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Abstract 
 
Background: The policework is well known as physical demanding and 

often are controlled through a test-procedure. The Swedish police academy 

test-procedure has never been closely looked upon with a purpose to 

standardize its content. Purpose: This study aims to provide results from this 

test-procedure that can be used in a standardized and effective education in 

the Swedish police academy. The focus is on the number of trials given and 

the 14 tests used, combined with the development of physical capacity of the 

police students. Method: Descriptive data from the years 2007-08 and 2012-

2016 has been analyzed with SPSS v25. A Pearson correlation, Spearman 

correlation, Wilcoxon signed rank test and pared t-test was conducted 

depending on the content of the data. Result: The performance of the second 

attempt seemed to be higher, especially in the Harres test. A low correlation 

between the 14 tests was shown. The physical capacity of the students was 

increased through the education accept in the agility and aerob capacity.  

Conclusion: The students increase their performance over the second 

attempts doe to a familiarization effect. It’s also showed that the test 

correlation is relatively low and that the students physical capacity increase 

during the police academy.  
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Inledning 

Idag arbetar omkring 30 000 medarbetare inom svensk polis. Av dessa har 

nästan 20 000 avlagt polisexamen. Polisens uppdrag är att öka tryggheten 

och minska brottsligheten (www.polisen.se). För att bli polis i Sverige 

behöver man enligt polisens utbildningsplan (2016) avlägga en polisexamen 

med godkänt resultat vid ett av regeringen godkända lärosäten 

(Polisutbildningsförordningen (2§, 1999:740)). 

 

Polisrekryteringen avser rekrytera 2000 studenter årligen till år 2024 för att 

nå de 10 000 fler poliser som beräknats. Denna rekrytering som ställer krav 

på de utbildningsorterna som har i uppdrag att examinera ett ökat antal 

polisstudenter (Polismyndighetens budgetunderlag 2019-20). I denna 

utbildning av polisstudenter råder det idag ingen standardisering eller 

samstämmighet inom ämnet hälsa eller de fysiska krav som ställs på 

polisstudenter vid respektive lärosäte. Det finns dock en eftersträvan och 

vilja att en sådan samstämmighet skall bli verklighet för samtliga lärosäten 

enligt Arne Rosendahl Hansen1. I linje med att en generell akademisering i 

samhället omfattar en polisexamen idag högskolepoäng. En utveckling som 

innebär att högskolepoäng ges inom polisnära ämnen med fokus på såväl inre 

som yttre tjänstgöring med en polismans befogenheter. 

 

Det polisiära arbetet i yttre tjänst består till stor del av inaktivitet med 

perioder av växlande intensitet och mer fysiskt krävande situationer. De 

vanligaste fysiskt krävande momenten innefattar rörelser som springa, hoppa, 

kampsituationer, skjuta eller putta, dragrörelser, klättra, knäböj, rotationer av 

övre och undre kropp samt lyft av olika slag (Anderson, Plecas och Segger, 

                                                
1 Arne Rosendal Hansen, Ämnesansvarig för ämnet Hälsa, personlig kontakt 2019-02-07 
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2001;  Arvey, Landon, Nutting och Maxwell, 1992;  Bonneau och Brown, 

1995). Lönn (2006) och Lagestad (2012) beskriver att förmågorna 

flexibilitet, maximal styrka, snabbhet, anaerob- och aerob uthållighet och 

koordination är nödvändiga. Besvär i rygg, nacke, axlar och skuldror samt de 

nedre extremiteterna är överrepresenterade inom den polisiära verksamheten 

i Sverige. Detta kan antas vara kopplat till att polisyrket till stor del består av 

inaktivitet och bekräftas till viss del av Elgemark Andersson (2013) och 

Larsen (2018) som visar en lägre skaderapportering hos de mer fysiskt aktiva 

poliserna. 

 

Polisprogrammet omfattar fem terminer innehållande en aspiranttjänstgöring 

om sex månader placerad i de sista två terminerna. Under dessa fem terminer 

syftar utbildningen övergripande till att förbereda studenterna inför 

kommande yrke genom att främja de förmågor och egenskaper som gör sig 

gällande inom yrkesrollen polis. När samtliga terminers innehåll, inkluderat 

aspiranttjänstgöring, är avklarade med godkänt resultat erhålls en 

polisexamen om 120 hp. Under dessa terminer skall studenten, genom 

inkluderade kurser i polisprogrammet, visa kunskaper, egenskaper och 

färdigheter som specifikt anges i ”kompetensprofil för nyutbildad polis samt 

profil för antagning till polisutbildningen” (Rikspolisstyrelsen, 2012). Inom 

ramen för denna kompetensprofil ingår den fysiska förmågan. Dessa fysiska 

färdigheter som avhandlas i ämnet Hälsa om 3 hp inom kursen polisiärt yttre 

tjänstfärdigheter vid polisutbildningen.  

 

Ämnet hälsa fortlöper genom samtliga fem terminer och lägger vikt vid 

kunskaper och förståelser kring faktorer som påverkar hälsan i yrkesrollen. 

