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 Abstract 
Syftet med denna rapport är att studera träningsintensiteten under 

polisutbildningen i Umeås fyra terminer och om denna har minskat, samt försöka 

hitta en förklaring till varför. Vi har undersökt i vilken mängd studenterna tränar, 

vilka träningsformer som utövas samt om det sker någon förändring av träningen 

under tiden studenterna går på utbildningen.  Vi kommer att försöka få svar på 

dessa frågor genom att studenter i termin 1 och 4 på polisutbildningen kommer få 

svara på en enkät. 

Vi presenterar i inledningen de fysiska krav som ställs av polisutbildningen på 

varje enskild student samt de olika examinationerna som genomförs under 

utbildningen. Det finns sen tidigare ett flertal rapporter om de fysiska 

examinationerna under utbildningen samt de fysiska tester som genomförs vid 

antagningen till polisutbildningen, men vi har valt att fokusera oss på den 

vardagliga träningen samt om examinationerna som genomförs påverkar 

träningen. 

Träningsintensiteten bland polisstudenterna är i genomsnitt fyra till fem 

träningspass i veckan och de vanligaste träningsformerna är löpning samt 

styrketräning. Intensiteten har minskat något under utbildningens gång men har 

främst ändrat form, från styrketräning till kondition. 

För att förhindra denna minskning bör träning i högre grad schemaläggas och 

examinationer följas upp samt genomföras även i termin 4.
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1  Inledning 

Vi har valt detta ämne då vi tycker oss ha sett en minskning av antalet polisstudenter 

som tränar på IKSU(Idrottsklubben studenterna Umeå) i termin 4 på 

polisutbildningen jämfört med termin 1 och 2.  

Vi tror att minskningen kan ha sin förklaring i att många börjar på utbildningen med 

en föreställning om att man som polisstudent skall träna mycket. Men att 

föreställningen förändras under tiden på utbildningen när kraven blir tydliga och att 

träningen anpassas efter dessa. 

De två första terminerna av utbildningens fyra, skedde träningen på IKSU utan 

kostnad för alla polisstudenter.  

Polisutbildningen ställer krav på studenterna att upprätthålla en viss fysisk förmåga, 

detta genom ett antal examinationer som sker under termin 1-3. Dessa finns 

beskrivna i studieguider för ämnet Hälsa i teori och praktik för varje termin, samt i 

kursplanen för varje termin som utformats av Umeå universitet samt 

Rikspolisstyrelsen. 

Under termin 1 genomförs examinationer i livräddning i vatten samt islivräddning. 

Studenterna skall även utforma ett personligt hälsoprogram.1 

Under termin 2 genomförs examinationer i form av ett konditionstest (löpning), 

samt ett orienteringsprov. Studenterna skall även utvärdera och utveckla det 

personliga hälsoprogrammet ifrån termin 1.2 

Under termin 3 genomförs en examination i form av en hinderbana.3

                                                 
1 Studieguide HT09, Hälsa i teori och praktik termin 1, polisutbildningen Umeå Universitet. 

 

 

Det finns även en ekonomisk aspekt, i och med möjligheten till träning på IKSU 

från och med termin 3 betingade en kostnad på mellan 3450 kr till 3940 kr beroende 

på vilket typ av medlemskap som väljs (guld eller silver). 

 

Vi tror även att de olika fysiska examinationerna under utbildningen påverkar 

träningsform och intensitet. 

2 Studieguide VT09, Hälsa i teori och praktik termin 2, polisutbildningen Umeå Universitet. 
3 Studieguide HT09, Hälsa i teori och praktik termin 3, polisutbildningen Umeå Universitet. 
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1.1 Bakgrund 

Vi tycker oss ha identifierat en minskning av träningsintensiteten under 

utbildningens gång.  

