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Abstrakt   

 
Bakgrund: Att vara fysisk aktiv är av stor vikt för att klara av polisyrkets olika påfrestningar. 

Det ligger även i samhällets och allmänhetens intresse att veta att poliserna klarar att utföra 

sitt arbete.  Syfte: Syftet med studien är att kartlägga polisens fysiska aktivitet samt deras 

kostmönster i region syd. Metod: Kvantitativ studie som är baserad på livsmedelsverkets 

enkät om fysisk aktivitet och kostvanor hos vuxna med en svarsfrekvens på 81 %. Resultat: 

En polis är fysisk aktiv i drygt tretton timmar och sitter stilla i drygt nio timmar i veckan. 

Fystimmen användes kontinuerligt av drygt 70 % av poliserna men att frekvensen minskade 

ju fler år en polis hade arbetat. Poliserna åt mer mellanmål på fritiden och åt mer på nattetid 

under arbetet. Slutsats: Även om majoriteten av poliserna kommer upp i 

rekommendationerna för fysisk aktivitet så finns det dock poliser som inte uppnår dessa 

rekommendationer. Införande av årliga fysiska tester likt de andra blåljusenheterna skulle 

kunna öka polisens fysiska kapacitet ytterligare.  

Med mer kunskap om kost och skiftarbete i grundutbildningen skulle det kunna minska 

problem som kan uppkomma i en karriär som polis.  
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Inledning  
En polis i yttre tjänst arbetar för din skull. Polisen sätter sig i bilen och åker mot sitt uppdrag 

som varierar helt beroende på vad som har ringts in. Det kan handla om ett pågående 

beväpnat brott, eller att stå flera timmar ute på en trafikerad väg och ha nykterhetskontroller1. 

För varje uppdrag som polisen gör måste en rapport skrivas, polisen sitter då framför en dator 

inne på polisstationen. Med ett arbete som varierar så pass mycket måste polisen vara 

förberedd på det mesta. Polisen bör ha en grundläggande fysisk förmåga och ibland en högre 

fysisk förmåga för att klara av sina arbetsuppgifter, oavsett om det är att sitta stilla i bilen eller 

stå vid ett skarpt läge med ett draget vapen.  

Polismyndigheten har arbetat fram en lösning för träningen. Nämligen att poliser och 

civilanställda ges möjlighet att träna på arbetstid. 

En polis har inga schemalagda mat- eller fika raster i sitt arbete, de får passa på att äta när 

arbetsbelastningen tillåter. Med treskift blir det ofta oregelbundna tider för att hinna äta och 

träna.  

Då en polis har ett eget ansvar för sin hälsa och för att klara av arbetet är det viktigt att träna. 

De har tillgång till en timmes fysträning i veckan och oftast finns ett gym inne på 

polisstationen. Men utnyttjar poliserna i yttre tjänst i region syd detta? Hur mycket sitter de 

egentligen stilla på arbetet och kommer de upp i rekommendationerna i fysisk aktivitet? 

Försöker de att äta någorlunda likadant när de är lediga än när de arbetar?  
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2	  D,	  Malmgren.	  Ambulanssjuksköterska	  i	  Norra	  Kalmar	  län.	  Mailkontakt	  16	  februari	  2017	  
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Bakgrund 
Polisorganisationen 

I januari 2017 skedde en omorganisation inom polismyndigheten vilket innebar att 

myndigheten delades upp i sju polisregioner. Region syd, som är en av dessa sju 

polisregioner, består av följande län: Blekinge, Kalmar, Kronoberg samt Skåne län. Enligt 

polisen (2015) finns det i region syd drygt 3600 utbildade poliser. I en mätning som 

genomfördes 2014 fanns det drygt 20,000 utbildade poliser i hela Sverige.  

För att utbilda sig till polis ska denna bland annat genomföra fysiska, psykologiska och 

medicinska tester. De fysiska testerna består av både styrka och konditionsmätning hos den 

sökande (Schoultz, 2016). 

Ytterligare ett av behörighetskraven är att personen ska vara fullt frisk, det vill säga inga 

kroniska sjukdomar som diabetes eller epilepsi. Personen som vill bli polis får inte heller lida 

av för nedsatt hörsel eller för nedsatt syn enligt polisens egna riktvärden. Det finns även ett 

BMI-krav för de sökandena till polishögskolan, det krävs att personens BMI är mellan 17-33 

(polisen, 2016). BMI står för Body mass index, vikten/längden2 (läkemedelsboken 2013) 

 

Vad gör en polis? 

Polisen är en organisation där vardagen ser olika ut beroende på vart i landet och vilken sorts 

tjänst polisen har. En polis som arbetar i yttre tjänst är den polis som man ser ute på vägarna 

som bland annat arbetar med trafikkontroller, större idrottsevenemang och det är även en polis 

i yttre tjänst som har första kontakten vid gripandet av personer vid olika brott, till exempel 

vid stölder och snatterier i butiker. En polis i yttre tjänst dokumenterar allt han gör via en 

dator i polishuset vilket innebär att arbetet stundtals blir mycket stillasittande men även när 

polisen patrullerar finns risk för inaktivitet då mycket transporter och patrullerande sker via 

en bil.  

En polis som arbetar i yttre tjänst arbetar oftast i treskift vilket innebär tjänstgöring på dagtid, 

kvällar och nätter (Polisen, 2017).  

Beroende på vilken tjänst som polisen har ställs olika fysiska krav. En polis i yttre tjänst bör 

ha en fysisk förmåga över det normala. Då en polis i yttre tjänst till viss del måste gripa, hålla 

fast samt springa efter personer (Bonneau, Brown, 1995). 
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Arbetsmiljö inom polisen  

En polis måste ta ansvar för sin egen hälsa då arbetet stundtals har stora påfrestningar både 

fysisk och psykiskt. Då arbetet genomförs i treskift blir kostmönstret påverkat och det är svårt 

att finna rutiner (Polisen, 2017). 

Polisens grundutrustning väger ca 12 kg och vid speciella tillfällen krävs det ytterligare 

utrustning i form av hjälm, sköld och förstärkningsvapen vilket medför att belastningen på 

den enskilde polisen ökar markant.  

