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Vad innebär införandet av 
fysiska tester inom Polisen? 
 

Ett motto som kan vara bra att ha med sig är: 

De som inte tror att de har tid med fysisk aktivitet och god kosthållning måste förr 

eller senare sätta av tid för sjukdom. 
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Sammanfattning 

I tidningar kan vi läsa nästan dagligen att antalet sjukskrivningar har blivit ett allvarligt 

problem i samhället. Sjukfrånvaron inom poliskåren har också ökat markant de senaste åren. 

 

Inom polisen har det tills idag inte funnits några direkta förslag för hur man ska lösa detta 

problem med att motivera till fysisk aktivitet. Polisen behöver finna alternativa medel för att 

minska sjukfrånvaron. Åtgärder som stimulerar till förbättrad fysisk styrka och kondition kan 

således ses som en profylaktisk åtgärd, som kan medverka till att sjukskrivningar förebyggs 

samt till att effektiviteten i verksamheten förbättras. Kost och motion är tillsammans med vila 

och sömn avgörande basfaktorer för vår hälsa och livskvalitet.  

 

Under senare år har värdet av fysisk aktivitet när det gäller att förebygga sjukdomar 

dokumenterats på ett mycket övertygande sätt. En effektiv verksamhet förutsätter en miljö där 

medarbetarna värdesätter sitt arbete och mår bra av det.  

 

Rikspolisstyrelsen skrev i oktober 2004 en överenskommelse med Svenska 

polisidrottsförbundet att förbundet aktivt skall medverka i satsningar för ökad motion i 

Polisen och dessutom ge stöd vid genomförande av de konditionstest för anställda i Polisen 

som RPS, personalbyrån, rekommenderade i november 2004. Centrala samarbetsgruppen för 

arbetsmiljöfrågor inom polisen (CESAM) på personalbyrån, RPS, är de som stod för 

överenskommelsen om samarbete avseende friskvårds- och motionsverksamhet inom polisen. 

Syftet med rekommendationerna är inte att slå fast generella krav utan att stimulera den 

enskilde individen till ökad fysisk aktivitet, som i sin tur ger en bättre fysisk förmåga för att 

klara arbetets krav. 

 

Fram tills idag har myndigheterna satt in resurser först när den anställde har blivit sjukskriven, 

det är och har varit rehabiliteringsplaner i samarbete med Försäkringskassan. Det verkar som 

att Polismyndigheterna fram tills idag mer eller mindre förlitat sig på att varje anställd sköter 

sin egen hälsa. I arbetsmiljölagen 3 kap 2§ kan man läsa att arbetsgivaren skall vidta alla 

åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. 
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Det enda som funnits tills idag och som fortfarande gäller är FAP 776-1. I 4 § där står att: 

”Fortutbildningen av en polis i ämnet konflikthantering med kommunikation och självskydd 

ska ske vid flera tillfällen under ett år och årligen omfatta minst 12 timmar.  

Fortutbildningen i livräddningen ska uppgå till minst 8 timmar per tvåårsperiod. 

Tid för fortbildning bör anges i tjänstgöringslista eller liknande. Varje polis bör ha möjlighet 

att deltaga i fysisk träning under 1 timma per vecka”. 

 

Syftet med denna rapport är att undersöka/ta reda på vad det är som ligger bakom detta 

förslag om att införa fysisk aktivitet och testmöjligheter inom polisen och vad 

polismyndigheterna tror sig kunna uppnå med hjälp av detta avtal. 

 

Efter att ha genomfört diverse samtal har vi förstått att det är en stor variation på hur mycket 

information de olika myndigheterna har om rekommendationerna. Alla verkar positivt 

inställda men har olika tankar om hur mycket tid och pengar de har tänkt lägga ned på 

införandet av de fysiska testerna. Intresset var dock stort. Den som har störst inflytande på hur 

rekommendationen kommer att tillämpas är motionsledaren som skall sätta upp mål 

tillsammans med den anställde. Motionsledaren kommer att förhandla med arbetsgivaren om 

hur mycket tid och pengar som skall budgeteras för friskvårdsarbetet.  
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1 Inledning 