I ämnet träning och fysik inom polisen har det tidigare gjorts ett par rapporter. 
Dessa är: 
 - Ingrid Lundberg och Malin Östling, ”Vad innebär införandet av fysiska tester 
inom Polisen?”, 2005, polisutbildningen vid Umeå Universitet. 
- Jens Lundberg och Tobias Lundberg, ”Fysiska krav till polisutbildningen”, 2004, 
polisutbildningen vid Umeå Universitet. 
 - Adam Johansson och Otto Westberg, ” Styrketesterna på polisutbildningen i 
Umeå”, 2008, polisutbildningen vid Umeå Universitet. 

Dessa rapporter diskuterar dock inte själva träningsintensiteten under utbildningen 

utan de olika tester som genomförs. Alltså finns det ingen tidigare rapport som 

studerat själva träningen under utbildningen som vi avser att göra. 

I sin doktorsavhandling presenterar Anita Wester-Wedman ett antal hinder för 

upprätthållande av en kontinuerlig fysisk träning. Dessa är enligt henne familj och 

barn, miljöfaktorer (väder, kyla, mörker), bristande motivation (lättja, bekvämlighet, 

tröghet), skada/sjukdom, andra fritidsaktiviteter samt arbete/studier.4

Enligt Wester-Wedman så har de flesta människor en positiv inställning till fysisk 

aktivitet och dess effekter.  

 

Wester-Wedman nämner i sin avhandling ett vanligt förekommande fenomen, 

”Drop-out problemet”, vilket innebär att långt ifrån alla klarar att upprätthålla ett 

regelbundet motionerande. Det kan för en del innebära att de gör enstaka 

motionsförsök, andra i ett par veckor upp till ett par månader för att sedan avbryta 

sitt motionsutövande.5

                                                 
4 Wester-Wedman A. Den svårfångande motionären. En studie avseende etablerandet av regelbundna 
motionsvanor. Diss. Umeå: Umeå universitet; 1988. S. 138-139 

 

Hon nämner även en kartläggning av faktorer som leder till att en individ blir aktiv 

eller inaktiv. Denna kartläggning är gjord utav Dishman, Sallis och Orenstein 

(1985), de huvudsakliga faktorerna är karakteristiska drag hos en individ, hans eller 

 
5 Wester-Wedman A. Den svårfångande motionären. En studie avseende etablerandet av regelbundna 
motionsvanor. Diss. Umeå: Umeå universitet; 1988. S. 50 
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hennes levnadsvanor, omgivningen samt aktiviteten i sig.6 

Enligt Wester-Wedman är det gemensamt för många som tränar att de har en 

kognitiv föreställning om vad träningen kommer ge för effekt. Träningen ses då som 

ett instrument för att nå ett kort- eller långsiktigt mål. Målet kan vara mer eller 

mindre konkret.7

1.2 Syfte 

 

Syftet med rapporten är att studera utvecklingen av träningsintensiteten under 

polisutbildningen. Samt att försöka förstå orsaker till eventuella förändringar. 

1.3  Frågeställningar 

Minskar verkligen träningsintensiteten under utbildningen? 

Påverkar det faktum att studenter får träningskort på IKSU endast termin 1 

träningsmängden under resterande terminer? 

Har träningsformerna förändrats över tid? 

Påverkar fysiska examinationer träningen? 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten avser de studenter som finns i termin 1 och 4 på polisutbildningen i 

Umeå under vårterminen 2010. 

Med den begränsade tiden att göra rapporten finns det inte möjlighet att göra mer än 

ett nedslag, det optimala hade varit en longitudinell undersökning. Men vi bedömer 

att vi kommer att få belägg för utvecklingen genom att endast studera nuvarande 

termin 1 och 4. 

  

                                                 
6 Wester-Wedman A. Den svårfångande motionären. En studie avseende etablerandet av regelbundna 
motionsvanor. Diss. Umeå: Umeå universitet; 1988. S. 51 
7 Wester-Wedman A. Den svårfångande motionären. En studie avseende etablerandet av regelbundna 
motionsvanor. Diss. Umeå: Umeå universitet; 1988. S. 204-205 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har använt oss utav en halvstrukturerad enkät som vi distribuerade elektroniskt 

till alla studenter i termin 1 och 4. Enkäten finns som bilaga I. 