Då en patrullerande polis i yttertjänst, stundtals sitter mycket stilla, upplever poliserna själva 

att detta leder till bland annat ryggbesvär och att den främsta metoden för att lindra 

ryggbesväret är fysisk aktivitet. (polisen, 2017).  

Stillasittande är en aktivitet som ofta definieras som fysisk inaktivitet, då energiförbrukningen 

inte nämnvärt överskrider energiförbrukningen som sker i vila. Hälsopromotivt arbete inom 

fysisk aktivitet bör då ha två inriktningar. En inriktning för att öka fysisk aktivitet och en 

inriktning för att minska stillasittandet (Ekblom-bak, Ekblom och Hellénius (2010). 

De menar att personer kan vara fysisk aktiva i tillräcklig mån för att klara alla 

rekommendationer inom fysisk aktivitet, men att de är de allt för stillasittande i övrig tid.  

 

Forskning inom träning hos poliser är ett område som är tämligen outforskat. I en 

kandidatuppsats skriven av Rosvell och Gunnarsson (2016) kom de fram till att 

yrkesverksamma poliser tränar i snitt 4,6 timmar i veckan. Författarna kom även fram till att 

syftet för träningen hade ändrats ju fler år som poliserna hade arbetat. Polisstudenter tränade 

för att klara utbildningen och yrkessamma poliser tränade för att förebygga skador och 

sjukskrivningar. De 43 poliser som var med i studien ansåg att styrka och uthållighet var 

viktigt, men att de inte tränade det.  

I en studie från USA som jämförde överviktiga med normalviktiga poliser och deras 

kostvanor framkom det att trotts liknande kostvanor så var den egentliga skillnaden grupperna 

i mellan om de utförde någon form av styrketräning/konditionsträning eller inte. De poliser 

som inte var överviktiga tränade mer kondition och styrka än de överviktiga poliserna  

(Can, M. Hendy, 2014).   

Lennernäs (2010) beskriver att kost och skiftarbete är svåra att kombinera. Att arbeta på 

oregelbundna tider är skadligt och att risken för metabola sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar 

ökar. Risken med skiftarbete är att aptiten ökar men mättnadssignalerna minskar.  

Lennernäs (2010) skriver vidare att yngre och vältränade klarar av skiftarbetet bättre än äldre 

och otränade.  
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Att äta rätt i förhållande till näringsinnehåll är inte tillräckligt utan när de äter på dygnet är 

lika viktigt. Att äta på natten, när kroppen ska sova kan vara skadligt. Lennernäs (2010) 

rekommenderar att ha ett likadant måltidsmönster som följs både under ledig tid och under 

arbetet.  

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet 

Att vara fysisk aktiv kan lindra och till viss del förebygga vissa sjukdomstillstånd, så som 

cancer och metabola sjukdomar (Fyss, 2011). Rekommendationen för vuxna är att vara 

måttligt fysisk aktiv (en ökning av puls och andning) minst 150 minuter i veckan.  Är den 

fysiska aktiviteten av hög intensitet (en kraftigt ökad puls och andning) räcker det med 75 

minuter i veckan. Träningspassen bör ha en duration på minst 10 minuter och då ska aerob 

träning utföras. Vill personen uppnå fler positiva hälsoeffekter kan tiden och/eller intensiteten 

öka i veckan. (Fyss 2011).  

Janson, Hagströmer & Anderssen, (2015) skriver att rekommendationerna är ur ett 

befolkningsperspektiv och för varje enskild individ kan de rekommenderade tiderna för fysisk 

aktivitet vara annorlunda. De förklarar även att en högre intensitet i kortare tid har en större 

effekt på konditionen även om rekommendationerna säger att 150 minuter i måttlig intensitet 

och 75 minuter i hög intensitet ska ge samma resultat. Dock minskas skaderiskerna vid en 

måttlig intensitet om personen är otränad eller är skadad.  

Enligt folkhälsomyndigheten (2017) samt Janson, Hagströmer & Andersson (2015) bör 

stillasittandet minskas och det räcker med regelbundna korta ben sträckare med någon form 

av muskelarbete för att kunna ge positiva hälsoeffekter.  

Personer med ett stillasittande jobb löper större risk för ohälsa, speciellt om individerna inte 

kommer upp i de rekommendationerna. En person som kommer upp i de rekommenderade 

aktiviteterna men har ett stillasittande arbete bör även de ha regelbundna ben sträckare. 

 

Rekommendationer om kost  

I Nordiska näringsrekommendationer, NNR (2012) skrivs det om kostmönster och hur det kan 

vara kopplat till vissa livsstilssjukdomar, så som metabola sjukdomar och hjärtinfarkter. Ett 

högt energiintag är lika dåligt som ett lågt energiintag. Enligt NNRs uträkningar om hur stort 

energiintag individen bör inta ska baseras på hur fysisk aktiv denna är. Livsmedelsverket 

(2016) skriver att kosten är grunden till ett hälsosamt liv. Att oregelbundna matvanor ökar 

risken för cancer, metabola sjukdomar samt hjärt-och kärlsjukdomar och inte de enskilda 

ämnena i maten.  
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Friskvård inom polisen  

Polisen har inga fysiska tester för sina anställda. Fysiska krav för att komma in på 

polishögskolan finns, men ingen uppföljning för en polis i yttre tjänst. 

Polismyndigheten är en blåljusmyndighet och inom den ingår även ambulans och 

räddningstjänst, båda dessa har årliga fystester. Räddningstjänsten samt ambulansen har rätt 

att träna vid varje arbetspass, medan polisen enbart har rätt till att träna en timme i veckan 

(fystimmen) om arbetets belastning tillåter2.  

