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 Sammanfattning 
I denna uppsats gör jag en jämförelse mellan den amerikanska polisutbildningens 
och den svenska skolans upplägg när det gäller fysisk aktivitet. 
Det jag jämför är hälsoprogrammen. Då de finns både vid polisutbildningen vid 
Umeå och polisutbildningen i USA. 

För att inte begreppet fysisk aktivitet skall bli svårt att förstå så förklarar jag här 
vad jag menar med det, eftersom begreppet ofta återkommer i denna uppsats. 
När jag jämfört hälsoprogrammen så inkluderas en mängd olika fysiska moment 
som kanske i vardagligt språk benämns som träning. Det är just det som 
hälsoprogrammen bland annat omfattar, olika tränings/motionsformer för 
studenten.  

Hälsoprogrammen omfattar ett stort område, inte bara just träning och fysisk 
aktivitet utan även mycket annat. Att skapa en viss livsstil där fysisk aktivitet 
bedrivs regelbundet är grundstommen. Men sedan ser man till 
studentens/individens utveckling både fysiskt och psykiskt (mentalt) för att han 
eller hon skall klara av sitt framtida yrke på ett bra sätt, både sett till prestation 
samt till att vara och förbli skadefri. Allt detta skall även leda till ett bättre socialt 
liv där allt ovan nämnda länkas samman. 

Intresset för träning är allmänt stort bland de flesta polisstudenter (se senare 
undersökningar) och jag har valt att skriva om detta för att öka intresset för 
studenterna på polisutbildningen att kanske ta sina hälsoprogram på större allvar 
än vad man gör idag. 

Vår framtid som poliser kommer att ställa höga krav på vår fysiska som psykiska 
hälsa för att hålla skärpan under en längre tid. 

Det gäller att vi är väl förberedda. 
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1 Inledning 
 

Både polisutbildningen i Umeå, samt polisutbildningen i USA bygger upp 

polisstudenternas fysiska status genom hälsoprogram. Om man endast jämför hur 

många timmar som ägnas åt fysisk aktivitet så visar det sig att den amerikanska 

modellen gentemot polisutbildningen i Umeå har mångdubbelt fler timmar ”fys” 

på schemat (se senare mer ingående jämförelse mellan dessa två länders 

hälsoprogram).  

Dock visar en amerikansk rapport (Collingwood, 1974; Sweeney, 1992) att 

polisorganisationen i USA brottas med stora problem med att deras anställda får 

allt sämre hälsa –då först och främst i form av fetma, dålig kondition och 

muskelstyrka. Sådan karaktär av de anställdas hälsoproblem finns inte i Sverige, 

än. 

Redan i första termin informeras polisstudenterna på polisutbildningen i Umeå, 

om samtliga fysiska tester samt kravprofiler för att bli godkänd på dessa.  

Testerna genomförs varje år för att ge tillfälle för studenten att hinna träna på 

momenten för att klara godkänt samt att individen själv skall kunna se sin 

utveckling och förhoppningsvis göra förbättringar. 

Ett hälsoprogram skrivs av polisstudenten som lämnas in och som utvärderas i 

grupp tillsammans med en lärare. Hälsoprogrammet liknar den amerikanska 

modellen av deras hälsoprogram ”Wellness program”, vilken bedrivs på 

utbildningen vid de amerikanska polisskolorna. Syftet här som där är att 

polisstudenten ska få möjlighet att sätta upp sina egna fysiska mål samt att få testa 

så många olika motionsformer som möjligt för att hitta något som passar den 

enskilde polisstudenten och ge denne möjlighet till en framtida kontinuerlig 

motionsform, för att bibehålla eller öka sin fysiska status samt förebygga skador i 

polisarbetet. 

Dock skiljer sig förutsättningarna en hel del, då skolorna i USA premierar att 

under en tio veckors lång period låta polisstudenterna ha schemalagd fysisk 

aktivitet fem gånger i veckan. De fysiska aktiviteter som studenterna kan välja 

mellan är löpning/rask promenad, cirkelträning och styrketräning. Vad 
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polisstudenten än väljer för aktivitet så är det alltid en utbildad instruktör med 

som förevisar och finns till hands för studenterna och även ”pushar” på dem. 

På polisutbildningen vid Umeå universitet får samtliga i termin 1 gratis 

träningskort på en stor närliggande träningsanläggning. Kortet berättigar till fri 

träning i styrkehallen, konditionshallen (motionscyklar, trappmaskiner, löpband) 

och simhallen. Vill man gå på spinning-, aerobics-, bodypump- eller gympapass 

får man betala själv för en uppgradering.  