Vid distributionen av enkäten hade vi stora tekniska problem, vi kunde inte få tag i 

resultaten på enkäten. Vi var därför tvungna att skicka ut enkäten igen och det kan 

vara en bidragande faktor till det stora bortfall vi fick. Av de ca 200 studenter i 

termin 1 och 4 på polisutbildningen som skulle svara på enkäten, fick vi bara svar av 

35 stycken. 27 stycken svar av ca 144 i termin 4 och 8 stycken svar av ca 60 i termin 

1. 
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3  Resultat 

Av enkäten som skickades ut till ca 200 studenter fick vi 35 svar, av dessa var 27 

från termin 4 och 8 från termin 1.  

Det var 25 män och 10 kvinnor som svarade totalt. 

Varav 23 var män i termin 4 och 4 kvinnor i samma termin.  

I termin 1 svarade 5 kvinnor och 3 män. 

 
Figur 1: Antalet svarande i termin 1 och 4 fördelat över kön. 

Åldersmässigt fördelade sig svaren så att 16 personer mellan 20-24 år svarade, 12 

personer mellan 25-29, 6 personer mellan 30-34 och en person mellan 35-39. 



Rapport nr. 589 

 6 

2010-03-03 

 
Figur 2: Svarande fördelat över ålder. 

 

På frågan ”Hur ser din syn på träning ut, nu i början av utbildningen?” som riktades 

till de i termin 1 så varierade svaren mellan att träning är en stor del i livet till att 

några tränar bara för att klara av polisyrket. Flera svarade även att de tränar för att 

det är roligt. 

På frågan ”Har din syn på träning förändrats under utbildningen?” som riktades till 

de i termin 4 så fick vi till svar att ett flertal inte har ändrat sin syn på träning alls 

under utbildningen men majoriteten har gått över till att träna en mer funktionell och 

allsidig träning. På de som tränar på samma sätt som tidigare och de som nu tränar 

mer funktionellt och allsidigt har vi inte fått något svar på vad det riktigt innebär 

och hur de tränade innan. Svaren varierar även i fråga om styrketräning, någon 

svarar att de insett att styrkan behövs i det kommande yrket medan några andra 

svarar att de gått från styrketräning i termin 1 till konditionsträning i termin 4. 

Alla de 35 som svarat, säger att de sysslar med någon form av fysisk aktivitet utöver 

den schemalagda tiden på utbildningen.  
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Figur 3: Olika träningsformer som utövas av de polisstudenter som deltagit i enkäten. Flera svarsalternativ var 

möjligt. 

Diagrammet ovan visar svaren på frågan vilka träningsformer deltagarna i enkäten 

utövar. Som figur 1 visar är de vanligaste träningsformerna bland polisstudenter 

löpning och styrketräning.  

 
Figur 4: Antalet träningspass per vecka de polisstudenter som deltog i enkäten genomför. 

Diagrammet ovan visar på hur många träningspass de polisstudenter som deltog i 

enkäten i genomsnitt genomför per vecka. 

I termin 1 tror 7 stycken av de 8 svarande att de kommer att fortsätta träna lika 

mycket under hela utbildningen, en person är osäker. 
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På frågan ”Ser eran träning annorlunda ut nu jämfört med termin 1 och 2?” som 

riktades till de i termin 4, så svarade majoriteten att de har förändrat träningen. 

Svaret som de flesta ger är att de under termin 1 och 2 inriktade sig mer på 

styrketräning och mindre på kondition, nu i termin 4 är det istället tvärtom. Ett 

flertal svarar även att de tränar mindre nu än i tidigare terminer. 

Alla i termin 1 svarar att de fysiska examinationerna kommer att påverka deras 

träningsupplägg på något sätt. De flesta svarar att de kommer att anpassa träningen 

inför den examination som kommer härnäst. Även att examinationerna är bra för att 

få reda på vart de ligger till träningsmässigt, om de har förbättrat eller försämrat sig. 

Examinationerna ses även som en motivationskälla då de har ett mål att träna inför. 

