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  Abstract 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur den fysiska träningen inom ramen 

för friskvårdsarbete bedrivs inom polisen och varför man i dag inte har några 

fysiska krav för poliser. Bakgrunden till ämnesvalet ligger i vår uppfattning att det 

är konstigt att det ställs fysiska krav på polisstudenter och polisaspiranter men inte 

på färdiga poliser. Vi har gjort en teoretisk studie inom ämnet friskvård, främst 

fysisk träning, för att beskriva fördelarna med att satsa resurser på detta samt visa 

på faktorer som har betydelse för att en friskvårdssatsning skall bli framgångsrik. 

Sedan presenterar vi hur polisen och försvarsmakten arbetar med dessa frågor 

inom de respektive organisationerna. Som underlag för informationen har vi 

främst använt oss av sakkunniga personer inom de båda organisationerna som har 

intervjuats. Resultatet visar att det finns både likheter och olikheter mellan de 

båda organisationernas sätt att bedriva friskvård och fysisk träning. När det gäller 

polisen så har varje enskild polismyndighet själv ett stort ansvar för utformningen 

av hälsoarbetet vilket innebär att det ser olika ut över landet.  I det avslutande 

kapitlet diskuteras vilka fördelar det finns med att satsa på friskvård samt vad 

införandet av krav skulle kunna innebära. Förslag om hur polisen skulle kunna 

jobba med frågan redovisas. 
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1  Inledning 
Enligt polisförbundets rapport ”yrkespolitiska program för svensk polis” är 

poliser dokumenterat friskare än befolkningen i övrigt när de går in i yrket och 

sjukare än genomsnittet när de går i pension. Att arbeta som polis kan vara 

påfrestande både fysiskt och psykiskt och polisförbundet vill att arbetet med 

ohälsan inom polisen skall vara en prioriterad fråga så att poliser kan gå i 

pension med hälsan i behåll.1  

Att satsa på friskvård har på senare år blivit allt mer aktuellt i samhället i takt 

med att befolkningen blir sjukare av välfärdssjukdomar som följer av 

exempelvis för mycket stillasittande och dåliga kostvanor. I den privata sektorn 

har man sedan länge insett vikten av att satsa resurser på att hålla personalen 

frisk eftersom den ofta är ett företags viktigaste resurs.  

Även polisen har på senare år insett vikten av att satsa på personalens hälsa. 

Men när det gäller poliser är deras fysiska status viktig för fler än bara dem 

själva. Att en polis är frisk och orkar med sitt arbete är en säkerhetsfråga för 

kollegor, allmänheten och även personer som de ingriper mot.  

Vi har valt att skriva om hur polisen bedriver sin friskvård med vikt på den 

fysiska träningen eftersom vi båda är intresserade av träning. Under 

utbildningen i samband med alla fysiska tester som genomförs har tankar väckts 

om hur träningen bedrivs ute på myndigheterna och varför det inte finns några 

fysiska krav på färdiga poliser. Med ett förflutet inom försvaret där fysiska 

tester är något återkommande och naturligt vid mönstring, värnplikt, 

officersutbildning och tjänstgöring tycker vi att det är märkligt att polisen likt 

försvarsmakten har krav på sökande till polisutbildningen och polisstudenter 

men inte på färdiga poliser. 

1.1  Bakgrund 
Från de obligatoriska testerna vid antagningen till polisutbildningen och även 

genom själva polisutbildningen läggs stor vikt vid fysisk prestationsförmåga. 

Vid antagningen skall Coopers test, Harres test och ett ”docklyft” klaras av. 

                                                
1 Yrkespolitiskt program för svensk polis 2006 s.38 
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Under utbildningen återkommer Coopers test, livräddning samt ett antal andra 

test som varierar beroende på vilken skola man går i. 

Efter utbildningen försvinner alla formella krav utom ett, vilket är 

kompetensprovet i skytte.  

Den enda nationella styrning som finns över hur träning skall bedrivas regleras i 

FAP 776-1 (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) som beskriver 

hur fortbildningen i livräddning och konflikthantering med kommunikation och 

självskydd ska se ut. Denna berör också ämnet fysisk träning i en mening. 

Eftersom det bara är allmänna råd som myndigheterna sedan själva får utforma 

till olika lokala föreskrifter utifrån resurser ger detta inte samma förutsättningar 

för alla poliser att bedriva friskvård i form av fysisk träning under arbetstid.  

1.2 Syfte 
I vår rapport vill vi undersöka hur den fysiska träningen inom ramen för 

friskvårdsarbete bedrivs inom polisen och varför man i dag inte har några 

fysiska krav för poliser. 

1.3  Frågeställningar 
Hur fungerar friskvårdsarbetet inom polisen? 

Varför finns idag inga nationella fysiska krav för poliser? 

Vilka problem skulle införandet av krav kunna medföra för 

polismyndigheterna? 

Hur bedrivs friskvårdsarbetet på referensorganisationen försvarsmakten? 

Vilka faktorer spelar in för om träning i hälsobefrämjande syfte skall fungera på 

arbetsplatsen? 

1.4 Avgränsningar 
Det ämne vi har valt att beröra är en del av många arbetsmiljöfrågor. Det finns 

många faktorer som spelar in när det gäller att skapa en arbetsmiljö där 

personalen trivs och mår bra. När det gäller polisen har exempelvis utrustning 

och materiel en stor betydelse för att minska arbetsskador. Men vi har valt att 

fokusera på friskvård och även där begränsa oss till den del som handlar om 
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fysisk träning. När det gäller informationsinhämtningen har vi begränsat oss till 

att göra ett mindre antal kvalitativa intervjuer.  

Vi har även valt att utelämna genusperspektivet av den anledningen att vi tror 

att mycket av fokus kommer att förskjutas till skillnader mellan manligt och 

kvinnligt avseende de fysiska kraven i vårt arbete. 

1.5 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis har vi valt att göra en litteraturstudie för att komma fram till olika 

teorier som finns angående friskvårdsarbete och dess lönsamhet för 

organisationer samt. Vi har sedan avgränsat oss till de teorier som berör fysisk 

träning som är fokus för vårt arbete samt sammanställt dessa. Vi har även 

fördjupat våra kunskaper om polisen och försvarsmaktens arbetssätt inom 

området friskvård och fysisk träning. 

Därefter har vi kontaktat personal som ansvarar för fysisk träning inom 

rikspolisstyrelsen och polisförbundet. Vi har även intervjuat personal på 

polismyndigheten i Västerbotten län och i Västra Götalands län, i syfte att se 

hur läget är i dag inom polisen samt eventuella förändringar som skall komma. 

Vi har även kontaktat försvarsmakten eftersom det är en liknande statlig 

organisation för att ta del av deras synsätt på fysisk träning och hur de bedriver 

verksamheten. 

Slutligen har vi sammanställt materialet för att jämföra de olika 

organisationernas synsätt samt jämfört med dokumenterade teorier vilka delar 

inom polisen som redan fungerar, vad som kan förbättras och hur detta skulle 

kunna göras. 
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2  Teoretisk bakgrund 

2.1 Varför är det viktigt med friskvård? 
Ohälsan i Sverige har ökat markant under de senaste åren och det kostar enorma 

pengar för samhället som istället borde kunna satsas på annat. Ett tuffare 

arbetsklimat med en ökad arbetsbelastning i kombination med att vi blir mer 

och mer stillasittande både i arbetet och på fritiden leder till att ohälsan ökar.2 

Fysisk aktivitet är inte längre en självklar del av människans vardag då det 

västerländska samhället har förändrats så att det i stor utsträckning är hjärnan 

som står för vår kompetens och inte muskelkraften. Kroppen får vila alltför 

mycket medan hjärnan går på högvarv vilket leder till moderna sjukdomar 

såsom stress och utbrändhet.  Dessutom tränar vi mindre om vi är stressade 

vilket är olyckligt eftersom all forskning visar att fysisk träning är bra för både 

kropp och själ och förebygger stress och överansträngning.3 

Det är endast 30 procent av befolkningen som tränar regelbundet. En lika stor 

del av befolkningen är helt inaktiv och det är mycket farligt. Bristande fysisk 

aktivitet kan ge upphov till kroniska sjukdomar (vällevnadssjukdomar) såsom 

hjärtinfarkt, högt blodtryck, slaganfall, vissa cancerformer, diabetes och 

övervikt, som kommer att förkorta livslängden samt sänka livskvalitén.4 

Hälsa och livsstil är ett väldigt populärt ämne idag eftersom vi faktiskt är 

medvetna om att ohälsan har ökat i samhället. Men varför sköter inte folk 

hälsan bättre när vi vet hur illa kroppen mår och varför tar man sig inte tid till 

att träna? De flesta skulle svara att de inte har tid. Tyvärr motsäger detta sig 

själv eftersom aktiva människor orkar mer och får mer tid över till annat. 