I tidningar kan vi läsa nästan dagligen att antalet sjukskrivningar har blivit ett 

allvarligt problem i samhället. Sjukfrånvaron inom poliskåren har också ökat 

markant de senaste åren. Många anställda har hälsoproblem som till viss del är 

relaterade till brist på motion och övervikt. Hälsoproblem av detta slag kan leda 

till sjukskrivning och sänkt effektivitet i arbetet. Åtgärder som stimulerar till 

förbättrad fysisk styrka och kondition kan således ses som en profylaktisk åtgärd, 

som kan medverka till att sjukskrivningar förebyggs samt till att effektiviteten i 

verksamheten förbättras. En generell möjlighet att utöva fysisk träning under 

arbetstid kan ge positiva effekter i syfte att förbättra de anställdas hälsa och höja 

de anställdas kondition och styrka, men risken finns att denna möjlighet i första 

hand utnyttjas av de anställda som redan tidigare är fysiskt aktiva. Det är därför 

väsentligt att åtgärder av detta slag riktas till de som har störst behov därav.1  

Rikspolisstyrelsen skrev i oktober 2004 en överenskommelse med Svenska 

polisidrottsförbundet som innebär att förbundet aktivt skall medverka i satsningar 

för ökad motion i Polisen och dessutom ge stöd vid genomförande av de 

konditionstest för anställda i Polisen som RPS, personalbyrån, rekommenderade i 

november 2004. Centrala samarbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor inom polisen 

(CESAM) på personalbyrån, RPS, är de som stod för överenskommelsen om 

samarbete avseende friskvårds- och motionsverksamhet inom polisen.2  

   

1.1 Bakgrund 

Inom polisen har det tills idag inte funnits några direkta förslag för hur man ska 

lösa detta problem att motivera till fysisk aktivitet. Polisen behöver finna 

alternativa medel för att minska sjukfrånvaron som har ökat markant under de 

senaste åren.3 Under senare år har det blivit allt vanligare att belysa och satsa på 

hälso- och arbetsmiljöfrågor från arbetsgivarens sida. Detta för att i sin tur minska 

den stigande kurvan av antalet sjukskrivna.  

 

                                                
1 PM Åtgärd för att förbättra hälsan inom RPS 
2 PM Utbildning av motionsledare inom polisväsendet 
 
3 PM Åtgärd för att förbättra hälsan inom RPS 
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Fram tills idag har myndigheterna satt in resurser först när den anställde har blivit 

sjukskriven, det är och har varit rehabiliteringsplaner i samarbete med 

Försäkringskassan. Vi tycker att det verkar som att Polismyndigheterna fram tills 

idag förlitat sig på att varje anställd sköter sin egen hälsa.  

 

Det enda som funnits tills idag och som fortfarande gäller är FAP 776-1. I 4 § där 

står att: 

”Fortutbildningen av en polis i ämnet konflikthantering med kommunikation 

och självskydd ska ske vid flera tillfällen under ett år och årligen omfatta minst 12 

timmar.  

Fortutbildningen i livräddningen ska uppgå till minst 8 timmar per tvåårsperiod. 

Tid för fortbildning bör anges i tjänstgöringslista eller liknande. Varje polis bör 

ha möjlighet att deltaga i fysisk träning under 1 timma per vecka”. 

 

En yrkesgrupp som vi har tittat lite på men inte valt att fördjupa oss i är det 

militära försvaret. De har årligen fysiska tester med krav som baseras utifrån ålder 

och arbetsuppgift. Försvarsmaktens syfte är att kvalitetssäkra officierarens fysiska 

prestationsförmåga.  Detta för att minska antalet sjukskrivningar och arbetsskador. 

Vi kan tycka att polisen borde ha samma motivering. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka/ta reda på vad det är som ligger bakom 

detta förslag om att införa fysisk aktivitet och testmöjligheter inom polisen och 

vad polismyndigheterna tror sig kunna uppnå med hjälp av detta avtal. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Vad förväntar man sig att uppnå av att införa den här typen av fysisk uppföljning 

och vad låg till grund för beslutet? 

• Hur kommer införandet av fysisk uppföljning att bemötas av myndigheterna? 

• Är förslaget en rekommendation till myndigheterna eller ett krav? 