I termin 4 svarar nästan alla att de har tränat specifikt inför den examination som 

skall genomföras. Det är främst livräddningsexaminationen som det tränats mycket 

inför, men någon svarar även att hinderbanan och konditionsexaminationen har 

påverkat deras träning. Några svarar dock att de fysiska kraven är så lågt ställda att 

examinationerna inte har påverkat dem alls. 

Av de som svarat på enkäten i termin 1 tror 6 att de kommer att fortsätta träna på 

IKSU även om de måste betala för medlemskapet. En person kommer inte att 

fortsätta träna där och 1 person är osäker. 

Båda de två personerna i termin 1 som svarade antingen att de inte skulle fortsätta 

träna på IKSU alternativt var osäker, kommer istället att träna på Umestans Gym där 

träningen sker utan kostnad för polisstudenter.  

Från och med termin 3 fortsatte 19 studenter i nuvarande termin 4 att träna på IKSU 

och 8 stycken valde att inte göra det. En av dessa 19 studenter som fortsatte att träna 

på IKSU gör dock detta utan medlemskap, istället används koden som finns för att 

kunna komma in i kamphallen på IKSU vid självskyddslektioner.  

Den avgörande faktorn för de 8 som valde att inte fortsätta träna på IKSU var 

kostnaden för medlemskapet, några av dessa har dock fortsatt att träna på ett annat 

gym. En person svarade att denne inte tränar på gym överhuvudtaget.  
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Alla utom en som svarat på enkäten är motiverade att träna inför det kommande 

yrket, denna person svarade då ”Motiverad är jag inte men kommer nog träna ändå i 

någon form.” på frågan om varför denne inte var motiverad. 

Alla utom en har innan de började på polisutbildningen kontinuerligt utövat någon 

form av fysisk aktivitet.  

27 studenter tror att de kommer fortsätta att träna på samma sätt efter utbildningen 

och 8 stycken tror inte att de kommer att göra det. 



Rapport nr. 589 

 10 

2010-03-03 

4  Diskussion 

Vi har i vår rapport fått ett väldigt stort bortfall som gör att vi statistiskt sett inte 

kan säga att de svar vi fått är representativa för alla studenter på 

polisutbildningen. Men de svar vi fått stämmer ändå väl överens med vår bild 

av hur det ser ut träningsmässigt bland studenterna. Vi går själva i termin 4 och 

det gör att vi har en ganska bra bild av hur träningen ser ut även för dem som 

inte svarat på enkäten. Därför kommer diskussionen att baseras dels på de svar 

vi fått samt våra spekulationer. 

 

Vad det stora bortfallet på enkäten beror på kan vi bara gissa, men en stor del 

av det är det tekniska problem som fanns på universitetets enkätprogram. Vi 

ville att alla som svarade på enkäten skulle vara anonyma då vi trodde att vi 

skulle få fler och mer uttömmande svar. Detta då det kan ses som lite tabu att 

som polisstudent säga att man inte tränar alls eller väldigt lite och på så sätt 

överdriva sin egen träningsmängd i enkäten.  

Men när vi gjorde detta val så gick det inte att få fram resultaten från de som 

svarat på enkäten och vi var tvungna att göra om enkäten och skicka ut den 

igen. Vi har i efterhand hört av många att de svarat på den första men sedan inte 

svarat på den andra då de tyckte att det blev jobbigt att svara på samma enkät 

igen. Det blev även lite tidsbrist för oss när vi var tvungna att skicka ut enkäten 

igen och valde därför att bara ge studenterna två dygn att svara. Detta kan även 

vara en förklaring till varför inte fler svarade.  

Vi anser att trots de problem som uppstod så borde fler ändå ha svarat, enkäten 

bestod av ca 20 frågor och tog inte längre än 3-4 minuter att svara på. Vi hade 

även anpassat enkäten så att den skulle vara så enkel som möjligt att svara på, 

för att på så sätt möjliggöra att få in fler svar. 

Vi kan av resultaten och vår egen uppfattning se att polisstudenter överlag 

tränar regelbundet och troligen ligger de över snittet för vad en normal 

människa i Sverige tränar.  

