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Abstrakt 

Bakgrund: Då antagningskraven till polisutbildningen i Sverige förändrats under de 

senaste åren, har det medialt ofta vinklats som att kraven på de sökande sänkts och de 

antagna därmed presterar sämre testresultat i dagsläget än tidigare år. Fysiken har 

betydelse för en yrkesverksam polis och därför utför polisutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Växjö fysiska tester under utbildningen för att studenterna skall få 

insikt i sin egen fysiska profil samt den kravbild som finns. Syfte: Syftet med den 

retrospektiva studien var att kartlägga de blivande polisernas fysiska profil för att 

upptäcka en eventuell förändring över tid. Fokus låg på att jämföra resultaten av de 

fysiska testerna i termin 1 hos de studerande vid polisutbildningen i Växjö under 

tidsperioden 2007 - 2016. Metod: Data samlades in från protokoll för de fysiska tester 

som utförs på polisutbildningen i Växjö. En digitalisering utfördes av protokollen i 

pappersform för möjligheten att utföra statistiska analyser. Statistiska analyser utfördes i 

statistikprogrammet SPSS gällande jämförelse av genomsnittlig ålder, BMI, kondition 

(BEEP-test), styrka i överkropp (handgreppstest) och styrka i underkropp (stående 

längdhopp). Resultat: En envägs ANOVA påvisade inga signifikanta resultat, dock 

förekom det i Post hoc test på gruppnivå utan hänsyn till kön, signifikanta skillnader i 

BEEP-test och handgreppstest. I BEEP-test förelåg skillnad mellan grupperna 2014 och 

2016 (p=0,043) där gruppen 2014 har ett högre VO2max. I handgreppstest förelåg 

skillnader mellan grupperna 2007 och 2013 (p=0,024), samt 2007 och 2016 (p=0,048) 

där gruppen 2007 är starkare än både 2013 och 2016. Vid hänsyn till kön påvisades för 

männen endast en skillnad gällande medelvärde mellan år 2007 och 2016 för 

handgreppstest (p=0,034), där gruppen 2007 var starkare. Bland kvinnornas testresultat 

återfanns ingen signifikant skillnad. Slutsats: Jämförelsen av de fysiska testerna utförda 

under termin 1 vid polisutbildningen i Växjö indikerar att den genomsnittliga 

polisstudentens resultat i huvudsak inte har förändrats under tidsperioden 2007-2016. 
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1 Inledning 

Polisutbildningen ämnar, enligt utbildningsplanen från Polishögskolan (2016, s.2), 

säkerställa att studenterna uppfyller de krav på kunskaper och färdigheter som ställs på 

den som ska verka som polis. Egenskaper som lyfts fram i kompetensprofilen för 

nyutbildad polis (Rikspolisstyrelsen 2012, s.3) som ytterst viktiga är: personlig mognad, 

lyhördhet, flexibilitet, engagemang, ansvarsfullhet, tålmodighet, noggrannhet och 

kommunikativ förmåga. Notera att de egenskaper som lyfts fram inte nämner någonting 

om fysisk förmåga, trots att detta värderas högt i samband med både antagningsprocess 

och utbildning samt även omnämns i kompetensprofilen för nyutbildad polis 

(Rikspolisstyrelsen 2012, s.5).  

 

En polis i yttre tjänst bär på cirka 12 kg utrustning (Polismyndigheten 2015) varför det 

är av vikt att skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. För att förbereda de 

blivande poliserna på de fysiska aspekterna av polisarbetet genomförs olika fysiska 

tester, både generella såväl som mer yrkesspecifika sådana (Lagestad & van den Tillaar 

2014, ss.1394-95; Strating, Bakker, Dijkstra, Lemmink & Groothoff 2010, s.257). 

Polisutbildningen har funnits i Växjö sedan år 2001. År 2010 slogs Växjö universitet 

ihop med Högskolan i Kalmar och bildade därmed Linnéuniversitetet 

(Linnéuniversitetet 2018). Under alla år som polisutbildningen har bedrivits i Växjö har 

de blivande poliserna genomfört olika fysiska tester. För en närmare beskrivning av 

dessa tester, se metodavsnittet. 

 

Då antagningskraven till polisutbildningen förändrats något de senaste åren, har media 

ofta vinklat det såsom att kraven sänkts och de antagna därmed presterar sämre 

testresultat än tidigare. Polisen har bemött kritiken (Polisen 2018b) med ett 

förtydligande angående de förändrade antagningskraven, och menar att så inte är fallet. 

