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Abstract 
Research shows that policing is mostly sedentary but physically and mentally 
demanding tasks occur and that policing includes factors like police inherent stress 
which may impair the health of police officers. Research has also found that physical 
exercise can play an important part for coping with these negative elements 
associated with policing. The overall purpose of this study is to contribute knowledge 
about the importance of physical exercise for policemen. The study is based on five 
semi-structured interviews with police officer’s working with emergency response. 
The result shows that physical exercise had importance for the tasks performed 
during emergency responses, the police officer’s health as well as short- and long-
term mental factors like reduced stress. The result also showed that the demands of 
policing had impacts on the officer’s exercise and it also demonstrated that the 
policemen didn’t exercise during work hours mostly due to regulations and 
organizational barriers.  
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Inledning 

Det är tisdag och klockan är 06.45, du arbetar som polis, du har precis börjat ditt arbetspass och 
har utsättning. Under natten har en äldre man försvunnit från sitt hem i en by mitt ute i skogen 
och du ska delta i ett eftersök för att hitta mannen. 13 timmar senare är du fortfarande ute och 
letar. Det är onsdag och klockan är 16.30, en man har stulit smink och parfymer för 10000 kr från 
en butik i centrum. Mannen har lämnat platsen och när du kommer körande ser du en man som 
stämmer in på signalementet. Han upptäcker polisbilen och springer iväg bort från bilen. Du 
hoppar ut ur bilen och springer, efter 300 meter är du ikapp men mannen blir våldsam och 
försöker ta sig lös. Det blir en utdragen brottningsmatch tills din kollega hinner dit och assisterar. 
Mannen grips för stöld och våldsamt motstånd och du har minst 4 timmar stillasittande 
avrapportering framför dig. Det är torsdag och klockan är 08.00, en efterlyst 14-åring har 
återfunnits. Hon skall transporteras till ett ungdomshem, 10 timmar bilresa väntar. Det är fredag 
och klockan är 22.30, det är löningshelg och många berusade människor i centrum. Du ska 
genomföra platsbevakning tills du slutar 03.00. Inget händer. 

Polisyrket är varierat, de situationer som en polis ställs inför och de arbetsuppgifter som utförs är 
spridda över ett stort område. De händelser som återgivits ovan är en del av de arbetsuppgifter 
som en polis kan ställas inför men de utgör på inget sätt några ovanliga händelser i den polisiära 
vardagen. Händelserna ger en viss inblick i vilka arbetsuppgifter som utförs samtidigt som olika 
fysiska dimensioner i polisyrket framträder. Jag har arbetat som polis i snart 2,5 år och när jag har 
ställts inför vissa arbetsuppgifter, som de ovan beskrivna, har jag funderat kring fysisk träning 
och om det har någon betydelse för den polisiära yrkesutövningen.  

När jag läste i statens offentliga utredningar (SOU) om framtidens polisutbildning väcktes ännu 
fler funderingar då utredningen framhöll att ”en viss kondition och styrka är tveklöst en 
förutsättning för att kunna arbeta inom polisens akutverksamhet” (SOU 2008:39, s. 127).  Att 
fysisk träning är viktigt för poliser tycks vara något som lyfts fram men hur är det egentligen? 
Kan en polis bli bättre i sin yrkesutövning om den tränar regelbundet? Vad har egentligen fysisk 
träning för betydelse för yrkesutövningen? Kan träningen ha mer betydelse för en polis än enbart 
öka prestationsförmågan? Dessa funderingar växte ytterligare när jag läste en intervju med Lars 
Strömberg1 i Polistidningen. I intervjun ger han sin syn på polisyrket; 

” I polisyrket kommer du att ställas inför situationer som är jobbiga både mentalt och fysiskt. Du 
kommer att ha ansvar för dig själv, din kollega och för allmänhetens säkerhet. God fysik är en 
förutsättning för att klara av jobbet” (Orre, 2011).  

När Lars sedan tillfrågas om dagens poliser håller formen anser han att många inte skulle klara 
fystesterna till polisutbildningen och att det borde finnas krav på en fysisk lägsta nivå på poliser i 
yttre tjänst (Orre, 2011). Då det dessutom finns vissa krav på fysisk förmåga för att bli antagen 
till polisutbildningen framträder en bild av att polisyrket är fysiskt krävande och att den fysiska 
förmågan är viktig för yrkesutövningen. I SOU (2008:39) diskuteras de fysiska krav som finns 
vid antagningen och utredningen belyser att studenter som erhåller examen måste bedömas ha de 
fysiska förutsättningar som krävs för polisyrket. Men hur fysiskt krävande är polisyrket 
egentligen? Den statliga utredningen kring framtidens polisutbildning ger ingen inblick i vilka 
fysiska krav som polisyrket kräver, någon sådan aspekt återfinns inte. Det kan därmed upplevas 
som att kraven på fysisk förmåga är godtyckliga och i slutändan är de kanske inte alls relevanta 

                                                 
1 Lars Strömberg arbetar som idrottskonsulent och har deltagit vid utformningen av de fysiska testerna som används 
vid rekryteringen till polisutbildningen. Lars genomför även de årliga fystesterna för de som söker till 
polisutbildningen. 
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för att kunna arbeta som polis. För trots att många poliser enligt Lars Strömberg inte skulle klara 
av fystesterna till polisutbildningen verkar de trots allt kunna utöva polisyrket. 

I det idrottspedagogiska fältet handlar de centrala forskningsfrågorna ofta om hur förhållningssätt 
och värderingar kring idrott förmedlas. Forskningen kan också utgöras av att undersöka 
påverkansprocesser för hur idrottsliga fenomen påverkar utvecklingen av attityder, livsstilar och 
identitet. Idrottspedagogisk forskning har tidigare undersökt hur idrott och fysisk träning har 
påverkat individer och även undersökt vilken betydelse människor upplever att idrott och fysisk 
träning har.  

När det gäller den svenska polisverksamheten är det i vissa avseenden inte speciellt välutforskad 
och utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv är avsaknaden av kunskap stor. Hur idrottsliga 
fenomen påverkar poliser och vilken betydelse poliser upplever att idrott och fysik träning har för 
till exempel deras hälsa eller deras yrkesutövning är fortfarande inte speciellt välutforskat. Med 
den här uppsatsen vill jag lägga en pusselbit i hålet av okunskap och undersöka vilken betydelse 
fysisk träning har för polisyrket. Detta genom att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter 
poliser vid ingripandeverksamheten har när det gäller just fysisk träning och om vilken upplevde 
betydelse poliser anser att fysisk träning har för yrkesutövningen. 
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BAKGRUND 

Polisens organisation 
Sverige har en nationell polis som lyder under regeringen och Rikspolisstyrelsen (RPS) utgör den 
centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen vilket innebär att RPS följer upp 
polisverksamheten samt fördelar ekonomiska medel mellan de olika lokala polismyndigheterna. 
Polisen är sedan geografiskt uppdelade och varje län utgör ett polisdistrikt och tillika en 
polismyndighet och den lokala polismyndigheten ansvarar för verksamheten i sitt eget län 
(Rikspolisstyrelsen, 2011). Detta innebär att verksamheten kan skilja sig mellan 
polismyndigheter utifrån flera perspektiv, som till exempel planering av arbetstid, 
träningsmöjligheter på arbetstid och vilka träningsfaciliteter som de anställda erbjuds. Detta beror 
till viss del på att olika typer av avtal sluts på olika nivåer mellan olika organisationer i Polisens 
avtalsprocess. Det finns till exempel avtal som Arbetsgivarverket sluter med Offentliganställdas 
förhandlingsråd (OFR) som rör alla statliga anställda. I Polisens avtalsprocess tecknar varje 
polismyndighet något som kallas för lokal-lokala avtalen och dessa avtal rör endast den enskilda 
myndigheten och de som arbetar där (Polisförbundet, 2012). 

Utryckningsenheten i Umeå 
Utryckningsenheten i Umeå tillhör ordningsavdelningen i Polisområde Umeå/Södra Lappland 
som ingår i Polismyndigheten i Västerbottens Län och vid utryckningsenheten är 70 poliser 
anställda. Av dessa är ungefär 20 stycken poliser utlånade till andra avdelningar, sjukskrivna eller 
tjänstlediga vilket innebär att i genomsnitt arbetar ungefär 50 poliser på utryckningsenheten 
(Jonsson2, 2012). Dessa poliser tillser att utryckningsenheten bemannas hela dygnet, året runt. 
Utryckningsenheten i Umeå arbetar med ingripandeverksamhet vilket innebär att huvuddelen av 
arbetet är händelsestyrt där Polisen larmas via 112, eller på annat sätt får kännedom om en 
uppkommen händelse (Rikspolisstyrelsen, 2011). Polisarbetet vid utryckningsenheten innebär 
med andra ord att huvuddelen av arbetet består av ingripande vid akut uppstådda situationer och 
exempel på sådana händelser utgörs av pågående bråk, rån, trafikolyckor, ordningsstörningar med 
mera. Förutom ett akut ingripande mot brottslighet genomför utryckningsenheten även andra 
arbetsuppgifter som till exempel räddningstjänster och eftersök av försvunna personer, självmord 
eller självmordsförsök, bränder och onaturliga dödsfall (Ågren, 2011). 

Utryckningsenheterna i Umeå är uppdelade i olika mindre utryckningsenheter som vanligtvis 
kallas för turlag. I varje turlag finns ett yttre befäl och ett biträdande yttre befäl som ansvarar för 
turlagets verksamhet, är insatschefer vid större händelser och det yttre befälet har dessutom ett 
personalansvar för de underställda poliserna. På utryckningsenheten finns det även hundförare, 
vilka utgör en specialkompetens på enheten, och hundarna används bland annat till eftersök av 
försvunna personer, eftersök av föremål såsom narkotika och vapen, övervakning och 
ordningshållande (Rikspolisstyrelsen, 2011). Vanligtvis delas poliserna in i patruller om två, och 
patrullerna löser för det mesta tilldelade arbetsuppgifter självständigt. Vid händelser som är mer 
resurskrävande, till exempel gängslagsmål eller rån, beordras i regel flera patruller till händelsen 
för att lösa den uppkomna situationen tillsammans. En polis som arbetar med 
ingripandeverksamhet är vid ordinarie tjänstgöring utrustad med en skyddsväst i kevlar med 
tilläggsplattor, ett utrustningsbälte, uniform och kängor och utrustningen väger tillsammans 10 – 
15 kilogram. Utrustningsbältet bärs runt midjan och är vanligtvis utrustat med tjänstevapen 

                                                 
2 Anna Jonsson är biträdande chef för ordningsavdelningen i polisområde Umeå/Södra Lappland och Anna har 
huvudansvaret för utryckningsenheten i Umeå. 
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(pistol), extra magasin, expanderbar batong, pepparspray, handfängsel, kommunikationsradio. 
Det är inte ovanligt att poliser vid det vardagliga arbetet även har mobiltelefoner, multiverktyg, 
ficklampa och diverse nycklar. 

För de poliser som arbetar vid utryckningsenheten periodplaneras arbetstiden utifrån ett tre-skift 
system där längden på arbetsveckan är 38 timmar och 37 minuter enligt 5 § i polisens 
arbetstidsavtal (ATA). Tre-skift systemet innebär att varje dag delas in i tre olika skift, ett dag-, 
ett kväll- och ett nattpass och om arbetspasset är förlagt till obekväm arbetstid, till exempel ett 
nattpass, sker en viss tidsförkortning av arbetstiden. Det innebär att arbetar en polis mycket 
obekväm arbetstid kommer veckoarbetstiden att reduceras. Periodplaneringen betyder att varje 
polis får önska sina arbetstider och sitt schema till skillnad från många andra polismyndigheter 
som tillämpar en fast lista som reglerar arbetstiderna (Polisens arbetstidsavtal, 8 §).  

Fystimmen 
Enligt RPS föreskrifter och allmänna råd om fortbildning i livräddning och i konflikthantering 
med kommunikation och självskydd (RPSFS 2000:21) 4 § under avsnittet allmänna råd framgår 
det att varje polis bör ha möjlighet att deltaga i fysisk träning under 1 timme per vecka 
(Rikspolisstyrelsen, 2000). Som komplement och förtydligande till denna författning och polisens 
arbetstidsavtal har Rikspolisstyrelsen (2010) utgivit riktlinjer för arbetstider vid Polisen. Av dessa 
riktlinjer framgår att  

”Polismyndigheten bör inte förlägga mer fysisk träning till arbetstid än vad som följer av 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Fysisk träning bör vara förlagd till arbetspassets 
slut, om inte verksamhetsskäl talar mot detta” (Rikspolisstyrelsen, 2010, s. 21).  

I riktlinjen framhåller RPS även att det ligger i arbetsgivarens intresse att värna om 
arbetstagarens hälsa och säkerhet och att det inom Polisen anses viktigt att de anställda har 
möjlighet att delta i fysisk träning på arbetstid. RPS påtalar även att stadgandet inte ger någon 
absolut rättighet att delta i fysisk träning varje vecka och att den som under en vecka har haft 
fort- eller utbildning som till exempel självskydd inte har samma legitima behov att delta i fysisk 
träning på arbetstid under den veckan vid jämförelse med en anställd som inte haft självskydd. 
RPS redogör även att polismyndigheterna bör undvika att förlägga mer träningstid på arbetstid än 
fystimmen. RPS rekommenderar även att fystimmen förläggs till slutet av arbetspasset eftersom 
om fystimmen genomförs innan kommer ytterligare arbetstid gå åt för att till exempel duscha och 
göra sig i ordning, utan i dessa fall bör det övervägas om att införa en rast mellan fystimmen och 
att arbetspasset inleds. Avslutningsvis påtalar RPS att fystimmen bör undvikas att planeras till 
obekväm arbetstid och att den därför exempelvis kan förläggas till slutet på ett dagpass 
(Rikspolisstyrelsen, 2010). 
 
Polismyndigheten i Västerbottens Län har tillämpat Rikspolisstyrelsens nationella riktlinjer och 
beslutat att varje anställd har rätt att planera in 1 timme fysisk träning på betald arbetstid per 
vecka. Fystimmen skall förläggas i anslutning till ett arbetspass och får genomföras om tjänsten 
medgör det och fystimmen får inte förläggas till obekväm arbetstid (Polismyndigheten i 
Västerbottens Län, 2011). För poliserna vid utryckningsenheten som planerar in fystimmen på 
arbetstid innebär det att längden på arbetsveckan minskas till 37 timmar och 37 minuter för den 
ordinarie verksamheten.  
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Träningsmöjligheter i Umeå 
För poliserna som arbetar i Umeå erbjuder arbetsgivaren olika träningsmöjligheter. På 
polisstationen i Umeå finns det ett mindre gym vilket är utrustat med olika maskiner, skivstänger 
och hantlar för styrketräning samt två motionscyklar och en roddmaskin. På polisstationen finns 
dessutom en mindre gymnastiksal, utrustad med två mål för innebandy, ett pingisbord och mattor 
för kampsport. 

För poliserna som arbetar i Umeå finns det en möjlighet att erhålla ett träningskort på någon av 
de två anläggningar som drivs av idrottsföreningen Idrottsklubben studenterna Umeå (IKSU). 
IKSU har en anläggning förlagd på universitetsområdet, nämligen IKSU Sport och anläggningen 
är utrustad med bland annat rackethallar, en klättervägg, en simbassäng, ett gym utrustad för 
styrke- och konditionsträning och olika gruppträningsformer. Den andra anläggningen som IKSU 
bedriver heter IKSU spa och är förlagd på Umedalen. IKSU spa är utrustad med bland annat en 
simbassäng, ett gym utrustad för styrke- och konditionsträning samt olika gruppträningsformer 
(IKSU, 2012a).  