• Minskar fysisk aktivitet risken för sjukskrivning? 
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1.4  Avgränsningar 

Vår fokus på detta arbete ligger i att eftersöka vad som ligger bakom detta förslag 

och vad förslaget innebär. Även ta reda på hur detta har tagits/kommer att tas 

emot på myndigheterna.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi började vårt letande av material på Polisens egna nät, Intra Polis, där vi hittade 

en hel del ”matnyttigt”. Internet har också varit en källa med mycket intressant 

information. För att sedan få den helhet vi vill komma åt var vår förhoppning att 

samtala med några länspolismästare som är ansvariga för både större och mindre 

områden. Ambitionen var att samtala med betydligt fler än vi fick tag på för att få 

en bredare bild av hur rekommendationen skulle tas emot. Det visade sig dock 

olyckligtvis vara ett ointresse från deras sida att samtala med oss.   

 

Vi har samtalat med Claes-Erik Claesson som är avdelningsdirektör för U-

sektionen på RPS, sakkunnig inom området för arbetsmiljöfrågor. Vi har även 

samtalat med en kvinna som har fullföljt motionsledarutbildningen.  

 

Vår bedömningen är den att de samtal och den  information som vi funnit på 

Internet och på polisens egna nät, gett oss de svar och den helhet vi letat efter. 
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2 Friskvårdsarbetets betydelse 
 Kost och motion är tillsammans med vila och sömn avgörande basfaktorer för vår 

hälsa och livskvalitet. Genom rätt kost och lagom dos fysisk aktivitet orkar man 

mer, minskar kraftigt risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och ökar sin 

motståndskraft mot infektioner. För arbetsgivaren är det viktigt att motivera 

arbetstagaren att följa detta då det påverkar arbetsprestationen och minskar 

sjukfrånvaron.4  

  

Under senare år har värdet av fysisk aktivitet när det gäller att förebygga 

sjukdomar dokumenterats på ett mycket övertygande sätt. Fysisk aktivitet 

påverkar en rad sjukdomar och hälsotillstånd. Det förefaller som om det finns ett 

proportionellt förhållande mellan träningsintensitet och riskminskning. En 

halvtimmes fysisk aktivitet per dag i måttligt tempo är tillräckligt för att ge en 

betydande förebyggande hälsoeffekt för de flesta svenskar. Fysisk aktivitet under 

arbetstid är av central betydelse. 

 

Utvecklingen av sjukfrånvaron är också ett direkt hot mot folkhälsan, eftersom 

långvarig sjukskrivning kan leda till att människor avskärs från sociala kontakter 

och kan hamna i en passiv sjukroll. För att bryta denna utveckling krävs bland 

annat en satsning på hälsosamma arbetsplatser där bra arbetsförhållanden 

kombineras med ett reellt inflytande och där man ger möjlighet till fysisk aktivitet 

under arbetstid.5 

 

2.1  Arbetsgivarens skyldigheter 

I arbetsmiljölagen 2 kap 1 § kan man läsa att arbetsförhållandena ska anpassas 

efter människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det står 

även i 3 kap 2 § arbetsmiljölagen att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som 

behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.  

 

                                                
4 Hälsosystem för medvetna företag 
5 Folkhälsa, Nationella folkhälsomål 
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Slutsatsen av detta är att: 

• De poliser som medverkar i en polisinsats skall vara väl förberedda för 

uppgifterna fysiskt och psykiskt. 

• Ansvaret för arbetsmiljön skall vara klarlagd och tydlig för alla. Detta är 

av särskild vikt för den ”yttre tjänsten”. 

• Den som svarar för en insats måste ha god kunskap om polisernas aktuella 

status såväl fysiskt som mentalt.6  

Arbetsgivaren har även en skyldighet att anskaffa företagshälsovård som regleras i 

arbetsmiljölagen 3 kap 2b §. Varje polismyndighet svarar för upphandling av egna 

företagshälsovårdsresurser. Det nya ramavtalet för företagshälsovård innehåller en 

särskild inriktning på hälsofrämjande och förebyggande insatser.7 

 

2.2  Statens mål angående sjukfrånvaron 

SJUKFRÅNVARON SKA HALVERAS fram till år 2008 och staten ska vara ett 

föredöme i det arbetet. Alla myndigheter måste aktivt arbeta för att minska 

sjukfrånvaron i sina egna led. Att reducera sjukfrånvaron är en del av den vidare 

uppgiften att värna om resurshållning och effektivitet i statsförvaltningen. En 

effektiv verksamhet förutsätter en miljö där medarbetarna värdesätter sitt arbete 

och mår bra av det.  