Skolan betalar detta träningskort i en termin sedan kan studenten förlänga 

träningskortet själv med studentrabatt. Polisutbildningen i Umeå förfogar även 

över ett gym med skivstänger, hantlar och några maskiner.  

På umestan, där polisutbildningen mestadels sker, finns ett flertal löpslingor att 

välja mellan: i kuperad terräng på mjukt underlag eller på grusvägar, alltifrån  

3 km uppemot 20 km är längden på dessa. Det finns även en 400 m löparbana nära 

skolan. Det finns två stycken självskyddshallar som står till förfogande för 

polisstudenterna, dock kan det ibland vara upptaget av lektioner men studenterna 

har även tillgång till dessa kvällstid. I en av de två självskyddshallarna finns även 

en komplett hinderbana, dips- och chinsställning. Träningshallarna är öppna från 

07.00 till 22.00 för studenterna, dock bedrivs lektioner mellan 08.00 och 17.00.  

I träningshallarna finns även nödvändig utrustning för träning av självskydd som 

polisstudenterna kan låna. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag har ett brinnande intresse för idrott och hälsa, vilket min fritid till största delen 

utgörs utav på ett eller annat sätt. Idrott och hälsa, motionsformer och 

friluftsintressen är samlingsnamn som betyder i stort sett samma sak för mig.  

Vare sig det handlar om fysisk träning, en cykeltur, en golfrunda, en seglats, ett 

dyk med tuber i havet eller en vandring i skog och fjäll. 
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Och sist men inte minst att ha ett rikt socialt liv och må bra, psykiskt såväl som 

fysikt. 

I Nationalencyklopedin definieras hälsa på följande sätt: ”tillstånd av 

välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (eller djur); såväl om 

det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet” (Nationalencyklopedin 

Multimedia Plus 2000 för DVD. Malmö: Bra Böcker, 2000).  

Polistidningen Sambandet (nr2, mars –04) som utges till poliser inom 

polismyndigheten Stockholm publicerade en artikel som tog upp ökandet av 

sjukskrivningar bland poliser. Larmrapporten i Sambandet rörde poliser som 

jobbat i minst 3år och däröver på utryckningen.  

Den hade alltså ingen koppling till hur pass vältränade och förberedda dagens 

polisstudenter är. 

Det är ett känt faktum att det flesta blivande poliser under sin utbildning tränar 

någon form av fysisk aktivitet, vare sig man har gjort det innan eller inte. (Muntlig 

undersökning, ca 85% av polisstudenterna i termin 4) 

Majoriteten av polisstudenterna har någon gång vart aktiva i en idrottsförening 

och en del är det fortfarande (ca 90 % av 75 polisstudenter som svarade på 

mailutskick). Det har dock kommit larmrapporter om ökade sjukskrivningar på 

grund av kroppsskador i form av ryggskador och dylikt, orsakade av mycket 

stillasittande i radiobilar med all tänkbar utrustning såsom skyddsväst och bälte 

med diverse tillbehör som uppgår till en ganska påtaglig vikt och därmed en stor 

belastning på bålmusklerna och korsryggen.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att jämföra hälsoprogrammen vid polisutbildningen 

vid Umeå universitet och polisutbildningen vid de amerikanska polisskolorna. 

Redovisa eventuella skillnader mellan dessa såsom: uppbyggnad och struktur, 

vilken tid hälsoprogrammet överskådar i polisutbildningen och förutsättningar för 

polisstudenten att genomföra sitt hälsoprogram. 

Jag vill även påvisa problematiken med att ”bara för man sätter av många timmar 

på schemat åt något så behöver det nödvändigtvis inte innebära att det blir ett bra 

resultat utav det”. Då det ganska snart i rapporten redovisas att de amerikanska 

polisskolorna har mångdubbelt mer fysisk aktivitet på schemat än på 

polisutbildningen i Umeå. Men ändå så brottas polisorganisationen i USA med 

stora hälsoproblem. (Farenholtz, D.W. och Rhodes E.C 1986) 

  

 

1.3  Frågeställningar 

 

De frågeställningar som tas upp och besvaras i denna rapport är: 

1. Hur är hälsoprogrammet uppbyggt på polisutbildningarna i USA, samt vad är 

dess mål och syfte? 

2. Hur är hälsoprogrammet uppbyggt på polisutbildningen i Umeå, samt vad är 

dess mål och syfte? 

3. Skillnader mellan hälsoprogrammen. 
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1.4 Avgränsningar 

 
Jag har endast undersökt hälsoprogrammen till dess uppbyggnad sett på skolorna 

och inte tagit i beaktelse hur schemat i övrigt ser ut. Det vill säga om 

polisutbildningen i USA har likadant dilemma som utbildningen i Umeå: att varje 

moment, färdighetsmoment såsom teoretiska moment skall samsas om en 

kompakt utbildningstid på 2år och får då tilldelat ett antal timmar vardera.  