Den som är anställd vid Polismyndigheten i Västerbottens Län och arbetar i Umeå kan erhålla ett 
gratis guldkort till IKSU Sport eller för en summa av 1550 SEK uppgradera sitt guldkort till ett 
spakort som ger tillgång till IKSU spa. De olika träningskorten ger tillgång till alla 
träningsmöjligheter som respektive anläggningen erbjuder (IKSU, 2012b). Varje medarbetare har 
dessutom rätt att utan kostnad erhålla en personlig instruktion i konditions- och 
styrketräningslokalerna (Polismyndigheten i Västerbottens Län, 2010) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Fysiska krav i polisyrket 
Det finns forskning som visar hur ansträngande polisyrket är och vilka fysiska arbetsuppgifter 
som är återkommande inom polisyrket. Lönn, Lönn och Rosendal Hansen (2006) undersökte i en 
svensk studie den fysiska arbetsbelastningen genom att ett antal poliser förseddes med pulsmätare 
under ett antal arbetspass. Studien undersökte bland annat hur ofta arbetspulsen översteg en 
arbetsintensitet på 50 % av polisernas fysiska prestationsförmåga. Resultatet visade att poliserna 
endast arbetade med en arbetsintensitet på 50 % eller mer under 1,7 % av deras arbetstid vilket 
motsvarar åtta minuter på en åtta timmars arbetsdag. Situationerna som krävde en hög 
arbetsintensitet var ofta korta och högintensiva och de vanligaste arbetsuppgifterna som medförde 
en högre arbetsintensitet utgjordes av gripande av person och trafikdirigering. Det handlade ofta 
om situationer med plötsliga tempoväxlar, från noll till hundra under en kortare tidsperiod. Den 
fysiska ansträngningen som pågick längst utgjordes av ett eftersök där hundföraren i fråga 
översteg en arbetsintensitet på 50 % i ungefär 38 minuter. När poliserna tillfrågades om fysiska 
påfrestningar i polisyrket angav poliserna inte i första hand korta situationsbundna handlingar, 
utan mer påfrestningar över tid som att bära utrustning, stillasittande i fordon och skiftarbetet 
relaterat till sömn. Studien visade att den fysiska påfrestningen inte är så krävande när det gäller 
arbetsintensitet men en bra grundläggande träning underlättar arbetet, ger bättre ork på fritiden 
och förbättrar hanteringen och återhämtningen från psykiska påfrestningar. Uthållighetsträning 
utgör därför enligt Lönn, Lönn och Rosendal Hansen en viktig hälsofrämjande åtgärd som bör 
genomföras minst två gånger per vecka. 

I en kanadensisk studie utförd av Andersson, Plecas, och Segger (2001) vidtogs en analys av 
arbetsuppgifter som är vanligt förkommande för ordningspoliser. Studien inbegrep ett stort antal 
ordningspoliser som i en enkätundersökning fick ange med vilken frekvens vissa fysiska 
aktiviteter förekom och hur viktiga dessa var för yrkesutövningen. Dessutom genomfördes 
observationer av skiftarbetande ordningspoliser för att undersöka i vilken omfattning olika 
fysiska aktiviteter utfördes och hur ansträngande dessa var. Enkätundersökningen visade att 
aktiviteterna att stå, att promenera och att sitta vara vanligt förekommande och som dessutom var 
betydelsefulla för polisyrket. Löpning som är en mer fysiskt krävande aktivitet ansågs vara 
någorlunda viktigt för polisyrket men att löpning ingick i någon arbetsuppgift förekom endast 
emellanåt. Observationerna visade att en ordningspolis i genomsnitt på ett tio-timmars skift satt 
343 minuter, stod 147 minuter, promenerade i 52 minuter, lyfte något under midjan vid sex 
tillfällen, gick i trappor fyra gånger och sprang vid ett tillfälle. Av enkätsvaren framkom även att 
en ordningspolis i genomsnitt under ett tio-timmars skift sprang i genomsnitt under tre minuter, 
lyfte något objekt under axelhöjd i nio minuter och tryckte eller drog något i sju minuter. De 
flesta poliserna som deltog i studien ansåg att dessa aktiviteter var ansträngande, någonstans 
mellan medel och mycket ansträngande. 

Studien av Andersson, Plecas och Segger (2001) undersökte även fysiska aktiviteter som uppstår 
i samband med kritiska händelser. En kritisk händelse definierades som ett ingripande där det 
förelåg en aktiv hotbild mot antingen liv eller egendom. De kritiska händelserna ansågs vara 
väldigt fysiskt krävande och en av de framträdande orsakerna till detta utgjordes av att en 
gärningsman gjorde motstånd för att ta sig lös eller använde våld under ingripandet. Dessutom 
krävde de kritiska händelserna att poliserna vid hälften av dessa tillfällen tvingades springa, i 
genomsnitt 87 meter, för att ta sig till händelsen och nästan hälften ansåg att situationen krävde 
en mycket hög eller en maximal ansträngning. I stort sett alla av poliserna använde vid dessa 
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situationer sin kropp för att trycka eller dra i gärningsmän och ungefär 86 % vred och vände på 
en person för att bibehålla kontrollen av situationen. Ungefär hälften av poliserna som gjorde ett 
ingripande vid en kritisk händelse ansåg att det krävdes en hög eller en maximal ansträngning vid 
ingripandet. Händelserna som inträffade varade i genomsnitt i tio minuter men med ett intervall 
mellan två och 29 minuter. 

Bissett, Bissett och Snell (2011) undersökte i en amerikansk studie hur vanligt förekommande 
olika typer av fysiska uppgifter var i polisyrket. De som deltog i studien ansåg att mer fysiskt 
krävande uppgifter som till exempel våldsanvändning, löpning och ihållande förföljelse till fots 
endast förekom vid enstaka tillfällen. De enda fysiska uppgifterna som ansågs förekomma 
frekvent utgjordes av att lyfta eller bära, knuffa samt dra eller släpa något. Bonneau och Brown 
(1995) framhåller i sin översiktsstudie att den största delen av polisyrket inte är speciellt fysiskt 
krävande. De framhåller däremot att det finns vissa fysiska arbetsuppgifter som förekommer som 
till exempel jakt på en flyende misstänkt, våldsamma ingripanden och arbete med folkmassor. 
Bonneau och Brown framhåller dock att även om situationer som ställer krav på en hög fysisk 
förmåga inte är speciellt frekventa utgör ofta de situationer som kräver en hög fysisk förmåga en 
kritisk händelse och en oförmåga att agera i en sådan situation kan äventyra säkerheten för alla 
inblandade. 

Betydelsen av fysisk förmåga i polisyrket 
Bissett och Snell (2008) genomförde en studie som inkluderade ett antal fokusgrupper där 
betydelsen av fysisk förmåga i polisyrket behandlades. Det genomfördes separata fokusgrupper 
med polischefer (chiefs of police) och yttre befäl (patrol supervisors). Studien påvisade att både 
polischeferna och de yttre befälen ansåg att situationsanpassad problemlösningsförmåga och 
integritet var viktigare än fysisk förmåga för yrkesutövningen. Ingen av grupperna ansåg dock att 
fysisk förmåga var oviktigt för polisyrket men en skillnad kunde utläsas mellan grupperna 
eftersom de yttre befälen ansåg att fysisk förmåga var viktigare för yrket än vad polischeferna 
ansåg.  

Betydelsen av fysisk förmåga i förhållande till andra kompetenser som är viktiga i polisyrket har 
även behandlats i en studie av Bissett, Bissett och Snell (2011). En omfattande undersökning 
gjord av Texas Commission on Law Enforcement Officer Standards and Education (TCLEOSE) 
återges i Bissett, Bissett och Snells studie. Resultatet i TCLEOSE undersökning visade att de 
deltagande poliserna rankade allmän fysisk kondition som de elfte viktigaste utifrån tolv olika 
kategorier. Det minst viktigaste, och på tolfte plats, utgjordes av fysisk smidighet. I Bissett, 
Bissett och Snells egna undersökning skulle respondenterna värdera betydelsen av elva olika 
kärnkompetenser i förhållande till polisyrket. De kärnkompetenser som skulle värderas utgjordes 
av integritet, självkontroll, pålitlighet, situationsanpassad problemlösning, interpersonella 
färdigheter, läs- och skrivfärdigheter, initiativförmåga, uppträdande, allmän fysisk kondition och 
fysisk smidighet utifrån en fem-gradig skala. Respondenterna värderade integritet som den 
viktigaste kärnkompetensen följt av självkontroll, pålitlighet och situationsanpassad 
problemlösning. De minst betydelsefulla kärnkompetenserna utgjordes av allmän fysisk 
kondition och fysisk smidighet. 76,5 % av deltagarna ansåg att integritet var kritiskt avgörande 
för polisyrket medan endast 18,2% ansåg att en allmän fysisk kondition var kritiskt avgörande. 

Stress inom polisyrket 
Andersson, Litzenberger och Plecas (2002) undersökte i en studie förekomsten av stress i 
polisyrket. Studien visade att det förekom en del stress som orsakades av fysiskt krävande 



 

8 
 

arbetsuppgifter som att trycka eller dra något, springa eller brottas med en gärningsman. 
Andersson et al. påvisade även förekomsten stress i situationer då fysiskt krävande 
arbetsuppgifter inte var orsaken. En stor del av stressen inom polisyrket utgjordes enligt 
Andersson, Litzenberger och Plecas av psykosocial stress. Psykosocial stress utgör en individuell 
stressrespons vars ursprung kommer från självuppfattad obalans mellan situationens krav och 
tillgängliga resurser för ett lyckat ingripande. Studien visade att redan när poliserna började sitt 
arbetspass hade de, i genomsnitt, en puls som var 23 slag över deras vilopuls. Detta innebär enligt 
Andersson et al. att poliserna hade en förväntad stress redan i början på arbetspasset.  

I Andersson et al. (2002) studie framkom även att det uppstod psykologisk stress i samband med 
vapenanvändning och vid bilkörning, även fast dessa situationer inte var fysiskt krävande.  Det 
psykologiska stress var som mest påtaglig vid högprioriterande ärenden, vid allvarligare biljakter 
och när vapen användes med en misstänkt i omgivningen. Poliser som genomförde ett ingripande 
vid en kritisk händelse fick en förhöjd puls, i genomsnitt 45 slag per minut, under hela händelsen. 
Poliserna behöll sedan en förhöjd puls under resterande arbetspass och hade vid slutet av 
arbetspasset en högre genomsnittspuls än kollegorna som inte genomfört ett ingripande i en 
kritisk händelse. Anderson et al. påtalar att detta är en demonstration av den psykosociala stress 
som poliserna upplevt i samband med ingripandet i den kritiska händelsen. En av anledningarna 
som bidrar till detta beror på att en kritisk händelse i regeln ställer höga krav men att polisen har 
liten kontroll över händelseutvecklingen. 

I en Schweizisk studie av Brand, Gerber, Hartmann, Holsboer-Trachsler och Pühse (2010) 
undersöktes relationen mellan skiftarbete, upplevd stress, sömn och hälsa hos poliser. I studien 
ingick poliser som arbetade med skifttjänstgöring men även poliser som arbetade med flextid. 
Flextid innebär att tjänstgöringen får påbörjas mellan olika tidpunkter på förmiddagen och att 
arbetspasset skall avslutas mellan olika tidpunkter på eftermiddagen eller kvällen. Studiens 
centrala upptäckter utgjordes av att skiftarbete associerades med ökad social stress, ett ökat 
missnöje med arbetet, fler sömnrelaterade problem, försämrad sömnkvalitet och mindre 
användning av primärvården. Anledningen till att poliserna upplevde en ökad social stress var, 
förutom sömn- och hälsorelaterade faktorer, missnöje med arbetsuppgifter samt känslan av ett 
högt ansvarstagande för andras välmående. Detta forskningsresultat strider delvis mot tidigare 
studier som påvisat att skifttjänstgöring skall anses som en anledning till ökad stress. Denna 
studie visade även att arbetsuppgifterna som utförs inom ramen för skifttjänstgöringen orsakade 
stress. Brand et al. (2010) menar att de poliser som arbetar med skifttjänstgöring i regel är 
delaktig i fler kritiska händelser och genomför fler obehagliga arbetsuppgifter vilket påverkar den 
upplevda sociala stressen. Anledningen till att poliser som arbetar med skifttjänstgöring 
rapporterar fler sömnrelaterade problem som till exempel försämrad sömnkvalitet kan bero på en 
exponering av dessa kritiska händelser. Brand et al. menar därför att deras forskningsfynd 
indikerar att det finns ett starkt samband mellan arbetsrelaterad stress, sömnkvalité och upplevd 
hälsa.  

Hälsoproblem inom polisyrket 
Forskning har tydligt påvisat att poliser som grupp generellt har sämre hälsa och är mindre 
vältränade än genomsnittet (Bissett, Bissett & Snell, 2011). Bonneau och Brown (1995) belyser 
även att polisyrket påverkar hälsan och den fysiska konditionen negativt. Andersson, Plecas, och 
Segger (2001) studie visade att endast en mindre del av poliser med längre yrkeserfarenhet 
genomförde fysisk träning som var adekvat för att bibehålla en fysisk kapacitet som var i likhet 
med de inledande kraven. Collingwood (1974) genomförde en undersökning där han jämförde 
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den fysiska konditionen mellan poliser och interner på fängelser. Studien visade att internerna var 
bättre fysiskt tränade, framför allt när det gällde uthållighet. Studiens slutsats var att en 
genomsnittlig polis inte hade den fysiska kapaciteten för att möta den genomsnittliga 
brottslingen. 

Andersson, Plecas och Zutz (2011) undersökte i en studie förekomsten av ländryggproblem hos 
poliser. I studien ingick 21 poliser och majoriteten av dessa hade vid något tillfälle haft problem 
som var associerat med smärta i ländryggen. Ungefär hälften av dessa hade haft det vid något 
enstaka tillfälle, en fjärdedel hade ofta smärta och ungefär en tiondel upplevde ländryggssmärtor 
dagligen. 75 % av poliserna som uppgav att de hade ländryggsproblem uppgav att de inte dragits 
med dessa problem innan de började arbeta som poliser. Ländryggsproblemen medförde ett 
flertal andra komplikationer där den huvudsakliga komplikationen utgjordes av att poliserna fick 
problem med att stå och att sitta under längre perioder. Dessutom påverkades sömnen för hälften 
av poliserna. Studien visade att det fanns ett positivt samband mellan antalet tjänsteår och 
ländryggssmärtor där ett ökat antal tjänsteår i praktiken innebar mer utdragna ländryggsproblem. 
Huvuddelen av poliserna (61 %) ansåg att utrustningsbältet var orsaken till ländryggsproblemen 
medan resterande (39 %) tillskrev att stillasittande polisarbete under en längre period, till 
exempel bilkörning, orsakade ländryggsproblemen. Andersson, Plecas, och Zutz visade i studien 
att förekomsten av ländryggsproblem var något vanligare hos poliser som yrkesgrupp jämfört 
med en generell vuxen population.  

Andersson et al. (2011) menar att detta orsakas utifrån två arbetsrelaterade faktorer, dels fysiska 
faktorer som till exempel ingripanden, bilkörning och utrustningsbälte men även 
livsstilsrelaterade faktorer som associeras till polisyrket. Skiftarbete, stillasittande arbete och en 
försämrad fysisk kondition som uppstår i samband med ökad tjänstålder tros vara några av dessa 
livsstilsrelaterade orsakerna. 

Positiva effekter av fysisk träning 
Det finns mycket forskning och en uppsjö av litteratur som beskriver vilka effekter fysisk träning 
kan ha på den fysiska prestationsförmågan. Fysiologiska effekter av konditionsträning som till 
exempel en ökad syreupptagningsförmåga och en ökning av hjärtats slagvolym är väl 
dokumenterade effekter av konditionsträning (Saltin & Forsberg, 1988). Det finns även 
omfattande litteratur som beskriver effekter av styrketräning där en ökad neuromuskulär 
anpassning och en ökad muskelmassa utgör några av effekterna (Fleck & Kraemer, 2004). 
Intresset kring effekterna av fysisk träning har medfört att forskningen har börjat undersöka hur 
dessa effekter påverkar andra områden än enbart den fysiska prestationsförmågan. 

Falkenberg (1987) granskar i sin översiktsstudie effekten av träningsprogram och introducerar 
även en konceptuell modell som visar relationerna mellan fysisk träning och effekterna som kan 
uppstå. Falkenberg påpekar att träningen kan genomföras individuellt eller att en organisation 
eller ett företag kan låta sina anställda delta i ett träningsprogram. Falkenberg menar att fysisk 
träning har positiva kort- och långsikta effekter och beroende på hur träningen är utformad 
uppstår olika positiva effekter. För individen kan fysisk träning medföra kortsiktiga effekter 
såsom minskade stress symptom, förbättrat mentalt tillstånd som minskad depression och ångest 
samt en ökad kortsiktig produktivitet. Dessutom kan långsiktiga effekter såsom förbättrad mental 
hälsa, ökad stresstålighet och ökad långsiktig produktivitet uppstå. De positiva effekterna som 
uppstår hos individen kommer enligt Falkenberg även att medföra positiva effekter för individens 
arbetsgivare. Modellen tydliggör att ett träningsprogram för anställda kan medföra ytterligare 
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positiva kort- och långsiktiga effekter för arbetsgivaren. De kortsiktiga effekterna som kan uppstå 
är minskade stress symptom, minskad frånvaro från arbetsplatsen de långsiktiga effekterna utgörs 
av ett ökat engagemang och minskad personalomsättning. 

