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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att ta reda på styrketesternas funktion på 

polisutbildningen vid Umeå universitet. Som bakgrund till rapporten ligger bland 

annat egna iakttagelser om stora skillnader i resultatet vid styrketesterna. 

Tillvägagångssättet har bestått av intervjuer med momentansvariga för 

styrketesterna, tidigare lärare samt inläsning på ämnesområdet. Under teoridelen 

förklaras styrketesternas olika moment, uppbyggnad och krav. I rapporten 

beskrivs rikspolisstyrelsen krav om en specifik utbildningsplan. 

Utbildningsplanen för polisutbildningen i Umeå består av olika kurser och 

moment. Under momentet ”Hälsa i teori och praktik” som bedrivs fortlöpande 

under hela utbildningen genomförs styrketesterna under termin tre. Vid 

utformningen av styrketesterna gjordes jämförelser med andra länders 

polisutbildningar och andra yrkeskategorier i Sverige. Problematiken vid 

utformningen av styrketester beror på stor del att det saknas en utformad fysisk 

kravprofil för polisyrket. Utifrån den förutsättningen genomförs dagens 

styrketester på bästa sätt.
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1  Inledning 

Tester för att mäta studenters fysiska styrka har alltid funnits på polisutbildningen i 

Sverige. Mätmetoder som kast med liten boll, 100 meters löpning och bänkpress har 

varit några av metoderna för att försöka mäta fysisk styrka1. Problematiken vid 

dessa tester är både komplex och invecklad. Vad är det egentligen man mäter? – och 

lever de upp till den fysiska styrka man bör ha för att arbeta som polis? Flera 

faktorer som ålder, kön och tidigare träningsbakgrund påverkar.  

Under första terminen i momentet ”Hälsa i teori och praktik” ges en grundläggande 

undervisning om genomförandet av de olika styrketesterna. Momentet fortlöper 

under hela utbildningen och examinerande styrketester genomförs under termin tre.  

Ämnet är för många intressant och det finns flera teorier inom området. Nästan alla 

har sitt eget sätt att lägga upp träningen på och dessa metoder är mer eller mindre 

vetenskapligt beprövade. Styrketesterna är ett ämne som de flesta studenter har 

åsikter om. 

Med denna rapport vill vi ge en djupare förståelse och inblick i syftet med 

styrketesterna. Även hur tankegångarna har gått kring valet och upplägget av dessa 

styrketester. 

 

1.1 Bakgrund 

Som bakgrund till arbetet ligger bland annat våra egna iakttagelser där vi har sett 

stora individuella skillnader i den fysiska kapaciteten vid styrketesterna. Ett stort 

antal studenter ligger långt över de krav som är gällande vid respektive gren vid 

styrketesterna. För att bli godkänd vid de examinerande styrketesterna räcker det att 

två av sex grenar godkänns. Kravet för att nå godkänt vid examinering kan tyckas 

lågt ställda då dessa övningar är tänkta att ge en övergripande bild av studentens 

fysiska styrka.  

                                                
1 Nordström, Bertil. Fd idrottslärare polishögskolan Solna. 
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Styrketesterna vid intagningen till polisutbildningen skiljer sig från styrketesterna på 

utbildningen. Som färdigutbildad polis har respektive polismyndighet inte några 

krav på den fysiska styrkan.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att försöka förstå styrketesternas funktion i polisutbildningen 

vid Umeå universitet. Såväl omfattning, uppläggning, genomförande som koppling 

till det kommande yrket ska studeras. 

 

1.3  Frågeställningar 

Varför ser dagens styrketester ut som de gör? 

Kan styrketesterna göras annorlunda?  

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till polisutbildningen i Umeå under perioden 

höstterminen 2006 till vårterminen 2008. Styrketesterna genomförs under momentet 

”Hälsa i teori och praktik”. Momentet innefattar flera olika examinerande delar 

gällande styrka och kondition. Vi har valt att enbart inrikta oss på styrketesterna. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Under arbetes gång har vi tagit del av tidigare terminers kursplaner och 

studieguider. Vi har även intervjuat de momentansvariga i momentet ”Hälsa i teori 

och praktik” samt andra lärare i momentet. Vi har också använt oss av relevant 

idrottsvetenskaplig litteratur på området samt tagit del av rikspolisstyrelsens 

riktlinjer för polisutbildningens fystester.        
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2  Teori 

Här beskrivs kortfattat de olika moment som ingår i styrketestet. För att bli godkänd 

på styrketestet krävs att studenten ska klara minst två av sex grenar. Övningarna ska 

genoföras vid ett och samma tillfälle. Kraven för styrketesterna regleras i 

studieguiden2. 
 