Inom ämnet ges grundläggande kunskaper om den fysiska hälsan, hälso- och 

arbetsmiljöfrågor, träningslära i teori och praktik samt kartläggning av den 

fysiska förmågan genom tester med en tydlig koppling till polisyrket 
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(Studiehandledningen-Hälsa, Polisutbildningen campus). Ämnet hälsa 

beskrivs i studiehandledningen ha följande syfte: 

 
Det övergripande syftet är att ge kunskaper om och 

förståelse för faktorer som påverkar hälsan i yrkesrollen, 

med tonvikt på den fysiska hälsan. Samtidigt bidrar delar av 

studierna till att utveckla din fysiska status och 

kroppskännedom för att kunna agera säkert, hänsynsfullt 

och skickligt i yrkesrollen. 

Studiehandledning (campus, 2019, s 1.) 

 

Inom ramen för polisutbildningen ingår fysiska tester för att bedöma 

polisstudenternas fysiska förmåga i relation till yrkets fysiska krav. Vid det 

lärosäte studien genomförs sker detta inom ämnet Hälsa. Den fysiska 

förmågan beskrivs som en särskilt viktig faktor i den ”kompetensprofil för 

nyutbildad polis samt profil för antagning till polisutbildningen” och ligger 

till grund för innehållet i ämnet hälsa (Rikspolisstyrelsen, 2012). Testerna 

grundar sig i att kartlägga den fysiska statusen inför den mångfasetterade 

yrkesroll som polisyrket innebär med såväl fysiskt som psykiskt krävande 

situationer och moment. Dessa krävande situationer innebär att poliser 

behöver vara i en generellt bättre fysisk status än den generella befolkningen 

och kunna behärska sin kropp som ett verktyg i sitt dagliga arbete (Anderson 

et al., 2001). En god fysisk status ses som nödvändig för poliser i yttre tjänst 

för att klara av de yrkesrelaterade momenten. En fysisk status som bör 

bedömas genom anpassade tester (Lagestad, 2012). 

 

De olika testbatterier som används innehåller olika yrkesspecifika moment 

samt kartläggning av den fysiska statusen. Internationellt ses testbatterier 

som POPAT (police officer physical ability test), PARE (physical abilities 

requirements test), PAT (physical agility test) eller liknande tester för aerob- 

och anaerob kapacitet genom yrkesspecifika rörelser (Bonneau och Brown, 
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1995;  Strating, Bakker, Dijkstra, Lemmink och Groothoff, 2010). Ett typiskt 

exempel på dessa testers yrkesspecifika karaktär kommer från Strating et al. 

(2010). De inkluderade testerna utgjordes av 226,5m löpning med hinder att 

ta sig över respektive under, förflytta en vagn på 200 kg genom att putta den 

6m och dra den 2x6m, lyfta och bära en 5kg vikt över 3m 18ggr, dra en 

docka på 48 kg över 5 m. Moment som inom valt svenskt lärosäte täcks av 

ett testbatteri om 14 tester där egenskaperna flexibilitet, maximal styrka, 

snabbhet, koordination samt anaerob- och aerob uthållighet testas (Lönn, 

2006).  

 

Testerna genomförs vid utbildningens första respektive tredje termin. I 

termin tre är testerna examinerande och ett krav för fortsatta studier och 

påbörjad aspirant. Inför testerna informerar testledarna om testerna och 

studenterna ges möjlighet att genomföra samtliga tester. I de fall studenterna 

ej kan medverka vid testerna ges även möjlighet till resurstillfällen. Testerna 

genomförs således vid två tillfällen i termin ett varav ett är resurs för de som 

ej medverkat vid ordinarie tillfälle. I termin 3ges ytterligare fem tillfällen 

varav ett ordinarie tillfälle och fyra resurstillfällen. Testproceduren vid 

polisutbildningen innehåller 14 tester varav fyra genomförs med två försök 

och övriga med ett försök. De fyra testerna där det ges möjlighet att 

genomföra två försök är Harres test, Handstyrkemätningar med 

Handdynamometer och Stående längdhopp. Samtliga tester genererar poäng, 

vilket sammanställs till en snittpoäng, som är examinerande tillsammans med 

nivån 8:4 vid testet Beep test och individuell transport av en 77kg tung 

övningsdocka över 15 meter. Proceduren genomförs återkommande för varje 

klass och termin vilket innebär att testerna står för en stor del av hälsoämnet 

och till detta används relativt mycket resurser i form av lärartimmar, lokaler 

och därmed också pengar. Således finns det ett behov av en översyn av 

testbatteriet för att förvissa sig om att det utförs rätt tester i rätt antal. 

Den svenska testprocedurens innehåll har aldrig granskats mer ingående.  
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Tidigare forskning utgår från små deltagargrupper vilket givetvis begränsar 

användandet av dessa resultat. Testproceduren som idag är en stor del av 

hälsoämnet är intressant att granska utifrån ett effektiviseringsfokus för att 

eventuellt spara undervisningstid och resurser. Vidare kan föreliggande 

studie betraktas vara ett första steg i arbetet med att skapa en enhetlig och 

effektivare utbildning i ämnet hälsa.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att ta fram resultat som kan användas för 

att skapa en enhetlig och effektivare testprocedur som skulle kunna användas 

i hälsoutbildningen på alla lärosäten som bedriver polisutbildning. Mer 

specifikt avser jag att undersöka 

1. Om antalet försök per test är relevant, dvs. om det föreligger 

inlärnings- eller utmattningseffekter. 