Von Thiele Schwarz och Hasson (2011) undersökte i sin studie hur fysisk träning på arbetstid 
påverkar produktiviteten inom den svenska tandvården. Personalen delades in i tre grupper och 
den första gruppen (FT) genomförde 2,5 timmar fysisk träning på arbetstid, fördelat vid två 
tillfällen. Den andra gruppen fick reducerad arbetstid (RA) med 2,5 timmar och för den tredje 
gruppen (RG) vidtogs ingen förändring utan de utgjorde en referensgrupp. Studien pågick under 
ett års tid och resultatet uppvisar signifikanta skillnader för FT-gruppen när det gäller självskattad 
produktivitet, arbetsförmåga, sjukfrånvaro och antalet sjukdagar. Dessa förändringar kunde inte 
påvisas i någon av de andra två grupperna. Von Thiele Schwarz och Hasson inspekterade även 
förändringar i produktivitet genom att undersöka hur många patienter varje anställd behandlade. 
Alla tre grupper påvisade en förbättrad produktivitet där ökningen var störst hos RA-gruppen, 
näst högst hos RG-gruppen och minst hos FT-gruppen. När utvecklingen i produktiviteten 
undersöktes minskade FT-gruppen sin produktivitet under det första halvåret medan den ökade 
markant under det andra halvåret. För de andra två grupperna skedde en ökning av produktivitet 
under första halvåret medan en försämring påvisades under det sista halvåret. Von Thiele 
Schwarz och Hasson menar att en möjlig tolkning till detta resultat är att en reducerad arbetstid 
kan medföra omedelbara effekter på produktiviteten men att de kan vara kortvariga och inte 
bestående över tid medan effekterna av fysisk träning på arbetstid tar tid att utveckla.  

Gerber, Hartmann, Kellman och Pühse (2010) undersökte i en Schweizisk studie om träning och 
fysisk hälsa kan motverka stress hos poliser och utryckningspersonal. Studien visade att personal 
som i högre utsträckning var utsatt för stress också rapporterade sämre hälsotillstånd, mer 
somatiska (kroppsliga) och psykologiska problem och att de hade en aning högre frånvaro från 
deras arbete. Dessutom visade studien att individer som uppgav att de hade en hög fysisk hälsa 
upplevde mindre stress jämfört med individer med lägre självskattad hälsa. Studien påvisade att 
fysisk träning kan motverka stressrelaterade hälsofaror och att fysisk träning motverkade stress i 
större utsträckning vid en jämförelse med fysisk hälsa. Gerber et al. belyser att en fysisk träning 
med en måttfull intensitet har en speciellt stark potential för att lindra och mildra stress. 

I en amerikansk studie av Belles och Norvell (1993) undersöktes psykologiska och fysiska 
effekter av styrketräning. Poliserna som deltog i studien genomförde under fyra månader ett 
styrketräningsprogram, tre gånger i veckan och 20 minuter per tillfälle. Poliserna som 
genomförde träningsprogrammet påvisade signifikanta fysiska förbättringar och även signifikanta 
psykologiska förbättringar jämfört med kontrollgruppen som inte styrketränade. De poliser som 
tränade fick bättre humör, minskad somatisering3, minskad ångest, depression och fientlighet. 
Styrketräningen medförde även att deltagarna upplevde en ökad arbetstillfredställelse. 

Lagestad (2012) genomförde en studie av poliser och polisstudenter i Norge där betydelsen av 
fysiska färdigheter och arbetskapaciteten i polisyrket undersöktes. I studien genomfördes en 
enkätundersökning med polisstudenter4, samt intervjuer och observationer av polisstudenter och 
poliser. Studien visade att fysiska färdigheter och att fysisk träning hade betydelse för polisyrket 
utifrån tre olika perspektiv. Dels påvisades betydelsen ur ett fysiskt perspektiv där det ansågs 
                                                 
3 En process genom vilken känslor tar sig uttryck i kroppsliga symtom, (Ne.se, 2012).  
4 Polisstudenterna i Norge studerar vid polisutbildningen i tre år. Under hela det andra året deltar studenter i vanligt 
polisarbete, de arbetar med andra ord som poliser, för att under det tredje året slutföra utbildningen. De studenter 
som deltog i denna studie studerade i slutet av det tredje året på polisutbildningen (Lagestad, 2012). 



 

11 
 

viktigt att vara vältränad. Uthållighet och en uthållighetsstyrka ansågs vara de viktigaste fysiska 
egenskaperna för polisyrket. Studiens resultat indikerar att en fysisk förmåga ansågs särskilt 
viktigt i samband med våldsanvändning. Studien visade även att fysisk träning var viktigt ur ett 
hälsoperspektiv. Även om polisstudenterna i huvudsak tränade för att de upplevde att fysiska 
färdigheter var viktiga för polisyrket ansåg polisstudenterna även att fysisk träning var viktig för 
deras hälsa och att träningen förhöjde deras livskvalitet. Studien visade även att fysisk träning 
också var betydelsefullt för att klara av skiftarbete och stillasittande polisarbete.  

Avslutningsvis framkom det även i Lagestads studie att det fanns en betydelse av att vara 
vältränad ur ett psykologiskt perspektiv. Polisstudenterna framhöll att vara vältränad medförde ett 
bättre självförtroende vilket ur deras perspektiv var fördelaktigt för polisyrket. Lagestad menar att 
utifrån ett psykologiskt perspektiv har fysisk träning en positiv effekt eftersom individerna som 
tränar kommer att känna sig bättre utrustade för att klara av fysiska situationer som uppstår i 
yrket.  

Fysisk träning på arbetstid 
Det finns ingen studie som undersökt i vilken omfattning poliser använder ”fystimmen” för att 
bedriva fysisk träning. För de anställda inom Försvarsmakten finns en liknande möjlighet att 
bedriva fysisk träning på arbetstid och Josefsson (2009) undersökte i en studie i vilken 
utsträckning anställda vid Försvarsmakten engagerade sig i fysisk träning. Försvarsmakten har en 
form av träningsplikt på arbetstid för militärt anställda som innebär en obligatorisk träning på 
arbetstid. Det benämnds Försvarsmaktens Fysiska Standard (FMFysS) och utgör en grundnivå för 
en fysisk nivå för alla militärt anställda. Studien visade att strax över hälften av de anställda (60 
%) genomförde fysisk träning på betald arbetstid. Vanligaste skälet till att inte träna på arbetstid 
utgjordes av tidsbrist och svårigheter med att planera in träningen på arbetstid och att träningen 
därför istället förläggs utanför arbetstid. Två orsaker till att de anställda tränade i så hög 
utsträckning på arbetstid tror Josefson berodde på organisationskulturen på arbetsplatsen och 
arbetsgivarens motionsfrämjande insatser som till exempel en god tillgänglighet till bra 
träningsalternativ. 

Vältränade poliser 
Boni (2004) har i en studie undersökt arbetsrelaterade skillnader mellan poliser som är vältränade 
och poliser som är mindre vältränade. Studien indikerade att vältränade poliser visade bättre 
arbetsresultat, var mer engagerade i jobbet, spenderade mindre tid som sjukskriven på grund av 
skador eller sjukdomar, var mer tillfredställda med yrket, var mindre stressade och hade att högre 
välbefinnande. 

Holgersson och Knutsson (2008) undersökte i sin studie polisers individuella prestationer och 
analyserade gemensamma drag mellan de poliser som nådde upp till den högsta prestationsnivån. 
För de individer som uppnådde den högsta nivån var fysisk kondition ett gemensamt drag.  Alla 
individer i den högsta kravnivån hade en god fysisk grundkondition och motionerade 
regelbundet. Ingen av poliserna genomförde i huvudsak styrketräning utan ägnade sin fysiska 
träning på aktiviteter som gav en hög uthållighet. I studien fanns det flera poliser med en hög 
konditionsnivå, men som ändå inte uppnådde den högsta prestationsnivån. Studien påvisade dock 
inget exempel på ett motsatt förhållande, det fanns därigenom ingen polis med en dålig fysisk 
kondition som uppnådde den högsta kravnivån.  
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Tidigare forskning – en kort resumé 
Forskningen visar att polisyrket i huvudsak inte är speciellt fysiskt krävande även om det 
förekommer situationer och händelser där den fysiska förmågan kan vara avgörande för ett 
ingripande som inte påverkar den egna eller allmänhetens säkerhet. Studier har visat att andra 
kompetenser som till exempel integritet anses viktigare än fysisk förmåga för polisyrket. I 
yrkesutövningen utsätts poliser för en psykosocial stress som uppstår bland annat på grund av 
kritiska situationer och på grund av skiftarbete vilket kan medföra konsekvenser som till exempel 
sömnproblem. Dessutom visar forskning att poliser som grupp har sämre hälsa än genomsnittet 
och att polisyrket påverkar hälsan och den fysiska konditionen negativt. Det finns omfattande 
forskning som beskriver hur fysisk träning påverkar den fysiska prestationsförmågan men 
effekterna av fysisk träning har större spridningsområde än så. Forskningen har visat att fysisk 
träning har positiva effekter på både kort och lång sikt, till exempel när det gäller minskade stress 
symtom, ökad stresstålighet, ökad produktivitet och större engagemang i arbetet. Effekterna av 
fysisk träning gynnar därmed både den enskilde individen och dennes arbetsgivare. Det har även i 
vissa studier visats att vältränade poliser uppvisat ett bättre arbetsresultat, haft högre engagemang 
och spenderat mindre tid som sjukskriven. Forskning har dock visat att anställda, trots dessa 
positiva effekter, inte genomför fysisk träning, trots att de får betalt för det. 

Forskningsgenomgången visar att det i detta forskningsfält finns flera kunskapsluckor och att 
många frågor fortfarande är obesvarade. I en av de svenska studierna framgick att alla 
högpresterande poliser var vältränade och motionerade regelbundet (Holgersson & Knutsson, 
2008). Vad beror detta på? Vilken betydelse har fysisk träning för arbetsprestationen? På vilket 
sätt genomför svenska poliser fysisk träning, påverkas utformningen av polisyrkets krav, finns 
det några speciella situationer där det är en fördel att vara vältränad? Det finns många frågor, men 
väldigt lite forskning som kan ge svar. 

Ytterligare forskning kring betydelsen av fysisk träning för polisyrket är därmed intressant 
eftersom det kan bidra med kunskap om vilka effekter fysisk träning kan medföra för svensk 
polis. Som nämnts tidigare återfinns enbart en begränsad mängd svensk polisforskning som 
behandlar relationen mellan idrottsutövning och polisiär yrkesutövning. Av den internationella 
forskningen framgår dock att fysisk träning kan ha en viktig betydelse och medföra många 
positiva effekter för polisyrket. Detta arbete ser jag därför som en viktig del för den svenska 
polisforskningen.  

Utifrån den tidigare forskningen kommer jag därför att inrikta min studie på hur poliser i Sverige 
tänker och resonerar kring fysisk träning och vilka erfarenheter de har av situationer där fysisk 
träning har haft betydelse och har påverkat deras arbetsprestation. Studien kommer därmed att 
fokusera på upplevelser och erfarenheter hos poliser vid ingripandeverksamheten för att bidra 
med en ökad kunskap och skapa en förståelse för vilken betydelse fysisk träning har för svenska 
poliser. 
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SYFTE 
Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om betydelsen av fysisk träning för poliser 
vid ingripandeverksamheten. Studiens specifika syfte är att undersöka uppfattningar och 
erfarenheter hos poliser vid ingripandeverksamheten vad gäller fysisk träning, den fysiska 
träningens betydelse för den polisiära yrkesutövningen och förutsättningar för fysisk träning. 

Frågeställningar 

- Anser poliser vid ingripandeverksamheten att fysisk träning har någon betydelse för deras 
yrkesutövning och har poliserna några erfarenheter av situationer där det haft betydelse? 

- Om poliser vid ingripandeverksamheten genomför fysisk träning, finns det då någon 
koppling mellan deras träning och polisyrkets specifika krav? 

- I vilken omfattning och i vilken utformning genomför poliser vid ingripandeverksamheten 
fysisk träning och vad anser poliserna om fystimmen för att genomföra denna träning? 

- Upplever poliser vid ingripandeverksamheten att det finns faktorer i polisyrket som 
motiverar till eller försvårar genomförande av fysisk träning och i så fall, vilka är dessa 
faktorer? 
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DEFINITION AV VIKTIGA BEGREPP 
Det finns ett antal begrepp som genomgående används i den föreliggande studien och för att 
undvika missförstånd kommer dessa begrepp att definieras i detta avsnitt. Träning definieras 
enligt Schäfer Elinder och Faskunger (2006, s. 13) som ”en målsättning att öka 
prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte”. I den föreliggande studien 
har begreppet dock en vidare innebörd utan krav på en involvering i idrott.  I detta arbete ses 
begreppet träning och fysiskt träning som likvärdigt. I begreppet träning ingår därför inte annan 
form av träning såsom mental träning, avslappning eller liknande som också kan påverka 
prestationsförmågan. Ett närliggande begrepp till träning är motion vilket definieras av Schäfer 
Elinder och Faskunger (2006, s. 13) som  

”en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller 
flera komponenter av fysisk kondition, nämligen aerob kapacitet, muskelstyrka, muskeluthållighet, 
balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning”.  

Begreppen motion och träning är enligt Schäfer Elinder och Faskunger olika begrepp med olika 
innebörder. I denna uppsats ses begreppen träning och motion som synonymt och det som ovan 
definieras som motion ingår därmed även under begreppet träning. 

Fysisk aktivitet definieras i denna uppsats som ”all typ av rörelse som ger ökad 
energiförbrukning” (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Det innebär att vardagliga 
arbetsuppgifter som till exempel att lyfta, eller att gå, utgör en fysisk aktivitet likväl som att 
motion och träning utgör en fysisk aktivitet. Det finns flera polisiära arbetsuppgifter som enligt 
denna definition innebär en fysisk aktivitet, att till exempel bära en berusad person som inte är 
förmögen att gå själv innebär med denna definition en fysisk aktivitet.  

Hälsa är ett intilliggande begrepp som i denna studie utgår från Världshälsoorganisationens 
definition från 1986 ”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett 
positivt koncent som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga” 
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Hälsa är därmed ett ganska brett begrepp och vad hälsa 
innebär kan skilja sig från individ till individ. 

I det föreliggande syftet använts termen poliser vid ingripandeverksamheten och detta begrepp 
bör utvecklas för att undvika eventuella missförstånd. För att beskriva en polis som arbetar vid 
ingripandeverksamheten kan andra termer användas som till exempel ordningspolis eller 
utryckningspolis. Vilken term som används kan bero på vilken enhet en polis tillhör och hur 
denna enhet är organiserad och vad den benämns vid den lokala polismyndigheten. Vid 
Polismyndigheten i Västerbotten Län är utryckningsenheten i Umeå, som nämnts tidigare, 
organiserad under ordningsavdelningen och därför används begreppet ordningspolis frekvent i 
denna studie. I denna studie görs däremot ingen skillnad mellan de ovan nämnda begreppen utan 
det avgörande är att det huvudsakliga arbetet utgörs av ingripandeverksamhet. 
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METOD 
Bell (2000) framhåller att valet av angreppssätt och datainsamlingsmetod bestäms utifrån vilken 
typ av undersökning som genomförs och vilken typ av information som behövs i den aktuella 
studien. Kvale (1997) beskriver att både kvantitativa och kvalitativa metoder är verktyg vars 
användningsområde är beroende av studiens forskningsfråga. Det är därför viktigt att 
angreppssättet och metodvalet motiveras med vetenskapliga argument som talar för att syftet med 
studien kommer att införlivas. Backman (2008) framhåller att det kvalitativa synsättet riktar 
intresset mot individen och att betoningen utgår ifrån hur individen upplever och tolkar den 
omgivande verkligheten. I den föreliggande studien utgjordes syftet av att undersöka 
uppfattningar, erfarenheter och åsikter vilket innebar att individens tolkningar av dennes livsvärld 
var väsentliga för att skapa förståelse. Individens tolkningar av livsvärlden är ingen absolut 
sanning för alla utan den utgör en unik återgivning från den enskilda individen men tolkningen 
har ändå en stor betydelse för att skapa förståelse. För att undersöka hur människor upplever sin 
livsvärld kan en kvalitativ metod vara framgångsrik (Bell, 2000). Detta medförde att det 
kvalitativa angreppssättet var en adekvat utgångspunkt för den föreliggande studien.  