Fystimmen ser annorlunda ut beroende på vart polisen arbetar. I Kalmar ges samtliga 

anställda på polisen möjlighet till en fystimme i veckan när arbetet tillåter det. I Kronoberg 

har de tillgång till fystimmen 40 timmar om året och då de anställda kan styrketräna, gå en 

promenad eller har en handledarledd aktivitet. Aktiviteten ska anpassas efter den anställdas 

fysiska kapacitet och övertidskostnader får inte förekomma på grund av fystimmen. I Skåne 

har alla anställda tillgång till fystimmen en gång i veckan och omklädning/dusch ingår inte i 

den timmen, fystimmen ska prioriteras i den mån som arbetet tillåter (Gustavsson3)  

 

Elgmark, Larsen, Tranberg och Ramstad, (2013) har studerat poliser i yttre tjänst och kommit 

fram till att nya poliser som kommer direkt från polishögskolan är i god form och för att 

behålla den goda hälsan var att fortsätta att träna och äta rätt kost. I sin forskning kom de fram 

till att en polis i yttre tjänst går ca 3000 steg per dag och därför skrevs en handbok i fysisk 

aktivitet och kost som är speciellt inriktad till poliser. I handboken beskrivs vikten av fysisk 

aktivitet och kost. Att det är viktigt att minska stillasittandet, rekommendationen är att stiga ur 

bilen och sträcka på sig i den mån det går (Polismyndigheten, 2015) 

Polisen har också, utöver fystimmen, ett friskvårdsbidrag på 1800kr per år enligt skatteverkets 

regler för friskvårdsbidrag (Lindeborg, 2016).  

I skatteverkets regler för friskvård på arbetet måste friskvården utföras på arbetsplatsen eller 

speciella platser, tillexempel ett gym eller badhall. Träning hemma är inte inom ramen för 

avgiftsfri friskvård (skatteverket, 2017). 

På polisens avdelning för hälsa arbetar de med riktlinjer för friskvårdssubvention och polisens 

arbetsmiljö. Arbetet är beslutat av Rikspolischefen Dan Eliasson och polisen bör arbeta mot 

en hälsofrämjande arbetsplats där både levnadsvanor och livsstil sätts i focus. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  D,	  Malmgren.	  Ambulanssjuksköterska	  i	  Norra	  Kalmar	  län.	  Mailkontakt	  16	  februari	  2017	  
	  
3	  B,	  Gustavsson,	  Huvudskyddsombud	  för	  polismyndigheten	  i	  Sverige.	  Intervju	  
	  5	  december	  2016	  
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Polismyndighetens friskvårdsarbete ska arbeta mot att stärka medarbetarnas resurser när det 

gäller kraven i arbetet (Eliasson, 2016). 

Svensson (2008) beskriver i sin forskning att friskvård på arbetstid är positivt och bör följas 

upp för att få ut något av friskvården. Enligt Eliasson (2016) främjar arbetet hälsan och en bra 

arbetsplats främjar också hälsa. Då det bland annat är kollegorna och återkoppling som leder 

till hälsa hos medarbetarna.  

I en studie gjord på den danska polisen framkom det att för att öka den fysiska aktiviteten hos 

poliserna ansåg dessa att det var viktigt med träningsmöjligheter på arbetstid samt att 

organiserade träningar, typ gruppträningar ökade motivationen till träning bland de anställda 

(Person, Cleal, Øllgaard Jakobsen, Villadsen och Andersen. 2014).  

Att vara fysisk aktiv är av stor vikt för att klara av polisyrkets olika påfrestningar. Det ligger 

även i samhällets och allmänhetens intresse att veta att poliserna är fysiskt aktiva i den mån 

att de klarar av att utföra sitt arbete.   
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Syfte/ Frågeställningar 
Studiens syfte är att kartlägga polisers fysiska aktivitet och kostmönster på poliser i yttre 

tjänst i Region syd.  

 

För att svara på studiens syfte kommer studien utgå från följande frågeställningar: 

 

* Hur många timmar fysisk aktivitet utövar poliser i yttre tjänst i region syd på en vecka?  
* I vilken utsträckning används fystimmen av poliser i yttre tjänst i region syd?  

* Har poliser som arbetar i yttre tjänst i region syd samma kostmönster när de är lediga som 

på arbetet? 

* Är en polis som jobbar i yttre tjänst i region syd mer stillasittande på arbetet än på fritiden?   
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Metod 
	  
Urval och bortfall 

Urvalet till denna studie är polisen i södra Sverige den så kallade region syd.  

Region syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län där de indelas i åtta 

polisområden. Varje polisområde är indelat i lokalpolisområden.  

Enkäten delades ut till 77 poliser från 3 olika polislokalområden och 63 poliser svarade på 

den vilket ger en svarsfrekvens på 81 %.  En av dessa 63 enkäter exkluderas på grund av ej 

korrekt ifylld enkät. På fråga 10b exkluderades ett svar på grund av felaktig ifyllt svar. 

 

Etiskt hänsynstagande  

Då polisen är en myndighet som står direkt under regeringen är anonymitet extra viktigt. På 

första sidan av enkäten framkom att enkäten var helt anonym och helt frivillig. På enkätens 

första sida stod även uppsatsen syfte samt författarens kontaktuppgifter ifall frågor skulle 

uppkomma (Vetenskapsrådet, 2002). Enkätens svar kommer endast att användas till studiens 

syfte (Ejlertsson (2005). 

Inga frågor kan kopplas ihop till en fysisk person. I resultatet är det inga resultat kopplade till 

kvinnliga eller manliga poliser, vilket höjer anonymiteten ytterligare ett steg. Enkäterna 

förvarades under studiens gång i ett låst kassaskåp. Enkäterna strimlades och eldades upp 

efter studiens genomförande.  

 

Enkät 

Enkäten var baserad på Livsmedelsverket enkät om kost och fysisk aktivitet bland vuxna 

(Livsmedelsverket, 2004). Den moderniserades för att bättre svara på frågeställningarna samt 

anpassades mot polisens förutsättningar. Vidare så lades en sektion med frågor om kön, ålder, 

antal år inom polisen samt arbetstider och inre eller yttre tjänst.  

Fyra frågor (10a, 10b, 10c samt 11) om fysisk aktivitet lades också till för att besvara 

frågeställningen om fystimmen. På fråga 1 och 2 sattes mellanmål, lätt huvudmål samt 

huvudmål ihop till mat i analysen. (Bilaga 1). 

