbete på bästa sätt. 

 

1.1  Bakgrund 
 

Polis yrket är till stor del ett stilla sittande arbete. Utryckningspoliser sitter still 

under en stor del av arbetspasset, antingen i radiobilen eller inne på polisstationen 

när avrapporteringar ska skrivas ner.  Denna faktor och som Johanna Orre skriver 

i Tidningen Svensk Polis, att dagens polis motionerar alldeles för lite gör att det 

leder till fler förslitningsskador och sjukskrivningar. Även om  poliser har en 

timme fysisk träning i veckan inlagt på schemat, är det inte tillräckligt om inte 

polisen motionerar på fritiden (Orre, 2003) . 

 

Hälsa definieras av Världshälsoorganisationens (WHO) som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av 

sjukdom och handikapp” (Nationalencyklopedin, 2004). Arbetslivsinstitutet har 

2003 kommit ut med ett pressmeddelande om att var fjärde man och kvinna 

arbetar över sin fysiska kapacitet. I en studie av Karlqvist undersöks det om 

anställdas fysiska kapacitet och de fysiska krav som deras arbete kräver. 

Resultatet visar att 27 procent av männen och 23 procent av kvinnorna arbetar 

över sin fysiska förmåga hela arbetsdagen. Internationella rekommendationer 

anger att man högst bör arbeta en tredjedel av sin maximala  
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fysiska förmåga. Studier har visat att man måste vara i en fysisk god form för att 

orka arbeta kvar på ett tungt arbete. Ett tungt arbete ger inte i sig själv aerobisk 

träning, tvärtom menar Karlqvist. Fysisk träning borde ingå som ett obligatoriskt 

inslag under arbetsdagen för dem som har tunga arbeten (Arbetslivsinstitutet, 

2003; Karlqvist, 2003). 

 

Vid stressade och pressade situationer måste polisen fatta många beslut, hålla 

uppsikt över ett antal personer och rent fysiskt ingripa vid exempelvis en 

ordningsstörning. Detta medför en rad fysiska reaktioner i kroppen. Det 

autonoma nervsystemet skickar ut stresshormoner, adrenalin, noradrenalin och 

cortisol. Kroppen skickar även ut extra mycket fett och socker i blodet för att ge 

energi till musklerna. Hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket stiger, matsmältningen 

och salivutsöndringen minskar. Kroppen förbereder sig för att möta problemet 

som den står inför och det är vid detta läge som många poliser kommer i det 

klassiska stressyndromet med tunnelseende (Infomedica, 2004).  

 

Vid antagningsförfarandet till polisutbildningen måste de sökande utföra fysiska 

tester. På polisutbildningen får de studerande göra kontinuerliga fysiska tester 

och ett eget träningsprogram för att kunna förbättra eller vidhålla en god fysisk 

förmåga. När aspiranterna kommer ut på myndigheterna förloras den 

kontinuerliga uppföljningen av den fysiska förmågan. De fysiska tester och 

hälsoprogram som har en sådan viktig betoning i polisens utbildning försvinner 

och de krav polisen har på den fysiska prestationen är inte speciellt höga. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete var att belysa ohälsa och sjukskrivningar inom polisen 

samt hur myndigheterna kan förebygga och åtgärda dessa problem. 

 

1.3          Frågeställningar 

 

• Hur stor del av personalen inom polisen lider av ohälsa och 

sjukskrivningar ? 

• Hur kan polismyndigheterna förebygga och åtgärda ohälsa och 

sjukskrivningar inom polisen? 

• Hur påverkar fysisk aktivitet kroppen? 

 
 

1.4       Tillvägagångssätt 
 

För att besvara de frågeställningar som är ställda har material att inhämtats från 

Internet och via en manuell sökning i biblioteket. För att få en bred överblick 

över ämnet så har jag läst artiklar och litteratur. Sidor som jag har att genomsökt 

efter vetenskapligt material är Rikspolisstyrelsens hemsida, Infomedica, FYSS, 

Arbetslivsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, Läkartidningen och Intrapolis. Manuella 

sökningar ha gjorts genom sökningar i biblioteket och i referenser från artiklar. 