De träningsformer som är vanligast är löpning och styrketräning och detta 

stämmer väl överens med vår bild av hur vi trodde svaren skulle fördela sig. 
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Varför vi trodde att svaren skulle bli som de blev är att båda träningsformerna 

är enkla att utföra samt ger en bra grund i polisyrket. Vad som förvånade oss 

var ändå att ⅔ av de som svarade fortsatte att träna på IKSU. Denna mängd tror 

vi inte att vi skulle fått om hela termin 4 hade svarat, utan det har nog slumpat 

sig så att det till stor del är just de som fortsatt att träna på IKSU är just de som 

valt att svara på vår enkät.  

Av de som valt att inte fortsätta träna på IKSU har kostnaden varit den 

avgörande faktorn. Kostnaden tycker vi själva är ganska stor för att vara 

student, men vi har ändå valt att lägga dessa pengar då vi prioriterar träning. Så 

frågan är om kostnaden verkligen är avgörande, utan att det snarare är 

motivation till träning samt hur man prioriterar vad man ska lägga pengarna på. 

Nu fanns inte tid till att även göra kopplingen mellan träning och alkohol bland 

studenterna på polisutbildningen. Detta är dock ett intressant ämne att forska 

vidare kring.  

Efter de svar vi fått på frågan om de i termin 4 har förändrat sin träning under 

utbildningen så ger det ett ganska bra svar på vår bild av att det är färre 

polisstudenter som nu i termin 4 tränar på IKSU. Majoriteten svarar att de under 

termin 1 och 2 prioriterade styrketräning framför kondition, men att det nu i 

termin 4 är tvärtom. Många uppger att de tränar mer allsidigt och detta ger oss 

svar på att det faktiskt är färre studenter som tränar på IKSU. Sen om det är så 

att studenterna tränar mindre behöver inte stämma, utan att träningen istället 

genomförs på andra ställen än på IKSU. Vi får dock ett visst belägg för att 

träningen har minskat då ett flertal svarar att de tränade mer i termin 1 och 2. 

De anledningar som bland annat framkom i enkäten är att under perioder med 

mycket i skolan så prioriteras träningen bort, att när personen de tränar med inte 

har möjlighet att träna vid samma tillfälle så tränar de inte, de tränade för 

mycket i början och tappade sen motivationen, skador och det finns inte ork till 

att vara lika seriös med träningen. 

Dessa anledningar ger ett ganska bra exempel på de förklaringar Wester-

Wedman tar upp i sin avhandling om varför motivationen till kontinuitet i 

träningen brister. Bland de miljöfaktorer som Wester-Wedman tar upp så kan vi 

se att bland polisstudenter är främst studier och skador som gör att 
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träningsintensiteten minskar. En av anledningarna är även enkel att koppla till 

att omgivningen påverkar träningsintensiteten, då träningsintensiteten för vissa 

påverkas av vilka de umgås med. Har man någon eller några i basgrupp eller 

klass som tränar mycket är det enkelt att själv motivera sig. Medan om det är 

tvärtom och man är den enda som tränar är det lätt att motivationen minskar. 

Drop-out problemet som Wester-Wedman tar upp i sin doktorsavhandling kan 

säkert förklara varför en minskning sker. Många tränar specifikt inför 

examinationer och efter hinderbanan i termin 3 så sker det inga fler 

examinationer, detta kan då göra att studenter har motivation att träna för att 

klara av hinderbanan. Men när examinationen är avklarad försvinner den 

motivationen och istället läggs fokus enbart på studierna. 

Både de i termin 1 och 4 anser att de fysiska examinationerna kommer eller har 

påverkat dem. De i termin 1 har än så länge bara genomfört styrketesterna men 

ska snart genomföra livräddningsexamination i vatten och det är många som 

tränar specifikt för just den. Här kan vi se ett samband med hur de i termin 4 

svarat, att det var många som tränade simning och övade på själva 

examinationen men för att sedan sluta helt med att simma. Detta visar på att 

examinationerna påverkar träningsupplägget i ganska stor utsträckning. Samma 

mönster går även att se inför konditionsexaminationen som genomfördes i 

termin 2. 