Efter de genomförda modifieringarna skickades enkäten till fem personer som fick 

kommentera och ge sina förslag till ändring. När dessa förändringar hade gjorts skickades 

enkäten till ytterligare tre personer för ytterligare synpunkter på enkätens utformning och 

förståelse. 
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Efter de sista ändringarna skickades enkäten till polisens avdelning för hälsa som fick 

kontrollera så att enkäten var tillräckligt anpassad för poliser innan den skickades ut till 

poliser i yttre tjänst i region syd. Enkäten delades ut i februari 2017 av en anställd på 

polismyndighetens avdelning för hälsa till polisbefäl i region syd.  

Polisbefälen i sin tur delade ut enkäten till sina anställda på informationsmöten. Efter enkäten 

fyllts återsändes den till författaren via brevpost. 

 

Statistik 

Rådata skrevs in och analyserades i IBM SPSS Statistics version 23 

Ett Pearson korrelations test användes för att undersöka sambandet mellan antal år som polis 

och användandet av fystimmen. 

Ett Paired samples correlations användes för att jämföra stillasittandet mellan arbetet och 

fritiden. Då studiens rådata var normalfördelad. 

 

Avgränsningar  

Denna studie riktar sig in på poliser i yttre tjänst, eftersom då det redan finns en hel del 

forskning på kontorsarbetares fysiska aktivitet. Men poliser i yttre tjänst är ett tämligen 

outforskat område. Studien avgränsades till region syd för att författaren skulle kunna hantera 

rådata i den tidsram som 15 hp ger. 
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Resultat 
Deltagarna i denna studie var 69 % män och 31 % kvinnor. 

Poliserna hade en medelålder på 34 år och hade arbetat som polis i snitt 6 år.  Andelen som 

arbetat i yttre tjänst den senaste månaden var 94%. 

Sex procent av deltagarna arbetade inte i treskift den senaste månaden på grund av 

omplacering eller graviditet.  

 

Fysisk aktivitet 

En polis i yttre tjänst är fysisk aktiv i ca 12 timmar och 56 minuter i veckan. Det ger ca 2 

timmar per dag. Se tabell 1. 

En tid på stillasittande på fritiden uppskattades till 4 timmar och 45 minuter i snitt i veckan 

samt den uppskattade tiden på stillasittandet på arbetet var 4 timmar och 12 minuter. 

Resultatet för stillasittandet mellan fritiden och arbetet visade en signifikant skillnad p<0,01 

se tabell 1. 

 

Tabell 1, visar medelvärde över hur många timmar och minuter poliserna har i de olika 
nivåerna på fysisk aktivitet samt medelvärde på stillasittandet per vecka.  

n 62 Timmar Minuter 
Intensiv intensitet 3 45 
Måttlig intensitet 4 7 

Lätt intensitet  5 4 
   

Stillasittande på ledig tid 4 45    
Stillasittande på arbetet 4 12   p<0,01 
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Figur 1, hur fysiskt aktiva poliser i yttre tjänst i region syd hade varit den senaste veckan.  
 
 
Poliserna fick frågan om hur fysiskt aktiva de hade varit under den senaste veckan.  

Drygt 67 % svarade att de hade varit vaken mer eller mindre fysisk aktiva den senaste veckan 

än vanligt. Tretton procent svarade att de hade varit mer aktiva än normalt och drygt 10 

procent svarade att de var mindre aktiva den senaste veckan än normalt. Se figur 1.  

 
Fystimmen  

Totalt angav 72 % att de utnyttjade fystimmen regelbundet och 18 % svarade att de använde 

fystimmen ibland. Samtliga som svarade på enkäten var medvetna om fystimmen drygt 10 % 

utnyttjade inte fystimmen för tillfället. Se figur 2. 
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Figur 2, Visar om poliserna har använt polismyndighetens fystimme 
 
 
När poliserna i yttre tjänst hade svarat om de inte använde fystimmen så fick de svara på 
varför de inte utnyttjade fystimmen så var de vanligaste svaren: 
 

• Jobbet tillåter inte - Övertid 
• Har inte haft möjlighet då tjänsten ej tillåter detta/Andra arbetsuppgifter 
• Inte fått fystimme/Får sällan fysa där jag är nu 
• Inte tillgängliga träningslokaler – Inte lönt att stressa dit 
• Motivation 
• Pga ändrade arbetstider har man i princip tagit bort möjligheten att träna vid 

kvällspass, känns ej som att arbetsgivare är speciellt intresserad av personalens fysiska 
status 

• Har inte tid att träna på jobbet, när man tänker att man ska träna blir man oftast dragen 
på jobb 

 

 

 

Av poliserna som svarade på enkäten tränade drygt hälften styrketräning på fystimmen, och 

drygt 45 procent angav någon form av aerob aktivitet, såsom löpning, spinning eller lagsport 

(figur 3).  
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Figur 3, Visar vilken aktivitet som poliserna i yttre tjänst gör på fystimmen 
 
I genomsnitt hade respondenterna arbetat 6 år och att de utnyttjade fystimmen en gång i 

veckan. Detta ger ungefär 3-4 gånger i månaden. Det var ett måttligt negativt samband mellan 

hur länge en polis hade arbetat samt utnyttjandet av fystimmen (r=-0,338, p=0,009, figur 4) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4, Visar sambandet mellan antal år inom polisen och användandet av fystimmen  
(r=-0,338, p=0,009) 
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Kost 

Trettiosex procent av poliserna hade börjat äta mer näringsrikt/hälsosamt under det senaste 

året. Tretton procent hade försökt att ändra kostvanor men misslyckats, samt elva procent 

funderade på att ändra kostvanorna. Se figur 5. Under denna fråga fick de även fylla i vad 

anledningen till varför de har ändrat eller försökt att ändra kostvanorna. De vanligaste svaren 

var: gå ner i vikt/må bättre, få bättre träningsresultat samt att ett ändrat arbete krävde en 

kostförändring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5, visar polisens svar angående ändrade kostvanor 
 
 
I tabell 2, redovisas vilka måltider som poliserna anger att de äter på arbetstid och på fritid 

samt den beräknande differensen dem emellan. 