 

1.5 Teori 
 

En av de största bidragande orsakerna till ohälsa är stress. Stress kan ha både en 

negativ eller positiv inverkan på hur människan fungerar. Vid positiv stress går 

kroppen upp i varv till en lagom nivå. Den positiva stressen bidrar till att kroppen 

kan prestera bättre både intellektuellt och fysiskt i krävande situationer. Negativ 

stress uppkommer när en person ska göra något han inte vill eller kan, personens  
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personliga egenskaper räcker inte till för de krav som omgivningen ställer. Det 

kan både gälla krav i en akut situation och de krav som kommer från 

omgivningen i vardagliga situationer. Det är när kroppen utsätts för negativ stress 

som kan vara skadligt för hälsan. 

 

I en akut situation som när en person kommer emot polisen och hotar med en 

kniv ställer kroppen in sig på att slåss eller fly. Det som händer i kroppen när den 

förbereder sig är att kroppen skickar ut kortisol, adrenalin och noradrenalin via 

det autonoma nervsystemet som bland annat gör att matsmältningens aktivitet 

minskar. Blodet omfördelas från de inre organen till musklerna.  Det skickas även 

ut fett och socker som ger musklerna extra energi. 

 

Både den övre och den undre delen av hjärnan används vid dessa situationer. Den 

undre delen används för att reglera andningens frekvens och djup, reglerar 

hjärtats frekvens, kroppstemperatur och kroppens känsla inför hotet. Den övre 

delen används för att bedöma hotets grad med tidigare erfarenheter som grund. 

Den känslomässiga responsen kan variera från situation till situation medan den 

psykologiska responsen inför hotet alltid är den samma (Physical evidence of 

police officer stress 2002).  

 

Stress-faktorer som även kan bidra till ohälsan hos polisen är brist på adekvata 

resurser, förvrängd media publicitet, brist på uppskattning hos medborgarna och 

rädsla i jobbet. Att arbeta i skift och själva arbetets natur bidrar även till att det 

påverkar människan. Denna aktivering av kroppen är inte skadlig i sig utan är 

nödvändig för att kroppen ska fungera bättre och med hjälp av sinnet hantera 

situationen så bra som möjligt. Det som händer i kroppen är inte farligt men om 

kroppen inte får en chans att gå ner varv så kan det bli ett problem och leda till 

ohälsa.  I dagens polisarbete kan kroppen reagera på dessa sätt flera gånger om 

dagen. Kroppens sätt att reagera kommer från uråldriga tider då stressfaktorerna 

var mer fysiska. Det finns många psykiska stressorer idag som påverkar kroppen. 

Vi får inte utlopp för stressreaktionerna som man fick i uråldriga tider. Då sprang  
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människan ifrån grottlejonet eller slogs men idag behövs inte stress reaktionerna 

på samma sätt. När denna negativa stress inträffar alltför ofta och kroppen inte 

hinner vila kan vi hamna i kronisk stress och som leder till ohälsa. 

 

Människans kropp är gjord för att röra på sig och organ som hjärta, lungor, 

muskler och leder mår bra av att röra på sig. Under alla tider har människan rört 

på sig men de senaste 50 åren har livsstilen blivit allt mer stillasittande. Det har 

med fört att övervikt har blivit mer utbredd, konditionen och muskelstyrkan har 

minskat. Med relativt liten ökad fysisk aktivitet kan man minska risken för dessa 

problem. Det gäller också mindre risk för tjocktarmscancer, hjärt- kärlsjukdomar, 

hjärtinfarkt, diabetes, tjocktarmscancer, högt blodtryck och blodfett. Det har 

påvisats att risken för att dö i hjärt- kärlsjukdomar kan halveras med fysisk 

aktivitet. Även livskvaliteten med psykiskt välbefinnande och hälsan förbättras. 

Enligt Svenska läkarsällskapets nämnd bör varje individ vara fysiskt aktiv 30 

minuter per dag med måttlig intensitet. Det motsvarar ungefär en rask promenad. 

 

Även styrketräning anses vara förebyggande för diabetes, fetma, förhöjda värden 

av blodfetter, blodsocker, blodtryck, hjärt- kärl sjukdomar, led och ryggsmärtor. 

För att styrketräning ska ha någon effekt bör den utföras två gånger i veckan med 

ett program av 8-10 övningar för olika muskelgrupper. (FYSS, 2004).  