Sett till mängden testdata från fysiska tester som återfinns i Linnéuniversitetets arkiv 

torde detta kunna ge en indikation på om urvalet förändrats under årens lopp och 

möjliggöra en undersökning av huruvida den genomsnittlige studentens prestation 

förändrats gällande kondition, styrka i över- och underkropp samt koordination. 
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1.1 Bakgrund 

Polisutbildningen är i Sverige en uppdragsutbildning vilken omfattar fem terminers 

heltidsstudier (120 högskolepoäng) på en tilldelad utbildningsort. Sedan år 2002 finns 

även möjligheten att genomgå polisutbildningen på distans. Under de två sista 

terminerna ingår en avlönad aspiranttjänstgöring i en polisregion. Godkänd 

aspirantutbildning krävs för att få genomföra den avslutande delen av termin 5 (Polisen 

2016, s.6). De som slutför polisutbildningen samt aspiranttjänstgöringen med godkänt 

betyg erbjuds anställning inom polismyndigheten. Sedan januari 2019 bedrivs 

utbildningen på fem orter: Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet i Växjö, Malmö 

universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet (Polisen 2019a).  

 

1.2 Att ansöka till polisutbildningen 

Ansökan till polisutbildningen är öppen två gånger per år, i maj och i november. För att 

kunna söka in till polisutbildningen måste man vara svensk medborgare, ha fyllt 18 år, 

ha ett giltigt svenskt körkort och uppfylla kraven för särskild behörighet (Polisen 

2019b). Enligt Universitets och högskolerådet, UHR (2018 s.4), ökade antalet behöriga 

sökande till studier vid universitet och högskolor fram till höstterminen 2014 för att 

därefter minska. En förklaring till detta är ett förändrat arbetsmarknadsläge. Andelen 

kvinnliga sökande till högre utbildning har i Sverige varit större än andelen manliga 

sökande. Detta gäller dock inte för sökande till polisutbildningen, där andelen kvinnliga 

sökande stadigt varit mindre än andelen manliga sökande (se tabell 1). Antalet sökande, 

kallade till prövning och godkända efter prövning har under åren 2015 till 2019 

förändrats. En sammanställning av opublicerat material från Polisen och 

Rekryteringsmyndigheten återfinns i tabell 1 (Polisen 2018a; Rekryteringsmyndigheten 

2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b), med reservation för att viss 

information ej är tillgänglig i maj 2019. 

  



  
 

3 

Tabell 1. Sammanställning av antal sökande till polisutbildningen 2015-2019 (Polisen 2018a; 

Rekryteringsmyndigheten 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b). 

 

Utbildningsstart	 Antal	sökande	

(i	procent)	

Antal	kallade	

till	prövning	

Antal	

godkända	

vid	prövning	

Antal	som	

erbjuds	

utbildningsplats	

Antal	

utbildningsplatser	

2015	januari	 8	310	

3	265	kvinnor	(39%)	

5	045	män	(61%)	

1	858	

929	kvinnor	

929	män	

340			

120	kvinnor	

220	män	

326	

117	kvinnor	

209	män	

300	

2015	augusti	 6	507	

2	493	kvinnor	(38%)	

4	014	män	(62%)	

2	100	

880	kvinnor	

1	220	män	

361	

98	kvinnor	

263	män	

348	

75	kvinnor	

273	män	

300	

2016	januari	 4	589	

1	833	kvinnor	(40%)	

2	756	män	(60%)	

1	917	

792	kvinnor	

1	125	män	

277	

80	kvinnor	

197	män	

257	

77	kvinnor	

180	män	

300	

2016	augusti	 6	584	

2	633	kvinnor	(40%)	

3	951	män	(60%)	

2	596	

1	089	kvinnor	

1	507	män	

588	

193	kvinnor	

395	män	

514	

177	kvinnor	

337	män	

550	

2017	januari	 8	380	

3	404	kvinnor	(41%)	

4	976	män	(59%)	

4	322	

1	860	kvinnor	

2	462	män	

727	

199	kvinnor	

528	män	

687	

197	kvinnor		

490	män	

800	

2017	augusti	 5	927	

2	396	kvinnor	(40%)	

3	531	män	(60%)	

3	293	

1	407	kvinnor	

1	886	män	

711	

218	kvinnor	

493	män	

677	

210	kvinnor	

467	män	

800	

2018	januari	 9	352	

3	884	kvinnor	(42%)	

5	468	män	(58%)	

4	036	

1	927	kvinnor	

2	109	män	

617	

191	kvinnor	

426	män	

610	

190	kvinnor	

420	män	

800	

2018	augusti	 9	594	

3	943	kvinnor	(41%)	

5	651	män	(59%)	

4	567	

2	028	kvinnor	

2	539	män	

779	

247	kvinnor	

532	män	

754	

241	kvinnor	

513	män	

800	

2019	januari	 11	588	

*uppgift	saknas	

5	421	

*uppgift	

saknas	

	

*	uppgift	

saknas	

771	

*uppgift	saknas	

750	

2019	augusti	 15	776	

*uppgift	saknas	

	

*	uppgift	

saknas	

	

*	uppgift	

saknas	

	

*	uppgift	saknas	

850	
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1.2.1 Ansökningsprocessen 

Fram till och med terminsstart höstterminen 2014 hade Polismyndigheten (dåvarande 

Rikspolisstyrelsen, RPS) hand om antagningsprocessen till polisutbildningen. 