Jag har inte granskat vad instruktörerna på färdighetsmomenten har för utbildning 

på någon av polisskolorna, vare sig i Umeå, eller USA. 

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Undersökningen av hälsoprogrammet i USA, har jag genomfört med inläsning av 

studier och rapporter på engelska från Police training Institue, University of 

Illinois. Vilka utformar hur just hälsoprogrammet skall se ut och genomföras på 

polisskolorna i USA. 

Undersökningen av hälsoprogrammet på polisutbildningen i Umeå har jag baserat 

på kursplan, studieguide, timplan samt kontakt med ansvariga. Även min egen 

erfarenhet efter två års studier på denna utbildning har påverkat undersökningen. 

Jag har inte varit i kontakt med någon direkt ansvarig för hur den fysiska 

utbildningen ser ut på dessa två skolor. 

De muntliga undersökningar som jag har benämnt dem har jag genomfört i två 

varianter, dels mailutskick till samtliga polisstudenter i fjärde termin i Umeå och 
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en muntlig förfrågan till en grupp av cirka 40 stycken polisstudenter. Det handlar 

om två frågor: i mailutskicket frågades efter om studenten varit med i någon 

idrottsförening en längre tid eller utövat någon sport kontinuerligt innan denne 

påbörjade sin polisutbildning, den muntliga förfrågan var om de ansåg sig träna 

regelbundet under sin polisutbildning. Svaren jag begärde var enkla och inte 

djupgående, så det får tas i beaktelse. Med det menar jag att allt är relativt, hur en 

person uppfattar regelbunden träning. 

 

2  Resultat 

 

Under denna rubrik redovisar jag hälsoprogrammens bakgrund, syfte, mål och hur 

det tillämpas på vardera skola. Jag börjar med att presentera hälsoprogrammet 

enligt den amerikanska polisutbildningens modell. 

 

 

The wellness programme, USA. 

Bakgrund:  

Många har blivit oroade över amerikanska polisers låga fysiska status och de 

potentiella konsekvenser detta kan ha på prestationsförmågan under ett arbetspass 

och den individuella hälsan i ett längre tidsperspektiv.  

Orosmolnen har väckts sedan det konstaterats att polisens genomsnittliga fysiska 

status sjunker i jämn takt med den övriga befolkningen. Det är vida känt att 

hälsoproblemen bland USA:s befolkning blir ett allt större samhällsproblem. 

Poliskåren tycks även i vissa fall ha en ännu snabbare negativ sjunkande trend än 

genomsnittsbefolkningen när det gäller hälsan. Undersökningar har visat att 

många polisers fysiska status är sämre än dem som de griper (Collingwood, 1974; 

Sweeney, 1992). 

Fysisk träning har alltid bedrivits på polisskolorna tillsammans med alla andra 

ämnen som läses där. Traditionellt så har polisskolornas fysiska träning haft en 

stor militärisk karaktär, det vill säga att alla polisstudenter har varit tvungna att 
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deltaga i föreskriven fysisk aktivitet oavsett den enskilde studentens fysiska status 

eller tidigare träningsbakgrund. Det skall då tilläggas att denna militäriska ”fys” 

oftast bedrevs i ett högt och intensivt tempo. Detta resulterade förutom i ett stort 

antal skadade studenter även ett allmänt motstånd och missnöje bland dessa mot 

just fysisk träning. 

I kontrast till ett militäriskt fysiskt träningsprogram så baserar sig ”wellness 

programme” mycket på den individuelles specifika behov, träningsbakgrund och 

mål som polisstudenten själv, eller med hjälp av handledning sätter upp. Syftet 

med detta är att få studenten att acceptera sin fysiska träning som något som ingår 

i hans eller hennes livsstil. Som lägsta mål har det i alla fall att uppnå att 

studenten inte ska bli skrämd med att fortsätta ett ”wellness programme”. 

 

 

Wellnes programmets 3 huvudmål: (Police academy fitness training at the Police 

Training Institute, University of Illinois) 

1. “Minskad skaderisk”. 

2. ”Upprätthålla eller öka polisstudentens fysiska status”. 

3. ”Att studenterna blir mer nöjda med sig själva och programmet”. 

 

Förutsättningar för polisstudenten att genomföra sitt program. 

Wellness programmet sträcker sig under en period av 10 veckor.  