Träningen skapar tid genom att orken blir bättre och stressen mindre.5 

2.1.1 Arbetskapacitet 
Vår fysiologiska prestationsförmåga kan mätas på många sätt, bland annat 

genom att mäta den maximala syreupptagningsförmågan i l/min. För att öka 

syreupptagningsförmågan krävs det träning, ansträngande träning. Vår fysiska 

kapacitet påverkar också hur stor del av den totala syreupptagningsförmågan vi 

                                                
2 Effektiv friskvård lönsammare företag s.7 
3 Hälsofrämjande som affärsstrategi s.4 
4 Effektiv friskvård lönsammare företag s.9 
5 Hälsofrämjande som affärsstrategi s.10 
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kan använda oss av innan vi får mjölksyra. Är man otränad har man alltså en 

lägre maximal syreupptagningsförmåga än en tränad person och dessutom kan 

man inte nyttja lika mycket av den totala kapaciteten innan man får mjölksyra. 

Exempel: 

En 40-åring som är fullt frisk och tränar ungefär en halvtimme per dag har en 

syreupptagningsförmåga på 3,5 l/min medan en otränad 40-åring har en 

maximal syreupptagningsförmåga på knappt 2 liter/minut. Även om personen 

har ett stillasittande kontorsarbete begränsar syreupptagningsförmågan 

prestationerna. Syre är ju inte enbart till för muskelarbete utan behövs även för 

hjärnarbete. Under en hel arbetsdag på 8 timmar kan den som tränar nyttja 40-

50 procent av sin maximala fysiska prestationsförmåga medan den otränade 

bara kan nyttja 20-25 procent vilket motsvarar ca 0.5 l/min. Detta motsvarar 

inte mycket mer än vad som krävs för att sova, nämligen 0,25 l/min, och då är 

det inte så kostigt att många upplever utmattning och trötthet i tillvaron. Vår 

fysiska arbetskapacitet är helt enkelt för låg.6 

2.1.2 Vad ger en halvtimmes träning per dag? 
Den fysiologiska påverkan på kroppen av att börja röra på sig 30 minuter per 

dag istället för att bara sitta stilla gör bland annat att syreupptagningsförmågan 

ökar, hjärtfrekvensen sjunker vid vila, muskelstyrkan ökar, stresshormonerna 

minskar, blodsockret balanseras, benvävnader och ligament blir starkare, 

immunförsvaret stärks, fettförbränningen ökar och ångesten minskar. Hälsan 

byggs snabbt upp vilket ger vinster för den enskilde i form av en ökad 

livskvalité, för företaget/arbetsgivaren i form av en ökad prestationsförmåga 

och för samhället eftersom sjukskrivningarna minskar. 

2.1.3 Är inte hälsa individens eget ansvar? 
I det kunskapssamhälle vi lever i är det viktig för företagen att rekrytera 

kompetent personal som kan utveckla produkter och tjänster. Det är också 

viktigt att hänga med i utvecklingen genom att vidareutbilda och 

kompetensutveckla de anställda. Men leder en hög kompetens i sig till 

effektivitet och resultat? Det beror på vad man ser som kompetens. För många 

innebär kompetens kunskap, men borde inte kompetens egentligen ses som 

                                                
6 Effektiv friskvård lönsammare företag s.13 
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någonting mer när man tänker på de förmågor en individ behöver för att kunna 

prestera bra på jobbet? Förutom kunskap och praktiska färdigheter behövs det 

erfarenhet, rutin, självinsikt, social kompetens, samarbetsförmåga och inte 

minst av allt livsstilskompetens, det vill säga personligt ansvar för kropp och 

själ, för att man ska kunna prestera bra på jobbet. Det spelar ingen roll hur 

kompetent du är i övrig om du inte mår bra, då kommer du ändå inte att prestera 

ditt bästa på jobbet. En person med livsstilskompetens tar hand om sig och tar 

ansvar för sin hälsa. Detta ger en bättre livskvalité och förmåga att utnyttja hela 

sin potentiella kapacitet samt att orka med fritiden också. Kompetens förutsätter 

motivation och välbefinnande vilket arbetsgivaren absolut kan påverka eftersom 

vi spenderar en stor del av vår vakna tid på jobbet.7 

2.1.3 Varför är friskvård värt att satsa på? 
Det kan vara svårt att motivera företag att satsa pengar på friskvård eftersom 

det är svårt att mäta resultaten. Men det finns starka företagsekonomiska skäl 

för en väl fungerande friskvård.  

Det finns många saker som kan begränsa vår förmåga att göra ett bra arbete 

men hälsan och den fysiska arbetsförmågan är för många en grundläggande 

orsak till begränsningen som gör att effektiviteten i arbetet försämras eftersom 

man helt enkelt inte orkar. Att satsa pengar på friskvård innebär inte att 

företagen skall bära hela kostnaden för den försämrade livsstilen i samhälle i 

stort utan att satsa ”underhållspengar” på personalen, precis som fordon och 

byggnader behöver underhållas. Detta kan företagen ”tjäna” pengar på eftersom 

man ser till att bibehålla effektiviteten hos de som redan har en god hälsa samt 

öka effektiviteten hos de som från början har en dålig fysisk status. Vinsterna 

med att satsa på friskvård kan alltså nås genom en minskad risk för 

sjukfrånvaro, färre belastningsskador, lägre kostnader för rehabilitering och 

minskad effektivitet. Att satsa på friskvård är att satsa på förebyggande 

underhåll.8 

 

                                                
7 Hälsofrämjande som affärsstrategi s.13 
8 Effektiv friskvård lönsammare företag s.26 
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2.2 Faktorer för lyckade friskvårdssatsningar 
I detta kapitel kommer vi att titta på vilka faktorer som spelat in för lyckade 

friskvårdsatsningar i att påverka individens träning i positiv riktning.  

Om man ser till vilka faktorer som skulle kunna påverka en individ att hålla 

igång med fysisk träning för att klara sitt arbete på ett bättre sätt så finns det ett 

antal. Vi kan ge personen alla möjliga verktyg i form av resurser mm men det är 

till sist individen själv som måste komma till insikt med att den fysiska 

träningen är något positivt i längden även om det är jobbigt i den stund 

träningen utförs. 

”Vi har tonvis av information och kilon av kunskap men endast hekton av vishet 

och gram av förändringsbenägenhet”9 

För att nå denna förändringsbenägen het krävs att personen får insikt. Denna 

insikt kan skapas genom hälsofrämjande arbete på företaget där personen 

arbetar.10 

2.2.1 Vad utmärker de mest lyckade formerna och projekten inom friskvård? 
Om man skulle starta upp ett projekt inom ramen för friskvårdsarbete på en 

arbetsplats som innebär att man fick avsätta de resurser som inom viss rimlighet 

skulle behövas för att personalen skulle kunna träna på arbetstid, vad skulle då 

behövas och vad vet man sedan tidigare? 