2. Om antalet tester är relevant, dvs. om vissa tester överlappar varandra 

och är starkt korrelerade  

3. Huruvida studenternas fysiska kapacitet förändras under 

utbildningen. 

Metod 

Urval 

Resultat från polisutbildningens tester har arkiverats sedan 

polisutbildningens start vid det undersökta lärosätet år 2001. Endast resultat 

från åren 2007–2008 och 2012–16 ingår i den här studien. Data från 1169 

studenter i gällande testprocedur har analyserats. Totalt ger detta data från 58 

450 enskilt genomförda tester. Deltagarna bestod av 780 män (26,5 ± 4,3 år) 

och 389 (25,1 ± 4,1 år) kvinnor.   
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Etiska överväganden 

Studien har förhållit sig till de fyra huvudkraven inom forskning som 

sammanställts i forskningsetiska principer av vetenskapsrådet. I studien 

hanteras deskriptiva observationsdata vilket innebär att informationskravet 

gentemot respektive individ har hanterats utifrån vad som omnämns som ett 

passivt deltagande. Då offentliga data använts kan ingen olägenhet ses för 

deltagarna samt på grund av studiens omfattning har detta bortsetts ifrån. För 

att möte de krav om samtycke som råder har information om individerna 

anonymiserats och kodats för att undvika identifikation vid en publicering. 

Även den inrådan om konfidentialitet som återfinns hanteras genom en god 

hantering av befintliga data och personuppgifter samt sekretess inom studien. 

Slutligen förhåller sig studien till nyttjandekravet i den mån att materialet 

inte utlånas för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Testerna/testprocedur 

Samtliga tester genomförs inomhus i en gymnastiksal med två testledare 

närvarande. Testdeltagarna är informerade om att testerna är maximala tester 

i syfte att kartlägga deras fysiologiska status. Testerna genomförs i en 

förutbestämd ordning i deltagargrupper om 12, se bilaga 1. Samtliga tester 

redovisas med resultat av två decimaler och genomförs inom ramen av 1h 

och 45 min/ testtillfälle. I det fall poäng för testerna har angetts som enda 

resultat har detta värde använts, i övrigt endast det faktiska resultatet i 

sekunder (s), newton (N), centermeter (cm), Antal (st) och estimerat Vo2max 

(mlO2/kg/min) enligt Leger och Gadoury (1989) har använts. 

 

Ålder, längd, vikt och BMI  

Deltagarna uppger själva födelseår i samband med vägning (Tanita BWB-

800) (kg) och mätning (måttstock, cm) på platsen för testerna. Deltagarna 
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beräknar sedan sitt body mass index (BMI, kg/m2). BMI är ett vedertaget 

värde i bedömmandet av längd och viktförhållande på populationsnivå. 

 

Standardiserad uppvärmning 

Deltagarna instrueras av testledaren att genomföra en standardiserad 

uppvärmning genom lugn löpning inomhus i tre minuter till musik. Ingen 

övrig uppvärmning är tillåten. 

 

Rörlighetstester 

Efter en standardiserad uppvärmning genomförs tester av rörligheten. 

Deltagarna genomför testerna på varandra under uppsyn av testledare. 

Rörligheten hanteras utifrån samma poängskala likt övriga tester och utgår 

ifrån en modifierad poängskala av Norring och Olsson (1995). Poängen ska 

motsvara följande 0-2 p (under normal rörlighet), 3-4 p (normal rörlighet) 

och 5-6 (över normal rörlighet). Samtliga bedömningar av rörlighetstesterna 

sker genom ögonmått i samråd med testledare, Bilaga 1. 

 

M. Hamstrings vänster respektive höger  

Testas genom ett aktivt rörlighetstest av M. M. Hamstrings likt Cook, Burton 

och Hoogenboom (2006). Testet genomförs i par där deltagaren ligger på en 

5 cm tjock gymnastikmatta (HGB, Backstrand, sverige) och lyfter benet så 

högt deltagaren kan. Benet skall vara rakt i knäleden och vinkeln mäts i 

höftleden gentemot underlaget (se figur 1). 
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Figur 1. Genomförande av ett aktivt rörlighetstest av M. Hamstring 

 

M. Iliopsoas vänster respektive höger  

Testas genom ett modifierat thomas test likt Clapis, Davis och Davis (2008). 

Deltagaren ligger på en plint med ett ben hängande över kanten och det andra 

benet uppdraget mot bröstet. Deltagaren omfamnar sitt ben vid bröstet runt 

knäleden med händerna och slappnar av med benet över plintens kant. 

Resultat ges utifrån lårbenets vinkel mot horisontalplan på det ben som 

hänger över plintens kant (se figur 2).  
 