 

Rättsmyndigheter och försvarsmakten är den största sektorn, med över 55 000 

anställda. Den genomsnittliga sjukfrånvaron är fem procent. Sektorn är 

mansdominerad, 66 procent av de anställda är män. Åldersmässigt ser sektorn ut 

som staten totalt med den största gruppen anställda inom åldersgruppen 30 till 49 

år. Variationen är stor inom sektorn, med den lägsta sjukfrånvaron på 0,7 procent 

och den högsta på 12,4. Detta är en sektor där myndigheterna skiljer sig mycket åt 

i storlek. De två största, Polisen och Försvarsmakten, har över 20 000 anställda 

vardera medan elva myndigheter har färre än 50 anställda. 

 

                                                
6 PM Hur tolkas arbetsmiljölagen i polisarbete? 
7 Företagshälsovård 
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Utdrag ur Tabell 8. Sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig tid 2003, procent 

(Uppgifterna är hämtade från respektive myndighets årsredovisning).8 

Myndigheter inom 

sektor 

Rättsmyndigheter 

och Försvarsmakten 

Totalt Långtidssjukskrivna 

Uppgifterna har redovisats olika i relation till 

den totala sjukfrånvaron eller till tillgänglig 

arbetstid. 

Ålder 

-29 

 

30-49 

 

50- 

Försvarsmakten 3,1 - - - - 

Polisen 5,7 75,5 2,5 4,9 7,6 

Riksåklagaren 3,5 4,5 3,6 2,8 6,2 

  

2.3 Polisens sjukfrånvaro 

En redovisning från 2003 visar att sjukfrånvaron vid polismyndigheterna i 

Jämtland, Västerbotten, Stockholm och i synnerhet Norrbotten har ökat kraftigt de 

senaste tre åren. Sjukfrånvaron i procent för polisen som helhet har ökat från 5,2 

% år 2000 till 5,7 % år 2001 och 6,0 % år 2002. 9 De senare åren har 

sjukfrånvaron varken ökat eller minskar i någon större utsträckning.10 

 

2.4 Polisens friskvårdsarbete 

I syfte att få en mer fyllig bild av vad som görs eller har gjorts i polisen för att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön sändes under våren 2002 en förfrågan till 

polismyndigheterna om vilka utvecklingsåtgärder som man genomför/har 

genomfört under de senaste åren i syfte att lindra stress och förhindra utbrändhet. 

Av sammanställningen från inkomna svar kan man läsa några utav dessa åtgärder: 

 

• ”Spirit individ” = Friskvårdsprogram som erbjuds samtliga anställda 

(Jönköping). 

• Friskvårdsarbete har startats. Friskvård erbjuds samtliga anställda och 

anpassas efter individuella förutsättningar (Uppsala). 

                                                
8 Hälsa i staten.  
9 Redovisning av uppdrag att undersöka regionala variationer i sjukfrånvaron. 
10 Sjukfrånvaro i % - jämförelse helår 2001, 2001 samt 2003 
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• Hälsoprofiler/undersökningar samt information om utbrändhet sker inom 

flera distrikt (Stockholm). 

• Informations veckor införs med föreläsningar om bland annat ”ät dig pigg 

och frisk” samt test av den egna fysiken (Skåne). 

• Framtagande av frisk- och stress profiler med stöd av företagshälsovården 

(Jämtland).11 

 

2.5 Rekommendationens innebörd 
Syftet med rekommendationerna angående konditionstest för anställda inom 

polisen är inte att slå fast generella krav utan att stimulera den enskilde individen 

till ökad fysisk aktivitet, som i sin tur ger en bättre fysisk förmåga för att klara 

arbetets krav. Ytterligare en effekt är att en typ av test och uppföljning av den 

fysiska statusen för de anställda kan leda till bättre hälsa och sänkt sjukfrånvaro. 