Under dessa 10 veckor får polisstudenten under varje vecka varje dag 50 minuters 

fysisk aktivitet utsatt på schemat, detta resulterar i närmare 240 timmar fysisk 

aktivitet. Polisstudenterna i USA startar varje morgon klockan 05.50 med sina 50 

minuter ”fys”.  

 

Presentation av hälsoprogrammet enligt polisutbildningens modell vid Umeå 

universitet: (Studieguide i ”Hälsa i teori och praktik”). 

 

Bakgrund: Som jag tidigare skrev i arbetet så gör polisstudenten ett individuellt 

hälsoprogram i utbildningens första termin. Hälsoprogrammet innehåller dels en 

planering för hur polisstudenten kan utveckla sina fysiska och mentala förmågor. 
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Lika stor betydelse har ett ökat välbefinnande i vardagslivet såsom att klara de 

fysiska krav som utbildningen ställer på polisstudenten.  

Hälsoprogrammet redovisas individuellt av studenten och får feedback av både 

andra studenter och lärare.  Under andra termin så sker en uppföljning och 

revidering av hälsoprogrammet. I slutet av fjärde termin sker en slutlig 

utvärdering av detta samt att det förs diskussioner för fortsatt utveckling av 

hälsoprogrammet.  

Av timplanen framgår att det ägnas drygt 90h åt fysiska aktiviteter och däribland 2 

stycken heldagsövningar som kopplas ihop med övriga moment såsom 

vapenhantering, akutsjukvård och andra polisiära block, detta då under fysisk 

press såsom pulspåslag mm. 

Andra aktiviteter som ingår här är både av teoretisk samt praktisk form. För att ta 

några exempel kan nämnas träningslära, kost, rörlighet, stryketräning som är 

teoretiska moment. Orientering, livräddning samt islivräddning, styrketräning och 

hinderbana mm. som då är praktiska moment. 

 

Vid övningar på polisutbildningen i Umeå måsta lärarna ”låna” timmar från 

varandra för att det skall gå ihop, detta bidrar också till att de renodlade 

lektionerna inom färdighetsmomenten blir färre.  

Dock är övningar något väldigt viktigt och uppskattat bland eleverna att ha 

(muntlig undersökning; 100% av ca fyrtiotalet tillfrågade på polisutbildningen i 

Umeå medhöll). 

Troligtvis har polisskolorna i USA också väldigt svårt att få detta gå ihop med 

timmar och scheman med tanke på att hälsoprogrammet på de amerikanska 

skolorna genomförs varje vardag klockan 05.50. 

I termin ett på polisutbildningen i Umeå bedrivs en rad olika gemensamma fysiska 

aktiviteter tillsammans klassvis. Detta för att kunna ge eleven en inblick i olika 

träningsformer såsom intervallträning (löpning) i uppförslutning, denna 

träningsform är det mest effektiva sättet att öka sin syreupptagningsförmåga på. 

Många polisstudenter vet inte riktigt hur de skall förbättra sin tid på löptestet, 

kallat coopers test, man kan inte bara ut och springa i ett lugnt tempo 3 gånger i 
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veckan och tro att man kommer förbättra sig på coopers. Så detta tillfälle på 

skolan i Umeå som ges är ett tydligt exempel på hur lärarna vill ge studenten både 

teorin och möjligheten att testa på det praktiskt. 

Samma sak gäller styrketräningen där polisstudenterna introduceras för detta med 

instruktioner och det ges förslag på olika träningsprogram för olika nivåer 

beroende på individens bakgrund, motivation och mål. Studenten får även en 

kortare föreläsning om muskelstyrka och styrketräning. 

Även andra motionsformer med olika nivåer av krav på fysisk ansträngning får 

polisstudenten tillfälle att prova på, såsom klättring, beachvolley och spinning. 

En lektion handlar även om vikten av att vara rörlig och mjuk i kroppen, där 

studenten får göra tester på varandra för att avgöra hur pass rörlig eller stel man är 

i musklerna. 

 

 

2.1 Resultatsammanfattning 

Polisskolorna i USA har nästintill tre gånger så mycket fysisk aktivitet (endast 

renodlad fysisk träning) som polisutbildningen i Umeå, Sverige (här ingick även 

övningar men inte självskydd). 

Det ovan skrivna kan ju tolkas som något negativt för polisutbildningen i Umeå 

men slutsatsen blir ändå att poliserna i Sverige (hänvisar till larmrapporten i 

Sambandet) befinner sig långt ifrån samma dåliga hälsostatus som de amerikanska 

poliserna (Collingwood, 1974; Sweeney, 1992), (Farenholtz, D.W. och Rhodes 

E.C 1986). 