De slutsatser vi kan komma fram till för att bibehålla motivationen under hela 

utbildningen är att det sker fysiska examinationer även under termin 4 och att 

de examinationer som genomförts tidigare följs upp. De styrketester som 

genomfördes under termin 1 anser vi borde genomföras schemalagt under varje 

termin, även om studenterna själva borde göra det. Vad vi även anser vore en 

bra förändring är att träning schemaläggs i större omfattning än vad som görs 

nu. De motionsformer som är schemalagda genomförs enbart under termin 1 

och 2, dessa borde ökas så det schemaläggs även under termin 3 och 4. 

Alternativt flytta de till termin 3 och 4 då det är under dessa terminer som 

motivationen till träning minskar.
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Bilaga 1 

Träningsenkät 
Fråga 1: Kön? Man (  ) Kvinna (  ) 
 
Fråga 2: Termin? 1 (  ) 2 (  ) 
 
Fråga 3: Ålder? 20-24 (  ) 25-29 (  ) 30-34 (  ) 35-39 (  ) 
 
Fråga 4: Endast för T1: Hur ser din syn på träning ut, nu i början av utbildningen? 
 
Fråga 5: Endast för T4: Har din syn på träning förändrats under utbildningen? 
 
Fråga 6: Utövar du någon form av fysisk aktivitet utöver den schemalagda? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
Fråga 7: Vilken form av fysisk aktivitet utövar du? (välj alla som stämmer in på dig) 

Löpning (  ) Simning (  ) Styrketräning (  ) Promenader (  ) Kampsport (  ) 
Lagsport (  ) Skidåkning (  ) Cykling (  ) Annat (  ) Gruppträning (pass på t.ex. 
IKSU) (  ) 

 
Fråga 8: Hur ofta utövar du någon form av fysisk aktivitet (per vecka) 
 1-2 (  ) 3-4 (  ) 5-6 (  ) 7-8 (  ) 9-10 (  ) 11-12 (  ) 13-14 (  ) >15 (  ) 
 
Fråga 9: Endast för T1: Tror du att du kommer träna lika mycket under hela utbildningen? 
 Ja (  ) Nej (  ) Vet ej (  ) 
 
Fråga 10: Endast för T4: Ser eran träning annorlunda ut nu jämfört med termin 1 och 2? 
(Om ja, motivera) 
 
Fråga 11: Endast för T1: Tror du att de examinerande fysiska momenten under utbildningen 
kommer påverka din träning? Hur? 
 
Fråga 12: Endast för T4: Har de examinerande fysiska momenten under utbildningen 
påverkat din träning? Hur? 
 
Fråga 13: Endast för T1: Under termin 1 får ni alla möjligheten att träna på IKSU, kommer 
ni fortsätta träna där även då ni själva måste betala för det? 
 Ja (  ) Nej (  ) Vet ej (  ) 
 
Fråga 14: Endast för T1: Om nej, vart kommer ni då träna? 
 Umestans gym (  ) Annan träningsanläggning (  ) Annat (  ) 
 
Fråga 15: Endast för T4: Under termin 1 och 2 kunde alla träna kostnadsfritt på IKSU, 
fortsatte du att träna på IKSU f.r.o.m termin 3? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
Fråga 16: Endast för T4: Om nej (även ja alt. C), vad gjorde att du inte köpte träningskort 
på IKSU? 
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 Kostnaden (  ) Tränar inte på gym (  ) Tränar ändå, fast med koden (  )  
 Tränar på annat gym (  ) 
 
Fråga 17: Känner ni er motiverade att träna inför ert kommande yrke? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
Fråga 18: Om nej, varför inte? 
 
Fråga 19: Har du utövat någon form av fysisk aktivitet innan du började polisutbildningen? 
(Kontinuerlig träning) 
 Ja (  ) Nej (  ) 
 
Fråga 20: Tror du att du kommer att fortsätta träna på samma sätt efter utbildningens slut? 
 Ja (  ) Nej (  ) 
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