Antagningsprocessen var då uppdelad i flera omgångar och de som sökte in till 

utbildningen skrev ett personligt brev samt skickade in sina betyg. RPS gjorde sedan ett 

första urval av de sökande som skulle gå vidare till de fysiska testerna. De fysiska 

testerna genomfördes på ett antal orter runt om i Sverige och tog en halv dag att 

genomföra. Testerna innehöll momenten koordination, styrka, kondition och simning.  

 

Rekryteringsmyndigheten tog över antagningsprocessen helt och hållet med start 

vårterminen 2015. Den medicinska och psykologiska prövningen består 

(Rekryteringsmyndigheten 2018d) av: synskärpe- och färgseendeundersökning, 

hörselundersökning, puls och blodtryckskontroll, EKG-undersökning, fysiskt arbetsprov 

på ergometercykel, mätning av muskelstyrka, registrering av längd, vikt och BMI, 

teoretiska tester, personlighetstester och psykologintervju, läkarundersökning och 

drogtest. Det genomförs även en säkerhetsprövning på de sökande som blir godkända på 

den medicinska och psykologiska prövningen. Om den sökande inte blir godkänd i ett 

moment får denne inte fortsätta prövningen.  

  

De fysiska testerna genomfördes tidigare på samma sätt som i dagsläget (2019) med två 

skillnader. I dagsläget skriver de sökande ut en blankett (Polisen 2016) som behörig 

simhallspersonal undertecknar efter genomfört och godkänt simtest (se bilaga A). 

Simtestet genomfördes tidigare under själva ansökningsprocessen. Då genomförde inte 

alla simtestet, utan en del sökande valdes slumpmässigt ut för detta (Annell 2012, s.8; 

SOU 2008:39, s.52). Konditionstestet bestod tidigare av Coopers test (2 000 m löpning) 

men är numer ett ergometercykeltest. Hur detta test går till vill inte 

Rekryteringsmyndigheten närmare specificera annat än att det är en vidareutveckling av 

Åstrands test utformat av Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI. Efter dessa tester 

genomförde RPS en utgallring av de sökande vilka bedömdes vara mest 

konkurrenskraftiga, och dessa kallades till ytterligare tester och intervjuer. Även ett 

prov i svenska förekom fram till och med testomgången våren 2012. Hur dessa 

förändringar av fysiska tester i ansökningsprocessen har påverkat urvalet är dock oklart. 
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Under årens lopp har alltså innehållet i ansökningsprocessen till polisutbildningen 

varierat när det gäller hur testen utformats, men grundtanken har hela tiden varit att de 

som antas till polisutbildningen ska vara vid god fysisk hälsa, allmänbegåvade, psykiskt 

stabila och ha god kännedom om det svenska språket. Ansökningsförfarandet förefaller 

inte vara en prediktor för hur de antagna sedan presterar som yrkesverksamma poliser 

(Henson, Reyns, Klahm & Frank 2010, s.16; Annell, Lindfors & Sverke 2015, s.231).  

 

Ansökningsprocessen är lång och urvalet omfattande på grund av att målsättningen är 

att de anställda ska representera befolkningen genom kön, bakgrund och erfarenheter 

(Annell 2012, s.32; SOU 2007:39, s.103). Utöver detta avser man identifiera både de 

med goda förutsättningar att bli poliser och de som är direkt olämpliga (Annell 2012, 

s.9). Att notera i sammanhanget är att det begåvningstest som används predicerar 

utbildningsprestation men inte aspirant- eller arbetsprestation (Anell 2015, s.88). 

Alla godkända sökande får möjlighet att önska studieort, men det är inte säkert att man 

blir placerad vid det lärosäte man önskat. 

 

1.3 Fysikens betydelse 

Polisyrket är stundtals både stressigt och psykiskt belastande (Berg, Hem, Lau & 

Ekeberg 2006, s.4; Gershon, Barocas, Canton, Li & Vlahov 2009, s.280). Nackdelen 

med kraven på fysisk och psykisk stabilitet inom polisyrket är att det kan leda till att 

man som yrkesverksam polis underrapporterar symtom (Berg et al. 2006, s.2) vilka då 

riskerar att förvärras. Dessutom påvisade projektet Hälsa, arbetstider och säkerhet inom 

Polisen (HASP-projektet) att arbetsmiljön påverkas av en mängd faktorer som 

samverkar och påverkar de yrkesverksamma individerna inom polisorganisationen 

(Kecklund, Eriksen & Åkerstedt 2006, s.22, s.25, s.28, ss.30-31, s. 49, s.50). En god 

fysik och uthållighet är därmed viktiga faktorer i relation till arbete och återhämtning 

(Lagestad 2011, ss.65-66; Shell 2002, s.27).  