Just vid denna fråga hade ett par poliser skrivit att de försöker äta på samma sätt på fritiden 

som på arbetstid med undantag för under nattpasset. Den största skillnaden mellan arbetstid 

och fritid var för mellanmål. På förmiddagen åt 49,4 % av poliserna mellanmål eller 

förmiddagsfika under ledig tid. Men på arbetet var det endast 24,7 % som åt mellanmål på 

förmiddagen. På eftermiddagen var det liknande resultat, på ledig tid var det 51,8 % som åt 

eftermiddagsfika eller mellanmål, men när de jobbade åt 22,4 % mellanmål eller 

eftermiddagsfika.  
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På natten var det en skillnad, när de var lediga åt 30,6 % ett nattmål och när de arbetade åt 

44,7 % ett nattmål.  

 
 
Tabell 2, Skillnaden i kostmönster under ledighet och arbete (%) n=62 
 Ledig På arbetet Skillnad 
Morgonmål    
Inget 30,6 34,1 + 3,5 
Dryck 3,5 5,9 + 2,4 
Mat 65,9 60 - 5,9 

 
Förmiddag    
Inget 64,7 58,8 - 5,9 
Dryck 14,1 16,5 + 2,4 
Mat 
 

49,4 24,7 - 24,7 

Lunch    
Inget 32,9 29,4 -3,5 
Dryck 1,2 0 - 1,2 
Mat 
 

65,9 70,6 +4,7 

Eftermiddag    
Inget 57,6 63,5 + 5,9 
Dryck 9,4 14,1 + 4,7 
Mat 
 

51,8 22,4 - 29,4 

På kvällen    
Inget 32,9 30,6 - 2,3 
Dryck 1,2 0 - 1,2 
Mat 
 

65,9 69,4 + 3,5 

På natten    
Inget 57,6 48,2 - 9,4 
Dryck 11,8 7,1 - 4,7 
Mat 30,6 44,7 + 14,1 
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Resultatdiskussion 
 
Fysisk aktivitet och fystimmen  

Poliser i yttre tjänst i region syd tränar och är fysisk aktiv i måttlig eller intensiv intensitet i 

drygt 7 timmar i veckan. En polis i yttre tjänst i region syd kommer upp i 

rekommendationerna för att lindra och förhindra vissa sjukdomstillstånd.  

Enligt FYSS (2011) kan det räcka med en timme och 15 minuter intensiv intensitet, även här 

skulle poliserna i yttre tjänst i region syd klara rekommendationerna då de tränar drygt 3 

timmar intensivt i veckan.  

Polisen i yttre tjänst i region syd tränar betydligt mer i snitt i veckan än vad 

rekommendationerna säger, dock kan inte slutsatsen dras att de har en högre fysisk förmåga 

än en person som enbart uppnår FYSS rekommendationer. För detta krävs mer forskning på 

hur effektivt poliserna i yttre tjänst tränar. Det fanns poliser i denna studie som uppgav att de 

tränade mycket mindre än rekommendationerna i veckan också.  

FYSS (2011) rekommendationer är uppsatta som grund för minsta möjliga fysiska aktivitet 

för att undvika vissa sjukdomar och hälsoeffekten är positiv när den fysiska aktiviteten är 

högre.  

 

Den tiden en polis är stillasittande är olika beroende på om polisen är ledig eller arbetar. 

Resultaten i denna studie visar att poliserna sitter mer stilla på fritiden än på arbetet. En 

slutsats som är rimlig att dra är att de arbetar treskift och återhämta sig på ledig tid genom att 

ta de lugnt hemma. Men även om resultaten visar en skillnad är inte resultaten alarmerande då 

resultatet visar att poliserna i yttre tjänst siter stilla i drygt 9 timmar i veckan.  

Drygt hälften av poliserna visade även att detta var typiskt för en vanlig vecka då de svarade 

att de varken var mer eller mindre fysisk aktiva än vanligt.  

 
Poliserna har möjlighet att träna på arbetstid om detta inte stör arbetet. Drygt 30 % av 

poliserna utnyttjade inte fystimmen regelbundet eller inte alls. Vilket kan förklaras med att 

träningen inte får orsaka övertid. 

I analysen visade att många poliser inte får utnyttja fystimmen på grund av tidsbrist och att 

när de ska träna blir de dragna på larm.  En del av poliserna hade även skrivit att 

polismyndigheten inte var intresserade av polisernas fysiska status. Vilket motsäger 

polismyndighetens arbete med fystimmen där de skriver att polisen ska vara en 
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hälsofrämjande arbetsplats och att de arbetar för att poliserna ska få resurser för att klara 

arbetet.  

Den vanligaste aktiviteten på fystimmen var styrketräning då fler än hälften hade svarat detta 

som träningsform. Drygt 45 % hade svarat någon form av aerob träning.  

Hur fysisk ansträngande träningen är på arbetstid krävs vidare forskning. Enligt Malmgren4 är 

det svårt att ta ut sig ordentligt på arbetstid just för att larmen kan komma och ingen tränings 

ro infinner sig.   

 

Fystimmen utnyttjas mest av poliserna som har arbetat mindre än 10 år. Resultatet visade ett 

måttligt samband mellan antal år inom som polisen och antal använda fystimmar i veckan.  

Ju längre en polis hade arbetat desto färre fystimmar utnyttjade denna. Detta kanske kan 

förklaras med att poliserna är äldre och har en annan inställning till träning.  

 

Fystimmen är endast tillgänglig för poliserna en gång i veckan, men på en del enkäter var 

antalet ifyllda timmar betydligt fler så kan resultatet gällande fystimmen ses missvisande.  

Poliserna hade fyllt i uppemot 20 använda fystimmar i månaden, just på denna fråga 

exkluderades ett svar i resultatet då den med råge överskred antal timmar som kan ses rimligt 

att använda under en månads arbete.  

Det kan bero på att polisen i fråga kan ha missuppfattat frågan och svarat på hur många 

gånger denna tränar generellt i månaden.  