Eftersom förändring tar tid är två år den tid som enligt utvecklingsrådets rapport 

”Satsa friskt” anses vara lämplig. Kortare projekt medför risk för att man lägger 

ribban högt för att snabbt tröttna och falla tillbaka i gamla mönster. Enligt en 

rapport från utvecklingsrådet är nedanstående faktorer viktiga.11 

Fem ingredienser (alla nödvändiga) i två år: 

1· Ledningens stöd 

2· Linjechefernas stöd och aktiva deltagande 

3· Utbildande friskvårdsombud bland personalen (ca ett ombud per 20 

anställda) 

                                                
9 Vardagsmotion, vägen till hållbar hälsa 
10 Vardagsmotion, vägen till hållbar hälsa s.25 
11  Utvecklingsrådets rapport ”Satsa Friskt” s.3, 4 
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4· Betald arbetstid (helst schemalagd tid) 

5· Ett smörgåsbord av professionella aktiviteter där pulsträning är basen.12 

 

1· Att börja med att implementera attityder och förståelse för hur viktigt 

hälsoarbete är hos organisationens ledning är oerhört viktigt. Det är normalt så 

att besluten rörande företagets policy och handlingsplaner fattas av chefer och 

om förståelse och vilja finns i detta skikt så sprider man viljan nedåt i 

organisationen. Friskvård och möjligheter till fysisk aktivitet skall utgöra en 

viktig del i organisationernas personalutveckling. Chefer skall se personalens 

hälsa som en resurs och fysisk aktivitet som en viktig faktor för att utveckla 

hälsan. Personalen skall erbjudas möjligheter till hälsobefrämjande fysisk 

aktivitet i, eller i anslutning till, arbetet. 

 

2· Det är dessutom viktigt att chefer agerar som föredömen. Om närmast högre 

chef har en positiv syn på träning i hälsofrämjande syfte och utnyttjar sin 

träningstid så är det troligare att de underställda gör likadant för att de känner 

att det är ok att gå och träna på arbetstid.13 

”Medarbetare gör som chefen gör, inte som chefen vill”14  

 

3· Genom att utbilda friskvårdsombud på varje enhet så finns en större inblick i 

enheten och dess personal. Friskvårdsombudet kan bland annat utgöra den hjälp 

att få den anställde att ta steget från intention till handling och därefter till 

upprätthållande av träning.15 

 

4· Vad vet man om ekonomiska effekter av friskvård? Normalt utnyttjas 

friskvårdstimmar och friskvårdspengar av redan aktiva motionärer och det är 

normalt inte lönsamt eftersom de redan (gratis för arbetsgivaren) har ett ur 

hälsosynpunkt bra träningstillstånd. Vid strukturerade satsningar riktade mot 

hela personalstyrkan blir avkastningen dock betydligt bättre. En normal svensk 
                                                
12 Satsa friskt s.4 
13 Håll Sverige i rörelse s.11 
14 Hälsofrämjande som affärsstrategi s.16 
15 Vardagsmotion, vägen till hållbar hälsa s.26 
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större arbetsplats med en normallåg personalomsättning och normalhög 

genomsnittsålder som satsar på ett strukturerat projekt under två år, får 

regelmässigt tillbaka fem gånger de satsade beloppet under en fyraårsperiod. 

Basen i satsningen måste då vara motion på betald arbetstid och satsningen 

kostar då cirka 7.000:- per anställd och år i termer av kostnad för aktiviteter och 

kostnad för arbetstid. 

Vad vet man om att få med fler anställda i fysisk träning genom 

friskvårdsarrangemang? Det går men kräver struktur i projektet, vana 

friskvårdare och en fast projektledning. Normalt tränar ca 35 procent av 

personalen tillräckligt ur hälsosynpunkt, det går att öka den siffran till ca 65 

procent under en tvåårs period med hjälp av ett strukturerat projekt.16 

 

5· Vad är det som gör att vissa inte vill förbättra sin hälsa genom friskvård och 

egen träning? Förmodligen finns det en lång rad skäl. Det kanske började redan 

med skolgymnastiken. Orkar inte? Oavsett skäl behöver individen respekteras 

för sina ställningstaganden. Gemensamt för dem som inte deltar verkar vara att 

de saknar motivation för träning och därmed attraherar inte det generella utbud 

av friskvård som står till buds. I samtal med företagshälsovård eller friskvårdare 

kan hälsofrågorna diskuteras, gärna med en hälsoprofilsbedömning eller annan 

hälsoundersökning som grund. Att få hjälp att diskutera sin hälsa och själv 

komma fram till ett formulerat mål (om än aldrig så måttligt) för hälsan och en 

handlingsplan för att uppnå sitt mål utan pekpinnar är önskvärt. Mål som verkar 

mycket måttliga för en friskvårdare kan i själva verket vara djärva för den 

otränade. Det är bättre att ha ”lågt” satta mål och att uppnå dessa än att inte 

försöka förbättra sin hälsa alls. Respekt för individens egna mål är nödvändigt. 

Det är väl känt att den som har mål för sin hälsa och är aktiv med sin 

handlingsplan dessutom får spin-off-effekter på hälsan.17 

                                                
16 Satsa friskt s.3 
17 Satsa friskt s.4 



Polisens fysiska träning, morot eller piska? 
Elin Fjellström och Johan Magnusson 

 10 

3  Resultat 

3.1 Polisen  
För att bli antagen till polisutbildningen finns det fysiska tester som skall klaras 

av och även under utbildningen finns fysisk träning och tester med på schemat. 

Men när polisutbildningen är avklarad finns det inte längre några fysiska krav 

på polispersonalen. Det enda som en polis måste klara av för att få arbeta i yttre 

tjänst är kompetensprovet i skytte. Att hålla kroppen i trim är den enskildes 

ansvar.  

Det enda styrdokument som reglerar polisers fysiska träning är FAP 776-1, 

Rikspolisstyrelsens allmänna råd om fortbildning i livräddning och i 

konflikthantering med kommunikation och självskydd, där det står att varje 

polis bör ha möjlighet att delta i fysisk träning under en timme per vecka.  Det 

ger varje enskild polismyndighet utrymme att själva bestämma hur och i vilken 

utsträckning man ger personalen möjlighet att träna eller bedriva friskvård på 

annat sätt. Dessutom står det endast ”bör ha möjlighet till” vilket i sig betyder 

att om andra arbetsuppgifter anses vara viktigare kan denna tid tas i anspråk. 

Detta i sin tur betyder att möjligheten att kunna träna en timme per vecka på 

arbetstid varierar mycket beroende på i vilket myndighet och i vilket befattning 

man jobbar.18 

Så här svarar två poliser från olika myndigheter på frågan om de har några 

fysiska krav på sig: 

 

”Nej, har man väl klarat skolan kan man fläska ut hur mycket som helst, men 

det är klart att det är ju inte bra, man är inte bara tvåa om man ska springa 

efter någon, man är till och med åtta.” Polis från Göteborg 

 

” Nej, men man ser ju till att hålla sig i form för sin kollegas skull. Man vill 

kunna vara en bra backup. Jag tränar för att jag inte ska vara en 

begränsning.” Polis från Stockholm 

 
                                                
18 Enligt utsaga från Claes Erik Claesson 
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FAP 776-1 innehåller i dagsläget allmänna råd om hur myndigheterna skall 

bedriva fortbildning i livräddning och konflikthantering med kommunikation 

och självskydd. Det står tydligt att varje polismyndighet ansvarar för 

fortbildningen men att den ska ske inom ramarna för den utbildningsplan som 

rikspolisstyrelsen har fastställt. Fortbildning i ämnet skall ske varje år om det 

inte med hänsyn till arbetsuppgifterna eller annars finns särskilda skäl till att 

inte delta. Fortbildning i självskydd skall ske flera gånger årligen och omfatta 

minst 12 timmar och livräddning 8 timmar över två år. Sedan står det också en 

mening om att poliser bör ha möjlighet att delta i fysisk träning under 1 timme 

per vecka.19 

Dessa allmänna råd har fått kritik över att vara otydliga och ett arbete har inletts 

med att se över behovet av att skriva om FAP 776-1. Christer Ringblom som 

jobbar som lärare på vidareutbildningen på PHS i Stockholm skulle gärna se att 

man särskiljer självskydd med kommunikation och konflikthantering, 

livräddning och friskvård i var sin egen del, om möjligt i var sin egen FAP. Det 

skulle ge en bättre tydlighet om vad som gäller för varje enskild del. Träning är 

viktigt, men någon måste ställa kravet att få träna på arbetstid och en egen FAP 

om friskvård inklusive fysisk träning skulle vara en bra början. Sedan måste 

varje länspolismästare ta sitt ansvar.  