 
Figur 2. Genomförande av thomas test av M. Iliopsoas 
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Deltagarnas höft och fotleder  

Testas genom ett modifierat knäböjtest beskrivet i Butler, Plisky, Southers, 

Scoma och Kiesel (2010). Testet genomförs barfota och deltagaren försöker 

sitta ned med rumpan och hela fotsulan i golvet, axelbrett med armarna rakt 

fram. Från detta läge förs sedan armarna ned mot golvet och bakåt. Resultat 

ges utifrån hur långt bak deltagaren klarar av utan att tappa balansen (se figur 

3). 

 

 
Figur 3. Genomförande av modifierat knäböjtest av höft- och fotleder. 

Axelleden och skuldra för vänster respektive höger led. 

Testas genom ett mobilitetstest av axelled och skuldran likt Cook et al. 

(2006). Deltagaren försöker att överlappa sina händer bakom ryggen genom 

att ena armen förs över huvudet och bak på ryggen då den andra armen förs 

över rumpan och uppåt. Resultat ges utifrån hur mycket av deltagarnas 

händer som överlappar varandra (se figur 4). 
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Figur 4. Genomförande av mobilitetstest av axelled och skuldra 

Grundligare uppvärmning 

Deltagarna genomförde därefter en mer ingående uppvärmning med 

uppmaning att förbereda sig på bästa sätt under 10-15 min beroende på 

deltagargruppernas storlek. Under de sista minuterna av denna uppvärmning 

uppmanades deltagarna av testledare att öva på kommande Harres test 

alernativt L-run. 

 

Harres-test  

Harres test eller ett modifierat riktningsförändringstest är ett test som 

vanligen används för att bestämma deltagarnas koordinativa förmågor genom 

att ta sig igenom en bana på kortast möjliga tid (Alesi, Bianco, Padulo, Vella, 

Petrucci, Paoli, Palma och Pepi, 2014;  Bellardini, 2009;  Sheppard och 

Young, 2006). Utrustning som används är tre häckar om 76 cm (Rantzow 

returhäck, Unisport, Sverige) för samtliga deltagare, en kon och en 5 cm 

tjock gymnastikmatta (HGB, Backstrand, Sverige). Testet involverar en 

kullerbytta på matta, sprintacceleration, riktningsförändringar, hopp över 

häck och att ta sig under häck. Allt sker i en förutbestämd följd. Deltagarna 
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tillåts två försök varav det bästa resultatet räknas vid bedömning av deras 

förmåga. Resultatet ges i tid genom manuell tidtagning genomförd av 

testledare. I det fall ett försök misslyckas t ex på grund av att häcken eller 

konen välter, flyttas eller att testet ej utförs enligt de givna förutsättningar 

som ges så stryks försöket och testpersonen har förbrukat ett av sina två 

försök (se figur 5). 

 

 
Figur 5. Schematisk bild över Harres test 

 

 L-run 

L-run är ett vedertaget test för att mäta löpsnabbhet genom 

riktningsförändringar inom idrotten och har visat hög reliabilitet och validitet 

i Stewart, Turner och Miller (2014). Utrustning som används är fyra koner 

och elektronisk tidtagning genom rörelsesensorer (Eleiko Timeit, Halmstad, 

Sverige). Testet involverar rörelser som sprintacceleration 

riktningsförändringar i en förutbestämd L-formation. Avståndet mellan 

konerna är 5 meter. Deltagarna ges två försök varav det bästa resultatet 

räknas vid bedömning av deras förmåga. Resultatet i tid ges med två 

decimaler. I det fall ett genomförande ses som misslyckat på grund av vält 

alternativt flyttad kona eller på annat sätt ej utförd enligt den givna 

förutsättning som ges, stryks försöket och testpersonen har förbrukat ett av 

sina två försök (se figur 6). 
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Figur 6. Schematisk bild över L-run 

  

Handdynamometer  

Styrkeförmågan i överkroppens extremiteter mäts med en handdynamometer 

(Sagitta handynamometer digital, Mariestad, Sverige). Handdynamometer 

anses vara en god prediktor och ändamålsenligt för mäta generell 

muskelstyrka och långvarig hälsa (Wind, Takken, J M Helders och 

Engelbert, 2009). Testet är vanligt förekommande för bedömning av den 

fysiska statusen hos poliser och har visat en hög validitet och test-retest 

reliabilitet  (Dawes, Orr, Flores, Lockie, Kornhauser och Holmes, 2017;  

Muliarčikas, 2017). Handstyrkan mäts i både vänster och höger hand. 

Deltagarna instrueras av testledaren att stående placera dynamometern i 

handen så att den passar handen vid den andra falangen. Deltagaren pressar 

sedan ihop handen maximalt från ett läge av 90 grader i armbågsleden, 

samtidigt som armen rätas ut längs kroppen nedåt. Två försök på vänster 

respektive höger hand genomförs av varje deltagare varav det bästa resultatet 

räknas vid bedömning av deras förmåga. Resultatet från handynamometerns 

anges i newton (N).  
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Stående längdhopp 

Stående längdhopp bedömer deltagarnas förmåga att producera effekt och 

relativ styrka i de nedre extremiteterna med hög validitet likt Maulder och 

Cronin (2005); Krishnan, Sharma, Bhatt, Dixit och Pradeep (2017) samt 

koordination av kroppens rörelser (Bellardini, 2009). Testet är även vara en 

god prediktor för sprintprestation (Maulder och Cronin, 2005). Deltagarna 

hoppade jämfota så långt de kunde upp på en gymnastikmatta om 200x100x5 

cm (HGB, Backstrand, Sverige). Hopplängden mäts från hälarna alternativt 

den bakersta delen av kroppen som tog i marken först. Deltagarna gör två 

försök det bästa resultatet räknas vid bedömning av deras förmåga. Resultatet 

ges i cm. 