 

Skulle polisen ha årliga fystester likt ambulans och räddningstjänst bör arbetet med 

fystimmen förändras. Då borde poliserna få möjlighet att träna på arbetstid när 

arbetsbelastningen tillåter likt de andra blåljusenheterna. Det är viktigt att poliserna är fysiskt 

aktiva, för att klara sina arbetsuppgifter. Vetskapen att polisen klarar av sitt arbete ligger även 

i samhällets intresse. Årliga fystester skulle även motivera de poliser som inte tränar 

tillräckligt mycket att träna mer.  

 

  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  D.	  Malmgren	  Ambulanssjuksköterska	  norra	  Kalmar	  län.	  Mailkontakt	  16	  februari	  2017	  	  
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Kost 

För att komma in på polishögskolan krävdes ett BMI mellan 17 och 33. Samtidigt uppger 

drygt 36 % att de har ändrat sina kostvanor och försöker äta mer hälsosamt det senaste året för 

att gå ner i vikt eller att må bättre. Det finns ett måttligt samband mellan antal år inom polisen 

och anländandet av fystimmen. Enligt Lennernäs (2010) så var personerna mer vältrande när 

de söker till polishögskolan än när de hade arbetet ett par år och enligt resultatet i denna 

studie går träningsfrekvensen på fystimmen ner ju längre polisen hade arbetat vilket kan leda 

till en viktuppgång om personen fortsätter att äta som denna gjorde när den sökte till skolan 

och var mer fysisk aktiv. Hon skriver också att mättnadskänslan kan minska vid skiftarbete 

vilket också skulle kunna vara en orsak till resultatet i denna studie då poliserna ville gå ner i 

vikt. Dock undersöktes inte BMI på poliserna i denna studie.  

 

I kostmönstret var det stora skillnaden i mellanmålen och nattmålet. Då de åt mindre 

mellanmål på arbetet men åt mer på natten. Detta kan hänga ihop då poliserna helt enkelt inte 

får i sig lika mycket mat under dagarna och blir hungriga när de jobbar natt.  

En annan förklaring är också är att de är vakna på jobbnätter men sover på lediga nätter.  

 

Med mer kunskap om kost och skiftarbete i grundutbildningen skulle det kunna minska 

problem som kan uppkomma i en karriär som polis.  
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Metoddiskussion  
 
Urvalet är poliser i yttertjänst i region syd. En svaghet som denna studie visar är att 

deltagande urval endast är från två av fyra områden som region syd består av. En fråga 

exkluderades på grund av felaktigt ifylld svar, detta hade kunnat undvikas om författaren hade 

varit på plats och delat ut enkäten. Enkäten prövades ett par omgångar innan den skickades ut 

till poliserna vilket är en styrka för denna studie.  

 

I analysen för fysisk aktivitet användes livsmedelverkets enkät för fysisk aktivitet och 

kostvanor för vuxna. Denna enkät är validerad och används för att kartlägga fysisk aktivitet 

hos vuxna. En fråga med lätt intensitet var svår för poliserna att fylla i, då det var en delad 

fråga med första delen var ” hur många gånger har du tränat lätt intensitet?” andra delen av 

frågan var hur många timmar på fritiden och på arbetet. Detta upptäckte författaren att 

poliserna hade missuppfattat och valde att analysera all lätt intensitet istället för att dela upp 

arbetet och fritiden.  

 

Kostdelen analyserades i procent för att få en överskådlig insikt på hur polisernas kostmönster 

såg ut. I enkäten frågades det om hur mycket de åt per måltid men analyserades utifrån om de 

åt, drack eller inte åt något alls. Detta var för att underlätta analysen och för att svara på 

studiens frågeställningar som handlade om kostmönster och inte vad eller hur mycket de åt. 

Detta hade kunnat jämföras mellan män och kvinnor. Mellan ledighet och arbetstid, detta 

undersöktes dock av författaren men då uppkom problemet då de arbetade tre olika skift och 

då hade frågan behövt omformuleras för att passa.   

 

Polisen har inga årliga fysiska tester som kan påvisar resultatet av fystimmen. Även om det 

mest populära valet på fystimmen var styrketräning visar denna studie inte vad poliserna 

tränar mest på. Då träning på fritiden inte analyserades. Enligt Svensson (2008) bör fysisk 

aktivitet följas upp för att kontrolleras. Då poliserna saknar årliga fysiska tester är det svårt att 

utvärdera arbetet med fystimmen. Vilket kan leda till framtida forskning.   

 

För att få en säkrare uppfattning om hur mycket en polis rör sig kan man göra om studien och 

låta poliserna ha en accelometer på sig i en veckans tid och mäta den fysiska aktiviteten samt 

stillasittandet på ett mer validerat sätt.  
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I studien undersöktes sambandet mellan antal år inom polisen och användandet av fystimmen. 

Detta gjordes med hjälp av pearson korrelations test som visar samband mellan två variabler i 

detta fall antal år som polis och frekvens på fystimmen. 

  

För att få en statistisk skillnad mellan stillasittandet på fritiden och på arbetet användes ett 

paired samples correlations test. Som jämför medelvärden om data är normalfördelad, vilket 

det i denna studie var. 

 
 
 
 
Slutsats/ framtida forskning 
 
Livsmedelsverket (2016) skriver att oregelbundet kostmönster kan leda till sjukdomar, så som 

cancer och metabola sjukdomar. Enligt FYSS (2011) kan fysisk aktivitet motverka just dessa 

sjukdomar. Vilket gör denna studies resultat intressant, då poliserna kommer upp i 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och har ett kostmönster på ledig tid och på arbetet 

som är likt i form av frukost, lunch och middag men inte i mellanmål och nattmat.  

 

Framtida forskning bör bygga på polisernas tillgänglighet till fystimmen, vad poliserna 

behöver ha i fysisk kapacitet för att klara arbetet samt hur poliserna kan införa årliga fystester. 

Genom årliga fystester så blir det lättare att utvärdera polisernas fysiska förmåga.  