 

Då det föreligger ett samband mellan fysisk inaktivitet och sjukfrånvaro (Kyröläinen, 

Häkkinen, Kautiainen, Santtila, Pihlainen & Häkkinen 2008, s.253) önskar 

polismyndigheten sökande till polisutbildningen med god fysisk status. Styrketräning är 

en friskfaktor och kan till exempel förebygga ryggsmärta samt minska känslor av stress 

och utmattning (Tortora & Derrickson 2014, s.317).  
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Vidare är biologisk ålder och kön två faktorer som påverkar den fysiska prestationen 

(Åstrand, Rodahl, Dahl & Strømme 2003, s.262, s.269; Tortora & Derrickson 2014, 

s.878) varför resultaten till exempel inte bör användas för att jämföra individer med 

olika kroppsvikt (Larsen & Mattsson 2013, s.86) då dessa riskerar att bli missvisande.  

 

Då blivande poliser löper större risk att skada sig i början av utbildningen och 

skaderisken är högre i jämförelse med yrkesverksamma poliser (Cocke, Dawes & Orr 

2016, s.887), är det fördelaktigt att ha en god grundfysik. Polisutbildningar världen över 

betonar vikten av en god fysisk status (DeNysschen, Cardina, Sobol, Zimmerman & 

Garvronsky 2018, s.67) och man genomför fysiska tester inför antagning samt under 

utbildning. Att vissa fysiska tester missgynnar kvinnor då en kvinna har cirka 44 % av 

en mans överkroppsstyrka (Boyce, Jones, Schendt, Lloyd & Boone 2009, s.2416) är en 

av anledningarna till att man i Sverige tolkar vissa testresultat olika beroende på kön. 

Handgreppsstyrka är en vanligt förekommande indikator på generell muskelstyrka 

(Abizanda, Navarro, García-Tomás, López-Jiménez, Martínez-Sánchez & Paterna 2012, 

s.26; Alonso, Ribeiro, Luna, Peterson, Bocalini, Serra, Brech, Greve & Garcez-Leme 

2018, ss.1-2; Watanabe, Owashi, Kanauchi, Mura, Takahara & Ogino 2005, s.604) och 

är även ett av de fysiska test vid polisutbildningen i Växjö där resultatet är 

könsuppdelat. På grund av männens generellt större muskelmassa är det även mer troligt 

att en man klarar de fysiska minimikraven, än att en kvinna gör det (Birzer & Craig 

1996, ss.98-99). Detta leder i förlängningen till en underrepresentation av kvinnor och 

individer från etniska minoritetsgrupper (Ho 1999, s.17) inom poliskåren. Värt att 

notera i sammanhanget är att träningens fokus ofta skiftar från uthållighet till muskulär 

styrka under utbildningens gång (Lagestad & van den Tillaar 2014, s.1394).  

 

Gällande fysik är BMI ett vedertaget sätt att uttrycka kroppskonstitution och risk för 

ohälsa, men den abdominala fettmassan kan enligt American College of Sports 

Medicine (ACSM) variera inom spannet (Kaminsky 2014, ss.62-68). Midjemått samt 

förhållandet midja: höft (waist circumference and waist: hip ratio) och kroppsfettprocent 

är andra uttryckssätt (WHO 2000, ss.9-10). Funktionell styrka och aerob förmåga 

försämras linjärt med ökande kroppsfettprocent hos både kvinnor och män (Violanti, 

Ma, Fekedulegn, Andrew, Hu, Hartley, Charles & Burchfiel 2017, ss.38-39) varför 

fysisk aktivitet och konditionsträning är friskfaktorer vilka kan minska risken att 

drabbas av livsstilssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom och metabola syndromet (Larsen 
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& Mattsson 2013, ss.281-282). BMI är ofta mer användbart på större grupper än på 

individnivå. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) uppgav 51 % av befolkningen 

övervikt eller fetma 2018 och statistik från det senaste decenniet påvisar en ökning av 

andelen med fetma och övervikt i befolkningen (ibid). För att utröna om denna trend 

även återfinns hos de blivande poliserna i Växjö, är BMI en av variablerna som 

studerats. 

 

Även andra faktorer än de fysiska aspekterna kan påverka urvalet. Gällande antalet kvar 

i utbildning efter reservantagning vid skolstarten hösten 2018, uppgick antalet antagna 

med utländsk bakgrund till 59 stycken (8,9 %) av 663 (Rekryteringsmyndigheten 

2018b). Av dessa 59 var 13 kvinnor och 46 män. Problematiken med ojämn rekrytering 

förefaller även förekomma inom övriga Europas poliskår (Bjørgo u.å.; SOU 2016:39, 

s.95, s.98, s.137; Bringsrud Fekjær 2014, s.468).  
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2 Syfte 

Syftet med den retrospektiva studien är att kartlägga de blivande polisernas fysiska 

profil för att upptäcka en eventuell förändring över tid. Arbetet ämnar fokusera på att 

jämföra resultaten av de fysiska testerna i termin 1 hos de studerande vid 

polisutbildningen i Växjö under åren 2007 - 2008, 2012 - 2016. 