 

1-minuts Push up 

Pushups på tid mäter deltagarnas uthållighetsstyrka i överkroppens 

muskulatur med hög validitet och ger en bild av förmågan att koordinera 

belastning av den egna kroppen (Baumgartner, Oh, Chung och Hales, 2002;  

Dawes et al., 2017;  Sorensen, Smolander, Louhevaara, Korhonen och Oja, 

2000). Deltagarna genomför så många pushups som möjligt på en minut. 

Utgångsläget är att deltagaren står på fötter och händer med utsträckta 

armbågar och en axelbred position mellan händerna. Testet utförs med rak 

kropp och armbågarna böjs till en nivå där man nuddar en 10 cm stor 

”mjukboll” mot bröstet och tillbaka upp igen. Testledaren startar och stoppar 

tiden genom kommando. Deltagarna hjälper varandra i par att räkna antalet 

pushups. Testet fortlöper till och med det att deltagaren inte förmår 

genomföra fler korrekta pushups eller en minut gått. Ej korrekt utförda 

pushups stryks. Deltagarna tilläts att vila på valfritt sätt under testets 

fortskridande. 
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1-minut Situps 

1 minut situps mäter deltagarnas styrkeuthållighet i bål- och höftmuskulatur 

och är förekommande i liknande testbatterier för poliser och har visat en hög 

test-retest reliabilitet och validitet (Dawes et al., 2017;  Diener, 1992). 

Deltagarna börjar liggandes på rygg på en gymnastikmatta om 200x100x5 

cm (HGB, Backstrand, Sverige) med fötterna i mattan och 90 grader i 

knäleden. Deltagarna placerar armarna korsade över bröstet med skuldrorna i 

mattan. För att en situp ska räknas måste deltagarna höja sin överkropp från 

mattan och, med raka armar, placera handloven ovanför knäskålen för att 

sedan återgå till startposition. Fötterna är tvungna att vara i kontakt med 

underlaget under hela utförandet. Deltagarna hjälper varandra i par med att 

räkna antalet situps. Ej korrekt utförda situps stryks. Deltagarna tillåts att vila 

på valfritt sätt under testets fortskridande. 

 

Beep test 

Beep test är ett vedertaget test för bedömning av den aeroba kapaciteten och 

har en hög validitet i estimerat VO2max hos vuxna individer. Testet är väl 

använt då det är enkelt och tidseffektivt (Mayorga-Vega, Aguilar-Soto och 

Viciana, 2015). Testet är vanligt förekommande för bedömning av polisers 

aeroba kapacitet (Dawes et al., 2017). Deltagarna utrustas med pulsmätare 

(Polar FS1, FT1) i syfte att mäta uppnådd maxpuls under testet. Utrustning 

som användes för testet var (IVAR, Classic, Mora). Deltagarna springer en 

sträcka av 20 m mellan två linjer i en standardiserad takt. Deltagarna 

informeras om takten genom en ljudsignal. Hastigheten som testet inledes 

med är 8,0 km/h och ökas succesivt med 0,5 km/h varje nivå. Testet avbryts 

när deltagaren inte kan fullfölja två 20 meters löpningar i rad i den takt som 

ljudsignalen har. Resultatet mäts i ett estimerat testvärde, Vo2max 

(mlO2/kg/min) enligt Leger och Gadoury (1989). Den högst uppmätta pulsen 

under testet noteras som maxpuls. 
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Databearbetning och statistisk analys 

För att undersöka om det föreligger någon inlärnings- eller utmattningseffekt 

vid de tester där upprepade försök tilläts gjordes ett parat t-test. Detta test 

valdes då variablernas datanivå är på kvotnivå och eftersom det är samma 

individ som gör båda försöken så är data även parat. För att undersöka om de 

olika testerna överlappar varandra gjordes två olika sambandsanalyser.  

Pearsons korrelationskoeffecient beräknades för de variabler som ligger på 

kvotnivå och Spearmans rangkorrelationskoeffecient för de variabler som 

ligger på ordinal datanivå. För att ta reda på om studenternas fysiska 

kapacitet förändras under utbildningen jämfördes de bästa resultaten vid 

respektive tillfälle (termin 1 och termin 3) genom två olika tester. För de data 

som ligger på kvotnivå gjordes parade t-tester och för rörlighetstesterna som 

ligger på ordinal datanivå gjordes Wilcoxon signed ranks test. Alla resultat 

redovisas med medelvärden och standardavvikelse. Analyserna genomfördes 

i SPSS v 25  (Field, 2013;  Hassmén, 2008). 
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Resultat 
I resultatet, tabell 1, ses en förbättring i andra försöket för samtliga tester.  