2.1     Bänkpress3 

Personen ligger på en plan bänk med fötterna stöttade mot golvet. Skivstången 

ligger på en ställning ovanför huvudet så att personen kan greppa med händerna 

kring skivstången med näst intill helt utsträckta armar. Lyft av stången från 

ställningen med ett grepp som är något bredare än axlarna (det är utgångspunkten). 

Sänk därefter ner skivstången mot bröstet. När skivstången har vidrört bröstet ska 

man explosivt pressa upp skivstången tills personen har raka armar igen. 

          Muskelgrupp 

Övningen testar styrkan i bröstmusklerna, armar och axlar. 

          Krav på utbildningen 

Kvinnor ska utföra 10 stycken repetitioner med en vikt av 30 kilo.  

Män ska utföra 10 stycken repetitioner med en vikt av 50 kilo.  

 

2.2     Dips4 

Personen stödjer sig på raka armar på en så kallad dips-ställning. Personen hänger 

lodrätt ner med benen lätt böjda bakåt. Övningen startar med att personen böjer 

armarna så att denne sänks neråt tills att det uppnås en vinkel av 90 grader i 

armbågen. En medhjälpare hjälper till att markera så att 90 grader uppnås. Efter 

                                                
2 Studieguide VT 2008, Hälsa i teori och praktik. 
3 Tester för idrottare. Sid 90. 
4 Testmanual funktionella tester. Sid 15-17. 
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godkänd vinkel i armbågsleden pressar sig personen uppåt tills denne har raka armar 

och är tillbaka till startläget. 

          Muskelgrupp 

Övningen testar styrkan i armarnas baksida, bröst och axlar. 

          Krav på utbildningen 

Kvinnor ska utföra 8 stycken repetitioner med egen kroppsvikt som belastning. 

Män ska utföra 14 stycken repetitioner med egen kroppsvikt som belastning. 

 

 

2.3     Chins5 

Övningen utförs genom att greppa en stång som befinner sig ovanför personen. 

Stången kan vara fastsatt i väggen eller en ställning som står fritt på golvet. 

Personen greppar med händerna kring stången lite mer än axelbrett och hänger rakt 

ner så att fötterna inte når marken. Personen drar sig upp tills att hakan är ovanför 

stången. Sedan sänker personen sig ner tills armarna är helt utsträckta och är tillbaka 

till utgångspunkten.  

Muskelgrupp 

Övningen testar styrkan främst i rygg men även i underarmar, biceps och axlar. 

Krav på utbildningen 

Kvinnor ska utföra 2 stycken repetitioner med egen kroppsvikt. 

Män ska utföra 6 stycken repetitioner med egen kroppsvikt.  

 

 

 
                                                
5 Testmanual funktionella tester. Sid 9-11. 
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2.4     Situps hängande ”brutalbänk”6 

Den som utför testet hänger i knävecken över en hög plint varav en eller två 

medhjälpare håller fast personen i smalbenen mot ovansidan av plinten. Personen 

hänger ner längs sidan av plinten med händerna bakom huvudet och rör sig sedan 

med en rullning uppåt till dess armbågarna nuddar vid knäna. Sedan sänker sig 

personen ner till utgångspunkten igen.  

Muskelgrupp 

Övningen testar styrkan i hela bålens muskler och höftböjarmuskeln.  

Krav på utbildningen 

Kvinnor 10 stycken repetitioner med egen kroppsvikt som belastning.  

Män 10 stycken repetitioner med egen kroppsvikt som belastning.  

  

2.5     Knäböj7 

Övningen utförs stående med fötterna särade med axelbrett fotavstånd. Fötterna ska 

peka rakt fram eller något utåt. Skivstången placeras bakom nacken liggande på 

axlarna och med händerna strax utanför axellederna greppa skivstången. När 

personen knäböjer ska denne sjunka sakta neråt tills det uppnås 90 grader mellan lår 

och smalben. Sedan skjuter personen fram höften och lätt svankande med ryggen 

reser sig upp tills överkroppen är upprätt. 

Muskelgrupp 

Övningen testar styrkan framför allt i lårets framsida, baksida och vader.  

Krav på utbildningen   

Kvinnor ska utföra 10 stycken repetitioner med en vikt av 50 kilo. 
                                                
6 Tester för idrottare. Sid 81-82. 
7 Muscle meets magnet. Sid 51. 
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Män ska utföra 10 stycken repetitioner med en vikt av 70 kilo. 