Forskningsprocessen 
Det kvalitativa förhållningssättet innebär enligt Backman (2008) att den traditionella följden i 
forskningsprocessen inte alltid är lämplig utan att sekvensen i vissa fall bör förändras eftersom 
detta förhållningssätt ofta är induktiva och hypotesgenererande. Det innebär att teorier och 
hypoteser formuleras utifrån det insamlade datamaterialet och inte tvärtom som i det deduktiva 
förfarandet som är hypotesprövande. Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika 
formaliserad som den traditionella vilket medför en god flexibilitet och stort utrymme för 
variationer (Backman, 2008). I den föreliggande studien inleddes forskningsprocessen med att en 
forskningsfråga formulerades, därefter valdes en analysenhet ut som avgränsades så att den kunde 
hanteras inom ramen för denna uppsats. En litteraturgranskning genomfördes och parallellt med 
den justerades forskningsfrågan löpande och därefter utvecklades instrumentet (intervjuguiden) 
för datainsamlingen. Efter vissa revideringar av intervjuguiden genomfördes datainsamlingen och 
avslutningsvis genomfördes analys och tolkning av det insamlade materialet.  

Datainsamlingsmetod 
Kvale (1997) beskriver att, vid en kvalitativ datainsamling, kan kunskapsinhämtning ske genom 
en dialog med andra människor vilket kan medföra en förståelse för hur människorna uppfattar 
och tolkar den omgivande verkligheten. En lämplig datainsamlingsmetod för att erhålla denna typ 
av information utgörs enligt Kvale (1997) av intervjun. Kvale beskriver att en 
intervjuundersökning skall vidtas i ett antal stadier vilka till stor del överrensstämmer med den 
kvalitativa forskningsprocess som Backman (2008) redogör för. Kvale beskriver de metodlogiska 
aspekterna mer djuplodat där stadierna planering, intervju och utskrift bör diskuteras ytterligare. 
Vid planeringen bör valet mellan olika intervjuformer övervägas och antalet intervjupersoner 
bestämmas. I intervjustadiet ges riktlinjer för hur en intervjuguide skall utvecklas och Kvale 
(1997) framhåller även riktlinjer för hur intervjuaren bör uppträda vid en intervju för att förbättra 
dynamiken mellan intervjuaren och respondenten och förbättra intervjuns kvalitet. I stadiet 
utskrift beskrivs transkriberingsprocessen och hur denna utskrift kan påverka reliabiliteten och 
validiteten. Dessa olika stadier och deras ingående element kommer att diskuteras ytterligare 
nedan.  
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Det finns flera olika typer av intervjuer där en avgörande skillnad är graden av formalisering och 
strukturering. I vilken utsträckning en intervju skall formaliseras är till stor del beroende på 
studiens syfte och upplägg. Bell (2000)  menar att när en viss information efterfrågas i en studie 
bör det finnas en viss frågestruktur och formalisering av intervjun. Detta minskar risken för att 
felaktig information insamlas, att överflödsinformationen minskar och det ger även en viss 
garanti för att alla intervjuområden behandlas. Datainsamlingen i denna studie utgick därför från 
semi-strukturerade intervjuer då denna intervjuform, förutom ovanstående fördelar, även medför 
en god flexibilitet under själva intervjun men även underlättar analyseringen av den insamlade 
informationen. Konstruktionen av intervjuguiden hade sin utgångspunkt i den tidigare 
forskningen och delades in i sex olika huvudteman, bakgrundsfrågor, motions- och träningsvanor, 
polisyrkets specifika krav, fysisk träning och yrkesutövning, effekter av fysisk träning och övriga 
frågor. Denna indelning ansågs relevant för att kunna besvara de föreliggande frågeställningarna 
men även för att insamla information som en återkoppling kunde ske till i det avslutande 
diskussionsavsnittet. Även om temat bakgrundsfrågor inte besvarar någon frågeställning ansågs 
temat ändå viktigt eftersom faktorer som födelseår, tjänsteår och familjesituation kan påverka hur 
respektive polis värdesätter och prioriterar fysisk träning. 

Kvale (1997) beskriver att varje fråga kan bedömas tematiskt och dynamiskt. Den tematiska 
bedömningen utgår ifrån att frågan relateras till ämnet för intervjun och till de teoretiska 
frågeställningarna som ligger till grund för studien. Den dynamiska bedömningen utgår från en 
bedömning kring hur frågorna bidrar till för att hålla samspelet flytande och stimulera till en 
öppen dialog. Dessa dimensioner beaktades vid konstruktionen av frågorna och av 
intervjuguidens helhet. Studiens frågeställningar bröts ner till intervjufrågor och frågorna delades 
in i olika intervjuteman där avsikten var att varje tema skulle bidra med adekvat information för 
att besvara respektive frågeställning. Därefter anpassades intervjufrågorna och intervjuguiden 
utifrån en dynamisk bedömning i syfte att eftersträva ett bra flöde mellan frågorna och mellan 
intervjuteman. Avslutningsvis genomfördes en pilotintervju varpå vissa revideringar av 
intervjuguiden vidtogs.  

Urval 
Hartman (2004) framhåller att urvalet är av största betydelse i en kvalitativ undersökning och val 
av urvalsstrategi måste övervägas. Orsaken till detta utgörs i regel av det begränsade antalet 
individer som deltar i en kvalitativ studie. Vore antalet individer för högt minskar möjligheten till 
en djupgående analys av intervjumaterialet vilket kan försämra studiens kvalitet. Urvalet måste 
därför vara genomtänkt och Kvale (1997) betonar även vikten av kvalitet framför kvantitet. Kvale 
framhåller att de flesta kvalitativa intervjustudierna innehåller antingen för många eller för få 
respondenter. Kvale framhåller att en studie av detta slag vanligtvis inbegriper 5 – 25 individer 
men att kvaliteten är viktigare än kvantiteten och att många studier skulle ha vunnit på att ha färre 
antal intervjuer. Med utgångspunkt med det ovan nämnda ansågs en tillräcklig svarsmättnad 
uppnådd efter fem intervjuer varför inga ytterligare intervjuer genomfördes. 

I denna studie har ett ändamålsenligt urval använts vilket innebär att individer som innehar den 
eftersöka kunskapen väljs ut för intervjuer. Detta slags urval kräver en viss förkunskap och insikt 
i det område som skall undersökas så att rätt personer kan selekteras. Det ändamålsenliga urvalet 
resulterade i att poliser som arbetar vid ordningsavdelningen i Umeå utgjorde utgångspunkten 
eftersom de besitter kunskaper om det eftersöka området. För att sedan selektera individer som 
skall delta i studien finns det olika urvalsstrategier. I många studier vidtas obundna slumpmässiga 
urval (OSU) för att erhålla ett representativt urval för att möjliggöra till exempel statistiska 
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generaliseringar. Det bör anmärkas att huvuddelen av de anställda på ordningsavdelningen i 
Umeå var polisassistenter utan befälsbefattning eller specialfunktion, som till exempel 
hundförare, och skulle då ett OSU vidtas utifrån alla anställda på ordningsavdelningen riskerade 
utfallet att bli en väldigt homogen grupp. Genom att anpassa urvalsförfarandet utifrån de rådande 
förutsättningarna på ordningsavdelningen i Umeå ökar möjligheterna till att få en bred förståelse 
för vilken upplevd betydelse fysisk träning har för polisyrket. 

En urvalsstrategi som används vid ändamålsenliga urval är principen om maximal variation vilket 
innebär att individer med så olika uppfattningar som möjligt väljs ut för studien (Hartman, 2004). 
Denna urvalsstrategi är enligt Hartman lämplig när studien är inriktad på att få en bred förståelse 
av en viss situation. Genom att välja ut individer med olika uppfattningar erhålls en bättre 
uppfattning om situationen som undersöks jämfört med om individer med likartade uppfattningar 
väljs ut. Det skulle dock vara omöjligt att, inom ramen för denna uppsats, undersöka alla polisers 
uppfattningar inom detta område för att sedan göra ett urval. Principen om maximal variation 
tillämpades, men istället för att utgå ifrån kända uppfattningar så utgjorde olika befattningar 
utgångspunkten för urvalet. Eftersom arbetsuppgifterna, i varje fall till viss del, skiljer sig åt 
mellan befattningar bör ett urval där flera olika befattningar är representerade ge ett bredare 
material. 

Personalen på ordningsavdelningen delades därför in i grupper utifrån deras befattning, 
arbetsledare (yttre befäl och biträdande yttre befäl), hundförare och ordningspoliser. För att välja 
ut fem individer genomfördes ett OSU i de olika grupperna varpå ett yttre befäl, en hundförare 
och tre ordningspoliser valdes ut och tillfrågades om de ville delta i studien. Ytterligare reserver 
valdes även ut i respektive grupp utifall någon person inte hade möjlighet eller intresse av att 
delta i studien. Poliserna som deltog i studien var mellan 29 och 39 år (medelålder 35,8 år) och de 
hade arbetat som poliser mellan tre till elva år (medelvärde 7,6 år) och en av poliserna var kvinna. 
Detta urval medför många fördelar men innebär även många begränsningar, framför allt när det 
gäller möjligheterna till generalisering. Att enbart välja ut en individ från en population medför, 
som fallet är med den arbetsledare och den hundförare som selekterats, bristfälliga möjligheter 
till generalisering. De åsikter som framförts av dessa två individer får därför ses som individuella 
åsikter och inte som en generell åsikt som representerar hela gruppen. 

Intervjuförfarande 
Kvale (1997) belyser att forskningsintervjun är en dialog mellan två personer med ett ömsesidigt 
intresse och kunskapen utvecklas genom ett mänskligt samspel. Det är därför viktigt att 
intervjuaren skapar en bra kontakt och atmosfär så att den intervjuade upplever att den kan tala 
fritt om upplevelser och känslor. Kvale (1997) menar även att det råder en maktsymmetri vid 
intervjun eftersom det är intervjuaren som styr händelseutvecklingen och definierar situationen. 
Det blir därigenom viktigt att planera varje intervjutillfälle för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar till öppenhet och kunskapsutbyte. För att skapa dessa förutsättningar bestämdes 
intervjuplatsen i samråd med respektive respondent. En lugn och ostörd miljö eftersträvades och 
vid intervjuerna deltog endast jag som intervjuare och intervjupersonen. 

Innan intervjun påbörjades informerades respondenten om syftet med studien och om de 
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet föreskriver (Hermerén, 2011). Därefter 
inhämtades samtyckte till att hela intervjun spelades in på ett digitalt inspelningsmedium. Under 
intervjun utgick jag från intervjuguiden men jag valde vid några tillfällen att göra avsteg från 
ordningen på frågorna i intervjuguiden. Min avsikt var att låta intervjupersonerna få berätta utan 
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att bli avbrutna även om det visade sig att de råkade svara på en fråga som enligt intervjuguiden 
skulle komma senare, detta för att förbättra intervjuns dynamik och kvalitet. Intervjuguiden 
utgjorde då en bra kontrollfunktion så att alla områden berördes och att jag efter ett sådant avsteg 
kunde komma tillbaka på rätt kurs igen. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö utan några 
störande moment, förutom i ett fall, där ett barn var närvarande vilket kan ha lett till att det blev 
svårare för intervjupersonen att koncentrera sig på själva intervjun. Detta intervjuförfarande är 
inte optimalt och påverkar förmodligen kvaliteten negativt men genom att ta några pausar under 
själva intervjun kunde den genomföras. Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades 
dessa. Kvale (1997) redogör för att transkribering innebär en transformering, att ändra något från 
en form till en annan och resultatet av en transkriberingen, nämligen utskriften, utgör 
översättningen från ett språk till ett annat. Transkriberingen kan ske på flera olika sätt och 
utskriften kan se annorlunda ut beroende på om talspråket översätts till skriftspråk eller ej. I den 
transkriberingen som vidtogs eftersträvades en ordagrann översättning av det inspelade 
intervjumaterialet för att minimera förvrängning av intervjuns innehåll.  

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet föreskriver vissa forskningsetiska principer som bland annat innebär informerat 
samtyckte, konfidentialitet och anonymitet (Hermerén, 2011). Informerat samtyckte innebär att 
undersökningspersonen informeras om undersökningens generella syfte, vilka fördelar och risker 
ett deltagande i studien kan innebära, att deltagande är frivilligt och att personen har rätt att när 
som helst dra sig ur (Kvale, 1997). Något skriftligt avtal upprättades inte utan ett muntligt avtal 
ansågs tillräckligt och i det muntliga avtalet gjordes en överkommelse om forskarens rätt att 
publicera intervjumaterialet och respondentens rätt att ta del av den färdiga rapporten. 
Konfidentialitet innebär att information som identifierar undersökningspersonerna inte kommer 
att redovisas i studien och om det blir aktuellt att sådan information kan komma att publiceras 
skall ett godkännande inhämtas. Dessutom medför konfidentialiteten ett skydd mot att obehöriga 
tar del av datamaterialet (Kvale, 1997). Anonymitet inbegriper ett skydd mot att vissa 
datauppgifter kan spåras till en viss individ. Det innebär en avidentifiering så att ingen uppgift 
kan kombineras med en viss individ. Vid studien spelades inte några personuppgifter in för att 
bibehålla anonymiteten. 

Analysmetod 
Vid analyseringen i en intervjustudie finns det ett flertal analysmetoder att utgå från. Utmaningen 
vid en analys i en kvalitativ studie är enligt Fejes och Thornberg (2009) att skapa mening ur en 
stor mängd data. Patton (2002) menar dessutom att det vid analysen handlar om att särskilja det 
triviala från det meningsfulla och identifiera väsentliga mönster. Kvale (1997) menar att det inte 
finns någon generell analysmetod som lämpar sig bäst för alla studier utan analysens viktigaste 
beståndsdel utgörs av forskaren själv. Detta innebär att forskaren måste välja ut en eller flera 
analysmetoder som medför en adekvat analys och som medger en rättvis representation av det 
insamlade data materialet. 

Analysen av det insamlade datamaterialet har gjorts i enlighet med den analysprocess som Kvale 
(1997) redogör för. För att möjliggöra en adekvat och rättvis analys har det insamlade 
datamaterialet strukturerats genom en transkribering. Därefter vidtogs det som Kvale beskriver 
som klarläggning vilket innebär att överflödigt materialet som upprepningar elimineras och att 
det väsentliga skiljs från det oväsentliga. Den fortsatta analysen utgjordes av det som Kvale 
benämner som en ad hoc metod. Enligt Kvale innebär ad hoc metoden att ingen standardmetod 
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används för hela analysen av intervjumaterialet utan istället kan forskaren fritt tillämpa olika 
tekniker. Efter att klarläggningen var genomförd gicks intervjumaterialet igenom för att 
identifiera centrala teman och dessa växte fram parallellt med att analysen. Efter att teman 
utvecklades sorterades det väsentliga datamaterialet in under respektive vilket är en metod som 
Kvale benämner meningskategorisering. För att göra materialet hanterbart för en rättvis 
återgivning användes därefter det Kvale kallar meningskoncentrering vilket innebär att en utsaga 
förkortas till dess väsentliga innebörd. Detta analysförfarande innebar att olika mönster kunde 
identifieras men även att olika nyanser kunde urskiljas. 

Förförståelse 
För att skapa en förståelse av intervjuerna behövs en tolkning av intervjumaterialet. 
Intervjupersonernas berättelser blir dessutom meningsfulla vid tolkningen då berättelsernas 
innebörd och betydelse framträder. Enligt Hartman (2004) så krävs det redan från början en 
kunskap för att kunna genomföra denna tolkning. Denna kunskap, som en forskare besitter sedan 
tidigare och använder sig av vid tolkningen kallas inom hermeneutiken för förförståelse. 
Förförståelsen inbegriper flera komponenter som språk, begrepp, trosföreställningar och 
personliga erfarenheter. Dessa komponenter påverkar hur individen strukturerar omvärlden och 
företeelser i omgivningen. Sohlberg och Sohlberg (2009) framhåller även att förförståelsen blir 
en ofrånkomlig utgångspunkt för tolkning av omvärlden eftersom människor förstår världen 
utifrån subjektiva livsbetingelser och perspektiv. 