 
Tabell 1. Resultat vid jämförelse mellan de två försöken vid de två testtillfällena. P-värdet kommer 
från ett parat t-test 

 

I resultat från genomförda sambandsanalyser av testerna ses höga samband 

likt Mukaka (2012) av (r=0,7-0,9) mellan bästa försöket vid tillfälle ett och 

tillfälle två samt för testerna Harres test och L-run (r = 0,7) hos männen. 

Lägre samband (r=0,3-0,5) kunde ses mellan Harres test och Beep test, 

stående längd, pushup samt BMI. Även för testerna L-run ses ett lägre 

    Män     

 Försök 1  Försök 2  
  M ± Sd   M ± Sd p 
Harres 1 (n=410)  12,7 ± 0,9  12,3 ± 1,0 <0,001  
Harres 2 (n=365) 12,6 ± 1,1  12,2 ± 0,9 <0.001 
L-run 1 (n=221) 6,1 ± 0,4  6,0 ± 0,4 0,001 
L-run 2 (n=215) 6,1 ± 0,3  6,0 ± 0,5 0,002 
Handstyrka Höger 1 (n=696) 582,5 ± 91,8  585,5 ± 98,9 0,127 
Handstyrka höger 2 (n=675) 599,6 ± 89,7  605,7 ± 92,4 0,002 
Handstyrka Vänster 1 (n=695) 547,6 ± 89,4  551,2 ± 88,0 0,048 
Handstyrka vänster 2 (n=674) 562,8 ± 85,7  566,6 ± 83,8 0,054 
Stående längd 1 (n=695) 225,0 ± 35,5  227,8 ± 31,7 <0.001 
Stående längd 2 (n=660) 227,8 ± 29,3  230,4 ± 29,6 0,001 

      
 

  

     Kvinnor      
Harres 1 (n=178) 14,2 ± 1,2  13,8 ± 1,6 <0.001 
Harres 2 (n=146) 13,9 ± 1,6  13,4 ± 1,4 <0.001 
L-run 1 (n=135) 6,5 ± 0,4  6,5 ± 0,4 <0.001 
L-run 2 (n=148) 6,6 ± 0,3  6,5 ± 0,3 <0.001 
Handstyrka Höger 1 (n=345) 375,5 ± 64,8  380,4 ± 66,1 0,004 
Handstyrka höger 2 (n=329) 389,8 ± 63,9  394,2 ± 60,6 0,031 
Handstyrka Vänster 1 (n=344) 350,6 ± 60,1  355,8 ± 58,5 0,003 
Handstyrka vänster 2 (n=337) 366,2 ± 57,2  371,2 ± 54,4 0,002 
Stående längd 1 (n=345) 180,0 ± 29,2  184,5 ± 23,5 <0.001 
Stående längd 2 (n=340) 184,0 ± 24,4   186,7 ± 22,7 <0.001 
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samband med Beep test och stående längdhopp samt för testerna Pushup, 

BMI och Situps. I övriga tester i testbatteriet var korrelationerna svaga 

(r<0,3) Se komplett korrelationsmatris i bilaga 2 och 3.  

 

I resultatet från tabell 2 ses en signifikant skillnad för samtliga tester förutom 

testerna L-run, Harres test och Stående längdhopp hos männen under 

utbildningens två tillfällen.  

 

Tabell 2. Resultat vid jämförelse mellan de två testtillfällena. P-värdet kommer från ett parat t-test 

alternativt wilcoxon signed ranks test 

   Män    
 Tillfälle 1  Tillfälle 2  
 m ± sd  m ± sd p 
BMI (n=742) 25,1 ± 2,3  25,5 ± 2,3 <0,001 * 
Pushup (n=742) 44,6 ± 14,9  46,3 ± 15,3 <0,001* 
Situp (n=780) 52,3 ± 13,2  54,8 ± 14,3 <0,001* 
Harres  test (n=500) 12,3 ± 0,9  12,3 ± 1,3 0,497* 
L-run (n=234) 5,9 ± 0,5  6,0 ± 0,5 0,782* 
Handdynamometer (n=753) 606,1 ± 91,6  626,8 ± 87,6 <0,001* 
Stående längdhopp (n=748) 231,7 ± 33,0  233,6 ± 29,4 0,016* 
Beep test (n=745) 54,7 ± 5,5  53,4 ± 5,4 <0,001* 
M. Hamstring (n=769) 2,7 ± 0,7  2,9 ± 0,7 <0,001** 
M.Iliopsoas (n=769) 3,2 ± 0,6  3,3 ± 0,6 <0,001** 
Axelled-skuldra (n=709) 3,3 ± 1,4  3,4 ± 1,4 <0,001** 
Höftled - Fotled (n=780) 3,6 ± 1,8  3,8 ± 1,7 <0,001** 
         