Syftet med hälsoprogrammen är likvärdiga mellan de båda länderna: att försöka få 

individen att acceptera träning/fysisk aktivitet som en livsstil och därmed få 

poliserna att i sitt kommande yrkesliv träna någon motionsform kontinuerligt för 

att bland annat undvika skador, utföra ett bättre arbete och sist men inte minst må 

bättre. 

Studier av den amerikanska polisutbildningens upplägg när det gäller fysisk 

träning visar att de satsar väldigt mycket på kvantitet. 
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Polisutbildningen i Umeå ger gott om ”verktyg” till studenterna men ställer högre 

krav på att de tar ansvar för att tillämpa dessa på sin fritid eller ledig tid under 

skoldagen. 

På de amerikanska skolorna så bedrivs de fysiska aktiviteterna mestadels med 

inriktning mot olika nivåer av löpning samt styrketräning både med kroppsvikts 

baserade övningar och på gym med vikter. Även hinderbana och stationsbana 

finns med i deras fysiska aktiviteter.  

Så jämförelsen visar att polisskolorna i USA har ett betydligt smalare synsätt på 

vad som studenterna får inräkna som fysisk aktivitet i sina hälsoprogram. Det går 

inte heller att komma ifrån att trots stora förändringar i Wellness programme så 

finns det militäriska kvar på sina håll. Då man i jämförelse med polisutbildningen 

i Umeå inte erbjuder ett lika brett sortiment av fysiska aktiviteter och därmed inte 

kommer att kunna få tillräckligt många att acceptera någon motionsform för 

regelbunden utövning i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis så skiljer sig upplägg och tillvägagångssätt ganska mycket 

mellan de två länderna. 

 

 

 

 

3 Slutsatser och förslag 

Jag har i min undersökning inte gått in på hur polisstudenterna lyckats hålla sina 

uppsatta mål och värderingar i hälsoprogrammen. Då detta skulle kunna vara ett 

specialarbete för sig. 
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Larmrapporten som den svenska polistidningen Sambandet publicerade kan ju 

tyckas märklig.  

Är inte de blivande poliserna så vältränade som man kan tro? Eller slutar man 

plötsligt att träna och upprätthålla sin goda fysik när man börjar jobba eller när 

man jobbat ett par år? 

Tränar man för mycket bänkpress och skivstångscurl, istället för så allsidigt som 

möjligt? Och därmed får en obalanserad fysik vilket senare visar sig i 

arbetsrelaterade skador.  

Detta är ju ganska alarmerande, inte för att alla poliser måste träna som om de 

vore idrottare eller rent utav ”fysmonster”, men definitivt bör man som polis hålla 

en sån pass god fysik att kroppen inte tar skada av att man bär på 7-10 kilo extra 

utrustning åtta timmar om dagen ett bra antal år framöver i yttre tjänst. 

För nog må det vara så att de flesta blivande poliser har valt detta yrke med tanke 

på polisens mångsidiga vägskäl man kan välja mellan. Men vare sig man vill bli 

kriminaltekniker, befäl, utredare, spanare, trafikpolis, sjöpolis eller rent utav 

rikspolischef så är det vanligast att man åtminstone de tre, fyra första åren 

spenderar i yttre tjänst sittandes i en radiobil, nattpass såsom dagpass vilket också 

påverkar individens hälsa i form av problem att hinna med träning, hålla bra kost 

och sist men inte minst det sociala livet. 

 

SLUTSATS 

Slutsatsen resulterade i vad jag tidigare tog upp att den amerikanska modellen av 

sitt Wellness programme låter sina polisstudenter få betydligt mera tid till fysiska 

aktiviteter än vad polisutbildningen vid Umeå gör. Dock visar nämnda 

undersökningar att poliserna i USA efter ett antal år i tjänst är i många fall i sämre 

fysisk status än gärningsmän både sett till kondition och muskelstyrka. En lika 

grundlig undersökning av poliserna i Sverige har ej gjorts men personligen har jag 

svårt att tänka mig att poliserna på utryckningen här i Sverige ens är i närheten av 

de amerikanska polisernas ohälsa. 
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FÖRSLAG 

Jag tycker dock att polisutbildningen i Umeå borde lägga mera tid (lektioner) på 

att få fram lärarnas budskap tydligare inom både mental träning samt fysisk 

träning vilket då skulle resultera i fler lektionstimmar både teoretiskt som 

praktiskt (fysisk träning). 

Dock tror jag att polisstudenterna själva sätter sina begränsningar i form av 

förutfattade meningar och i tro om att man själv nog vet bäst vad man behöver och 

framförallt kan i sitt kommande yrke som polis. 
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