Min egen förförståelse har betydelse för hur jag uppfattar och tolkar min livsvärld vilket även får 
betydelse för hur jag uppfattar och tolkar andra människors livsvärld. Förförståelsen medför att 
det objektiva förhållningssättet påverkas och utfallet av tolkningen kan bli annorlunda beroende 
på vem som tolkar intervjumaterialet. Eftersom jag själv är polis och idrottsvetare har jag en 
tämligen stor förförståelse för det område som studeras. Min förförståelse innebär vissa fördelar 
eftersom en ingående kunskap om till exempel lagstiftning och den lokala poliskulturen skapar en 
förståelse för hur lagstiftningen tillämpas i praktiken, hur arbetsuppgifterna utförs och 
omfattningen av våldsanvändning. Min förförståelse inbegriper även insikter i språkbruket och i 
jargongen som finns inom polisyrket vilket medför en ökad dynamik vid intervjuernas 
genomförande. Detta eftersom jag har insikt i terminologin, är bekant med förkortningar och 
förstår innehållet i vissa arbetsuppgifter. Därmed slipper jag ställa uppföljningsfrågor för att ta 
reda på denna information utan kan istället fokusera på det området som faktiskt skall studeras. 
Den förförståelse jag besitter är även positiv utifrån ett idrottspedagogiskt avseende eftersom jag 
har en förståelse kring fysisk aktivitet, idrottsliga fenomen och begreppet hälsa. Det innebär att 
jag kanske kan förstå hur idrottsliga processer påverkar poliserna även om de inte inser det själva. 

Min förförståelse inom området kan även innebära negativa aspekter. Min egen uppfattning om 
hur en arbetsuppgift utförs och hur fysiskt krävande jag anser att det är kan påverka hur jag tolkar 
andra människors svar i samband med intervjuerna och även under analysen. Det kan medföra att 
jag inte ställer tillräckligt med uppföljningsfrågor eftersom jag själv har erfarenhet av hur till 
exempel en arbetsuppgift utförs och hur pass fysiskt krävande den är. Det kan därmed innebära 
att jag utgår från min egen erfarenhet och mina egna uppfattningar och inte respondenternas. För 
att förhindra att förförståelse påverkar studien negativt har jag eftersträvat att ställa följdfrågor 
där intervjupersonerna får förtydliga och klargöra innebörden av deras utsagor. 
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Generaliserbarhet 
Enligt Backman (2008) innebär en generalisering att resultatet av forskningen och de slutsatser 
som kan dras är giltiga för en hel population av personer. Det innebär att det forskningsresultat 
som urvalet bidrar till kan överföras och sägas vara sant även för andra individer. Kvale (1997) 
redogör för att det finns flera olika former av generalisering bland annat statistisk- och analytisk 
generalisering. Den statistiska generaliseringen kräver ett slumpmässigt urval från en population 
den kräver dessutom att en inte helt obetydande mängd individer deltar i studien. Den statistiska 
generaliseringen är därmed inte möjlig i denna studie på grund av urvalets utformning och de 
begränsningar det innebär. Den analytiska generaliseringen innebär att en välöverlagd bedömning 
används för att undersöka i vilken utsträckning forskningsresultaten kan ge vägledning för 
utfallet i en annan situation. För att möjliggöra en generalisering analyseras skillnader och 
likheter mellan den studerade situationen och de situationer som generaliseringen skall tillämpas 
på. Denna form av generalisering kan till viss del vara användbar för de forskningsresultat som 
denna studie presenterar. Vid en analysering av skillnader och likheter mellan 
uttryckningsenheten i Umeå och andra utryckningsenheter finns det därmed vissa möjligheter att 
göra generaliseringar. Till exempel, om uttryckningsenheten i Umeå skulle jämföras med en 
annan utryckningsenhet i Sverige och det förekommer mycket likheter finns det vissa möjligheter 
att generalisera det resultat som denna studie redovisar. 

Möjligheterna till generalisering är dock begränsade framför allt med tanke på urvalets 
utformning och numerär. Som påpekats tidigare är det även riskfyllt att generalisera resultaten 
från de olika urvalsgrupperna, till exempel arbetsledare och hundförare, och låta dessa vara 
representativa för hela deras grupp. Dessa åsikter bör ses som individuella och kan inte anses 
vara representativa för hela gruppen men däremot är varje individs utsaga viktig för att öka 
kunskapen i detta forskningsområde. Det är dock till viss del möjligt att generalisera svaret från 
hela urvalet och låta detta vara representativt för utryckningsenheten i Umeå. 

Validitet och reliabilitet 
Validitet beskriver hur väl ett instrument mäter det som den är avsedd att mäta. Är reliabiliteten i 
ett instrument lågt blir även validiteten låg men även om reliabiliteten är hög behöver inte 
validiteten nödvändigtvis bli hög (Bell, 2000). En hög validitet är väldigt viktig för studien 
eftersom om man inte mäter rätt saker, oavsett hur tillförlitlig varje mätning är, kommer studiens 
frågeställningar inte kunna bli besvarade. Genom att skapa en intervjuguide och genomföra en 
pilotintervju och därefter revidera intervjuguiden förstärks studiens validitet. Detta genom att 
feedback från pilotstudien medför att intervjuguiden kan korrigeras förbättras så att frågor som 
inte känns relevanta kan justeras innan de faktiska intervjuerna. Genom att dessutom använda 
semi-strukturerade intervjuer och en intervjuguide med olika intervjuteman ökar sannolikheten 
att alla områden behandlas och att det som skall mätas även blir mätt.  

Kvale (1997) framhåller att validiteten vid en intervjustudie inte är något som kontrolleras i 
efterhand utan att det innebär en kvalitetskontroll som sker parallellt med studiens fortlöpande. 
Kvale menar därutöver att validiteten är beroende av den hantverksskicklighet som uppstår i takt 
med studiens fortskridande och genom en ständig kontroll och ifrågasättande samt teoretisering 
av området som undersöks. Förutom ett väl utvecklat instrument för datainsamling blir även en 
kontinuerlig kontroll viktig för att bibehålla en hög validitet. Genom att tillämpa en kritisk syn i 
studien och en hög medvetenhet om hur förförståelsen påverkar tolkningen och analyseringen 
kan validiteten i studien bevaras och förbättras. Genom att förstå och tydliggöra min egen 
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förförståelse för forskningsområdet och dessutom kontrollera utsagor från intervjupersonerna 
med hjälp av uppföljningsfrågor har validiteten kontinuerligt beaktats i studien. 

Reliabiliteten innebär tillförlitligheten i ett instrument och är ett mått på hur väl ett instrument ger 
samma resultat vid flera separata tillfällen (Bell, 2000). Reliabiliteten blir därmed väldigt 
betydelsefull vid en intervjustudie eftersom denna typ av datainsamling är dynamisk och 
föränderlig på ett sätt som en enkätundersökning aldrig blir. Forskaren är avgörande för studiens 
reliabilitet eftersom det är forskaren som styr intervjun. Skiljer sig frågeutformningen och 
begreppsanvändningen mellan intervjuerna kommer reliabiliteten att minska eftersom att 
”instrumentet” ser olika ut för varje datainsamlingstillfälle. Intervjuguiden som användes vid 
intervjuerna ökar därmed studiens reliabilitet eftersom den tillser att frågor alla intervjuområden 
täcks och att frågekonstruktionen överensstämmer och att samma begrepp används vid alla 
intervjusituationer. Reliabiliteten förstärks även vid transkriberingen genom att jag själv har 
transkriberat alla intervjuer. Skulle transkriberingen utförts av flera olika individer finns det risk 
intervjuerna skrivs ut olika varpå skillnader i materialet kan uppstå och (Kvale, 1997). 
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RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas det resultat som framkommit av intervjuerna. Resultatet är indelat i åtta 
olika avsnitt vilka framkom vid analysen av intervjuerna. De olika avsnitten är baserade på 
studiens syfte och frågeställningar. 

Upplevda fysiska krav i polisiära situationer 
Poliserna som deltog i studien ansåg att polisyrket kan vara både fysiskt och mentalt krävande. I 
allmänhet sågs den vardagliga verksamheten inte som speciellt fysiskt krävande men att det 
förekommer situationer som kan vara väldigt jobbigt både ur ett fysiskt och mentalt perspektiv. 
De mer vardagliga situationer som ansågs fysiskt krävande utgjordes i regel av kortare men mer 
intensiva händelser som till exempel att lyfta och bära människor som omhändertas på grund av 
berusning eller liknande. Alla poliserna berättade om att de hade erfarenheter av situationer som 
de upplevt som fysiskt krävande. 

Därutöver berättade poliserna att det förekommer mer extrema situationer som ställer betydligt 
högre fysiska krav vid deras yrkesutövning som till exempel eftersök av försvunna personer, 
våldsamma situationer, ”brottningsmatcher”, att springa efter personer som flyr eller spårning 
med hund. Ordningspolis A berättade att som polis kan man i viss utsträckning välja hur fysiskt 
krävande polisyrket är eftersom det finns ett val där man som polis kan välja att springa efter eller 
stanna, att gå i clinch eller avvakta, att lyfta någon själv eller tillkalla ytterligare personal. 
Ordningspolis A belyste även det förekommer situationer där valmöjligheten saknades och att 
man inte kunde välja belastning. Ordningspolis A hade varit med om en sådan händelse och 
berättade  

”då blev jag ensam med han och jag fick suga tag i han och han skalla mig och slog mig och det är 
ju ett sådant läge där man liksom kanske önskat att man varit större och starkare. Eeh, jag kunde ju 
naturligtvis ha valt att släppa han och låtit han springa vidare men man vill ju göra sitt jobb”.  

Ordningspolis A berättade även hur fysiskt jobbigt en brottningsmatch var ”då var jag så svettig 
så att det droppade från håret alltså, för att jag fick slita så hårt…”. Ordningspolis C berättade 
om hur det var att spåra efter tre stycken interner som flytt från en anstalt tillsammans med en 
hundförare 

”Jag hade full mundering och så var det blötsnö och vi skulle ut och springa, det var jättejobbigt … 
och då var jag ändå hyfsad tränad trots det så trodde jag att jag skulle tvärdö”. 

Poliserna ansåg att hundförartjänsten var mer fysiskt krävande än en tjänst som ordningspolis 
vilket också överensstämde med hundförarens erfarenhet. Hundföraren ansåg att tjänsten kunde 
vara väldigt krävande och ansåg även att en hundförare borde vara lite bättre tränad än en vanlig 
ordningspolis.  

Alla poliserna ansåg att polisyrket till stor del innehöll mycket stillasittande och de uppskattade 
att en vanlig arbetsdag bestod av mellan 3 till 6 timmar av stillasittande då de antingen åkte runt i 
radiobilen eller avrapporterade. Poliserna ansåg även att utrustningen var betungande och fysiskt 
krävande att bära. Ordningspolis B svarade på frågan om polisyrket var fysiskt krävande att  

”vi bär ju ändå på rätt mycket utrustning, det är väl det som är krävande … sen är ju som 
arbetsuppgifterna i sig, tycker jag, inte speciellt krävande, alltså, vi åker ju, vi åker ju mest bil” 

 och det yttre befälet berättade att  

”Sen å bära utrustningen, det är väl den del som är fysiskt ansträngande med bälte och väst och 
jacka och all sån utrustning som väger en del, det ser jag väl att det kräver litegrann”. 
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En del ansåg även att polisyrket kunde vara fysiskt krävande på grund av att ibland fanns 
arbetsuppgifter som pågick över en längre tid och möjligheterna till rast och vila var begränsade. 
Det yttre befälet hade till exempel varit med om långvariga fotbollskommenderingar och andra 
förekommande händelser var eftersök av försvunna personer. Ordningspolis B berättade om hur 
ett eftersök kunde vara ”… ett helt arbetspass ska du gå omkring i skogen, hem och sova och sen 
tillbaks, det kan sträcka sig en vecka eller sånt”. 

Upplevda mentala krav i polisiära situationer 
Poliserna beskrev även att polisyrket kunde vara mentalt krävande utifrån flera olika 
dimensioner. Att exponeras inför trafikolyckor, dödsfall och att använda skjutvapen var några av 
de händelser som ansågs vara mer mentalt belastande. Det yttre befälet berättade om ett 
ingripande där han trodde att han skulle behöva skjuta en person och sa  

”det var ingen fysisk ansträngning, jag låg och rikta [tjänstevapnet] mot en människa uppe på en 
balkong men den mentala påfrestningen gjorde att kroppens reserver tog slut fysiskt också”. 

Att träffa jobbiga människor sågs också som mentalt krävande och det kunde utgöras av att bli 
kallad nedvärderande tillmälen eller bli hotad i arbetet. Ordningspolis B belyste hur det kan vara 
med ”Stå och träffa många fulla människor, det är, blir man rätt mentalt trött av efter ett tag…”. 
Ordningspolis B upplevde att det tog mycket mental energi och att det byggdes upp stress när han 
träffade många människor som hade åsikter om polisen eller om de var berusade vilket var 
vanligt vid krogkvällar eller vid kommenderingar som till exempel brännbollsyran. Detta var en 
uppfattning som även delades av huvuddelen av resterande poliser. 

En del av poliserna ansåg att vetskapen om att de skulle utföra en fysiskt krävande uppgift kunde 
medföra en mental ansträngning. Att känna att man var mindre tränad och bli beordrad till ett 
jobb som man visste skulle vara mer fysiskt krävande kunde så tvivel huruvida man skulle klara 
uppgiften eller ej. Det kunde likväl vara betryggande att känna att man på grund av sin fysiska 
status inte skulle ha något problem att lösa uppgiften.  Ordningspolis A berättade att  

”det var ju nån snubbe med vapen och vi skulle smyga med MP55:or och sådära, och typ, jag fick 
klättra upp för någon slänt där å kasa runt i snön och sådär och sådana gånger är det bra att veta 
att det här kommer inte bli jobbigt även om det drar ut på tiden”. 

Polisernas upplevda hälsa 
Alla poliserna i studien berättade om att de upplevt att deras hälsa hade försämrats under tiden 
som de arbetat som poliser. Det vanligaste förekommande hälsoproblemet utgjordes av 
ländryggssmärtor vilket alla poliser hade upplevt. Omfattningen på problemen med längdryggen 
varierade där vissa poliser upplevde mindre problem medan en av ordningspoliserna hade varit 
tvungen att sjukskriva sig på grund av ryggproblemen. Ryggproblemet medförde även att polisen 
i fråga blev tvungen att anpassa sitt rörelsemönster och tänka till vid ingripanden för att undvika 
smärta. Poliserna delade uppfattningen att ryggproblem var ett utbrett hälsoproblem på 
utryckningsenheten i Umeå där även poliser som endast hade ett fåtal år i tjänst hade fått dessa 
problem. Poliserna ansåg att orsaken till problem i huvudsak berodde på stillasittande arbete, 
utrustningens utformning och dålig ergonomi. Ordningspolis C beskrev hur det kan vara  

”utrustningen är i sig ganska stor vilket gör att när du sätter dig i en bil till exempel, som vi 
tillbringar stor del av vår tid, så trycker det mot bälteshållare vilket i sin tur trycker på höften”.  

                                                 
5 MP5 är ett förstärkningsvapen som används av Polisen.  
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Yttre befälet beskrev omfattningen av dessa problem med  

”Det är extremt många som får problem med ländryggen, alla går ju omkring med dom här 
benhölstrena för att dom har problem, för att det blir för tungt runt höfterna…”. 

Hundföraren upplevde dock en viss förbättring med ryggproblemen sedan han börjat arbeta som 
hundförare. Han trodde att orsakerna kunde bero på att han då inte blev lika stillasittande utan 
rörde på sig med jämna mellanrum för att rasta hunden. Det yttre befälet uppgav även att 
arbetstiderna och nattarbete under en längre tid påverkade hans sömn och att han hade svårare att 
sova efter att ha jobbat nattpass. Hundföraren hade upplevt liknande följder av att jobba 
skiftarbete och berättade att han kände sig sliten och att han brukade ta en vilodag efter att han 
hade jobbat några nätter i följd för att vila upp sig. 

Polisernas träning och deras tankar kring träning 
Vilken typ av träning och i vilken omfattning poliserna genomförde fysisk träning skiljde sig 
mycket åt. För ordningspolis A och yttre befälet bestod träningen till största del av 
bålstabilitetsträning och någon form av konditionsträning. Både ordningspolis A och det yttre 
befälet hade ryggproblem och använde fysisk träning som rehabilitering i syfte att reducera 
ryggproblemen. Ordningspolis A genomförde raska promenader flera gånger i veckan och 
cykelintervaller ungefär två gånger i veckan medan yttre befälet spelade innebandy ungefär en 
gång i veckan. Ordningspolis B tränade styrketräning ungefär fyra gånger i veckan och simmade 
till och från. Ordningspolis C berättade att han tränade väldigt lite numera men att det blev 
innebandy på jobbet någon då och då. Hundföraren promenerade eller sprang minst en timme 
med sin hund varje dag, cyklade med hunden ungefär tre gånger i veckan och tränade utöver det 
kampsport ungefär en gång i veckan och yoga till och från. Ordningspolis A och B berättade 
under intervjuerna att de önskade att träna mer konditionsträning som till exempel löpträning men 
på grund av skador begränsades deras möjligheter till träning. 