När det gäller jämförelsen mellan försvarsmakten och polisen tror Christer att 

ett problem som kan finnas när det gäller fysisk träning och att det inte är mer 

styrning uppifrån jämfört med försvaret kan bero på att organisationerna är 

uppbyggda på väldigt olika sätt. I försvaret börjar alla längst ner som menig och 

gör sin värnplikt, sen jobbar man sig upp genom organisationen och passerar 

varje steg i hierarkin. Det innebär att den som är chef, oberoende på vilken nivå 

det är, har en helt annan förståelse för hur viktigt det är med träning för den 

personen har själv jobbar på ”fältet”. Inom polisen behöver inte en polischef ha 

någon polisiär bakgrund alls, utan kanske är en jurist som aldrig har provat 

betvinga en våldsam person.  

 

                                                
19 FAP 776-1 
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”Hela  yrket går hand i hand med en god fysik för att kunna hantera stress, 

skiftgång och mycket annat.” 20 

Claes Erik Claesson vid personalbyrån på RPS påpekar också att en stor 

skillnad mellan försvarsmakten och polisen är att försvaret är en myndighet 

medan polisen består av 21 olika myndigheter med en viss egen 

självbestämmanderätt. Myndigheterna skiljer sig också åt avseende både storlek 

geografiskt och antalet anställda vilket gör att förutsättningarna för att bedriva 

friskvårdsarbete ser olika ut. När det gäller frågan om fysiska krav skulle vara 

bra tycker Claes att man skall vara försiktig med vilka krav man ställer. Det 

skall finnas ett tydligt syfte med kraven och det får inte bli så att en person 

medvetet misslyckas med att nå upp till kraven för att exempelvis slippa jobba 

natt eller slippa en viss arbetsuppgift. Skall det införas fysiska krav på poliser 

bör de göras genom individuella mål som tar hänsyn till arbetsuppgifter och 

ålder. Sedan skall målen följas upp individuellt av chefen. 21 

3.1.1 Varför finns det ingen arbetskravprofil för poliser? 
Att göra en arbetskravprofil för poliser för att mer exakt kunna bestämma vad 

en polis skall klara av för att sedan kunna ställa fysiska krav är i det närmaste 

omöjligt. En polis ställs inför en mängd olika scenarion som aldrig är desamma 

och arbetsmiljön och möjligheterna till att lösa en situation påverkas av vädret, 

utrustningen, möjligheter till förstärkning och mycket annat.22 Den varierande 

miljö som poliser arbetar i kombinerat med att man möter personer som gör 

motstånd eller måste lyftas ger upphov till många arbetsskador. 23 Det är ett 

viktigt argument till att poliser på eget initiativ bör hålla sig i form.  Men 

förutom att träna för sin egen skull är det också en säkerhetsfråga för 

medborgarna att en polis håller en viss fysisk status för att kunna upprätthålla 

säkerheten för allmänheten och för sina kollegor.24  

Det finns ett rättsfall från USA där en man blev tilldömd skadestånd efter att ha 

blivit skjuten av en polis som var i så dålig fysisk form att han ansåg det som 

                                                
20 Enligt utsaga av Christer Ringblom PHS 
21 Enligt utsaga av Claes Erik Claesson RPS 
22 Police officer physical ability testing s.8,9 
23 Enligt utsaga av Inge Börjeson, arbetsmiljösamordnare polismyndigheten i Västra Götalands län 
24 Tidningen Svensk polis nr 2  2006 
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sista utvägen att skjuta. Juryn ansåg att om polisen hade haft en bättre fysisk 

status så hade han kunnat agera annorlunda.25 

Att sjukfrånvaron i hela Sverige har ökat under de senaste åren har knappast 

gått någon omärkt förbi. Det finns ett starkt samband mellan arbetsmiljö, 

livsstilsförändringar och ohälsa. Att medelåldern på personalen ökar påverkar 

naturligtvis också sjuktalen. Polisen är inget undantag från det övriga samhället 

när det gäller ohälsa och polisförbundet har i sitt yrkespolitiska program sagt att 

det skall vara en högprioriterad fråga att komma till rätta med ohälsan inom 

polisen. De vill också att alla chefer skall få en arbetsmiljöutbildning om de inte 

redan har det samt att det är viktigt att alla chefer med personalansvar får den 

tid som behövs för att bedriva personalvård.26 Hans Olsson på polisförbundet 

säger att arbetet som polis sätter sina spår, både fysiskt och psykiskt och det är 

viktigt att man skall kunna gå i pension med hälsan i behåll. 

3.1.2 Rekommendationer angående konditionstest 
2004 kom det rekommendationer från RPS angående konditionstest för 

anställda inom polisen. Detta eftersom man ansåg att det behövdes ett nationellt 

gemensamt synsätt i frågan då variationerna mellan polismyndigheterna 

avseende uppföljningen av personalens kondition var stora. Syftet var inte att 

ställa några krav utan att stimulera till en ökad fysiskt aktivitet för att 

medarbetarna bättre skulle klara arbetets krav samt också i längden få en bättre 

hälsa och en sänkt sjukfrånvaro hos personalen. I rekommendationerna läggs 

vikt på att målen för testerna skall vara individuella och utformas i samråd 

mellan den berörde, hans chef och eventuellt fysiologiskt kunnig personal. 

Resultatet skall sedan vara en enkel indikator på personens kondition som skall 

följas upp och vid behov skall stödinsatser sättas in i form av 

träningsprogram/handlingsprogram. Om en person under en längre tid inte når 

upp till de satta målen bör en prövning av den anställdes arbetsuppgifter ske.27 

Dessa rekommendationer fick i sig ingen större genomslagskraft men en annan 

satsning som RPS gjorde 2004 var att involvera Svenska Polisidrottsförbundet i 

ett samarbete för att satsa på friskvårds- och motionssatsningar på nationell 

                                                
25 Stresshantering för poliser - mot en systemteoretisk definition av mental träning s.34 
26 Yrkespolitiskt program för svensk polis 2006 s.38 
27 PM PEB-748-2700/04 
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nivå. Syftet var att satsa mer på en bredare motionsverksamhet snarare än 

tävlingsverksamhet. Bland annat skulle riksidrottsförbundet verka för att 

motionsledare skulle utses vid de olika myndigheterna och att en utbildning för 

dessa skulle utformas. Sedan skulle dessa i sin tur bistå myndigheterna i 

planering och genomförandet av olika friskvårds- och motionssatsningar.28 

I dagsläget har de flesta myndigheter flera hälsoinspiratörer och många 

myndigheter har också en egen policy för hälsofrämjande arbete istället för att 

träning/friskvård bara är en punkt i myndighetens arbetsmiljöhandbok.  Att det 

finns ett sådant dokument betyder dock inte att det hälsofrämjande arbetet är 

bättre än på andra ställen, men det är en indikation på att det finns en 

medvetenhet kring hur viktigt det är med friskvård.29  

3.1.3 Så bedrivs friskvården i Västerbottens polismyndighet 
Åsa Sjöström jobbar som yttre befäl på ordningsavdelningen i Umeå och är en 

av två utbildade hälsoinspiratörer som finns i Umeå. I hela myndigheten finns 

det fyra stycken, två i Umeå och två i Skellefteå. När RPS startade 

pilotutbildningen för hälsoinspiratörer fick man söka till utbildningen och det 

gjorde Åsa. Med en bakgrund som nästan färdig fritidspedagog kände hon att 

det var någonting hon brann för och hade turen att få gå utbildningen. Efter 

utbildningen fick Åsa och Christer i Umeå uppdraget att göra en handlingsplan 

för friskvårdsarbetet i Västerbottens polismyndighet. De valde att driva 

satsningen i form av ett projekt som fick namnet ”ett hjärtslag för livet” som 

inleddes i januari och avslutades i april i år. För den satsaningen var 

Västerbotten en av de myndigheter som fick pris från RPS för en lyckad 

friskvårdssatsning. 