Testerna bör ta hänsyn till den anställdes arbetsuppgifter med även till den 

anställdes ålder och fysiska förutsättningar. Testerna bör relateras till det 

individuella målet och vara en enkel indikator på den anställdes kondition. Som 

ett förslag till testförfarandet kan nämnas ergonometercykeltest, löptest på viss tid 

eller så kallad harres - test som mäter kondition, smidighet, styrka och andra 

faktorer. Dessa test kräver mycket enkla förberedelser. Gräns för godkänt bör 

sättas i samverkan med fysiologisk kunnig personal.12  

 

En slutsats från rapporten ”Projekt angående hälsa och arbetstider i polisen 

(HASP)- slutrapport” påvisar att en förutsättning för god hälsa är att skiftarbetaren 

prioriterar återhämtning, det vill säga sömn och vila, under lediga perioder samt 

har en sund livsstil och undviker rökning, dåliga kostvanor och otillräcklig 

motion. Centrala samarbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor inom polisen (CESAM) 

på personalbyrån, RPS, har träffat en överenskommelse om samarbete avseende 

friskvårds- och motionsverksamhet inom polisen.13    

Det är stora variationer mellan polismyndigheterna avseende hur man följer upp 

de anställdas kondition. I dagsläget står det i FAP 776-1 att poliser bör ha 

möjlighet till att delta i en timmes fysisk träning per vecka. Motivet till att RPS nu 

                                                
11 PM Sammanställning av utvecklingsaktiviteter inom områdena stress och utbrändhet i Polisen 
12 PM Bilaga Konditionstest för anställda i Polisen - rekommendationer 
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utarbetat rekommendationer avseende fysiska tester för anställda inom polisen är 

ett behov av att skapa ett nationellt gemensamt synsätt i denna fråga.14  

 

Rikspolisens rekommendation är att tester i första hand bör genomföras för 

personal som har fysiskt krävande arbetsuppgifter. Detta gäller såväl poliser som 

viss civil personal. Rekommendationen är att respektive myndighet avgör hur ofta 

testerna skall genomföras men starka skäl talar för att test bör genomföras årligen. 

Svenska polisidrottsförbundet har genom samarbetet tagit på sig att ansvara för 

utbildningen av motionsledare. Polismyndigheterna skall själva utse och svara för 

att det skall finnas minst en motionsledare vid myndigheten som skall vara 

ansvariga för testerna och som även svarar för uppföljningen av dessa. Det är 

också väsentligt att här betona den anställdes enskilda ansvar för den egna hälsan 

och konditionen.  

 

Om en anställd inte klarar uppsatta mål bör detta leda till att hon/han erhåller ett 

individuellt handlings- och träningsprogram. Om en anställd under en längre tid 

inte klarar uppsatta mål bör detta föranleda en prövning av den anställdes 

arbetsuppgifter. Samråd med företagshälsovården ska ske först avseende den 

anställdes medicinska möjligheter att klara uppsatta testgränser.  Både 

formulering av mål och uppföljning av resultat av test bör följas upp genom 

samtal med chef gärna inom ramen för utvecklingssamtal. Mycket väsentligt att 

den enskilde inte upplever sig utpekad eller nedvärderad. 

 

Kostnaderna för tester och individuella handlingsplaner svarar den egna 

myndigheten för. De myndigheter som prioriterar motionsverksamheten på ett 

positivt sätt kommer att premieras.15 Exakt hur det kommer att premieras framgår 

inte.

                                                                                                                                                   
13 Överenskommelse mellan Rikspolisstyrelsen och Svenska Polisidrottsförbundet om friskvård- och 
motionsaktiviteter, m.m.  
14 Polisens friskvårdssamarbete 
15 PM Bilaga Konditionstest för anställda i Polisen - rekommendationer 
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3 Resultat 
 

Under vårat arbete har vi samtalat med ett flertal mer eller mindre involverade 

personer i detta projekt. Detta för att få svar på våra frågeställningar. 

 

Samtal med Claes-Erik Claesson  

Vårat första samtal var med Claes Erik Claesson, RPS, personalenheten. Claes är 

en av de personer som har arbetat fram den här rekommendationen. Projektet 

syftar till att motivera och inte till att ställa några särskilda krav. Arbetstagaren får 

ställa sina egna krav.  