Alla poliserna ansåg att fysisk träning var viktigt och att en bra fysisk förmåga var viktig för 
yrkesutövningen men att det inte var avgörande för att klara av det. Ordningspolis C beskrev det 
som ”det förutsätter inte att du är jättebra tränad för att va polis men det är klart att det 
underlättar”. Den generella uppfattning hos poliserna var att som polis bör man vara 
normaltränad men lite bättre tränad när det gäller just mage och rygg. Den fysiska förmågan var 
viktig men andra kunskaper och kompetenser som sociala förmågor och juridiska kunskaper 
ansågs vara viktigare. Det yttre befälet ansåg att den fysiska förmågan var underordnad den 
kommunikativa men framhöll även att ”… i yttre tjänst, då äre viktigt att kunna agera och orka 
va fysisk, ja men annars funkar det inte”. 

Poliserna hade haft perioder i livet där de tränat mer eller mindre och alla upplevde att polisyrket 
var enklare och lättsammare under de perioder i livet där de genomfört mer fysisk träning. 
Ordningspolis A tänkte tillbaka på 2008 och berättade ”när jag var där i mitt livs form så märke 
jag hur mycket lättare det var… så att, jaa, de här tonåringarna, när det sprang iväg så klara jag 
av att hålla jämna steg”. Ordningspolis B hade på senare tid börja träna mer och upplevde då att 
alla hans ryggproblem försvann och när det gällde polisyrket upplevde han att  

”Ja, allt är ju lättare. Allt, jag menar, det är inte jobbigt att sitta och avrapportera, det är inte 
jobbigt att bära på grejerna, det är inte jobbigt att sitta i bilen heller. Allt känns mycket enklare, 
man orkar ju mer och bättre”. 
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Faktorer som inverkar på polisernas träning 

Faktorer som motiverar till träning 
Motiven till att poliserna genomförde den träning de gjorde skiljde sig också väldigt mycket åt 
även om det fanns vissa liknande motiv. Gemensamt för alla var motivet att kunna förbygga 
förslitningsskador som ryggproblem genom bålstabilitetsträning. Denna träning ansåg alla poliser 
var väldigt viktig för att inte få framtida problem av att bära utrustningen och det stillasittande 
arbetet. Det yttre befälet berättade att ”Jag har ju problem när jag sitter i bilen så jag måste bli 
bättre i ryggen annars tror jag inte det kommer att funka i längden”. Träningen ansågs viktig för 
individens hållbarhet i längden för att klara av den belastning utrustningen medförde men även 
andra yrkesrelaterade faktorer som skiftarbetet. Därutöver ansåg poliserna att träning var roligt 
och bidrog till välmående och deras hälsa. 

Vissa av poliserna hade också som motiv att träna för att bli bättre på akuta ingripanden kopplade 
till deras yrke. Hundföraren berättade att  

”jag vet att jag har varit på många jobb där jag har spårat och blivit väldigt, väldigt trött och då 
har jag känt att, nä, nu måste jag, jag måste få bättre kondition och då har jag valt medvetet ibland 
att träna mer intervaller och köra backträning…”.  

För att lyckas med arbetsuppgifter ansåg han sig behöva kondition så att han inte utgjorde en 
belastning för hunden och därför prioriterades konditionsträning. Hundföraren såg även vinster 
med att träna kampsport eftersom det medförde att han kunde hantera våldsamma situationer 
bättre vilket även ordningspolis C belyste. Ordningspolis B berättade att han tränade mycket 
funktionell styrketräning eftersom han ansåg att styrketräning i maskiner med stela rörelser inte 
överensstämde med de arbetsuppgifter han utförde. Han såg även styrketräning som en klar 
fördel i samband med situationer där våldsanvändning var aktuellt. Ordningspolis A ville träna 
mer löpträning för att bli mer explosiv och bättre på att springa efter människor som flyr. Det 
yttre befälet motiverades av att träna eftersom han ansåg att den fysiska kapaciteten påverkade 
den mentala kapaciteten och genom att träna fysiskt upplevde han att fick bättre mental kapacitet 
och kunde bibehålla en mental skärpa även under fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. 

En betydande drivkraft för ordningspolis A och B var även att de var intresserade av andra 
tjänster inom polisen ställde högre fysiska krav än deras nuvarande tjänst. Ordningspolis B hade 
som mål att söka till Nationella Insatsstyrkan och menade att ”det är ju som ett mål för mig vad 
jag vill göra med träningen och det styr ju mig väldigt mycket nu, att jag orkar träna fast jag 
kanske inte vill alla gånger”. Ordningspolis A berättade om motivationen som uppstod på grund 
av en intressant tjänst som ställde högre fysiska krav med ”det var min kraftigaste drivkraft där 
alltså, jag tränade slaviskt, stenhårt”. 

Ordningspolis B och hundföraren ansåg att kollegorna hade en viss betydelse för deras träning. 
Ordningspolis B blev inspirerade av andra kollegor och rycktes med och motiverades till träning 
för att hålla samma fysiska standard som vissa av kollegorna. Hundföraren berättade att många i 
hundförargruppen tränade mycket och att det skapade en positiv spiral och att de peppade 
varandra till träning. Hundföraren och ordningspolis B var även de som tränade mest med sina 
kollegor på fritiden. De övriga upplevde att kollegorna hade större betydelse för deras träning när 
utryckningsenheten var organiserade i turlag och inte tillämpade periodplanering. 

Faktorer som begränsar träning 
Poliserna angav flera olika faktorer som begränsade deras möjligheter till fysisk träning. 
Ordningspolis C och det yttre befälet angav att familjelivet var den största anledningen till att de 
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inte tränade så mycket som de ville utan de prioriterade familj och barn före fysisk träning. Tre 
av poliserna ansåg att skiftarbetet begränsade möjligheterna till fysisk träning. Hundföraren och 
yttre befälet kunde känna sig slitna efter att ha jobbat nattpass medan ordningspolis C tyckte det 
var svårt att delta i organiserad träning som fotboll eftersom skiftarbetet medförde att han 
missade många träningar. 

Ordningspolis A, C och det yttre befälet ansåg att periodplaneringen försvårade möjligheterna att 
genomföra gemensam träning på arbetsplatsen eftersom denna typ av personalorganisering 
försvårade den naturliga kommunikation som tidigare funnits vid turlag. De upplevde att det var 
svårare att veta vilka man skulle jobba med i framtida arbetspass och därmed svårare att styra upp 
någon gemensam träning. Ordningspolis C beskrev hur det fungerade med träningen när turlagen 
fanns och sa ”Det var mycket enklare då, då körde man ju oftast tillsammans i turlagena så att 
mycket av träningen har försvunnit med att man tog bort turlagen”.  

Ordningspolis A och C tyckte inte om IKSU som träningsfacilitet eftersom de ansåg att 
anläggningen var allt för överbefolkad och ordningspolis C ansåg även att IKSU:s placering 
försämrade möjligheterna för honom att träna eftersom det innebar en relativt stor omväg. De 
träningsmöjligheter som fanns på arbetsplatsen motiverade inte heller till träning enligt de flesta 
poliserna utan det ansågs förfallet och trångbott med gammal utrustning. Ordningspolis A tyckte 
att gymmet var tillräckligt men uttryckte istället en brist på kunskap om styrketräning och av den 
anledningen försämrades motivationen till styrketräning. 

Ingen av poliserna tyckte att polismyndigheten hade någon större betydelse eller motiverade till 
deras träning. Möjligheterna att träna på IKSU sågs som en väldigt bra förmån men vissa av 
poliserna saknade motkrav och önskade att polismyndigheten skulle antingen införde fyskrav för 
personal i yttre tjänst, organisera någon form av gruppträning, genomföra hälsokontroller eller 
anställde kunnig personal för att motivera personalen till träning. Ordningspolis B tyckte att  

”det är ganska motsägelsefullt egentligen att man har fyskrav för att komma in på polis men sen 
har du ingenting överhuvudtaget… på ett sätt måste du klara det här för att bli polis men för att 
vara polis behöver du inte klara nånting”  

och när det gällde fyskrav ansåg han att ”Jag tror det skulle motivera den stora massan… på nått 
sätt tycker jag de borde ha nån form av fyskrav”. 

Upplevda mentala effekter av träning 
Poliserna upplevde att den fysiska träningen även medförde flera positiva kort- och långsiktiga 
mentala effekter. De flesta poliser som tränade före ett arbetspass upplevde att de blev piggare 
under arbetspasset och att även deras bemötande blev bättre under själva arbetspasset. Flera av 
poliserna upplevde även att fysisk träning kunde frigöra uppbyggd stress efter jobbiga arbetspass 
eller utgöra en terapi efter att de upplevt en traumatisk händelse. Ordningspolis C hade tidigare 
cyklat mycket till och från jobbet och upplevde att ”… det är ett väldigt bra sätt att mentalt 
slappna av… så här ett klassiskt uttryck, det rensar hjärnan och det stämmer nog ganska bra”. 
Hundföraren beskrev liknande upplevelser och berättade att  

”Bara av att träna och vara ute och röra på sig så får man ut mycket, kanske känslor som ligger 
och lagrar” och ”det känns som man får ut stress som ligger och lagrar i kroppen, så jag tycker 
man får ett helt annat lugn sen”.  

Ordningspolis B tyckte att ”När jag får träna är det som mycket av, som, men uppdämd stress 
eller vad man ska säga, försvinner”. 
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Poliserna upplevde även att fysisk träning medförde en del långsiktiga mentala effekter. Bland 
annat tyckte vissa av poliserna att träning bidrog till ett bättre allmäntillstånd och ökad 
välmående och att det i förlängningen påverkade deras yrkesutövning positivt. Hundföraren 
beskrev det med  

”om jag tränar mycket och känner att kroppen mår bra tycker jag oftast att jag blir lite gladare som 
person också och det tycker jag kan vara till stor hjälp när man jobbar och träffar människor som 
kanske inte alltid bemöter en så bra så kan jag ha bättre tålamod”.  

Dessutom upplevde flera av poliserna att den fysiska kapaciteten hade en stor betydelse för den 
mentala kapaciteten. Det yttre befälet beskrev det som  

”Ju bättre kondition och ju mer välmående du är, desto, det avspeglar sig mentalt hur man orkar 
handskas med människor och liknande, vilket tålamod du har i situationerna än dom fåtal, så att 
säga, fysiska våldsituationer där du använder fysisk kraft för att betvinga nån”.  

Ordningspolis C tyckte att det var viktigt med konditionsträning, inte bara för att orka med de 
fysiska kraven utan även för att orka hålla huvudet klart. Han hade även upplevt att polisyrket 
kunde innebära mycket och långvarig avrapportering vilket var mentalt krävande. Han upplevde 
att en bra tränad person var mer klartänkt och kunde bibehålla den mentala skärpan längre vilket 
kunde ha en positiv inverkan på rättsäkerheten. 

Träning på arbetstid 
När det gällde träning på arbetstid användes den så kallade fystimmen väldigt sällan för att 
faktiskt träna. Alla poliserna bokade in denna timme vid deras periodplanering men det var bara 
hundföraren och ordningspolis C som uppgav att de faktiskt använde fystimmen emellanåt för att 
genomföra fysisk träning. Hundföraren upplevde att det var svårt att hinna träna på fystimmen 
om den var förlagd efter arbetspasset eftersom andra arbetsrelaterade saker drog ut på tiden. Ifall 
fystimmen var förlagd före arbetspasset tyckte han att det var lättare att nyttja fystimmen och 
brukade då motionera hunden. Ordningspolis C uppgav att han endast använde fystimmen 
ungefär var tionde vecka under vinterhalvåret eftersom hans schema då passade in med hockeyn 
som spelades på arbetsplatsen. Anledningarna till att fystimmen inte användes för att genomföra 
träning skilde sig mellan de olika poliserna. Ordningspolis A och B ansåg att den träning de 
genomförde på fritiden räknades in i fystimmen och att de därför inte behövde träna på den tiden. 
Ordningspolis B ansåg att riktlinjerna som reglerade att fystimmen skulle ligga i anslutning till 
arbetspasset begränsade hans möjligheter att träna på fystimmen. Ordningspolis C ansåg att om 
han planerade fystimmen efter ett arbetspass riskerade han att missa övertidsersättning så därför 
planerade han in fystimmen före arbetspasset. Det yttre befälet tyckte att en timmes tid 
begränsade möjligheterna och att då under denna timma hinna byta om, träna, duscha och påbörja 
arbetspasset ansågs inte tillräckligt utan han valde istället att träna på annan tid. 

Huvuddelen av poliserna ansåg att det var största möjligheten att lyckas träna på fystimmen var 
om den var förlagd före arbetspasset. En del upplevde att de var slitna efter en arbetsdag och att 
fysisk träning inte var optimalt då. Ordningspolis A menade att  

”… jag gör det före oftast, sällan efter för då är man som sliten, det känns ju ändå att man har 
jobbat… och eftersom jag [jobbar] nästan bara nätter så att om jag fysar, så fysar jag före”.  

Poliserna upplevde även att många poliser på arbetsplatsen planerade in fystimmen på schemat 
utan att faktiskt genomföra någon fysisk träning, varken på arbetsplatsen eller på fritiden. 
Huvuddelen av poliserna önskade att fystimmen skulle organiseras upp med antingen fasta 
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fystider varje vecka eller att det skulle vara någon gemensam fys inför varje arbetspass. Alla 
poliser upplevde att det var väldigt begränsade möjligheter att lämna den vardagliga 
verksamheten och genomföra fysisk träning. Anledningen var enligt poliserna att de styrdes 
minutoperativt av utryckningsverksamheten vilket gjorde att de inte hade möjlighet att ta av sig 
utrustning och genomföra fysisk träning eftersom det påverkade deras utryckningsmöjligheter. 
Ordningspolis C beskrev situationen med  

”… som ordningspolis har du ständig beredskap, jag kan ju inte hänga av mig min utrustning och 
gå ner å köra eller gå upp och köra ett gympass… för du ska ju iväg direkt, rätt var det är så får du 
ju ett PRIO 1 jobb så det funkar ju inte”.  

Det yttre befälet beskrev situationen för ordningspoliserna med  

”På ordningsavdelningen har man ju sämsta möjligheterna att gå ifrån och träna genom att vi 
alltid ska finnas ryckbara och åka på jobb, fast vi kanske är de som behöver det mest…”.  

Alla poliserna ansåg att en timmes träning på arbetstid var bra men alla upplevde att det var för 
lite utifrån de krav som polisyrket ställer. Poliserna ansåg att de borde få träna minst två till tre 
timmar på betald arbetstid och de trodde även att det skulle medföra positiva effekter för 
Polismyndigheten i form av bland annat mindre sjukskrivningar, mindre frånvaro, ökad 
motivation och ökad produktivitet. 
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DISKUSSION 
Studiens övergripande syfte var att bidra med kunskap om betydelsen av fysisk träning för poliser 
vid ingripandeverksamheten. Studiens specifika syfte var att undersöka uppfattningar och 
erfarenheter hos poliser vid ingripandeverksamheten vad gäller fysisk träning, den fysiska 
träningens betydelse för den polisiära yrkesutövningen och förutsättningar för fysisk träning.  
I denna del av studien kommer det redovisade resultatet att diskuteras utifrån de föreliggande 
frågeställningarna och därmed anser jag att studiens syfte är besvarat.  

Betydelsen av fysisk träning i polisyrket 
Polisernas uppfattningar om de fysiska påfrestningarna i polisyrket överensstämde i hög 
utsträckning med den tidigare forskningen. Poliserna ansåg även i denna studie att den större 
delen av polisyrket var stillasittande med mycket avrapportering och bilåkning vilket stämmer 
bra överrens med Andersson, Plecas och Seggers (2001) forskningsresultat. I linje med den 
forskning som Lönn, Lönn och Rosendal Hansen (2006) genomfört uppfattade poliserna i denna 
studie att hundförartjänsten var mer fysiskt krävande än en vanlig ordningspolistjänst. 
Hundföraren var den av poliserna som uppskattade att han var minst stillasittande under ett 
arbetspass. Generellt sett verkar inte polisyrket vara så fysiskt krävande eftersom all forskning 
indikerar att polisyrket är väldigt stillsittande. Trots det upplevde poliserna att fysisk träning har 
flera betydelser för deras yrkesutövning. 