2.6     Marklyft8 

Personen står nära skivstången med fötterna pekandes framåt i höftbred ställning 

och greppar skivstången med händerna. Knäna böjda i nära 90 grader och ryggen 

spänd med lätt svank. Dra sedan sakta upp stången intill kroppen med hjälp av rygg 

och ben. Blicken fixerad snett uppåt. Lyftet är godkänt när kroppen är helt uträtad. 

Efter en kort paus sänker man sedan skivstången till utgångsläget.  

Muskelgrupp 

Övningen testar de flesta muskelgrupper i kroppen. Korsryggen arbetar mest men 

även baksida lår och sätet.  

Krav på utbildningen   

Kvinnor ska utföra 10 repetitioner med en vikt av 60 kilo 

Män ska utföra 10 repetitioner med en vikt av 80 kilo. 

 

 

 

                                                
8 Muscle meets magnet. Sid 60. 
  Tester för idrottare. Sid 69-70. 
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3       Resultat 
3.1 Rikspolisstyrelsens utbildningskrav - utbildningsplan 

Polisutbildningsförordningen9 anger ramarna för grundutbildningen till polis. I 

förordningen regleras utbildningens längd, fördelningen mellan de teoretiska och 

praktiska ämnena, antagning, regler kring disciplinpåföljd och avskiljande från 

utbildning. 

Med stöd av polisutbildningsförordningen10 beslutar rikspolisstyrelsen att 

utbildningsorten ska stadga en utbildningsplan för polisprogrammet. När 

utbildningsplanen är utformad godkänner och fastställer Rikspolisstyrelsen denna. I 

utbildningsplanen ska utbildningsorten ange utbildningens allmänna mål samt de 

olika utbildningsspecifika målen. Det ska även anges övergripande syften med 

utbildningens innehåll, kursplaner, regler kring betygsättning och examination. 

Grundutbildningen till polis motsvarar 80 högskolepoäng.  

I rikspolisstyrelsens utbildningskrav finns inget konkretiserat gällande fysisk styrka 

eller andra färdigheter. 

 

3.2 Utbildningsplan - Polisutbildningen i Umeå 

I utbildningsplanen för polisutbildningen vid Umeå universitet beskrivs i 

behörighetsreglerna de allmänna krav som ska vara uppfyllda för att antas till 

utbildningen. Utbildningsplanen är generellt utformad och beskriver vidare 

utbildningens innehåll och kurser där särskilda kursplaner reglerar innehållet i 

kurserna.  

De allmänna krav som ställs för grundläggande behörighet till utbildningen är bla att 

eleverna ska ha ”normal fysisk förmåga”11. De fysiska krav som ställs på 

studenterna beskrivs i hälsokraven där det står att sökande skall uppfylla vissa 

allmänna hälsokrav. Dessa beskriver att sökande ska ”Ej lida av kroniska sjukdomar 

                                                
9 Polisutbildningsförordningen (1999:740). 
10 Polisutbildningsförordningen (1999:740) 2 §. 
11 Utbildningsplan Polisutbildningen i Umeå, 2007, sid 4. 
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eller ha sådana belastnings- eller förslitningsskador som kan komma att försvåra 

sökandes möjligheter att fullgöra sin yrkesutövning.”12. Utöver de allmänna kraven 

och hälsokraven finns ingen mer specifik beskrivning av kraven gällande styrka och 

kondition. 

 

3.3 Kursplan - Polisutbildningen i Umeå 

Det är den mycket övergripande utbildningsplanen som ligger till grund för de olika 

kurserna på utbildningen. Innehållet i kurserna regleras vidare i kursplaner som 

presenteras i studieguider. Kursplanerna innehåller de fastställda mål som varje elev 

ska ha uppnått vid avslutad kurs. Det är respektive utbildningsort som själva 

utformar innehållet i kursplanerna.  

På polisutbildningen i Umeå ingår kurserna: grunder för polisiärt arbete A och 

polisiärt arbete A - C i utbildningen. Respektive kurs har en kursplan som beskriver 

innehållet i kursen, regler kring betygsättning, kontroll av närvaro, litteratur kopplat 

till kursen, undervisande lärare mm.  

Samtidigt med varje kurs genomförs vissa färdighetsmoment som kursen ”Hälsa i 

teori och praktik”. Det är under detta färdighetsmoment som styrketesterna 

genomförs under termin tre. 