 

Eftersom att det är endast en rekommendation är det upp till varje myndighet att 

bestämma utifrån sin egen budget hur mycket resurser och tid som man vill lägga 

ned på detta. Trots detta är ”taket” (totalt 50st platser) redan nått var gäller antalet 

utbildningsplatser. Så redan i dagsläget håller man på att se över möjligheten att 

införa ytterligare en utbildningshelg utöver de två som redan är inplanerade.  

 

På fråga varför detta projekt inte är att anses som ett krav så svarar Claes att man 

diskuterat detta men att man då kom fram till att RPS först och främst inte ”bara” 

kan komma och ställa några krav. Sedan har man även diskuterat ett flertal risker 

med att ställa krav såsom ex:  

• Arbetstagaren misslyckas med flit för att bli omplacerad om man t ex inte 

vill arbeta skiftgång.  

• Att det ekonomiskt sett kan bli dyrt om man inte kan behålla sin personal 

pga kraven. 

Det man dock inte har arbetat fram är en ekonomisk besparingskalkyl. 

 

Samtal med Länspolismästare Lennart Saläng  

Lennart är länspolismästare för Jämtlands polismyndighet, 190 anställda. 

Polisidrottsföreningen i Jämtland utsåg två motionsledare i samråd med Lennart. 

De som blev utsedda efter att ha lämnat in intresseanmälan om detta var två 

kvinnor varav en som tidigare arbetat som huvudskyddsombud, båda enligt 

Lennart också intresserade på området friskvård. Båda kvinnorna är placerade i 
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närpolisområde syd där en minoritet av Jämtlands Polismyndighets anställda 

håller till. Lennart säger att myndigheten har idag inte någon tänkt plan för vad 

man ska få ut av detta arbete men att grundinställningen är att det skall komma att 

innefatta alla anställda inom Polismyndigheten i Jämtlands län. Motionsledarna 

kommer efter genomförd utbildningen få ge sina idéer och syn på hur en eventuell 

friskvårdsplan skulle kunna se ut för att sedan genomföras på myndigheten.  Det 

är slutligen motionsledarna som får förhandla tillsammans med sin arbetsgivare 

om hur mycket tid som skall läggas av ordinarie arbetstid på just 

friskvårdsarbetet. 

 

Samtal med Länspolismästare Sten-Olov Hellberg  

Sten-Olov är Länspolismästare för Västernorrlands polismyndighet, 520 anställda. 

Sten-Olov är också sedan –98 ordförande i svenska polisidrottsförbundet och har 

varit starkt drivande i denna fråga om friskvårdsarbetets vara inom polisen. Sten-

Olov är osäker på det exakta antalet utsedda motionsledare på grund av att det är 

polisidrottsföreningen som varit ansvarig för att utse dessa.  

 

Upplägget i Västernorrland är att Sundvall har två motionsledare och minst en per 

varje närpolisområde så slutsumman bör bli uppåt en 6-7 stycken som är skickade 

på utbildning. Västernorrland väntar också in vad motionsledarna har för idéer 

och tankar efter utbildningen innan de lägger upp någon ny plan för myndighetens 

friskvårdsarbete.  

 

Tanken i nuläget är att det först och främst ska rikta sig till de medelålders 

anställda, som är mycket sittande, både poliser och civilt anställda. De utsedda 

motionsledarna ska som i Jämtland inte behöva arbeta med detta på fritiden utan 

får tillsammans med sin chef stämma avtal om hur mycket av ordinarie arbetstid 

som är lämpligt och realistiskt att lägga ned på friskvårdsarbetet.  

 

Sten-Olov tillägger att myndigheten idag har ett väl fungerat friskvårdsarbete och 

att myndigheten dessutom erbjuder alla anställda över 40 år en hälsokontroll, en 

tjänst som myndigheten köper av företagshälsan.  
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Samtal med motionsledare Åsa Sjöström 

Åsa arbetar på ordningsavdelningen vid polisen i Umeå. Åsa har precis gått den 

utbildning till motionsledare som RPS finansierar. Västerbotten består av två 

polisområden, det är Polisområde Umeå/Södra Lappland och Polisområde 

Skellefteå. Polismyndigheten. Västerbotten utsåg två motionsledare som fick gå 

utbildningen. De utsågs efter att ha skickat in en intresseanmälan.  