 

3 Metod 

3.1 Metodval 

För att undersöka om de antagnas genomsnittliga fysiska prestation har förändrats under 

de senaste åren har data från protokoll för de fysiska tester som utförs under 

polisutbildningen i Växjö samlats in. Då samtliga protokoll är arkiverade i pappersform 

i Växjö var en fysisk insamling nödvändig för att kunna digitalisera dessa i form av en 

databas. Endast vissa av de tester som förekommer under utbildning har valts ut i 

jämförande syfte. En närmare beskrivning av hur de utvalda testerna utförs återfinns 

under rubriken Testbeskrivning. 

 

Analysen inleddes med att dela upp grupperna efter studiestart (år). Resultaten delades 

sedan även upp med hänsyn till kön då vissa deltester bedöms olika beroende på kön. 

Därefter analyserades resultaten från tester i termin 1 då dessa tester varken är 

examinerande eller kan anses vara påverkade av en inlärningseffekt (Hansson 2019, 

s.21) på samma sätt som tester i termin 3. Statistikprogrammet SPSS version 25 (IBM, 

1911, NY, USA) användes för att analysera gällande följande parametrar: 

Ålder vid det första testtillfället i termin 1. 

BMI (kroppsvikten i kg/längden i m2). 

Kondition (BEEP-test, uttryckt i VO2max). 

Styrka i överkropp (handgrepptest, uttryckt i Newtonmeter).  

Styrka i underkropp (stående längdhopp, uttryckt i centimeter).  

 

Testerna i handgreppsstyrka utförs i två försök per hand, där det bästa resultatet per 

hand använts för att ta fram ett medelvärde ((höger + vänster)/2). 
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För att undersöka om medelvärdet skiljer sig åt mellan grupperna, genomfördes en 

variationsanalys (envägs ANOVA) samt ett Post-hoc test (Tukey) för att undersöka 

eventuella skillnader mellan de enskilda grupperna. 

 

3.2 Testbeskrivning 

De tester som förekommer på utbildningen i Växjö under termin 1 och 3 syftar till att 

kartlägga individens fysiska status samt att vara ett redskap inför planering och 

utvärdering av kommande fysisk träning och utgör grund för ett individuellt 

träningsprogram. Från och med vårterminen 2019 genomförs dessa fysiska tester vid 

samtliga lärosäten som erbjuder platsberoende polisutbildning på heltid på uppdrag av 

Polismyndigheten.  

 

De tester som utförs är: rörlighetstester, Harres eller L-run, handgreppsstyrka, sit ups, 

push ups, stående längdhopp och BEEP-test. Tillkommer gör mätning av kroppsvikt (i 

kilogram), längd (i meter), en uträkning av BMI samt lyft och förflyttning av 

övningsdocka (för exempel på testprotokoll se Bilaga B). Varje deltest genererar en 

poäng på en skala mellan 0 och 6 poäng. Godkänt är att uppnå en genomsnittlig 

normerad poäng på minst 2,5 i deltesterna.  

I termin 3 måste kraven för godkänt resultat uppfyllas för att aspiranttjänstgöring ska bli 

aktuell. Uppfylls inte kraven för godkänt får aspiranttjänstgöring inte utföras och ett 

(ofrivilligt) studieuppehåll sker tills dess att kraven är uppfyllda. 

 

Body mass index (BMI) beräknas som kroppsvikten i kilogram dividerat med kvadraten 

på kroppslängden i meter (kg/m2) och är ett sätt att utvärdera en individs kroppsvikt. För 

referensvärden enligt World Health Organization (WHO) (2000, s.9), se Bilaga C. Då 

BMI inte säger något om kroppssammansättningen är det viktigt att göra en reflektion 

över resultatet. 

 

Handgreppsstyrka testas med en handdynamometer (Sagitta, Mariestad, Sverige) en så 

kallad handgrip. Instrumentet är portabelt och ställs in så att den passar individens hand 

och från 90 grader i armbågsleden pressar individen sedan allt hen kan samtidigt som 

armen rätas ut. Två försök per hand ges (alternerande) och bästa resultat från höger 

respektive vänster hand (uttryckt i Newtonmeter) är poänggrundande. För 

referensvärden gällande kvinnor och män, se Bilaga C. Muskelstyrka i form av 
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handgreppsstyrka kan sägas spegla generell muskelstyrka samt funktion i de övre 

extremiteterna (Watanabe et al. 2005, s.604) samt vitalitet och nutritionsstatus 

(Bohannon 2001, s.234). 

 

Stående längdhopp testar funktionell styrka och explosivitet i underkroppen. Testet 

genomförs så att individen står jämfota, bakom startlinjen, med fötterna axelbrett och 

armarna hängande längs med kroppen. Testpersonen gör sedan en aktiv knäböjning, 

lutar kroppen framåt och pendlar med armarna för att generera kraft att hoppa framåt. 