 

Framtida forskning bör även bearbeta polisens kostmönster ihop med skiftarbetet samt öka 

kunskapen om hur kostmönster kan påverka vikt och hälsa hos poliserna. 
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Bilaga 1 
Fysisk	  aktivitet	  och	  kostvanor	  hos	  Polismyndigheten	  

	  i	  Region	  Syd	  
	  
Att	  vara	  fysisk	  aktiv	  och	  att	  äta	  hälsosamt	  är	  viktigt	  för	  att	  må	  bra.	  Men	  ibland	  är	  det	  
svårt	  att	  veta	  hur	  man	  ska	  äta	  hälsosamt	  och	  hur	  mycket	  man	  egentligen	  ska	  röra	  på	  sig.	  	  
	  
Mitt	  syfte	  med	  min	  C-‐uppsats	  är	  att	  ta	  reda	  på	  och	  kartlägga	  polisens	  fysisk	  aktivitet	  och	  
kost	  vanor.	  	  
Syftet	  är	  också	  att	  om	  det	  är	  någon	  skillnad	  mellan	  män	  och	  kvinnor,	  med	  vanor	  i	  fysisk	  
aktivitet	  eller	  kost.	  	  
	  
Enkäten	  är	  helt	  frivillig	  och	  anonym.	  Svaren	  kommer	  inte	  kunna	  ledas	  till	  någon	  individ	  
och	  enkäterna	  kommer	  att	  förstöras	  efter	  att	  studien	  är	  godkänd.	  När	  studien	  är	  
godkänd	  av	  Linneuniversitetet	  examinatorer	  kommer	  den	  att	  publiceras	  på	  DIVA	  
www.diva-‐portal.org	  	  	  
	  
Jag	  skulle	  bli	  väldigt	  tacksam	  ifall	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  svara	  på	  min	  enkät.	  	  
	  
Vid	  frågor	  eller	  kontakt	  	  
Johanna	  Gustavsson	  
Linneuniversitetet	  Kalmar	  
Idrottsvetenskap	  
jg222nk@student.lnu.se	  
	   	   	  
	  	   	   	   	   	  
	  
	  

Jag	  är:	  	  
☐ Man	  
☐ Kvinna	  

	  
Ålder........................	  

	  
Jag	  har	  jobbat	  som	  polis	  i................	  år	  
	  
Tänk	  hur	  du	  har	  jobbat	  den	  senaste	  
månaden	  
Jag	  har	  jobbat	  i	  yttretjänst:	  
☐ Ja	  
☐ Nej	  
☐ Ibland	  
	  

	   Jag	  har	  jobbat:	  
	   ☐ Dagpass	  
	   	   	   	   ☐ Tvåskift	  
	   	   	   	   ☐ Treskift	  



	  

	  

Frågor	  om	  kost	  
1:	  Hur	  brukar	  du	  äta	  en	  ledig	  dag?	  
Kryssa	  i	  den	  typ	  av	  måltid	  som	  överensstämmer	  bäst	  för	  varje	  måltidstillfälle,	  kom	  ihåg	  
mellanmål	  och	  ev	  småätande	  och	  drycker.	  	  
	  
Huvudmål:	  t.ex.	  Lagad mat (t.ex. kött och potatis), soppa med bröd, sallad med bröd, pizza med 
sallad, hamburgertallrik 
Lättare måltid: t.ex. gröt/flingor med mjölk/fil, smörgåsar, soppa, sallad, omelett, varm korv, enkel 
hamburgare (ev. med dryck) 
Mellanmål: t.ex. kex, bulle, kaka, frukt, godis, glass (ev. med dryck) 
Enbart dryck: t.ex. kaffe, te, läsk, juice, mjölk, öl, vin 
Inget: Då du hoppar över måltiden helt 
 
 Inget Enbart dryck Mellanmål Lättare 

måltid 
Huvudmål 

Morgonmål 
(frukost) 

     

Förmiddag  
 

    

Mitt på dagen 
(lunch) 

     

Eftermiddagen  
 

    

Kväll 
(middag) 

 
 

    

Sent på 
kvällen/natten 

     

 
2:	  Hur	  brukar	  du	  äta	  på	  jobbet?	  
Kryssa	  i	  den	  typ	  av	  måltid	  som	  överensstämmer	  bäst	  för	  varje	  måltidstillfälle,	  kom	  ihåg	  
mellanmål	  och	  ev	  småätande	  och	  drycker.	  	  
	  
Huvudmål:	  t.ex.	  Lagad mat (t.ex. kött och potatis), soppa med bröd, sallad med bröd, pizza med 
sallad, hamburgertallrik 
Lättare måltid: t.ex. gröt/flingor med mjölk/fil, smörgåsar, soppa, sallad, omelett, varm korv, enkel 
hamburgare (ev. med dryck) 
Mellanmål: t.ex. kex, bulle, kaka, frukt, godis, glass (ev. med dryck) 
Enbart dryck: t.ex. kaffe, te, läsk, juice, mjölk, öl, vin 
Inget: Då du hoppar över måltiden helt 
 
 Inget Enbart dryck Mellanmål Lättare måltid Huvudmål 

Morgonmål 
(frukost) 

     

Förmiddag  
 

    

Mitt på dagen 
(lunch) 

     

Eftermiddagen  
 

    

Kväll 
(middag) 

 
 

    

Sent på 
kvällen/ natten 

     



	  

	  

	  

	  
4a:	  Har	  du	  under	  det	  senaste	  året	  ändrat	  eller	  försökt	  ändra	  dina	  matvanor	  för	  att	  
ät	  mer	  näringsriktigt/hälsosamt?	  
Kryssa	  i	  ett	  alternativ	  
	  
☐ Ja,	  har	  börjat	  äta	  mer	  näringsrikt/hälsosamt	  
☐ Ja,	  har	  försökt	  men	  misslyckats	  
☐ Nej,	  men	  jag	  funderar	  på	  att	  göra	  det	  
☐ Nej,	  aldrig	  
☐ Nej,	  anser	  att	  jag	  redan	  äter	  näringsrikt/hälsosamt	  
☐ Har	  ändrat	  matvanor	  sen	  tidigare	  
	  
4b:	  Av	  vilken	  anledning	  har	  du	  försökt	  att	  ändra	  dina	  matvanor?	  
........................................................................................................................................................................................	  
	  