 

3.4 Kurs - Hälsa i teori och praktik 

Kursen ”Hälsa i teori och praktik” som bedrivs fortlöpande under hela utbildningen 

behandlar ämnet hälsa, kost och motion samt dess betydelse för individens fortsatta 

välmående13. Studenten ska få en förståelse för vikten av att träna för att må bra och 

orka med yrket som polis. Kursen är ett av de olika färdighetsmomenten som under 

utbildningens gång varvar teoretiska och praktiska inslag. Det är under denna kurs 

som de olika fysiska testerna genomförs däribland styrketesterna.  

                                                
12 Utbildningsplan Polisutbildningen i Umeå, 2007, sid 4. 
13 Studieguide VT 2008, Hälsa i teori och praktik. 
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3.5 Utformningen av styrketesterna 

Innan polisutbildningen startade i Umeå höstterminen 2000 tittade dåvarande 

momentansvariga på hur styrketesterna utfördes på polishögskolan i Solna. 

Jämförelser gjordes även med andra länders polisutbildningar däribland Norge och 

Canada. Brandförsvarets och Försvarsmaktens styrketester granskades. Även andra 

utbildningars styrketester studerades. 

Vid uttagning till polisutbildningen testas den fysiska styrkan för att bedöma om 

studenten ska kunna tillgodogöra sig polisutbildningen och orka med det framtida 

polisyrket. Dessa fysiska tester utförs enligt rikspolisstyrelsens rapport14. 

Utgångspunkterna för styrketesterna på utbildningen är samma som inför 

antagningen till polisutbildningen.  

I rikspolisstyrelsens anslagsframställning 1975 anfördes det att ”det anses som 

utomordentligt viktigt att med hänsyn till de stora krav i fysiskt hänseende som 

ställs på en polisman och med tanke på den allmänna sänkningen av 

konditionsnivån i dagens motoriserade samhälle införa en fysiologisk prövning i 

första hand i form av ett arbetskapacitetsprov samt mätning av fysisk muskelstyrka 

och reaktionsförmåga”.15 Som ett svar på detta tillsattes 1984 en projektgrupp från 

riskpolisstyrelsen för översyn av de gällande kraven för anställning som polis.  

Projektgruppen konsulterade flera sakkunniga i området för att utreda möjligheterna 

att ta fram en yrkeskravsanalys i en så kallad ”kravprofil”. I kravprofilen skulle 

kraven på den fysiska kapaciteten för polisyrket fastställas. Projektgruppen 

konstaterade att polisyrket är så varierat att en fullständig fysisk kravprofil sannolikt 

skulle ta flera år att utarbeta. Utredningen skulle bli allt för kostsam och resultatet 

av utredningen kunde bli att det ändå inte gick att fastställa de fysiska kraven för 

polisyrket. Slutsatsen som projektgruppen kom fram till var att poliser bör ha en god 

arbetsförmåga, muskelstyrka och koordination. Minimikraven för den fysiska 

kapaciteten bör uppfylla respektive köns genomsnittsnivå.16 Avsaknad av en fysisk 

                                                
14 Fysiska tester vid antagning av polisaspiranter, RPS/Rapport 1986:5. 
15 Fysiska tester vid antagning av polisaspiranter, RPS/Rapport 1986:5, sid 4. 
16 Fysiska tester vid antagning av polisaspiranter, RPS/Rapport 1986:5, sid 20 – 22. 
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kravprofil för polisyrket annat än att poliser bör ha en ”god muskelstyrka” gör att 

det saknas direktiv från rikspolisstyrelsen om hur den fysiska styrkan ska tränas.  

Styrketester är komplexa och måste vara standardiserade för att kunna tillämpas 

som test. Faktorer som likvärdig utrustning och krav på specifik teknik avgör. 

Tankarna kring valet av styrketesterna har varit att de ska vara enkla att utföra, 

testerna ska ha minimal skaderisk, en större grupp individer ska kunna testas 

samtidigt samt att testet ska vara billigt att genomföra. Testerna ska även vara 

jämförbara på ett lätt sätt.  

Under termin ett lär sig studenterna utförandet av övningarna med hjälp av 

instruktör som förklarar övningarna. Senare under den tredje terminen examineras 

styrketestet. Tanken med att först låta studenterna prova på och lära sig övningarna 

för att senare examinera dem var att studenterna under den första terminen skulle få 

antingen en ”väckarklocka” eller ett ”kvitto” på deras fysiska status. Ligger 

studenten på gränsen för att nå godkänt resultat på styrketestet finns då tid till att 

träna upp sig till de examinerande styrketesterna i termin tre. 