Ingripandeverksamheten 
Poliserna upplevde att fysisk träning hade en viktig betydelse för den akuta 
ingripandeverksamheten. Den generella synen var att en polis behövde vara normaltränad men 
lite extra stark i rygg och mage. Samtidigt upplevde poliserna att yrket blev enklare att utföra ju 
mer vältränad man var. Flera poliser hade erfarenheter av våldsamma situationer där fysisk styrka 
inte var någon nackdel. För hundföraren blev detta extra tydligt då den fysiska konditionen och 
uthålligheten blev väldigt avgörande för att lösa vissa av arbetsuppgifterna. För hundförarens del 
är situationen kanske unik i förhållanden till andra ordningspoliser eftersom en hundförare 
genomför många arbetsuppgifter som inte tillfaller en vanlig ordningspolis. Skillnaden består i att 
ordningspoliserna kan tillkalla fler patruller för att omhänderta en våldsam människa medan 
hundföraren, oavsett hur många patruller han tillkallar, inte kan förflytta sig snabbare än vad hans 
fysiska förmåga klarar av att prestera. Det finns ju därmed kanske en viss poäng med att ställa 
högre fysiska krav på en hundförare än en vanlig ordningspolis.  

Dessa mer fysiskt krävande händelser var enligt poliserna inte speciellt förekommande vilket 
överrensstämmer med den översiktsstudie som Bonneau och Brown (1995) genomfört. Bonneau 
och Brown lyfter även fram en viktig poäng i sin studie där de framhåller att de flesta händelser 
som ställer krav på en hög fysisk förmåga utgör en kritisk händelse och en oförmåga att agera i 
en sådan situation kan äventyra säkerheten för alla inblandade. I situationen där ordningspolis A 
blev både slagen och skallade kanske kunde ha fått ett annat utfall om en annan typ av träning 
hade utförts. Fysisk träning kan därmed ha betydelse ur en säkerhetssynpunkt vid 
ingripandeverksamheten eftersom de situationer som enligt den tidigare forskningen ställer högst 
krav på fysisk förmåga är också de situationer som kan medföra de allvarligaste konsekvenserna. 
Det yttre befälet insåg även han denna säkerhetsaspekt i sin intervju och han tyckte att det borde 
finnas vissa fysiska grundkrav för att en polis skulle kunna och orka agera i de situationer det är 
nödvändigt. Precis som i Lagestads (2012) studie ansågs även här att fysisk förmåga var 
betydelsefullt i samband med våldsanvändning även om dessa händelser sällan förekom. 
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Hundföraren och ordningspolis C såg även vinsterna av att träna kampsport för att kunna hantera 
brottningsmatcher och våldsamma situationer bättre. Av de fem poliserna som deltog i studien 
var det endast hundföraren som regelbundet tränade kampsport och frågan är ju då om det 
verkligen är så viktigt för yrkesutövningen. Något som inte framkommit under intervjuerna men 
som ändå kan vara viktigt till varför poliserna inte ägnar mer tid åt kampsportsträning är att det 
sker en viss fortbildning i självskydd under de utbildningsdagar som finns för personalen på 
utryckningsenheten. Huruvida poliserna anser att detta bidrar till deras förmåga hantera 
våldsamma situationer och om det bidrar med fysisk träning är dock inte undersökt i denna 
studie.  

Även om en fysisk förmåga kan vara nödvändigt och avgörande vid vissa ingripanden verkade 
fysisk träning inte vara viktigast ur det perspektivet. Den viktigaste betydelsen fysisk träning 
hade för ingripandeverksamheten var snarare att skapa förutsättningar så att poliserna orkade 
arbeta i yttre tjänst. För när poliserna jämförde hur krävande arbetet var att utföra när de tränade 
mycket i sina liv med perioder när de tränade litet så uppgav alla att yrkesutövningen var mindre 
krävande när de tränade mer. Även om våldsamma situationer inte är speciellt förekommande blir 
andra vardagliga arbetsuppgifter, som till exempel lyfta eller bära, enklare ju mer vältränad varje 
polis är. Lönn, Lönn och Rosendal Hansen (2006) drar en liknande slutsats i sin studie där de 
menar att en bra grundläggande träning underlättade arbetet men även gav en bättre ork på 
fritiden. 

Förebyggande och rehabilitering av hälsoproblem 
Precis som i Andersson, Plecas och Zutz (2011) studie ansåg poliserna i denna studie att 
stillasittandet tillsammans med bärandet av utrustning var den huvudsakliga anledningen till de 
omfattande ryggproblemen som de ansåg fanns på ordningsavdelningen. Fysisk träning verkade 
ha en stor betydelse för poliserna när det gäller deras möjlighet att förebygga och rehabilitera från 
förslitningsskador som till exempel ryggproblem. Genom att engagera sig i fysisk träning 
upplevde poliserna att de minskade de negativa konsekvenserna av stillasittande och av 
utrustningen. Detta är helt i linje med de resultat som Lagestad (2012) påvisat även hos norska 
poliser.  

Alla poliser uppgav att det var väldigt viktigt att träna bålstabilitet för att klara av att bära 
utrustningen och klara av stillasittandet. Det var dock bara tre poliser som uppgav att de tränade 
bålstabilitet frekvent. Det är därmed intressant om bålstabilitetsträning bara utgör en föreställning 
för vad som är viktigt att träna eller om det faktiskt är viktigt. Det verkar ju nämligen som om två 
poliser säger att det är väldigt viktigt men faktiskt inte tränar bålstabilitet över huvudtaget. 
Hundföraren tränar i och för sig annat som till exempel kampsport och yoga och det är möjligt att 
bålstabilitetsträningen inbegrips i denna träning eller att det görs i anslutning till dessa 
träningspass. I förlängningen kan dock fysisk träning vara väldigt viktigt för att behålla personal 
på utryckningsenheten för om de anställda upplever fysiska problem på grund av stillasittandet 
och utrustning finns det risk att de hellre väljer att arbeta på andra enheter. Denna situation 
upplevde i varje fall det yttre befälet som förmodade att om inte ryggproblemen skulle upphöra 
skulle det i förlängningen bli svårt att fortsätta arbeta i yttre tjänst. 

Förmodligen kan inte fysisk träning förhindra eller förebygga alla ryggproblem som uppstår på 
grund av stillasittande och utrustning trots att det verkar ha varit en viktig beståndsdel för många 
av poliserna i denna studie. I denna studie användes träningen i stor utsträckning som en 
rehabilitering och det hade varit väldigt intressant med en studie som undersökte om 
bålstabilitetsträning hade några förebyggande effekter för poliser. För, fördelen med fysisk 



 

31 
 

träning är att det även bidrar med flera andra positiva hälsoeffekter till skillnad från vad en ny 
skyddsväst gör. 

Poliserna i studien upplevde att skiftarbetet även medförde andra negativa hälsoaspekter där 
hundföraren och det yttre befälet påtalade vissa sömnsvårigheter och ordningspolis C upplevde 
en social stress. Dessa negativa effekter av skiftarbetet påvisades även i Brand et al. (2010) studie 
där det resultatet indikerade ett visst samband mellan exponering av kritiska händelser och 
sömnrelaterade problem. I denna studie är det hundföraren och det yttre befälet som upplevt de 
sömnrelaterade problemen och det är även dessa poliser som har flest antalet tjänstår som poliser. 
Bonneau och Brown (1995) belyste i sin studie att polisyrket påverkade hälsan och den fysiska 
konditionen negativt och Andersson, Plecas och Zutz (2011) fann också att ett ökat antal tjänsteår 
var relaterat till försämrad fysisk kondition. Med anledning av att forskningen visar att hälsan 
försämras i takt med ökat antal tjänsteår är det inte heller omöjligt att problemen med 
sömnsvårigheter ökar i takt med ökat antal tjänsteår. Detta hälsoproblem har inte varit 
brännpunkten för denna studie varför det är svårt att dra några slutsatser huruvida fysisk träning 
har haft en betydelse för att motverka dessa hälsoproblem. Fysisk träning har dock i tidigare 
studier visat sig ha många positiva hälsoeffekter och flera av poliserna i denna studie har berättat 
om att fysisk träning bidrar till ett bättre välmående och mindre stress. Det kan därmed i 
förlängningen innebära att fysisk träning kan motverka sömnproblem hos poliser men ytterligare 
studier bör genomföras innan någon säker slutsats kan dras. 

Kort- och långsiktiga mentala effekter 
Fysisk träning visade sig även ha en viktig betydelse ur ett mentalt perspektiv. Falkenberg 
(1987), Gerber et al. (2010) och Belles och Norvell (1993) har i sina studier påvisat flertalet 
positiva mentala effekter av fysisk träning såsom bättre humör, reducerad stress och förbättrat 
mentalt tillstånd. Alla poliserna hade upplevt dessa effekter i någon utsträckning och något som 
var intressant var de mentala effekter som poliserna upplevde om de hade tränat de påbörjade ett 
arbetspass. Poliserna berättade om att de kände sig piggare och hade mer ork under hela 
arbetspasset om de tränade innan. Det upplevde även att träningen påverkade deras yrkesutövning 
eftersom de upplevde att träningen medförde att de fick ett ökat tålamod och ett bättre 
bemötande. Många av poliserna ansåg att det var mentalt krävande att träffa berusade människor 
och att arbeta med människor som var avigt inställda till Polisen. Det verkar som om träning före 
arbetspasset skulle kunna minska dessa negativa aspekter av polisyrket. 

Poliserna upplevde även att fysisk träning medförde långsiktiga mentala effekter vilket även 
Falkenberg (1987) framhåller som positiva effekter av fysisk träning. Ett bättre allmäntillstånd 
och ökat välmående ansåg poliserna påverkade deras yrkesutövning positivt. Detta kan även i 
förlängningen medföra positiva effekter för Polismyndigheten där det enligt Falkenberg skulle 
kunna medföra en ökad långsiktig produktivitet. Det som framför allt kan vara betydelsefullt ur 
ett organisationsperspektiv är att poliserna förblir motiverade och orkar arbeta kvar i yttre tjänst 
vid utryckningsenheten.  Det yttre befälet såg situationen utifrån en helhet när han förklarade att 
poliser lämnande ordningsavdelningen för att de inte orkade med skiftarbetet kombinerat med 
familjelivet. Han upplevde, att även om andra faktorer som sömn och kost påverkade 
motivationen, att ju bättre tränad en polis är desto bättre kan de mentala belastningarna som 
associeras med polisyrket hanteras och det påverkar i sin tur motivationen att arbeta i yttre tjänst. 
Flera av poliserna såg även en koppling mellan fysisk träning och den mentala skärpan som kan 
behövas i polisyrket. Genom att engagera sig i fysisk träning och förbättra sin fysiska förmåga 
upplevdes att en mental skärpa kunde bibehållas längre in i arbetspassen men även att den 
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mentala skärpan kunde bibehållas i samband med fysiskt krävande situationer. Detta är en 
intressant aspekt som inte har framkommit i tidigare studier men det kan ha en stor betydelse för 
den polisiära yrkesutövningen både ur ett säkerhets- och rättsäkerhetsperspektiv vilket även det 
yttre befälet och ordningspolis C har varit inne på.  

Fysisk träning kan ha en viktig betydelse för att minska den psykosociala stress som förekommer 
i polisyrket. Lagestad (2012) framhöll att individer som tränade kommer att känna sig bättre 
rustade för fysiskt krävande situationer som uppstår i yrket. Att psykosocial stress förekommer i 
polisyrket råder det inga tvivel om och det har även Andersson, Litzenberger och Plecas (2002) 
påvisat i sin studie. Genom att öka den fysiska förmågan kan den självuppfattade obalansen 
mellan situationens krav och tillgängliga resurser reduceras och vilket medför en lägre 
stressrespons. Några av poliserna i studien hade erfarenhet av just detta eftersom de upplevt att de 
inte behövde oroa sig inför vissa fysisk krävande arbetsuppgifter då de hade en fysisk förmåga 
som var tillräcklig för att hantera arbetsuppgiften. I vissa fall är det mer tvivelaktigt om fysisk 
träning kan påverka stressresponsen som uppstår. Det yttre befälet hade vid en situation riktat sitt 
tjänstevapen mot en person med insikten om att kanske behöva skjuta och efter situationen 
upplevde det yttre befälet att han var helt slut både mentalt och fysiskt, trots att situationen inte 
var fysiskt krävande på något sätt. Det vore intressant att studera djupare hur fysisk träning kan 
påverka stressresponsen i en sådan situation eftersom det yttre befälet upplevde att ju bättre 
tränad man är desto bättre klarar man de mentala belastningarna.  

Kopplingen mellan fysisk träning och yrkesutövande 
Som nämndes i inledning berättade Lars Strömberg att polisyrket inbegriper situationer som är 
både mentalt och fysiska jobbiga och att en god fysik var en förutsättning för att klara yrket. I 
SOU 2008:39 belystes även att en viss kondition och styrka var en tveklös förutsättning för att 
arbeta inom polisens akutverksamhet. Poliserna som deltog i studien hade en liknande 
uppfattning och ansåg att polisyrket ställde vissa krav på fysiken. Polisernas erfarenhet var att en 
normaltränad person med lite extra bålstyrka var fullt tillräckligt för att klara av polisyrket. För 
att på bästa sätt klara av polisyrket ansåg poliserna att man skulle vara allsidig och därför träna 
det man var dålig på. Alla poliser ansåg att yrket var väldigt komplext och med anledning av 
bredden på de arbetsuppgifter som utförs finns det självklart en poäng med att vara allsidigt 
tränad. Det är dock intressant huruvida poliserna verkligen tränade för att jämna ut sina fysiska 
kvaliteter eller om de bara reflekterade att det skulle ha varit bra. Ordningspolis C upplevde att 
han var explosiv och startsnabb men att han saknande uthållighet, trots det tränade han innebandy 
och ishockey vid de tillfällen han genomförde fysisk träning. Detta borde snarare medföra att han 
bibehåller den fysiska kvalité han besitter istället för att välja en annan form av träning som 
bidrar med ökad uthållighet. Ytterligare forskning vore därför intressant för att undersöka vilka 
fysiska svagheter poliser anser att de har och hur de påverkar dem i valet av träning. Resultatet 
visade dock tydligt att poliserna påverkades av de fysiska kraven som polisyrket uppställer i valet 
av deras fysiska träning. Detta syntes framför allt tydligt kring tillämpningen av 
bålstabilitetsträning för att klara av att bära utrustningen och det stillasittande arbetet. Det syntes 
även tydligt hos hundföraren som medvetet tränade konditionsträning för att klara av fysiskt 
krävande arbetsuppgifter bättre som till exempel flyktspår. 

Precis som i Bissett och Snells (2008) studie ansåg poliserna i denna studie att det fanns andra 
komponenter som var viktigare än fysisk förmåga för den polisiära yrkesutövningen. I studien av 
Bissett, Bissett och Snell (2011) värderades olika kärnkompetenser i polisyrket och fysisk 
kondition och fysisk smidighet ansågs i den studien var minst viktigt. Till skillnad från Bissett, 
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Bissett och Snells studie ansåg poliserna i denna studie att fysisk kondition och en fysisk förmåga 
var viktigt för yrket även om det inte var avgörande. En anledning till att poliserna värderar det så 
högt kan bero på att deltagarna i denna studie ser fysisk förmåga och fysisk kondition i ett 
bredare perspektiv och inte enbart som ett medel för att lösa vissa arbetsuppgifter. Ser man vilken 
betydelse fysisk träning och fysisk kondition har för en polis utifrån ett helhetsperspektiv när 
även andra faktorer inbegrips som välmående, hälsa och motivation är det klart att det värderas 
högre. För även i de fall som poliserna ansåg att fysisk träning endast bidrog till ett högre 
välmående och bättre hälsa så resonerade de att ett välmående och en god hälsa i förlängningen 
hade en positiv inverkan på deras yrkesutövning. 

Fystimmen som grund för fysisk träning och träningens omfattning 
Till skillnad från Josefssons (2009) studie där ungefär 60 % av de anställda genomförde fysisk 
träning på arbetstid använde poliserna i denna studie fystimmen i väldigt liten utsträckning för att 
faktiskt genomföra fysisk träning. Anledningarna till att fystimmen inte används av poliser kan 
bero på flera olika faktorer. Den vanligaste anledningen i Josefssons studie bestod i tidbrist och 
svårigheter att planera in träningen på arbetstid och att träningen istället genomfördes på fritiden. 
Situationen verkar vara liknande för poliserna som delar i denna studie där den minutoperativa 
verksamheten gör det näst intill omöjligt för poliserna att träna under själva arbetspasset. Med 
anledning av att de arbetar med skifttjänstgöring och de begränsningar som riktlinjerna för 
fystimmens planering innebär försvårar det dessutom ytterligare för poliserna att genomföra 
fysisk träning på arbetstid. I slutändan finns det inte så många möjligheter att planera in 
fystimmen för poliserna vid utryckningsenheten. Med anledning av att fystimmen inte får 
förläggas på obekväm arbetstid kan fystimmen inte planeras före ett dagpass, efter ett kvällspass 
eller under helgdagar. Att planera in fystimmen efter ett dagpass verkade inte heller vara så 
attraktivt för vissa då risken att förlora eventuell övertidsersättning fanns. Att träna efter ett 
nattpass ansågs inte heller speciellt givande eftersom kroppen då var rätt sliten och behövde vila. 