Frågor	  om	  fysisk	  aktivitet	  
	  

Följande frågor gäller din fysiska aktivitet, dvs. hur mycket du rör på dig. Frågorna är till för alla, 
oavsett om du rör dig mycket eller lite. Tänk på all form av fysisk aktivitet som du utför. Det kan 
vara på ditt arbete, under din fritid, i hemmet och utomhus. Tänk även på hur du förflyttar dig från 
en plats till en annan. Svara endast för de aktiviteter som pågår minst 10 minuter!  
 
Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet 
omfattar all typ av muskelaktivitet t.ex. städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 
hobbyverksamheter som golf, svampplockning, motion och träning. 
 
 
5a: Hur många gånger har du de senaste 7 dagarna utfört MYCKET 
ANSTRÄNGANDE fysisk aktivitet som du upplevde som mycket arbetsam och fick dig 
att svettas och/eller andas mycket kraftigare än normalt?  
 
............ antal gånger de senaste 7 dagarna 
 
5b: Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt per tillfälle? 
 
........... timmar  .................... minuter 
 
 
6a:	  Hur	  många	  gånger	  har	  du	  de	  senaste	  7	  dagarna	  utfört	  MÅTTLIGT	  
ANSTRÄNGANDE	  fysisk	  aktivitet	  som	  du	  upplevt	  som	  måttligt	  arbetsam	  och	  fick	  
dig	  att	  bli	  varm	  och/	  eller	  andas	  något	  kraftigare	  än	  normalt?	  	  
	  
..............	  antal	  gånger	  de	  senaste	  7	  dagarna	  
	  
6b:	  Hur	  mycket	  tid	  spenderade	  du	  i	  genomsnitt	  per	  tillfälle?	  	  
	  
...........	  timmar	   .....................	  minuter	  



	  

	  

	  
	  
7a:	  Hur	  många	  gånger	  har	  du	  de	  senaste	  7	  dagarna	  GÅTT	  ELLER	  PROMENERAT	  i	  
en	  takt	  som	  inte	  fick	  dig	  att	  svettas	  eller	  bli	  varm	  eller	  andas	  kraftigare	  än	  
normalt?	  	  	  
	  
.........	  antal	  gånger	  de	  senaste	  7	  dagarna	  
	  
7b:	  Hur	  mycket	  tid	  spenderade	  du	  i	  genomsnitt	  per	  tillfälle	  att	  gå	  eller	  
promenera?	  	  
	  
På	  arbetet:	  ................	  timmar	  	  	  ................	  minuter	  
	  
På	  fritiden:	  .................	  timmar	  	  ................	  minuter	  

	  
	  
8:	  Hur	  lång	  tid	  har	  du	  per	  dag	  under	  de	  senaste	  7	  dagarna	  tillbringat	  sittande	  på	  
arbetet	  och	  på	  din	  fritid?	  	  	  
	  
Försök	  att	  uppskatta	  i	  timmar	  i	  genomsnitt.	  Exempel	  på	  detta	  är	  tid	  vid	  
skrivbordet/datorn,	  hemma	  hos	  vänner,	  sitta	  och	  äta/prata,	  sitta	  och	  titta	  på	  film	  eller	  TV	  
	  
På	  arbetet:	  ................	  timmar	  
	  
På	  fritiden:	  ................	  timmar	  
	  
	  
9:	  Hur	  fysisk	  aktiv	  har	  du	  varit	  under	  de	  senaste	  7	  dagarna	  enligt	  din	  egen	  
uppfattning?	  
	  
☐ Mycket	  mer	  aktiv	  än	  vanligt	  
☐ Mer	  aktiv	  än	  vanligt	  
☐ Varken	  mer	  eller	  mindre	  aktiv	  än	  vanligt	  
☐ Mindre	  aktiv	  än	  vanligt	  
☐ Mycket	  mindre	  aktiv	  än	  vanligt	  
	  
	  
10a:	  Jag	  har	  möjlighet	  att	  träna/motionera	  på	  arbetstid	  (fystimmen)	  och	  jag	  
utnyttjar	  detta	  
☐ Ja	  	  	  
☐ Ja,	  men	  inte	  just	  nu	  -‐>	  Gå	  till	  fråga	  11	  
☐ Nej,	  men	  jag	  har	  hört	  talas	  om	  den	  -‐>	  Gå	  till	  fråga	  11	  
☐ Nej,	  vet	  inte	  vad	  det	  är	  	  
	  
10b:	  Hur	  ofta	  utnyttjar	  du	  fystimmen?	   	  
Antal	  gånger	  i	  månaden.......................	  
	  
	  



	  

	  

10c:	  Vad	  gör	  du	  på	  fystimmen?	  
☐ Styrketräning	  (Tex	  på	  gym,	  utegym,	  med	  frivikter	  eller	  maskiner)	  
☐ Gruppträning	  (tex	  aerobics)	  
☐ Lagsport	  (tex	  innebandy	  eller	  liknande)	  	  
☐ Uthållighetsträning,	  (tex	  löpning,	  spinning)	  	  
☐ Promenad	  (ute	  eller	  på	  löpband)	  
☐ Annat:	  ..............................................................................	  
	  
	  
11:	  Vad	  är	  anledningen	  till	  att	  du	  inte	  utnyttjar	  fystimmen?	  	  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................	  
	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  har	  fyllt	  i	  enkäten.	  Resultatet	  och	  uppsatsen	  kommer	  att	  publiceras	  på	  
www.diva-‐portal.org	  när	  den	  är	  godkänd	  av	  Linneuniversitetets	  examinatorer.	  	  
	  
Enkäten	  är	  helt	  frivillig	  och	  helt	  anonym.	  	  
	  
Tack!	  
Må	  väl	  
Johanna	  Gustavsson	  
	  
	  
Spara	  gärna	  kontaktuppgifter	  för	  framtida	  funderingar	  	  
	  
Vid	  frågor	  eller	  kontakt	  
Johanna	  Gustavsson	  
Linneuniversitetet	  Kalmar	  
Idrottsvetenskap	  	  
Jg222nk@student.lnu.se	  	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