   Kvinnor    
BMI (n=390) 23,2 ± 2,3  23,4 ± 2,2 0,112*  
Pushup (n=390) 25,1 ± 12,5  29,3 ± 14,5 <0,001* 
Situps (n=390) 50,6 ± 15,2  54,6 ± 15,0 <0,001* 
Harres test (n=193) 13,7 ± 1,2  13,8 ± 1,9 0,135* 
L-run(n=152) 6,4 ± 0,5  6,4 ± 0,3 0,223* 
Handdynamometer (n=365) 389,7 ± 68,1  407,2 ± 59,9 <0,001* 
Stående längd (n=359) 187,6 ± 25,5  188,8 ± 22,6 0,111* 
Beep test (n=350) 50,2 ± 4,6  50,4 ± 4,0 0,37* 
M. Hamstring (n=376) 3,7 ± 0,9  3,9 ± 0,9 <0,001** 
M. Höftböjare (n=376) 3,6 ± 0,7  3,6 ± 0,7 0,729** 
Axelled-skuldra (n=370) 4,0 ± 1,3  4,1 ± 1,3 0,021** 
Höftled - Fotled (n=390) 3,7 ± 1,9  3,9 ± 1,8 <0,001** 

*p-värde från parat t-test, **p-värde från wilcoxon signed ranks test.   
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Redovisade skillnader bestod i bättre resultat för samtliga tester utom L-run 

och Beep test hos männen. För kvinnorna kunde en signifikant skillnad ses 

för testerna pushups, situps, handdynamometer, m. hamstrings och höftled-

fotled. Redovisade skillnader bestod i bättre resultat för samtliga tester utom 

Harres test för kvinnorna.  

 

Diskussion 

Den här studien visar att testresultaten vid andra försöket är signifikant bättre 

i de flesta av testerna, vilket indikerar förekomsten av en inlärningseffekt. 

Studien visar även att studenternas fysiska utveckling under studieperioden 

är positiv samt att inget av de förkommande testerna korrelera med varandra.   

 

En generell förbättring kunde ses i försök två vilket inkluderar testerna 

Harres test alternativt L-run, Handynamometer samt Stående längdhopp. Den 

observerade inlärningseffekten har visats i tidigare studier av Ritti-Dias, 

Avelar, Salvador och Cyrino (2011). Förklaringar som har föreslagits 

omfattar såväl neuromuskulära anpassningar som motivation. En förklaring 

till detta kan ses i en ökad mängd försök tenderar att ge bättre resultat för 

noviser eller nybörjare. En annan förklaring till att deltagarna har en generell 

förbättring över andra försöket vid båda tillfällena kan vara ökad motivation i 

den direkta feedback av situationen som ges i form av resultat av i tid, 

newton alternativt cm (Hassmén, 2008). En resultatangivelse hos idrottare 

som kan ses motivera till att pressa sig mer i ett andra försök för vissa 

individer. En förklaring som bara kan förklara delar av de data då det råder 

individuella skillnader i hanterandet av denna feedback och därmed också 

individer som istället för ökad motivation kan känna sig hämmade. Dock ses 
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denna hämmande effekt inte råda i någon större utsträckning då resultatet 

talar för en generell prestationsökning. Även för rörlighetstesterna sågs en 

förbättring. Denna förbättring bör emellertid diskuteras något eftersom 

polisstudenternas resultat är baserade på subjektiva bedömningar av 

testledare. Bedömningen som sker på samma sätt för tillfälle ett och tillfälle 

två påvisar att en förbättring i testet uppmäts men saknar vidare undersökt 

reliabilitet eller validitet. Något som är intressant för framtida studier. 

 

Resultaten från sambandsanalysen visar att korrelationerna var måttliga eller 

svaga utifrån Mukaka (2012) definitioner av sambandsstyrkor mellan 

testerna, vilket är en indikation på att testerna testar olika fysiska 

förmågorna. I tidigare studier har exempelvis handgreppstyrkan korrelerat 

med generell styrka något som inte observerades i föreliggande studie (Wind 

et al., 2009). Vad detta beror på är oklart men handdynamometern är ett 

absolut styrketest till skillnad från övriga testers relativa styrkeförmågan, och 

påverkas inte av en viktökning eller försämrad aerob förmåga i samma 

utsträckning. Trots att flertalet av korrelationerna var statistiskt signifikanta 

var styrkan i sambanden så pass svaga att de faktiska betydelserna inte 

behöver vara särskilt stor utan snarare ett resultat av det stora stickprovet. Ur 

den synpunkten är testerna välmotiverade, d v s de överlappar inte varandra, 

men någon slutsats om det är de rätta förmågorna som testas kan inte dras 

baserat på denna studie. Det är möjligt att om analyserna gjorts på ett 

annorlunda vis, exempelvis uppdelat på ålder och kön istället för bara på kön, 

hade tydligare korrelationer synts. Detta är dock något som framtida studier 

får utvisa. 