Något som även uttrycktes som ofördelaktigt var att fystimmen skulle planeras i anslutning till ett 
arbetspass. Alla dessa riktlinjer och regler för hur fystimmen skall planeras i arbetstiden verkar 
snarare försvåra än förenkla för poliserna att genomföra fysisk träning på arbetstid. Att nästan 
ingen använder fystimmen utan istället förlägger träning till fritiden och inräknar fystimmen i den 
tiden blir enkelt att förstå utifrån polisernas situation. För poliser med andra arbetstider och andra 
arbetsuppgifter är det klart att riktlinjerna för fystimmen underlättar deras möjligheter till träning 
men för poliserna vid ingripandeverksamheten bör riktlinjerna, enligt min mening, ses över och 
anpassas utifrån deras verksamhet och verklighet. 

Josefsson (2009) framhöll även att organisationskulturen på arbetsplatsen och arbetsgivarens 
hälsofrämjande insatser var betydelsefulla för att personalen skulle träna på arbetstid. För 
poliserna på utryckningsenheten har organisationskulturen tappat i betydelse i samband med 
införandet av periodplanering. Flera av poliserna har framhållit att turlagen var viktiga för att 
genomföra gemensam träning och att individer som vanligtvis inte tränar blir motiverade att 
genomföra fysisk träning. Efter periodplaneringens införande har turlagen blivit uppluckrade och 
den naturliga kommunikationen som fanns har försvunnit vilket försvårar möjligheterna att 
genomföra gemensam träning. Det verkar ha extra stor betydelse för de poliser som motiveras av 
sociala faktorer eller har ett stort intresse för lagsporter. Den gemensamma träningen medförde 
att dessa individer tidigare motiverades att träna på fystimmen men med införandet av 
periodplanering har träningen blivit mer individualiserad och motivationen har för dessa individer 
minskat. Av de fem poliserna som deltog i studien hade två stycken familj och barn vilket 
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medförde att de prioriterade familjen på fritiden. De övriga tre poliserna behövde aldrig göra 
denna prioritering utan kunde använda sin fritid till att genomföra fysisk träning. Fystimmen kan 
därför vara viktigare för poliserna med familj eftersom de andra poliserna förmodligen skulle ha 
tränat även om inte fystimmen hade existerat. Organisationskulturen kan därför ha en viktig 
betydelse även för hus poliser genomför fysisk träning på arbetstid men införandet av 
periodplanering innebär att organisationskulturens betydelse förminskas kraftigt. Det var endast 
hundföraren som belyste att organisationskulturen hade en viss betydelse för sin egen träning 
men det kan förklaras med att alla hundförare ingår i en hundförargrupp som arbetar tillsammans 
minst en dag varje vecka. Hundförargruppen har vissa förutsättningar som påminde om turlagen 
vilket underlättar planeringen av träning samtidigt som de får en möjlighet att inspirera varandra. 

När det gäller arbetsgivarens motionsfrämjande insatser upplever de flesta poliserna att 
Polismyndigheten i Västerbottens Län var väldigt oengagerade i polisernas träning. 
Möjligheterna att träna på IKSU sågs som väldigt förmånliga men vissa poliser belyste att IKSU 
inte är passande på grund av bland annat sociala faktorer. Gymmet som finns på arbetsplatsen 
ansågs inte heller utgöra något speciellt bra träningsalternativt eftersom de flesta ansåg att det var 
litet och slitet. Med anledning av det resultat som Josefssons (2009) framhåller i sin studie om 
arbetsgivarens motionsfrämjande insatser finns det flera åtgärder som skulle kunna vidtas för att 
förbättra möjligheterna till träning på arbetstid. Att ha bra träningsmöjligheter på arbetsplatsen 
skulle förmodligen motivera och underlätta för många poliser att genomföra någon form av fysisk 
träning i anslutning till arbetspassen. Många poliser i studien har även önskat att 
Polismyndigheten skulle organisera mer gemensam träning eller anställa en individ som arbetade 
med frågor kring fysisk träning, kost och hälsa. Detta är två åtgärder som skulle kunna vidtas som 
motionsfrämjande insatser vilket i förlängningen borde leda till att fler individer genomför fysisk 
träning på arbetstid.  

Poliserna ansåg även att en timmes träning på arbetstid inte var tillräckligt för att upprätthålla den 
fysiska nivå som krävdes för att arbeta med ingripandeverksamhet utan upplevde att två till tre 
timmars träning på arbetstid var lämpligt. Lönn, Lönn och Rosendal Hansen (2006) framhåller 
även de i sin studie att varje polis bör träna uthållighetsträning minst två gånger per vecka 
eftersom uthållighet är en färskvara. Att fördubbla fystimmen så att poliser skulle få träna två 
timmar på betald arbetstid skulle även kunna medföra positiva effekter för deras produktivitet. I 
den studie som von Thiele Schwarz och Hasson (2011) genomförde fann de just att ett ökat antal 
träningstimmar på arbetstid kunde påverka den långsiktiga produktiviteten positivt. Detta ligger 
även i linje med de positiva långsiktiga effekterna som Falkenberg (1987) framhåller. Att öka 
antalet fystimmar och reducera den faktiska arbetstiden behöver därför inte vara något som 
påverkar den polisiära verksamheten och produktiviteten negativt.  

Motiverande och begränsande faktorer för fysisk träning 
Poliserna ansåg att det fanns flera faktorer i polisyrket som motiverade till fysisk träning 
samtidigt som det även fanns barriärer som försvårade genomförande av fysisk träning. De flesta 
av dessa faktorer har redan diskuterats under tidigare avsnitt och därför kommer detta område 
endast att behandlas kort för att undvika en onödig upprepning. Förekomsten av 
förslitningsskador som ryggproblem visade sig vara en betydande faktor för genomförande av 
fysisk träning. Poliserna motiverades till bålstabilitetsträning för att få en hållbarhet så att de 
skulle orka med utrustningen och stillasittandet i längden. Flera av poliserna motiverades även av 
att bli bättre på arbetsuppgifter som uppstod vid akuta ingripanden. De upplevde att träningen på 
olika sätt påverkade deras möjligheter att lyckas med de arbetsuppgifter som uppstod vid akuta 
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ingripanden. I polisyrket finns det tjänster som ställer höga krav på den fysiska förmågan och 
önskan om att arbeta med en sådan tjänst verkade vara en väldigt betydelsefull motivationsfaktor 
för två av poliserna.  

Poliserna upplevde att det fanns flera faktorer som motiverade till genomförandet av olika typer 
av fysisk träning. Det verkar även vara så att olika individer motiveras av olika faktorer och det 
är möjligt att den tjänst som respektive polis har kan påverka vilken faktor som är mer eller 
mindre betydelsefull för deras motivation. Vid en jämförelse mellan det yttre befälet och 
hundföraren ser man att dessa har relativt olika arbetsuppgifter, inte minst ur ett fysiskt 
perspektiv, vilket kan påverka deras syn på motiverande faktorer i yrket. Det ska ju dock tydligt 
poängteras att någon säker slutsats inte kan dras eftersom det endast ingick ett yttre befäl och en 
hundförare i studien.  

Enligt polisernas uppfattningar fanns det även flera begränsande faktorer i polisyrket som 
försämrade motivationen och minskade möjligheterna till fysisk träning. Införandet av 
periodplanering har redan belysts som en faktor som försämrade möjligheterna för att genomföra 
fysisk träning under avsnittet träningsmöjligheter på arbetstid. Skiftarbetet utgjorde även den en 
barriär för möjligheterna till fysisk träning dels på grund av att det påverkade två av polisernas 
hälsotillstånd så att vila ansågs viktigare än träning. Dessutom medförde skiftarbetet svårigheter 
för en polis att delta i organiserad träning på fritiden. För två av poliserna var IKSU en barriär 
som motverkade träning, dels på grund av dess placering men även på grund av besöksfrekvensen 
och trivseln på anläggningen. Det verkar även som om barriärerna som finns associerat med 
polisyrket till stor del är individuella förutom det organisatoriska hinder som periodplaneringen 
innebär. Dessutom visade det sig att de poliser som hade familj påverkades av deras sociala 
situation vilket minskade deras motivation att genomföra fysisk träning. Utifrån arbetsgivarens 
perspektiv bör denna grupp vara viktig att motivera till fysisk träning på arbetstid eftersom de på 
sin fritid prioriterar familjen.  

För poliserna hade kollegorna inte så stor betydelse för träningsmotivationen utan endast 
hundföraren och ordningspolis B ansåg att de hade en betydelse. Anledning till detta beror 
förmodligen på periodplaneringens införande och att turlagen därför inte arbetar tillsammans 
längre. Förut upplevdes det att det fanns en viss gruppdynamik som påverkade och motiverade, 
framför allt de fysiskt inaktiva, till att genomföra någon form av fysisk träning. Dessutom 
bedrevs även en viss del av träningen gemensamt inför ett arbetspass. Numera när ”alla arbetar 
med alla” får denna gruppdynamik inte samma betydelse utan träningen blir mer individualiserad 
och det upplevs vara betydligt svårare att organisera gemensam träning. Resultatet av den 
nuvarande situationen blir förmodligen att de flesta som inte är motiverade till träning inte tränar 
över huvudtaget och att de som är motiverade till träning genomför träning på fritiden. Den 
positiva inverkan som kollegor verkar ha haft på varandra tidigare verkar därmed försvunnen. 
Den enda som upplevde en sådan positiv inverkan av kollegorna var hundföraren men i den 
situationen var det de andra kollegorna i hundförargruppen som motiverade och påverkade och 
inte resterande kollegor på utryckningsenheten. 

Avslutande konklusioner 
Denna studie har visat att fysisk träning upplevs ha stor betydelse för poliser, inte bara för deras 
möjligheter att lösa arbetsuppgifter inom ramen för ingripandeverksamheten, utan fysisk träning 
visade sig framför allt ha stor betydelse för både hälsorelaterade- och mentala faktorer som i 
förlängningen påverkade polisernas yrkesutövning. Även om polisyrket inte är så fysiskt 
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krävande finns det både individuella och organisatoriska vinster med att ha vältränad personal. 
Boni (2004) fann till exempel skillnader mellan vältränade poliser och mindre vältränade poliser 
när det gäller arbetsresultat och engagemang. Holgersson och Knutsson (2008) har även de hittat 
gemensamma drag hos välpresterande poliser där fysisk kondition och regelbunden motion var en 
gemensam nämnare. En liten investering i individen kan därmed resultera i en stor betydelse för 
organisationen. 

Även om möjligheterna att generalisera resultatet som påvisats i denna studie är begränsade 
bidrar ändå denna studie med en ökad kunskap om vilken betydelse fysisk träning upplevs ha för 
poliser som arbetar med ingripandeverksamhet. Den kunskap som denna studie bidrar med kan 
trots de nämnda begränsningarna ändock utgöra en fingervisning för vilken betydelse fysisk 
träning har och kunskapen kan även utgöra utgångspunkt för kommande studier. Det vore därmed 
intressant med ytterligare forskning i området för att fortsätta kartläggningen så att säkrare 
slutsatser i detta forskningsfält kan dras. Det vore framförallt intressant med en longitudinell 
studie där effekterna av ett ökat antal träningstimmar på arbetstid görs. En sådan studie vore 
intressant för att undersöka vilken långsiktig betydelse och vilka långsiktiga effekter fysisk 
träning har för den enskilde polisen men även för polisorganisationen.  

Denna studie kan även innebära vissa praktiska implikationer för Polisen där en översyn av 
fystimmen och dess riktlinjer vore lämpligt. Det resultat som påvisats indikerar att fystimmen 
inte är ett fungerande system för att motivera till fysisk träning och därför bör utformningen ses 
över för att anpassas till ordningspolisernas verksamhet och verklighet. 

Avslutningsvis, om den frågan som stod på framsidan ställs, har fysisk träning någon betydelse 
för den stillasittande polisen? Svaret är ja men kanske inte på det sätt som man först förväntar sig. 
Fysisk träning upplevdes ha en mycket bredare betydelse än för den akuta 
ingripandeverksamheten och där betydelsen för polisernas hälsa är minst lika viktigare om inte 
viktigare för att i längden skapa en hållbar poliskår.  
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BILAGA A – Intervjuguide 
Intervjuguide 

Intervjutema 1: Bakgrundsfrågor 
Ålder? 

Hur ser din sociala situation ut? Gift? Barn? 

Hur länge har du arbetat som polis? 

Hur länge har du arbetat på ordningsavdelningen? 

Vilken funktion/tjänst har du idag? 

Har du haft några andra tjänster tidigare? 

Har du arbetat på någon annan polismyndighet tidigare?  

Har du någon idrottslig bakgrund? 

Intervjutema 2: Motions- och träningsvanor 
Kan du beskriva dina motions- och träningsvanor?  

Av vilka anledningar tränar du? Eller tränar du inte? Vad har du för syfte med din träning? 

Är fysisk träning viktigt för dig? Om du jämför med andra vardagliga aktiviteter? 

Vad motiverar dig till att träna?  

Är din träning på något sätt förknippad med ditt yrke? Vad av din träning är i så fall förknippad 
med polisyrket? Vilken träning är inte förknippad med polisyrket? 

Finns det några faktorer i polisyrket som motiverar eller påverkar dig till träning? Vilka är dessa 
faktorer och hur påverkar de dig? 

Kan du identifiera någon koppling mellan den träning du genomför och polisyrket? 

Finns det några barriärer som gör att du inte tränar? 

Utnyttjar du fystimmen för att genomföra någon träning? Vad gör du då? 

Vad anser du om fystimmen? 

Brukar du träna i anslutning till arbetspass? Före eller efter? Vad motiverar till valet? 

Vad tycker du om de träningsmöjligheter som arbetsgivaren erbjuder (IKSU, IKSU Spa, Gym på 
polishuset)? 

Har arbetsgivaren har någon betydelse för din träning?  

Har dina kollegor någon betydelse för hur du tränar? 

Intervjutema 3: Polisyrkets specifika krav 
Anser du att polisyrket är ett krävande yrke? På vilket sätt?  

Finns det några speciella situationer som är extra krävande? 

Finns det några speciella tjänster som är extra krävande? 

Hur krävande anser du att den tjänst du har idag är? 

Har du någonsin upplevt att polisyrket har varit jobbigt ur ett fysiskt perspektiv? Egna 
erfarenheter? 



 

 

Intervjutema 4: Fysisk träning och yrkesutövning 
Om du upplevt situationer som varit fysiskt krävande, tror du att situationen hade kunnat 
påverkas/underlättats genom fysisk träning? 

Har du upplevt situationer där du skulle ha behövt vara mer fysiskt vältränad? 

Har du upplevt några händelser som motiverat dig till att träna? 

Tror du att fysisk träning har någon betydelse för polisyrket? På vilket sätt? 

Finns det några situationer där du anser att det är viktigt att vara vältränad?  

Anser du att en polis fysiska kapacitet har någon betydelse för polisyrket? Har du några egna 
erfarenheter av detta? Skiljer det sig mellan olika tjänster? 

Tycker du att det har någon betydelse om en polis är vältränad? 

Anser du att poliser bör genomföra fysisk träning? Av vilka anledningar? På vilket sätt? I vilken 
omfattning? 

Om du ska värdera fysisk förmåga i förhållande till andra kompetenser som krävs för att arbeta 
som polis, hur skulle du då värdera den fysiska förmågan? 

Finns det andra förmågor är viktigare? 

Intervjutema 5: Effekter av fysisk träning 
Om du genomför någon fysisk träning, upplever du några effekter av den? Vilka är dessa 
effekter?  
Om du upplever några effekter, har de någon inverkan på din yrkesutövning? 
(Om du har tränat tidigare, har du upplevt några effekter då som påverkar dig i polisyrket?) 
Har du upplevt att din träning har hjälpt dig i några situationer i polisyrket? I så fall vilka? 
Om du tränar i anslutning till arbetspasset, påverkar det dig under arbetspasset? 
Skiljer det sig beroende på vilket arbetspass du gör? 
 
Intervjutema 6: Övriga frågor 
Finns det nu något som jag inte har frågat om som du vill berätta? 
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