Därefter mäts sträckan (i centimeter) från startlinjen till den bakre punkt som rör mattan 

vid landning. Referensvärdena är könsuppdelade, se Bilaga C. Stående längdhopp är ett 

enkelt test som passar individer på olika nivå (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 

2009, s.148) och används som test både av unga och vuxna idrottare.  

 

BEEP-testet är ett uthållighetstest där individen springer fram och tillbaka mellan två 

markeringar med ett mellanrum av 20 meter i ett eskalerande tempo. Under testet spelas 

en ljudfil med ett distinkt pipande ljud vilket återkommer i intervaller. När ljudet hörs 

ska individen nått fram till markeringen för vändning och markerar samtidigt starten på 

nästa intervall. Tempot för intervallerna ökar successivt med 0,5 km/h per nivå, vilket i 

sin tur innebär fler löpvändor per nivå ju högre nivå som uppnås (Léger & Lambert 

1982, s.2). Testet genererar ett värde i ml O2/kg kroppsvikt och referensvärdena är 

könsuppdelade, se Bilaga D-E. För godkänt genomförande ska individen uppnå nivå 8, 

löpintervall 4 motsvarande ett VO2max på 45 ml O2/kg. 
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3.3 Urval 

Urvalet utgörs av testresultat från termin 1. Totalt består urvalet av 1303 individer, 

varav 437 kvinnor (24,99 ± 4,067 år) och 866 män (26,38 ± 4,157 år). Genomsnittligt 

BMI för kvinnorna är 23,13 (±2,23) och för männen 25,01 (±2,26). Se tabell 2 och 3 för 

närmare beskrivning av medelvärde och urval gällande kvinnor respektive män. 

 

Tabell 2. Beskrivning av medelvärde och urval kvinnor 

	
Kvinnor	

	 	 	 	 	 	

	
n	 Ålder1	 Sd	

	
n	 BMI2	 Sd	

	
2007	 104	 25,73	 ±4,03	

	
106	 23,03	 ±1,99	

	
2008	 18	 25,78	 ±4,02	

	
17	 22,92	 ±1,92	

	
2012	 77	 24,25	 ±3,38	

	
73	 22,88	 ±1,97	

	
2013	 73	 25,26	 ±4,03	

	
71	 22,98	 ±1,90	

	
2014	 64	 25,00	 ±4,03	

	
62	 22,81	 ±1,83	

	
2015	 41	 25,32	 ±5,84	

	
40	 23,83	 ±3,34	

	
2016	 60	 23,88	 ±3,25	

	
60	 23,75	 ±2,70	

	
Totalt	 437	 24,99	 ±4,07	

	
429	 23,13	 ±2,23	

	
 

1 Medelålder angivet i år. 

2 Medelvärde enligt referensvärde från WHO. 

 

Tabell 3. Beskrivning av medelvärde och urval män 

	
Män	

	 	 	 	 	 	 	

	
n	 Ålder1	 Sd	

	
n	 BMI2	 Sd	

	
2007	 250	 27,16	 ±4,04	

	
243	 25,16	 ±2,25	

	
2008	 23	 27,22	 ±4,44	

	
21	 24,47	 ±2,48	

	
2012	 141	 26,16	 ±4,04	

	
138	 24,77	 ±2,17	

	
2013	 97	 27,41	 ±4,06	

	
95	 25,24	 ±2,06	

	
2014	 133	 26,59	 ±4,33	

	
133	 24,95	 ±2,19	

	
2015	 120	 25,00	 ±3,58	

	
120	 25,06	 ±2,40	

	
2016	 102	 24,98	 ±4,33	

	
103	 24,89	 ±2,48	

	
Totalt	 866	 26,38	 ±4,16	

	
853	 25,01	 ±2,26	

	
 

1 Medelålder angivet i år. 

2 Medelvärde enligt referensvärde från WHO. 
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3.3.1 Bortfall 

Inte alla testprotokoll var fullständigt ifyllda, varför en del information saknas. 

Huruvida detta beror på slarv vid ifyllandet av protokollet eller på att studenten inte 

genomfört momentet går det inte med säkerhet att uttala sig om i efterhand. 

Testprotokoll för studenter som hoppat av utbildningen har räknats till bortfall i sin 

helhet medan de protokoll som endast saknar vissa resultat har inkluderats, varför 

antalet resultat per test varierar något.  

 

3.4 Etik 

Protokollen till de fysiska testerna innehöll från början personnamn. Personnamnet på 

varje protokoll ersattes med ett löpnummer. Könet kodades med siffran 1 för kvinna och 

0 för man. Detta innebär att det inte går att identifiera enskilda individer. Hänsyn har 

tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Då materialet bygger på 

offentliga handlingar har en etisk ansökan ej utförts. 
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4 Resultat 

En envägs ANOVA påvisade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Post-hoc 

test (Tukey) påvisade däremot skillnad gällande medelvärde (se Tabell 4, 5 och 6). I 

resultat på gruppnivå utan hänsyn till kön (se Tabell 4) förekommer signifikanta 

skillnader i två av de undersökta testen. I BEEP-test mellan grupperna 2014 och 2016 

(p=0,043) där gruppen 2014 hade ett högre VO2max och i handgreppstest mellan 

grupperna 2007 och 2013 (p=0,024), samt 2007 och 2016 (p=0,048) där gruppen 2007 

var starkare än både 2013 och 2016. 