Projektet inleddes med en temadag då projektet presenterades och sedan följde 

ett antal olika evenemang. En föreläsningsserie om kost, livsstil och stress 

anordnades i inlandet, där även alla som ville fick genomföra ett ”step-up” test 

för att se hur konditionen såg ut. Resultatet av testen blev inte så bra och det var 

en väckarklocka för många vilket resulterade i en avsevärd förbättring när det 

var dags för uppföljning. En väldigt uppskattad del av projektet var fri frukt på 

arbetsplatsen. Det innebar 1-2 frukter gratis till varje person under ett 

                                                
28 PM PEB-742-4696/04 
29 Enligt utsaga av Hans Olsson, polisförbundet 
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arbetspass. Dessutom gjordes en utställning om ”det dolda sockret” som fanns i 

anslutning till lunchrestaurangen på polisstationen i Umeå. Detta för att visa hur 

mycket socker det faktiskt finns i vissa produkter och för att få en förståelse för 

varför man kanske känner sig mycket piggare av att äta en frukt till mellanmål 

istället för en chokladbit. När det gäller träning så anordnades prova på 

aktiviteter på polisstationen i Umeå under en femveckorsperiod. Alla anställda 

har möjlighet att få ett guldkort på IKSU, men Åsa menar att det många gånger 

kan vara svårt att få sig iväg dit eftersom ovana motionärer kan ha en 

föreställning om att man måste vara väldigt duktig och ha en viss typ av kläder 

för att gå dit. Därför fick instruktörer från IKSU istället komma till stationen. 

Man fick prova Yoga, Bodybalance, Spinning och dessutom gå på massage till 

ett subventionerat pris av 100 kr. I inlandet ordnades andra aktiviteter utifrån de 

förutsättningar som finns på respektive ort. Åsa berättar att man hela tiden har 

försökt vara noga med att alla i länet skulle kunna få del av projektet.  

I Umeå har man ett väldigt bra samarbete med företagshälsovården esculapen 

AB. Alla anställda har fått möjligheten att göra en hälsoprofilbedömning som 

innebär att man tittar på olika faktorer inom hälsa och livsstil som är bra eller 

dåliga för hälsan. Bedömningen görs utifrån både mätningar i form av 

blodtryck, vikt mm men också utifrån en egenbedömning som den undersökte 

har fått fylla i. Alla över 40 får också lämna blod. Många har valt att ta chansen 

att göra denna hälsoprofilbedömning och de som ligger i riskzon erbjuds 

återbesök och uppföljning. Allt detta står myndigheten för. Från esculapens sida 

tycker de att de att polismyndigheten är en väldigt bra ”kund”. Polisen satsar 

mycket på förebyggande arbete istället för att vänta tills det krävs rehabilitering. 

Åsa är också mycket nöjd med samarbetet och hoppas att man i framtiden 

kanske ska kunna utbilda fler hälsoinspiratörer eller liknande via dem eftersom 

RPS inte utbildar fler, så att det finns fler inom personalen som kan hjälpas åt 

med friskvårdsarbetet.  

Åsa upplever att ledningen hela tiden har varit väldigt positivt inställd till 

satsningen även om det kostade en hel del pengar att genomföra projektet. Men 

ännu är det inte tal om att anställa någon idrottspedagog motsvarande det som 

finns i bland annat Uppsala där man har en heltidsanställd hälsopedagog. För 

Åsa har arbetet som hälsoinspiratör inneburit en hel del arbete och även om hon 
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har fått möjlighet att arbeta med projektet på tjänstetid så fungerar det enligt 

henne inte när man jobbar i yttre tjänst vilket innebär att det har blivit många 

timmars övertid. 

När det gäller ”fystimmen” i Umeå så är den schemalagd för dem som jobbar 

på ordningen. När det gäller övriga enheter är det individernas eget ansvar att ta 

ut den tiden, vilket leder till att några gör det, några inte. Åsa tror att när det 

gäller exempelvis kriminalavdelningen så handlar det mycket om att tillföra 

kunskapen om varför det är viktigt att träna. Med lite motivation skulle 

betydligt fler nyttja timmen till träning.  

När det gäller fysiska krav på poliser, eller snarare avsaknaden av dem så säger 

Åsa att det från RPS sida har talats om att införa någon form av krav men att 

man inte vet riktigt hur de ska se ut ännu. För Västerbottens del skulle 

införandet av fysiska krav på poliser kunna ställa till med stora bekymmer. I 

inlandet där man har en ”gammal” poliskår skulle krav kunna medföra att man 

skulle bli tvungen att lägga ner den yttre verksamheten på orter som exempelvis 

Sorsele om poliserna där inte klarar kraven.  

3.2 Försvarsmakten 

3.2.1 Historia 
I försvarsmakten har man sedan länge haft krav inom den fysiska träningen som 

årligen skall genomföras genom tester om man ej har något giltigt sjukintyg 

som säger att testet/testerna ej kan genomföras. Motivet med dessa krav har 

sedan länge motiverats genom att man vill kvalitetssäkra organisationen vad 

gäller fysisk prestationsförmåga.  

Inom försvarsmakten har ett förändringsarbete gällande de fysiska kraven skett 

sedan ett antal år tillbaka. Ursprungligen hade varje vapengren sina egna tester 

men efter att Försvarsmakten omarbetat testerna kom de att benämnas FM 

Baskrav (Försvarsmaktens Baskrav). Syftet med detta var att det skulle se 

likadant ut över hela försvarsmakten men det man skilde på var att vissa 

kategorier av förband hade hårdare krav på vissa tester. Därefter har testerna 

omarbetats igen för att sätta mer fokus på träningens genomförande än på att 

mäta ett antal resultat varje år. Dock skall tilläggas att man fortfarande har kvar 

vissa krav på resultat i form av tid och prestation för att kunna mäta och 
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kvalitetssäkra den fysiska prestationsförmågan. En annan anledning till att 

testerna har omarbetats är att Försvarsmakten ansåg att vissa tester inte kunde 

sägas vara relevanta och på ett onödigt sätt stängde dörren för vissa sökande till 

officersutbildningen som inte klarade dessa ”irrelevanta fysiska krav”. 30 

3.2.2 Försvarsmaktens fysiska standard 
2005-06-21 gav högkvarteret ut nya regler för den fysiska träningen samt vilka 

krav som ställdes. Det nuvarande konceptet för den fysiska träningen inom 

försvarsmakten heter nu FM FysS (Försvarsmaktens Fysiska Standard) och har 

utarbetats och implementerats i organisationen från början av 2002 till 2005. 

Man har i nuläget valt att dela in kraven i något som man kallar grundnivå och 

tilläggskrav. 