Kraven på god muskelstyrka är framträdande vid polisiära arbetsmoment som t.ex. 

att gripa, hålla fast, lyfta och att bära. De muskelgrupper som belastas vid dessa 

situationer är armens, skuldrans, ryggen samt benen. Valet av övningar i 

styrketesterna har noga utprovats och innefattar de stora muskelgrupperna i 

kroppen.  Tanken är att det är den funktionella styrkan som ska testas. 

Valmöjligheter att studenten endast behöver klara två av sex övningar är att 

studenten ej ska behöva fokusera träningen på enbart en specifik övning. Det har 

visat sig att endast ett styrketest ökar risken för belastningsskador17. Styrketesterna 

har flera syften. Ett syfte är att studenten ska uppnå någon form av lägsta nivå i 

styrka.  Även att studenten ska få en djupare förståelse för träningens betydelse för 

att orka med arbetet som polis.  

 

 

                                                
17 Tester för idrottare. Sid 23. 
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4  Diskussion 

Efter att vi har läst in oss på ämnet och intervjuat flera personer insatta i 

problematiken har vi insett hur svårt det är att utforma relevanta styrketester. 

Avsaknad av fysik kravprofil för polisyrket gör att utformningen av styrketestet blir 

ännu svårare eftersom ingen egentligen vet vilken typ av styrka som behövs för att 

jobba som polis.  

Redan 1975 efterlystes det i rikspolisstyrelsens anslagsframställning att en fysisk 

kravprofil skulle utformas för poliser. Där beskrevs att konditionsnivån sänkts i 

”dagens motoriserade samhälle”18 och de fann det angeläget att en fysik kravprofil 

skapades inför rekryteringen. Utredning visade sig senare utsiktslös. 

I dagens samhälle över 30 år senare, har även ”datoriseringen” tillkommit. Dagens 

polis riskerar att bli mer stillasittande än de varit tidigare. Är det då i dagens läge 

kanske ännu mer angeläget att ta fram en fysik kravprofil för polisyrket? 

Forskningen har gått framåt och kunskapen blivit bättre. Nu mer än 30 år senare 

borde det vara lättare att ta fram en fysik kravprofil för polisyrket. En fysik 

kravprofil borde prioriteras ännu högre idag och vara mer meningsfull än vad som 

ansågs 1975.  

Som polis bör man vara relativt stark och vältränad då poliser utsätts för extremt 

olika påfrestningar som att; arbeta med tung utrustning, lyfta, hålla fast, springa 

mm.    

Eftersom det ännu inte finns någon fysisk kravprofil för polisyrket så tycker vi att 

valet av övningar är bra och genomtänkta. Dessutom testar övningarna den generella 

styrkan i hela kroppen. För att kunna testa många studenter åt gången med enkla 

metoder så lämpar sig dessa övningar väl. Testerna är även billiga att utföra då 

skolan kan använda sig av redan befintliga träningsredskap. Vi tycker att 

studenterna bör klara fler övningar för att uppnå godkänt resultat. Vi anser att 

kraven borde höjas från dagens lägsta nivå där godkänt resultat är att studenten 

klarar två av sex övningar.  

                                                
18 Fysiska tester vid antagning av polisaspiranter, RPS/Rapport 1986:5, sid 4. 
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Kraven borde istället utökas till att studenten ska klara minst tre av sex övningar. 

Dagens krav ger möjlighet till att studenten kan klara kraven med nästan enbart 

benstyrka (knäböj/marklyft) eller enbart styrka i överkroppen (bänkpress/dips). 

Fördelningen mellan övningarna bör ligga så att både ben och överkropp involveras. 

Tanken med det är att studenten ska få en mer funktionell styrka i hela kroppen för 

att lättare kunna klara av de arbetsuppgifter som en polis har.  

Vi anser även att marlyft är en övning som borde göras obligatorisk så att alla 

studenter ska klara den. Marklyft är enligt oss en av de övningar som visar styrkan i 

hela kroppen. Styrka i form av att ben, rygg, skuldror och grepp involveras 

samtidigt i övningen. Vi ser det som att marklyft många gånger är en övning som 

ligger nära de moment poliser utför i sin arbetsvardag. Marklyft kan ses som 

liknande vid exempelvis lyft eller förflyttning av föremål och personer, fasthållande 

av en person eller bärande av utrustning mm. 

Slutligen anser vi att studenterna själva bör komma till insikt och genom en djupare 

förståelse inse vikten av en funktionell styrka i hela kroppen. Lika väl som med 

kondition som styrka. Är man själv mer tränad så orkar man mer och kan utföra 

arbetsuppgifterna på ett lättare sätt. Detta gör sammantaget att vi kan orka med ett 

yrke som polis. 
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