 

Åsa var sedan tidigare friskvårdsutbildad och för henne kändes det naturligt att 

anmäla sitt intresse för att utbilda sig till myndighetens motionsledare. 

Västerbottens andra utbildade motionsledare är en man som är stationerad i 

Lycksele. Åsa berättar om utbildningen och säger att den var på en bra nivå, 

väldigt ”basic”. Utbildningens syfte var att utbilda deltagarna till testledare och ge 

idéer och väcka tankar på hur man kan lägga upp ett friskvårdsarbete. Efter 

utbildningen ska nu alla deltagare på kursen hem på sin egen kammare för att 

fundera och tänka ut någon typ av plan för myndighetens friskvårdsarbete. Alla 

deltagare ska sedan träffas igen för att på något sätt skapa några riktlinjer som ska 

vara gällande för alla polismyndigheter. Nästa steg för Åsa och Västerbottens 

andra motionsledare är att tillsammans lägga upp en plan för hur polisens 

friskvårdsarbete ska se ut i Västerbotten. När de har en klar bild för hur det skulle 

kunna se ut och tillämpas får de ta ”fighten” med sin arbetsgivare angående tid 

och pengar som myndigheten kan tänkas ställa upp med i friskvårdsarbetet. 

 

3.1 Resultatsammanfattning 

Efter att ha genomfört ovanstående samtal har vi förstått att det är en stor variation 

på hur mycket information de olika myndigheterna har om rekommendationerna. 

Att intresset har varit stort kunde man märka direkt då motionsledarplatserna 

fylldes upp direkt. Alla verkar positivt inställda men har olika tankar om hur 

mycket tid och pengar de har tänkt lägga ned på införandet av de fysiska testerna. 

Vad som dock är gemensamt är att det är motionsledarna som lägger upp en plan 

för hur friskvårdsarbetet skall bedrivas. 
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4 Diskussion 

Utifrån den första informationen trodde vi att detta förslag var ett krav men som 

efter vidare efterforskning visade sig vara en ren rekommendation till 

myndigheterna. Detta ställer vi oss lite frågande till, kommer det verkligen att bli 

genomfört som det är tänkt då. Arbetsgivaren ska från sin egen redan hårt 

pressade budget lägga pengar på arbetstagarna, pengar som arbetsgivaren inte får 

tillbaka på flera år. Friskvårdsarbete är något som tar tid och det belönar sig inte 

med en gång. Arbetsgivare vill ofta ha snabba resultat när det gäller att satsa 

pengar på någonting. Här finns inte heller några ekonomiska uträkningar på 

eventuella vinster för arbetsgivaren. Det är en rekommendation om att införa 

fysiska tester och upp till varje myndighet att utse motionsledare som sedan ska ta 

”fighten” med sin arbetsgivare hur upplägget ska planteras in på respektive 

myndighet. En aspekt för hur en myndighet kommer att tillämpa denna 

rekommendation tror vi kan ha att göra med arbetsgivarens eget intresse för hälsa 

och friskvård.  

 

Vidare så funderar vi på vilka som ska få ta del av detta friskvårdsarbete som är 

tänkt att införas. I ett PM från RPS står det att anställda inom polisen, i första 

hand poliser men även viss civil personal. För oss känns det lite bakvänt, eftersom 

det är oftast den civila personalen som är stillasittande och då i störst behov av 

fysisk aktivitet. Poliser i yttre tjänst är ofta yngre och redan fysiskt aktiva. Både 

poliserna och den civila personalen har samma arbetsgivare så det känns orättvist 

om myndigheterna gör skillnad på poliser och civil personal. Av de samtal vi har 

gjort har det visat sig att det är den stillasittande personalen och framförallt den 

personal som passerat 40 år som man har tänkt rikta resurserna till. 

 

Det låter positivt att ha inställningen att alla personal ska få ta del av detta. 