Grundnivån omfattar: 

• Individuellt träningsmål (eventuella delmål) 

• Träningsplanering 

• Fysisk träning 

• Uppföljning/Utvärdering 

Individuella träningsmål 

Genom att göra en träningplan med relevanta mål som man kan förvänta sig nå 

upp till under utbildningsåret gör man en prognos på vad man vill uppnå och 

därigenom också hur man skall göra detta.31 

Som exempel kan nämnas att plutonchefen i ett plutonslag går igenom 

träningsmål, delmål med sin anställda personal vid början av utbildningsåret så 

att varje anställd har en individuell och dokumenterad plan. Denna plan lämnas 

sedan till kompanichefen som ser över denna och antingen behåller detta 

dokument eller låter det gå vidare till den företrädare för fysisk träning som 

normalt finns vid varje kompani eller enhet.32 

                                                
30 http://www.fmif.mil.se/article.php?id=7401 
31 Regler för försvarsmaktens fysiska standard s.3 
32 Enligt utsaga av Kapten Anders Eriksson, testledare på T2 



Polisens fysiska träning, morot eller piska? 
Elin Fjellström och Johan Magnusson 

 18 

Träningsplanering 

Träningsplaneringen skall vara inriktad mot det individuella träningsmålet. 

Planering av träningens innehåll och tid för genomförande skall ske i samband 

med övrig arbetsplanering. ”Fasta tider” för genomförandet eftersträvas. Där 

arbetsförhållandena medger detta bör samordning inom enhet/avdelning ske. 

I praktiken kan ett exempel på detta vara att man inom respektive plutonslag 

vid ordinarie arbetstidsplanering lägger in fasta tider för plutonens anställda 

personal för en period (en period utgör normalt fem arbetsveckor). Ett annat sätt 

är att titta på verksamheten inför kommande vecka och avsätta tid för varje 

person i plutonslaget på detta sätt.33 

Fysisk träning 

Den fysiska träningen skall genomföras med en intensitet så att träningseffekt 

nås och den effektiva träningstiden skall vara minst 30 minuter per träningspass. 

Varierade träningsformer och träningsmodeller bör eftersträvas. Den totala 

tidsfördelningen mellan kondition, styrka och rörlighet vid planering av 

innehåll i träningspassen bör vara ca 50 procent kondition, 40 procent styrka 

och 10 procent rörlighet. Detta kan antingen ske integrerat i varje träningspass, 

men kan även ske uppdelat.  

Uppföljning och utvärdering 

Dokumenterad uppföljning av genomförd träning skall ske av den enskilde för 

att kunna genomföra en utvärdering mot uppsatta mål. Uppföljningen av 

genomförd träning bör omfatta dag, omfattning i tid och typ av träning. 

Utvärdering av genomförd träning mot uppsatta mål sker vid utvecklingssamtal. 

Minst månadsvis uppföljning av träningen skall ske i linjeorganisationen för 

kvalitetssäkring under pågående vitsordsår. Organisationsenhet skall kunna 

sammanställa aktuellt resultat avseende FM Fysiska Standard grundnivå.34  

I praktiken kan ett exempel på hur uppföljning görs på kompaninivå se ut enligt 

följande: Ett dokument upprättas på nätverket där den enskilde fyller i vid 

                                                
33 Enligt utsaga från Kapten Anders Eriksson, testledare på T2 
34 Regler för försvarsmaktens fysiska standard s.3,4 
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veckans slut om man uppnått G/IG, därefter infogar man kommentar och 

skriver detaljerat hur träningen bedrivits under veckan. I detta ark kan sedan 

närmast högre chef se hur träningen går och om man behöver prioritera om 

arbetet på vissa enheter för att träningen skall kunna hinnas med. 

Vid kompanirapporter som vanligtvis sker en gång i veckan kan sedan punkten 

fysisk träning utvärderas veckovis. 35 

 

Fredrikshofs 
kompani.              
Fysuppföljning             
              
  Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 
1.Pluton             
Kn Magnusson G G G G G G 
Lt Nilsson G G G G G G 
Fk Steen U G U G G G 
2.Pluton             
Kn Lönn G G G G G G 
Kn Sandin G G G G G G 
Fk Palmér G G G G G G 

 

 

Krav för uppfylld grundnivå: 

För godkänd grundnivå krävs för aktuell tidsperiod: 

• Att lämpliga individuella mål finns dokumenterade 

• Att den regelbundna träningen planerats 

• Att den fysiska träningen genomförts i minst 75 procent av antalet 

arbetsveckor som individen varit i tjänst 

• Att dokumenterad uppföljning finns av genomförd träning per vecka 

                                                
35 Enligt utsaga från Kapten Anders Eriksson, testledare på T2 

Kommentar 
Mån löpning 1 timme 
Tis Styrketräning 1 
timme 
Fred löpning 1 timme 
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Tilläggskrav 

Huvuddelen av den anställda personalen måste även göra tilläggskrav där man 

är indelad efter vilken kategori av personal man tillhör (se tabell nedan). 

 

 

 

Utifrån denna tabell skall man sedan göra vissa prov minst en gång per år. 

Dessa prov presenteras nedan: 
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Fälttestet är ett löptest på plant underlag där följande utrustning skall bäras: 

Stridsutrusning, enligt SoldR Mtrl (Soldatreglemente materiel) 2003, skyddsnivå 

beordrad (21- 23 kg) 

- Fältuniform 90 eller annan i FM godkänd fält- eller sjöstridsuniform. Även 

godkänd överdragsoverall kan användas. 

- Marschkängor 90, alternativt kängor enligt förbandschefs (motsv.) 

bestämmande. 

- AK 5, alternativt attrapp. 

- Hjälm 90 med hjälmduk. 

- Kroppsskydd 90 eller kroppsskydd 94 utan förstärkningsplattor, alternativt 

en börda på 4 kg. 

- Stridsväst, eller annan av FM godkänd bäranordning för stridsutrustning, med: 

* 4 st magasin 

* Skyddsutrustning 90 B/S 

* Fylld, dricksflaska 90 1L eller vätskebehållare 02 

* Vapentillbehörssats enligt SoldR Mtrl Ak 5 2005 

*Vapenvårdsmateriel enligt SoldR Mtrl Ak 5 2005 

 

Vad gäller multitestet så framgår genomförandet enklast genom att läsa tabell 

nedan: 
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36 

Vidare kan sägas att det utöver det som presenterats finns ett antal andra tester 

för specialpersonal som ex dykare, flygförare med flera men dessa tas ej upp 

med tanke på att det är testerna ovan som majoriteten genomför. 

3.2.3 Intervjusammanställning 
Efter intervju med officerare på Göta underhållsregemente (T2) i Skövde samt 

I19 i Boden har utöver exempel som kunnat läsas ovan på hur det hela går till i 

praktiken framkommit att man upplever det nya systemet som en klar 

förbättring eftersom, om man jämför med hur läget var för några år sedan så 

uttrycker sig Kapten Eriksson och Kapten Sandin ungefär såhär: 

– Tidigare hade man även rätt till två timmars fysisk träning per vecka. Detta 

kom i praktiken ej att utnyttjas främst av officerare som tjänstgjorde vid 

utbildningskompanier där soldatutbildningen tog allt för stor tid samt att den 

avsatta tiden ej utnyttjades för att man kände sig som en smitare om man helt 

plötsligt lämnade sina kollegor drunknandes i papper och övningar för att själv 

ta ut sin fystid. 

Genom att ändra reglerna i FM Fyss så valde man att lägga en större tonvikt på 

kravet av att fyspassen skulle genomföras, att närmast högre chef var skyldig att 

tillse att dessa fyspass planerades in samt att dokumentationskraven på 

genomförd fys höjdes. 

Genom dessa åtgärder förändrades den generella inställningen till att varje 

officer hade rätt till sina timmar träning varje vecka och det gjorde att hela 

grundinställningen förändrades till det positiva. Det var plötsligt OK att träna på 

arbetstid även om det fanns andra arbetsuppgifter som blev liggande. 

Andra positiva synpunkter som nämns är att det verkar som om man ser mer till 

friskvård än endast mätbara resultat. Förr var det viktigaste att varje officer 

sprang sitt miltest med godkänt resultat en gång varje år, inte att personalen 

tränade och mådde bra. 