 

 2  Resultat 
 

2:1  Ohälsa och sjukskrivningar inom polisen 
 

RPS har tagit fram ett PM ”Åtgärd för att förbättra hälsan inom RPS” på grund 

av att sjukfrånvaron inom RPS har ökat under de senaste åren. De anställda har 

hälsoproblem t ex genom brist på motion och övervikt. Dessa hälsoproblem kan 

leda till sjukskrivning och sänkt effektivitet i arbetet. Att införa fysisk träning  
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under arbetstid kan ses som en förebyggande åtgärd mot sjukfrånvaron och 

ineffektiviteten i arbetet. Samtidigt finns det en risk att om fysisk träning skulle 

införas på schemat. Kanske utnyttjar endast de anställda som sedan tidigare var 

fysiskt aktiva möjligheten och inte de anställda som behöver mer fysisk träning 

(Rikspolisstyrelsen, 2002).  

 

År 2003 deltog 3000 poliser i en undersökning av Polisförbundet om ”Hur mår 

poliserna?”. Resultatet av undersökningen visade att ca en tiondel av poliserna har 

under det senaste året varit sjukskriven på grund av trötthet och stress i arbetet 

(Polisförbundet, 2003). I en undersökning av Polisförbundet 2004 där 1004 

poliser deltog framkom det att ca en tredjedel hade under det senaste året varit 

sjukskriven på grund av arbetsbelastningen (Polisförbundet, 2004). I diagram 1 

ses en del av resultatet av dessa undersökningar. 

 

A  Anser sig vara stressade som är fysiskt påtagligt under mer än halva         

arbetstiden (Polisförbundet, 2003). 
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B  Har ont i övre delen av ryggen och nacken efter arbetet (Polisförbundet, 2003). 

C Löser en situation med våld minst en gång per vecka (Polisförbundet, 2003). 

D Antal ordningspoliser som löser en situation med våld minst en gång per vecka 

(Polisförbundet, 2003). 

E  Antal poliser som har anmält en arbetsskada under senaste året 

(Polisförbundet, 2003). 

F  Har varit sjukskriven under senaste året pga trötthet och stress i arbetet 

(Polisförbundet, 2003). 

G Har varit sjukskriven pga arbetsbelastningen (Polisförbundet, 2004). 

 

2:2 Åtgärder mot fysisk ohälsa och sjukskrivningar inom polisen. 

 

RPS har utarbetat en ny möjlighet till motion för de anställda som är i behov av 

det. Från och med januari 2003 kan länshälsans läkare ordinera motion på recept 

till de poliser som har eller riskerar att få belastningsskador relaterande till 

bristande muskelmassa etc. Receptet på motion är individanpassat och omfattar 

vilken typ av motion, motionsfrekvens och under hur lång tid receptet skall gälla. 

Läkaren ordinerar även om motionen får ske på arbetstid (Rikspolisstyrelsen, 

2002). 

 

Polismyndigheten i Uppsala län har genom att ge anställda tillgång och möjlighet 

till fysisk träning minskat sjukskrivningarna. De anställda får simma gratis en 

gång i veckan, rabatterade träningskort på gym, fria träningspass i polishuset 

samt friluftsdagar. Myndigheten har även 32 stycken anställda som är så kallade 

hälsoinspiratörer. De uppmanar och vägleder de anställda att äta sundare och 

motionera mera för att få en sundare arbetslivsstil. (Orre, 2003). 

 

I Stockholm har Norrortspolisens distriktssamverkansgrupp tagit fram ett 

erbjudande till de anställda om en hälsoprofilsbedömning eller en hälsokontroll.  
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Hälsoprofilen är ett vetenskapligt program som kan göra att de anställda 

upptäcker och inser samband mellan livsstil och hälsa men även få en ökad 

motivation till förändring av livsstil. Hälsokontrollen är en kroppslig 

undersökning där bland annat prover på blod, hörsel, syn och urin görs samt tas 

ett blodtryck. Upptäcks någon ohälsa kan detta fortsätta att undersökas av läkare 

(Rikspolisstyrelsen, 2003b). 

 

I november 2004 beslutade RPS att ingå ett samarbete med Svenska 

polisidrottsförbundet (SPIF). Syftet med detta beslut var att polisidrottsförbundet 

ska kunna stötta myndigheterna i olika frisk- och motionssatsningar 

(Rikspolisstyrelsen, 2004). 