Samtidigt kan man med en snabb huvudräkning räkna ut att det kräver resurser 

och framförallt tid av den som är ansvarig motionsledare. Många myndigheter 

skulle behöva anställa en motionsledare på heltid för att kunna hjälpa och stötta 

alla anställda. Att anställa någon på heltid har antagligen ingen myndighet pengar 

till. Det låter då rimligare att ha en plan för vilka som är mest behov av fysisk 
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aktivitet och börja med att ge dom möjligheten. Eventuellt att myndigheterna allt 

eftersom utser fler motionsledare om det visar att införandet av fysiska tester ger 

de resultat som myndigheten förväntat sig.   

 

I PM:et från RPS kan man fortsättningsvis också läsa att, om en anställd inte 

klarar av ett uppsatt mål under en längre tidsrymd bör detta föranleda en prövning 

av den anställdes arbetsuppgifter. Har man verkligen råd med att förlora en person 

från exempelvis yttre tjänst till inre bara för att den inte klarar de uppsatta målen? 

4.1 Slutsatser  
 

Av rekommendationen förväntar man sig att öka de anställdas välmående och 

hälsa på myndigheterna och att sänka sjukfrånvaron. Hur denna rekommendation 

kommer att tas emot av de anställda har dock varit svårt att få reda på eftersom 

information om projektet inte nått ut till alla. Efter att ha pratat med vissa 

myndigheter har vi dock förstått att alla har en ambition att införa denna typ av 

friskvårdsarbete mer eller mindre. Vissa har tänkt satsa mer pengar och resurser 

på sitt framtida friskvårdsarbete än andra.  

 

Grunden till rekommendationen om att införa fysiska tester inom polisen är att 

sjukfrånvaron har ökat markant under de senaste åren och att polisen behövde 

finna medel för att komma tillrätta med problemet.  

 

Vid en första anblick på de PM som fanns att läsa om detta var det väldigt 

tvetydigt om det var ett krav eller en rekommendation till myndigheterna om 

införande av fysiska tester. Det visade sig vid närmare efterforskning och efter ett 

samtal med Claes-Erik Claesson att förslaget är enbart en rekommendation till 

myndigheterna. 

 

Införandet av fysisk uppföljning är idag i startgroparna. Det första 

utbildningstillfället av motionsledare har varit och Claes-Erik Claesson hade bara 

positivt att säga inför utbildningen. Taket för det antal motionsledare man kunde ta 

emot vid utbildningstillfället var nått strax efter att informationen om utbildningen 

kom ut. Bemötandet från myndigheterna kan vi utifrån antalet anmälda till 

utbildningstillfället av motionsledare dra slutsatsen att det är enbart positivt.  
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Extra positivt utifrån att det faktiskt bara är en rekommendation. Alla myndigheter 

vi har pratat med har en ambition att få igång ett fungerande friskvårdsarbete efter 

att motionsledaren kommer hem efter utbildningen med idéer och förslag om hur 

en friskvårdsplan skulle kunna se ut. 

  

Fysisk aktivitet är inte som ensam faktor lösningen för att minska risken för 

sjukskrivning. Kost och motion är tillsammans med vila och sömn, avgörande 

basfaktorer för vår hälsa och livskvalitet. Så denna rekommendation kan ses som 

ett steg i rätt riktning eftersom motion är en stor del för människors välmående. 

4.2 Förslag 

 Vi tror att några få enkla ändringar som inte skulle kräva så stora resurser skulle 

kunna vara framgångsrika för att förbättra hälsa och välmående inom polisen. 

Detta för att i sin tur minska sjukfrånvaron. Exempel på detta kan vara att: 

• Utöka de föreskrifter som finns i FAP 776-1 från en timmes fysisk 

aktivitet per vecka till två timmar per vecka.  

• Att införa rekommendationen om fysiska tester i FAP 776-1 eller skapa 

en ny. Vi tror att myndigheterna följer en föreskrift mer än bara en 

rekommendation. 

• ”Prova på dagar” hos myndigheterna (bjuda in instruktörer som 

undervisar i olika typer av fysiska aktiviteter) för att de anställda ska få 

möjligheten att hitta sin egen träningsform.  

• Öka motivationen och belysa betydelsen av motion och kost för en bättre 

hälsa. Detta kan lämpligtvis göras genom att bjuda in föreläsare inom 

dessa områden. 
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