                                                
36 Regler för försvarsmaktens fysiska standard bilaga 1 s.32 
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Det kan dock fortfarande kännas frustrerande att behöva lämna viktigt arbete 

för att bedriva träning men man måste se det viktiga i att hålla sig själv i god 

form även om man ibland får en konfliktkänsla med sig själv. 

Vid frågor om vad som hände om man ej blir godkänd är det så att det inte 

händer så mycket.  

– De som är frälsta tränar (och det är de flesta), de klarar även kraven. De som 

ej tränar och ej klarar kraven däremot kan fortsätta med detta utan några grövre 

former av sanktioner förutom möjligtvis samtal med kompanichef eller 

bataljonchef. 

Från T2 sida så uppger Kapten Anders Eriksson att han tycker att styrningen är 

tydlig och klar men på grund av att det saknas viss förankring och stöd ifrån 

regementsledning och kompaniledningar så kan det i vissa lägen vara ett arbete 

i ”motvind” att försöka följa upp den individuella rapporteringen. 

Vidare så uppger Kapten Eriksson att det på grund av de omorganisationer som 

sker i Försvarsmakten just nu med införande av fyra utbildningsterminer att 

officerarna står under extra hårt tryck och att den fysiska träningen har på vissa 

håll ändå hamnat på efterkälken.  

På I19 i Boden uppger Kapten Ralph Sandin att träningen bedrivs helt i linje 

med den utgivna ordern från högkvarteret och den specifika skillnaden han 

upplever från andra regementen är det breda utbudet av instruktörsledda 

aktiviteter som anordnas på regementet. Ralph nämner, pump, spinning, 

cirkelträning och olika former av skidträningspass som exempel på ledda 

träningspass som idrottsavdelningen eller inhyrda instruktörer håller för de 

anställda på arbetstid. 

Vad som kan tyckas märkligt är att tilläggskraven endast har testats frivilligt på 

I19 och Kapten Sandin visste ej när eller om de skulle införas. 

Stödet inom I19 för att personalen skall träna på arbetstid är stort men även här 

nämns problem att i praktiken kunna genomföra den träning som det faktiskt är 

krav på att genomföra. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 
När det gäller polisens arbete med friskvård och fysisk träning är det svårt att 

göra en heltäckande undersökning över hur arbetet bedrivs eftersom det skulle 

kräva att vi kontaktar samtliga 21 polismyndigheter. Inom ramen för denna 

rapport skulle det bli ett allt för omfattande arbete. Vi har endast kommit i 

kontakt med ett fåtal personer som på ett eller annat sätt är insatta i frågan och 

vårt arbete bygger till stor del på deras uppgifter och åsikter. Det betyder inte 

att det är åsikter som delas av alla inom polisen. Intervjupersonerna är dock alla 

erfarna poliser som har arbetat med friskvårds- och arbetsmiljöfrågor länge 

vilket ger informationen en viss dignitet.  

Vad gäller de intervjuade inom försvarsmakten så är de representanter från två 

regementen vilket kan verka vara ett litet antal. Dessa personer har dock sagt att 

de är övertygade om att det går i stort sett lika till på de flesta förband på grund 

av att styrningarna är så klara och att de flyktigt berört ämnet då de träffat 

kollegor från andra förband vid kurser, utbildningar och större övningar. 

På grund av den begränsade tid vi har att skriva denna rapport anser vi inte att 

det finns utrymme för en allt för omfattande intervjustudie.  
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4 Diskussion 
Att människan mår bra av att röra på sig är ett faktum som bevisats ett flertal 

gånger genom forskning. Genom att hålla sig i form tjänar både den enskilde 

individen samt företaget på detta. Individen genom att han känner sig piggare 

orkar mer både på arbete och fritid samt förebygger stress och 

överansträngning. Företaget som den anställde arbetar på tjänar främst 

ekonomiskt på detta genom bättre arbetsinsats och lägre sjukfrånvaro. Ett 

problem som man ofta stöter på när friskvård diskuteras på ett företag är att det 

kostar pengar och man oftast inte inser att man får tillbaka dessa investeringar 

genom just högre arbetsinsats och lägre sjukfrånvaro från den anställde. 

Ett annat problem är att många säger att de ej har tid att träna vilket tyvärr 

motsäger sig själv eftersom fysiskt aktiva människor orkar mer och får mer tid 

över till annat. Vi menar att genom att en organisation satsar på träning på 

arbetstid så ser man till att alla kan träna. De som redan är intresserade kommer 

att träna i vilket fall som helst men de som inte är så intresserade kommer nu få 

ett tillfälle under arbetstid där de kan träna. Det är just den kategori av folk som 

man vill åt.  

Polisen har i dag inga krav vilket gör att man inte kan kräva så mycket av den 

anställde och den anställde inte kan kräva så mycket av organisationen 

avseende hjälp med exempelvis träningstid. 

Försvarsmakten har både mätbara fysiska krav som årligen skall klaras samt 

krav på att varje anställd officer skall träna tre timmar per vecka. Här kan 

organisationen ställa krav på individen eftersom de tilldelar resurser till den 

anställde (tid att träna). Detta gör att individen också kan ställa motkrav att 

verkligen få sin träningstid om man skall förvänta sig att personalen skall kunna 

prestera bra på de fysiska testerna. 

Om man jämför försvarsmakten och polisen så är båda organisationerna väl 

medvetna om hur viktigt det är med en frisk personal. Friskvårdsarbetet bedrivs 

dock lite olika på de olika organisationerna. Vid jämförelse hur de olika 

organisationerna arbetar utifrån den teori som utvecklingsrådet presenterar så 

har organisationerna både vissa saker som skiljer och vissa saker som är lika. 
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Fem ingredienser (alla nödvändiga) i två år: 

1· Ledningens stöd 

Det verkar som om polisen har ledningens stöd men det finns ingen tydlig 

styrning från RPS vilket innebär att det är upp till varje länspolismästare att 

bestämma hur det skall se ut i sin myndighet. Inom försvarsmakten har man en 

tydlig order på 34 sidor från högkvarteret som detaljerat beskriver hur träning 

skall bedrivas på tjänstetid och ledningens stöd saknas ej heller då till och med 

ÖB (överbefälhavaren) kan ses i träningsoverall i vissa internutsändningar till 

försvarsmaktsanställda, då han brukar avsluta med att säga –Vi ses i 

träningsspåret och springa ur bild eller liknande, för att trycka på hur viktigt han 

tycker det är att hans personal tränar och håller sig i trim. 

 

2· Linjechefernas stöd och aktiva deltagande 

Eftersom det finns så många chefer och alla är individer är det svårt att säga hur 

läget är på alla enheter. Vissa människor är mer positivt inställda till träning än 

andra och de är då också självklart mer stödjande och deltar själv mer aktivt. 

Hos polisen vill polisförbundet utbilda alla chefer i arbetsmiljö vilket kan sägas 

vara en vilja att öka medvetenheten hos alla chefer om arbetsmiljön och vilka 

krav den ställer på de underställda. 

Hos försvarsmakten är fördelen att alla har börjat på lägsta nivå som värnpliktig 

och sedan klättrat på stegen uppåt så förståelsen finns för de underställdas 

situation men även inom försvarsmakten så är vissa chefer mer intresserade av 

träning än andra vilket även speglar deras inställning till hur träningen skall 

bedrivas på arbetstid. 

 

3· Utbildande friskvårdsombud bland personalen (ca ett ombud per 20 

anställda) 

Inom polisen har man utbildat hälsoinspiratörer för att få igång 

friskvårdsarbetet på de olika myndigheterna. Deras uppgifter är bland annat att 

upprätta en plan för hälsoarbetet inom den egna enheten. Inom försvarsmakten 

har man inte några hälsoinspiratörer eller friskvårdsombud men varje förband 
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har en idrottsavdelning som arbetar aktivt med träning, tävling samt även i viss 

mån med hälsofrågor samt de testledare som är idrottsavdelningens kontakt till 

förbandets olika kompanier och andra enheter. 