 

Syftet var också att vi skulle se huruvida rekryternas fysiska kapacitet 

förändrades under utbildningen. I resultatet från tabell 2 ses en generell 

förbättring av den fysiska kapaciteten för samtliga tester utom L-run och 

Beep test, för männen. En generell förbättring av den fysiska kapaciteten 
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sågs även för kvinnorna i samtliga tester utom Harres test. Flera av 

förbättringarna som är statistiskt signifikanta kan återfinnas just på grund av 

urvalets storlek trots att praktiska relevansen är liten i sammanhanget. Något 

som behöver ställas i relation till sammanhanget och tidigare forskning inom 

området för vidare utröna dess innebörd. I tidigare studier av Lagestad och 

van den Tillaar (2014) har norska polisstudenters fysiska förmåga under 

utbildningstiden granskats varav ökad styrka samt försämrad kondition för 

båda könen setts. Denna förändring har förklarats med att utbildningen är 

framförallt fokuserad på styrkeökande träning i stället för 

konditionsförbättrande, men också på grund av testbatteriets utformning. Ett 

utrymme i testbatteriet som innebär att fler styrketester än konditionstester 

återfinns och således påverkar studenternas träning. Sannolikt beror detta på 

ett upplevt behov av styrka i samband med fysisk konflikthantering. En 

liknande förklaring skulle kunna svara för den utveckling som ses i 

genomförd studie då flera av de tester som genomförs i testbatteriet 

privilegieras av en god styrka gentemot övriga egenskaper. I resultatet 

framkom ett ökat BMI för såväl männen som kvinnorna vilket kan svara för 

en ökad muskelvolym i och med bättre styrkeförmåga vid testerna. Något 

som kan påverka övriga tester negativt vilket sågs hos polisstudenterna i 

Norge där en generell viktuppgång under studietiden i kombination med 

försämrad aerob förmåga i löptester förelåg (Lagestad och van den Tillaar, 

2014).  

 

Styrkor och svagheter  

Den här studiens största styrka är det stora stickprovet. Det gör att den 

statistiska osäkerheten i våra prediktioner minskar och ökar således 

generaliserbarheten. Dessutom har samma testprotokoll använts och följts 

under många år samtidigt som omsättningen av testledare har varit låg. Detta 

ger förutsättningar för en god reliabilitet. En svaghet med studien är att 
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testerna är examinerande och för exempelvis Beep test och en snittpoäng så 

finns det kriterium för när studenten är godkänd. Det medför att studenterna 

kan välja att avsluta testet så fort detta kriterium har uppnåtts och inte när de 

faktiskt har uppnått sitt eget maximum. Även rörlighetstesterna mäts utifrån 

en poängskala utan dokumenterad tillförlitlighet och får ses som en 

begränsning i studien. 

 

Konklusion 
Den här studien visar att testresultaten vid andra försöket är signifikant bättre 

i de flesta av testerna, vilket indikerar förekomsten av en inlärningseffekt. 

Studien visar även att studenternas fysiska utveckling under studieperioden 

är positiv samt att inget av de förkommande testerna verkar korrelera 

substantiellt med varandra. Den föreliggande studien är den första som har 

börjat undersöka den interna strukturen bland de fysiska testerna som 

genomförs inom ramen för polisutbildningen. Framtida studier bör fokusera 

på bland annat om ännu fler försök ger ytterligare förbättringar i resultat? 

Huruvida det finns andra tester som är mer relevanta för framtida 

yrkesutövning eller om det behövs tester överhuvudtaget? Alternativt om 

testerna skall modifieras beroende på vilket typ av tjänst som studenten avser 

att rikta in sig mot.  
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Bilaga 1 
 
Tabell 3.  Modifierad poängskala av rörlighetstesterna (Norring & Olsson, 

1995) 

 

Rörlighetstest 0-2p, under 

normal 

3-4p, normal 5-6p, över normal 

M. Hamstring när deltagaren är 

i närheten av 90° 

i höftleden i 

förhållande till 

underlaget. 

när deltagaren är 

mellan 90° -110° 

i höftleden 

gentemot 

underlaget 

när deltagaren är 

över 110° i 

höftleden 

gentemot 

underlaget 

M. Iliopsoas när deltagarens 

lårben pekar 

uppåt gentemot 

horisontallinje 0°. 

när deltagarens 

lårben pekar rakt 

ut gentemot 

horisontallinje 

0°-20° 

när deltagarens 

lårben pekar 

nedåt gentemot 

horisontallinje 

över 20° 

Höft och 

fotleder 

när deltagarens 

klarar att sitta ned 

med rumpan och 

hela fotsulan i 

golvet, axelbrett 

med armarna rakt 

fram 

när deltagarens 

klarar att sitta ned 

med rumpan och 

hela fotsulan i 

golvet, axelbrett 

med armarna 

snett nedåt 

när deltagarens 

klarar att sitta ned 

med rumpan och 

hela fotsulan i 

golvet, axelbrett 

med armarna 

knäppta på 

ryggen 

Axelleden 

och skuldra 

när deltagarens 

fingrar precis 

nuddar varandra 

när deltagarens 

fingrar 

överlappar 

varandra 

när deltagarnas 

händer överlappar 

varandra 
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Bilaga 2 

 
Figur 7. Korrelationsmatris från sambandsanalyserna över testerna för Männen. Rp= Pearsons 

korrelationskoeffecient, rs= Spearmans rangkorrelationskoeffecient. 
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Bilaga 3 

 
Figur 8. Korrelationsmatris från sambandsanalyserna över testerna för kvinnorna. Rp= Pearsons 
korrelationskoeffecient, rs= Spearmans rangkorrelationskoeffecient. 
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