Denna överenskommelse innebär att: 

 

• SPIF skall se till att motionsledare utses vid varje polismyndighet och att 

SPIF hjälper till vid större motions och friskvårdsinsatser. 

• SPIF skall se över vilka resurser som finns tillgängliga i 

polismyndigheterna. 

• RPS och personalbyrån skall ta fram lämpliga utbildningar till de lokala 

motionsledarna och verka för genomförandet. 

• Motionsledarna ska få hjälp av SPIF och de polisidrottsföreningar som 

finns i varje myndighet. 

• Polismyndigheter som har främjat motionsarbetet på ett bra sätt ska 

premieras och som bekostas av RPS. 

• SPIF ska få bidrag för deras engagemang i motions och 

friskvårdssatsningar enligt följande: år 2004, 2006 och 2007 - 400 000kr 

och år 2005 - 500 000kr. 

En utvärdering kommer att göras varje år. 
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Det har även givits förslag på vad motionsledarna ska göra i varje 

polismyndighet. Motionsledarna ska kunna ge förslag på genomförande av 

konditionstester, ge stöd vid planering av fysiska aktiviteter och sätta upp 

individuella motionsprogram. 

De ska även samarbeta med företagshälsovården, eventuella konsulter och ge råd 

vid planering av olika motionssatsningar i på polismyndigheterna 

(Rikspolisstyrelsen, 2004a). 

 

Föreskrifter i FAP 776:1 innefattar att poliser bör ha en timmes fysisk aktivitet på 

schemat per vecka samt 12 timmars självskydd och 8 timmarslivräddning per år. 

Centrala samarbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor (CESAM) har diskuterat fram 

rekommendationer och tester för anställda inom polisen och syftet med dessa är 

främst att främja den fysiska aktiviteten hos varje individ som i förlängningen ska 

minska sjukfrånvaron och förbättra hälsan inom polisen (Rikspolisstyrelsen, 

2004b). 

   

RPS har tagit fram ett PM med rekommendationer om konditionstest för 

anställda i polisen. Varje myndighet avgör själv vilka som ska testas men det bör 

i första hand vara de som har fysiskt krävande arbetsuppgifter. Det 

rekommenderas att individuella mål för varje polis sätt upp i samråd mellan den 

anställde och dennes chef. Målen bör baseras på den anställdes fysiska 

förutsättningar och vilken typ av arbetsuppgift den anställde har. Testet ska vara 

ett mätinstrument på individens kondition. Exempel på lämpliga mätmetoder är 

ergometercykel, löptest eller Harres test. Harres test är ett komplext test som 

mäter kondition, styrka, smidighet. Alla dessa mätmetoder är enkla att utföra och 

kräver endast enkla förberedelser (Rikspolisstyrelsen, 2004b). RPS 

rekommenderar även i sitt PM att målen och gränserna bör sättas tillsammans 

med kunniga personer från till exempel företagshälsovården och Svenska 

polisidrottsförbundet. Både mål och testresultatet bör diskuteras med den 

anställdes chef vid till exempel utvecklingssamtalen. Hur ofta testerna ska 

genomföras är upp till varje polismyndighet men lämplig frekvens anser RPS  
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vara en gång om året. Skulle det vara någon som inte klarar de uppställda målen 

borde han/hon få individuell få hjälp med ett träningsprogram som inriktas i 

första hand mot att förbättra konditionen men även andra aspekter som kan 

förbättra hälsan som till exempel rökavvänjning. Om det inte blir någon 

förändring av den anställdes fysiska kapacitet inom en längre tid ska det bli en 

prövning av dennes arbetsuppgifter (Rikspolisstyrelsen, 2004b). 

2:3 Resultatsammanfattning  

 

Yrket som polis är ett av de mest utsatta jobben och risken för ohälsa är hög. 

Poliserna exponeras för traumatiska stressfaktorer såsom våld och hot. Ohälsa 

och sjukskrivningar har ökat de senaste åren inom svensk polis. En undersökning 

från Polisförbundet visar att 2003 hade en tiondel av poliserna varit sjukskriven 

på grund av trötthet och stressarbetsbelastningen och 2004 var det en tredjedel 

som varit sjukskriven på grund av arbetsbelastningen.  

RPS beslutade i november 2004 att ingå ett samarbete med Svenska 

polisidrottsförbundet (SPIF). Samarbetet ska leda till att SPIF ska stötta och 

hjälpa varje polismyndighet med motionsprogram och större hälsosatsningar. 