 

4· Betald arbetstid (helst schemalagd tid) 

Polisen har i FAP 776-1 angett att man bör ha möjlighet till en timme fysisk 

träning på arbetstid per vecka. Inom försvarsmakten har det fastställts att varje 

officer skall träna tre timmar av sin veckoarbetstid på 40 timmar samt att det är 

arbetstidsplanerande chefs ansvar att se till att arbetstagaren hinner detta. Det är 

stor skillnad på dessa två styrningar i form av tydlighet och hur väl de 

överrensstämmer med möjligheterna enligt punkt fyra. 

 

5· Ett smörgåsbord av professionella aktiviteter där pulsträning är basen 

Här har båda organisationerna variationer beroende på vilken plats man arbetar 

på. En fördel som försvarsmakten har är att alla förband är så stora att de 

inrymmer både gym och gymnastiksal samt har tillgång till övningsområden 

med motionsspår. Polisen däremot har både stora polishus, som till exempel i 

Stockholm där stora träningsmöjligheter finns, medan många mindre 

polisstationer belägna i mindre orter är klart begränsade både av vad man kan 

ordna inom polisen men även vad orten som helhet kan erbjuda. 

 

Om man ser på jämförelsen enligt ovanstående fem punkter så finns alla 

detaljer mer eller mindre på de olika myndigheterna men de tydligaste 

avvikelserna är ledningens stöd och den tid som de olika organisationerna 

avsatt till träning för sina anställda.  

Försvarsmakten har sedan länge en tradition av att testa sina anställda genom ett 

antal årliga fysiska krav. Genom att ta bort vissa krav och ersätta dem med 

beordrad träningstid och personliga träningsplaner har man tagit fram ett 

koncept som i princip samtliga officerare är positiva till. (Förutom möjligtvis de 

chefer på varje enhet som måste prioritera tiden att räcka). 
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Polisens arbete med friskvård och fysisk träning har ingen klar styrning 

uppifrån. Kunskapen och tankar kring hur man vill att arbetet ska se ut finns, 

men det tar tid att genomföra. I dagsläget arbetar 21 polismyndigheter på sitt 

håll med detta arbete. Även om polismyndigheternas lokala förutsättningar för 

att bedriva friskvård ser olika ut över landet så skall man ha samma rätt att träna 

på arbetstid oavsett om man jobbar i Stockholm eller Norrbotten.  

Sedan kan man fråga sig vad som motiverar att en officer får nyttja tre timmar i 

vecka till träning och en polis bara en. Det är staten som betalar bådas lön och 

en officer som arbetar med soldatutbildning (vilket de flesta gör) har dessutom 

mycket bättre möjligheter till fysisk aktivitet i arbetet än vad en ordningspolis 

har eftersom dennes jobb till stor del är stillasittande i bil eller vid ett skrivbord.  

4.1 Slutsatser och förslag 
Om vi skulle få föreslå ett enda fysiskt krav inom polisen så skulle det vara 

kravet på obligatoriskt träningsdeltagande för varje anställd. Det skulle ge både 

personalen som helhet samt organisationen mest ”avkastning” för de satsade 

resurserna eftersom att i stället för möjlighet till en timmes träning per vecka ha 

ett krav på sig att träna minst en timme på arbetstid gör att man fångar upp de 

som inte säger sig ha tid att träna, det vill säga just den kategorin av personal 

man vill åt.  

Vi anser att utifrån ett friskvårdsperspektiv tjänar organisationen mer på att 

samtliga anställda tränar exempelvis tre timmar i veckan i stället för att 50 

procent av personalen tränar sex timmar och 50 procent inte tränar alls. Att alla 

tränar ger en friskare organisation. Ett sådant krav medför att 

medelhälsostatusen på personalen ökar mer än om vissa tränar mycket och vissa 

inte alls.   

Många ser ordet krav som något fult men med rätt inställning och förståelse, 

samt ett metodmässigt rätt införande kommer krav att upplevas som något 

naturligt enligt oss. Krav skall förklaras och tydliggöras redan under 

utbildningen på skolan och gå hand i hand med åtgärder som gör att hälsan 

kommer att förbättras på polismyndigheterna 

Så länge inte någon styrning kommer uppifrån kommer det inte att vara möjligt 

att få ett nationellt gemensamt synsätt i frågan. Det ska inte vara 
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hälsoinspiratörernas uppgift att implementera friskvårdsarbetet på 

myndigheterna. De ska vara en resurs för chefen att bedriva arbetet. Så länge 

det inte finns krav uppifrån om i vilken omfattning myndigheterna skall satsa på 

friskvård och träning så kommer vissa hälsoinspiratörer att få jobba i motvind. 

De ska inte behöva kräva resurser, de skall tilldelas resurser. 

Att bestämma hur tester skulle se ut kan vara svårt om man vill vara säker på att 

testerna skall vara verklighetsförankrade, relevanta och vetenskapligt 

underbyggda med tanke på att det är väldigt svårt att göra en arbetskravprofil på 

en polis. Dock kan man vara mer generell och se på vilka vetenskapliga belägg 

det finns i att ha en viss syreupptagningsnivå och hur mycket effektivare en 

vältränad person är i jämförelse med en otränad person.  

Vid jämförelse mellan polisen och försvarsmakten ser man att den ena 

organisationen har krav och den andra inte. Att diskutera relevansen i de olika 

kraven kan vara svårt eftersom det inte finns någon arbetskravprofil för varken  

poliser eller officerare. Om man däremot diskuterar kravet på obligatorisk 

träning på arbetstid så är det svårt att hävda att detta krav är irrelevant eftersom 

det finns mängder av forskning som pekar på de stora fördelarna med en 

vältränad persons arbetsinsats och hälsa jämfört med en stillasittande person. 

Att införa nationella krav inom fysisk prestationsförmåga skulle göra att man 

inom polismyndigheterna tvingas ta den fysiska träningen på allvar och 

prioritera denna. Om man skulle ge ut ett direktiv som alla myndigheter var 

tvungna att följa avseende tid för träning samt uppföljning i form av krav skulle 

det i slutänden gynna den enskilde polisen samt vara enklare för chefer att 

fastställa rutiner på sin enhet.  

Det kan också ligga i organisationens intresse att personalen är fysiskt aktiv 

med tanke på övriga bonuseffekter. Om man ser på polisen så kan en stor bonus 

vara att träna tillsammans för att stärka de sociala banden mellan varandra samt 

att använda träningen som en ”säkerhetsventil” där man kan få utlopp för 

aggressioner som man annars kanske skulle bära inom sig. 
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En modell för hur ett nationellt införande av fysiska krav skulle enligt oss se ut 

enligt följande: 

1. Fastställ tydligt nationellt koncept som skall gälla samtliga 21 myndigheter 

samt övriga berörda. 

2. Utbilda chefer och hälsoinspiratörer samt orientera ut till organisationen om 

vilka förändringar som kommer ske. 

3. Utbildning av egen personal på respektive myndighet i friskvård, hälsa, om 

det nya projektet samt att det kommer bli krav på exempelvis tre timmars 

träningstid för anställda. Utbilda även personalen i att skriva en personlig 

friskvårdsplan så de kan sätta upp relevanta mål för sin träning. 

4. Börja träningssatsningen på bred front från ett nationellt fastställt datum då 

alla myndigheter måste tillse att de anställda skall träna tre timmar per 

vecka. 

5. Utvärdera efter något år hur det går och se om projektet kan fortgå enligt 

plan eller om något måste förändras. 

6. I ett senare skede skall implementering ske av tilläggskrav. Dessa kan i 

första hand omfatta piketen och nationella insatsstyrkan, men även brytas 

ner och omarbetas till ordningspoliser med flera. Här måste dock en djupare 

analys göras avseende behov och konsekvenser av dessa krav. 
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