 

I de könsuppdelade testen påvisades för männen (se Tabell 6) en skillnad gällande 

medelvärde mellan år 2007 och 2016 för handgreppstest (p=0,034) där gruppen 2007 är 

starkare än 2016. Ingen signifikant skillnad återfanns bland kvinnornas testresultat (se 

Tabell 5). 

 

Tabell 4. Medelvärde för BEEP-test, handgreppsstyrka och stående längd, gruppvis efter startår 

utan hänsyn till kön 

	
N	 BEEP-test1	 Sd	

	
n	 Handgrepp2	 Sd	

	
n	 Stående	längd3	 Sd	

2007	 341	 51,0	 ±5,5	 	 359	 521**	 ±157	 	 359	 210	 ±52	

2008	 40	 49,0	 ±8,8	 	 41	 487	 ±149	 	 41	 201	 ±46	

2012	 214	 51,0	 ±5,5	 	 219	 490	 ±149	 	 219	 213	 ±48	

2013	 164	 49,7	 ±6,4	 	 170	 478**	 ±153	 	 170	 205	 ±58	

2014	 191	 51,2*	 ±5,3	 	 197	 498	 ±144	 	 197	 213	 ±48	

2015	 159	 50,0	 ±5,7	 	 161	 519	 ±121	 	 161	 214	 ±59	

2016	 159	 49,4*	 ±5,6	 	 163	 480**	 ±129	 	 163	 217	 ±36	

Totalt	 1268	 50,2	 ±6,1	 	 1310	 496	 ±143	 	 1310	 210	 ±50	
 

1 Medelvärde angivet i VO2max. 

2 Medelvärde angivet i Newtonmeter (Nm). 

3 Medelvärde angivet i centimeter (cm). 

 

*Post-hoc test påvisade signifikanta skillnader i BEEP-test mellan grupperna 2014 och 

2016 (p=0,043) där gruppen 2014 hade ett högre VO2max än 2016. 

**Post-Hoc test påvisade signifikanta skillnader i handgreppsstyrka mellan grupperna 

2007 och 2013 (p=0,024), samt 2007 och 2016 (p=0,048) där gruppen 2007 var starkare 

än både 2013 och 2016.  
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Tabell 5. Medelvärde för BEEP-test, handgreppsstyrka och stående längd för kvinnor, gruppvis 

efter startår 

	
Kvinnor	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
n	 BEEP-test1	 Sd	

	
n	 Handgrepp2	 Sd	

	
n	 Stående	längd3	 Sd	

2007	 102	 47,3	 ±3,9	
	
107	 367	 ±97	

	
107	 177	 ±42	

2008	 17	 47,3	 ±4,1	
	

18	 352	 ±96	
	

18	 168	 ±48	

2012	 76	 47,7	 ±3,8	
	

77	 352	 ±81	
	

77	 182	 ±28	

2013	 69	 48,3	 ±4,6	
	

73	 365	 ±89	
	

73	 181	 ±44	

2014	 59	 48,6	 ±3,8	
	

64	 344	 ±104	
	

64	 174	 ±57	

2015	 40	 46,3	 ±4,4	
	

41	 374	 ±74	
	

41	 170	 ±51	

2016	 58	 46,8	 ±5,4	
	

60	 370	 ±69	
	

60	 191	 ±26	

Totalt	 421	 47,4	 ±4,1	
	
440	 361	 ±89	

	
440	 179	 ±42	

 

1 Medelvärde angivet i VO2max. 

2 Medelvärde angivet i Newtonmeter (Nm). 

3 Medelvärde angivet i centimeter (cm). 

 

Post-Hoc test påvisade inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller 

BEEP-test, handgreppsstyrka och stående längd för kvinnor. 
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Tabell 6. Medelvärde för BEEP-test, handgreppsstyrka och stående längd för män, gruppvis 

efter startår 

	
Män	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
N	 BEEP-test1	 Sd	

	
n	 Handgrepp2	 Sd	

	
n	 Stående	längd3	 Sd	

2007	 239	 52,5	 ±5,3	
	

252	 586*	 ±130	
	
252	 224	 ±49	

2008	 23	 50,2	 ±11,0	
	

23	 591	 ±84	
	

23	 227	 ±22	

2012	 138	 52,9	 ±5,5	
	

142	 563	 ±123	
	
142	 229	 ±48	

2013	 95	 50,7	 ±7,3	
	

97	 562	 ±136	
	

97	 221	 ±62	

2014	 132	 52,4	 ±5,4	
	

133	 572	 ±97	
	
133	 231	 ±30	

2015	 119	 50,8	 ±5,6	
	

120	 567	 ±90	
	
120	 228	 ±54	

2016	 101	 50,8	 ±5,2	
	

103	 544*	 ±111	
	
103	 231	 ±33	

Totalt	 847	 51,5	 ±6,5	
	

870	 570	 ±117	
	
870	 227	 ±47	

 