SPIF ska även verka för att det utses motionsledare vid varje polismyndighet. Det 

har även tagits fram ett PM med rekommendationer om konditionstester till varje 

polismyndighet. Testmetoderna som rekommenderas är ergonometertest, löptest 

påtid eller Harres test. Målet för testen är att främja den fysiska aktiviteten och 

tidsgränsen på testen ska baseras på varje individs fysiska förutsättningar och 

arbetsuppgifter. 

I Stockholm har Norrorts distriktssamverkansgrupp tagit fram ett erbjudande till 

de anställda om en hälsokontroll eller en hälsoprofilsbedömning som i första 

hand ska inrikta sig mot personer med inslag av natttjänstgöring och personer 

över 55 år. Även de civilt anställda ska även få detta erbjudande. 

Polismyndigheten i Uppsala har lyckats minska sjukskrivningarna genom att ge 

de anställda större möjligheter till att utöva fysiska aktiviteter och det finns vissa 

anställda som är hälsoinspiratörer. 
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3. Diskussion 
 

Polisens arbete är krävande i många situationer. Arbetet kan vara både stressigt 

med hög arbetsbelastning och fysiskt krävande. Det kan uppstå situationer när 

polisen måste springa efter någon misstänkt eller sitta i en polisbil och patrullera 

under hela arbetspasset. Kroppen ska även orka att bära 10 kilos utrustning i 

många år framöver. Allt detta ställer krav på att polisen har en bra grundfysik och 

tar hand om sig själv psykiskt. Annars blir det som statistiken i undersökningen 

”Hur mår polisen?” visar. I den redovisades att sjukskrivningar och ohälsa inom 

polisen ökar. 

 

RPS och polismyndigheterna insett att det krävs både resurser och pengar på 

friskvårdsarbeten för att minska sjukskrivningarna och öka effektiviteten. En 

åtgärd som jag tror är väldigt viktig är att RPS har gett ut rekommendationer om 

fysiska tester till polismyndigheterna runt om i landet. Dessa ska baseras på 

individuella fysiska egenskaper, ålder och arbetsuppgift. Dessa mål kan ge de 

anställda något mål att träna mot och de får se år från år om de förbättrar sin 

fysiska status. Dessa krav ska vara rimliga och bör på sikt minska 

sjukskrivningarna och öka välmående bland polisen. Under utbildningstiden på 

polisutbildningen finns det olika fysiska tester men när de nyutexaminerade 

poliserna kommer ut i arbetslivet har det inte funnits några enhetliga krav på 

fysiken. Det har visat sig att poliser tränar regelbundet under de första åren som 

polis men sedan avtar den fysiska träningen. Det är i detta läge som jag tror de 

fysiska testerna fyller en viktig funktion så att poliserna inte slutar motionera när 

de verkligen behöver det. 

 

Slutar poliser motionera kan det bidra till att arbetsskador lättare uppstår och som 

resulterar i sjukskrivningar. De fysiska testerna påvisar om fysiken inte räcker till 

för att göra ett fullgott arbete som arbetsuppgiften kräver. Om så är fallet kan den 

enskilde individen få hjälp med ett träningsupplägg. Det kan vara en bra hjälp för 

den enskilde polisen så att hon/han kan klara de fysiska kraven. Den anställde får 

då en möjlighet till att göra om testet efter en tid. 
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I PM:et ”Åtgärder för att förbättra hälsan inom RPS” står det att det att ett 

införande av fysisk träningstid under arbetspassen skulle minska sjukfrånvaron 

och ineffektiviteten men att det finns en risk för att det är de som redan är fysiskt 

aktiva som utnyttjar den möjligheten. I viss mån förstår jag resonemanget men 

många som inte motioner regelbundet motiverar det med att tiden inte räcker till 

för motion. 

 

Till exempel har räddningstjänsten minst en timmes träning per arbetspass och ett 

liknande införande av träning under arbetstid hos polisen bör ge en positiv effekt 

på sjukskrivningarna och hälsan under ett längre perspektiv. Ett sådant införande 

skulle kosta oerhört mycket pengar ur ett kortsiktigt perspektiv och de pengarna 

finns inte i dagens budget. Men om poliserna inte får någon utöka tid till träning, 

hur höga krav kan man då ställa på de årliga fysiska testerna? 

 

I november beslutade RPS att ingå ett samarbete med Svenska 

polisidrottsförbundet (SPIF) som innebär att SPIF ska hjälpa och stötta 

polismyndigheterna med lokala motions ledare och större motionssatsningar. 

Dessa motions ledare ska kunna lägga upp individuella träningsprogram och det 

tror jag kan vara stimulerande eftersom programmet är utformat efter den 

anställdes förutsättningar, intressen och fysiska mål. Det tror jag kommer att öka 

lusten till att träna och därigenom få en förbättrad hälsa. Det finns många faktorer 

till ohälsa och jag anser att varje polismyndighet bör att någon form av 

viktminskningsgrupper och sluta röka grupper. 

 

Polismyndigheten i Uppsala är en myndighet som lyckats få ner 

sjukskrivningarna genom att erbjuda olika friskvårdsalternativ. Polismyndigheten 

har erbjudit gratis simning en gång i veckan, rabbaterade träningskort på gym och 

friluftsdagar. De har också hälsoinspiratörer som ska få de anställda en sundare 

livsstil och motionera mer. Det är sådana hälsoinsatser som behövs för att 

upprätthålla och förbättra hälsan och för att få ner sjukskrivningar. De flesta  
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myndigheter har i olika omfattning friskvårds program men det går att utveckla 

ytterligare till en mer omfattande satsning där all personal blir engagerad. 

 

Nedanstående punkter är några generella förslag som bör förbättra hälsan hos de 

svenska poliserna och på sikt minska sjukskrivningarna. 

 

• Införa mer fysisk träningstid på under arbetsveckan, helst varje dag. 

• Regelbundna konditions och styrketester med realistiska krav. 

• Regelbundna hälsoundersökningar eller hälsoprofilsbedömningar som 

bekostas av myndigheten.  

• Motions ledare som kan hjälpa till med individuella träningsprogram och 

arrangera gruppträningar. Till exempel löpträningar, stavgång och 

friluftsvandringar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ohälsa och sjukskrivningar inom polisen 
Niklas Sellin 

    14

2005-05-30 

Referenser 

 
Andersson S G, Litzenberg R, Plecas D. (2002)  
Tidskrift Physical evidence of police officer stress Vol 25 nr 2 
 

Arbetslivsinstitutet, 2003 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/press/detaljerad.asp?re1ID=321 

 

FYSS, 2004 

http://www.svenskidrottsmedicin.se/fyss/fyssen.pdf 

 

Infomedica, 2004 

http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10956 

 

Karlqvist, L.(2003). Physical demands in working life and individual physical capacity. 

European Journal of Applied Physiology, 83, 6. 

 

Nationalencyklopedin, 2004 

http://80www.ne.se.bibgate.bib.mh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=208127&i_ 

 

Orre, J.(2003). Vältränade poliser – en myt. Tidningen svensk Polis, nr 11. 

 

Polisförbundet, 2003 

http://www.polisforbundet.se/site.nsf/$all/9D284835520DD411C1256D470034B5F6/$file/N

y%20SCB-rapport.pdf 

 

Polisförbundet, 2004 

www.polisforbundet.se/site.nsf/0/B66F73518E57975C1256F1F002F9FAF 

 

Rikspolisstyrelsen (2002). Åtgärd för att förbättra hälsan inom RPS [online]. Avaible: 

Intrapolis [2005, maj 15] 

 

 

 



Ohälsa och sjukskrivningar inom polisen 
Niklas Sellin 

    15

2005-05-30 

Rikspolisstyrelsen (2003a). Plan för projekt angående arbetstid – hälsa [online]. Avaible: 

Intrapolis [2005, maj 15] 

 

Rikspolisstyrelsen (2003b). Frivillig hälsoprofilbedömning och hälsokontroll [online]. 
Avaible: Intrapolis [2005, maj 19] 
 
Rikspolisstyrelsen (2004a). Överenskommelse mellan Rikspolisstyrelsen och Svenska 

Polisidrottsförbundet om friskvårds- och motionsaktiviteter, mm [online]. Avaible: Intrapolis 

[2004, maj 19] 

 

Rikspolisstyrelsen (2004b). Konditionstest för anställda I Polisen – rekommendationer 

[online]. Avaible: Intrapolis [2004, maj 19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