1 Medelvärde angivet i VO2max. 

2 Medelvärde angivet i Newtonmeter (Nm). 

3 Medelvärde angivet i centimeter (cm). 

 

*Post-Hoc test påvisade signifikanta skillnader i handgreppsstyrka mellan grupperna 

2007 och 2016 (p=0,034) där gruppen 2007 är starkare än 2016. 
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5 Diskussion 

Då antagningskraven till polisutbildningen förändrats något senaste åren, har media ofta 

vinklat det såsom att kraven sänkts och de antagna därmed presterar sämre testresultat 

än tidigare. Tyvärr är poliser under utbildning ett jämförelsevis inte lika utforskat ämne 

som till exempel studerande inom militär eller räddningstjänst (Crawley A., Sherman, 

Crawley W., Cosio-Lima 2016, s.1417). Av denna anledning, samt att 

Rekryteringsmyndigheten inte vill delge allmänheten detaljer i ansökningsprocessen, 

vet man i dagsläget inte med säkerhet hur dess olika delar påverkar urvalet. Det man 

däremot vet är att polisutbildningar världen över betonar vikten av en god fysisk status 

(DeNysschen et al. 2018, s.67) samt att blivande poliser därför genomgår olika fysiska 

tester. I USA använder man sig bland annat av ett testbatteri som till viss del liknar det 

som används vid polisutbildningen i Växjö (MCOLES 2002, s.16). Även i Europa 

genomförs olika fysiska tester, både generella såväl som mer yrkesspecifika sådana 

(Lagestad & van den Tillaar 2014, ss.1394-95; Strating et al. 2010, s.257).  

 

En faktor att ta i beaktning gällande fysiska tester, är att dagsformen påverkar den 

maximala muskelstyrkan vilken varierar med ±10% (Åstrand et al. 2003, s.266). Betänk 

även att cirka 10 % av muskelmassan förloras mellan 30 och 50 års ålder (Tortora & 

Derrickson 2014, s.322) vilket påverkar prestationen. Åldrandet sker således inte 

likartat för alla varför fysisk status är en bättre indikation på god hälsa än biologisk 

ålder (Åstrand et al. 2003, s.260). Vid polisutbildningen i Växjö är den kvinnliga 

genomsnittsstudenten 24,99 år (± 4,07) och den manliga 26,38 år (± 4,16) varför 

dagsformen troligtvis påverkar muskelstyrkan mer än åldern. Den yngsta studenten i 

studien är 19 år och den äldsta 44 år vid det första testtillfället.  

 

Antalet kvinnliga sökande och antagna till polisutbildningen är färre än andelen antagna 

manliga sökande (Rekryteringsmyndigheten 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a, 

2017b, 2018a, 2018b). Detta kan delvis förklaras med att kvinnor och män ofta söker till 

utbildningen på samma villkor, men där bland annat överkroppsstyrkan är lägre hos 

kvinnorna (Boyce et al. 2009, s.2416). I den poolade gruppens resultat gällande 

handgreppstyrka förelåg signifikanta skillander mellan åren 2007 (n=359 varav  

29,81% kvinnor) och 2013 (n=170 varav 42,94% kvinnor), samt 2007 och 2016 (n=163 

varav 36,81% kvinnor).  
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Kön kan därmed vara en confounding factor i sammanhanget och detta kan anses 

speglas i resultatet då den signifikanta skillnad som påvisas gällande styrka i överkropp 

(handgreppstest) för hela gruppen inte påvisas gällande kvinnorna då testresultaten 

uppdelas med hänsyn till kön.  

 

Gällande styrka i underkropp (stående längdhopp) påvisas ingen skillnad mellan 

grupperna. Resultaten gällande BEEP-test (se Tabell 5 och 6) påvisar inga signifikanta 

skillnader i medelvärde av VO2max varken hos kvinnorna eller männen. VO2max som 

värde för maximal syreupptagningsförmåga har hög tillförlitlighet (Kaminsky (red.) 

2014 ss.76-78; Léger & Lambert 1982, ss.1-5) och ett standardiserat BEEP-test anses ha 

god validitet för att mäta detta (Léger & Lambert 1982, s.8). Polisstudenterna har också 

själva använt sitt resultat från testet (nivå och löpintervall) för att avläsa sitt VO2max 

enligt tabellen i Bilaga E, vilket skapar en viss osäkerhet i resultatet då en felaktig 

läsning av tabellen kan ge ett för högt eller lågt skattat resultat. BEEP-testet avses att 

användas som ett test för att uppnå maximal syreupptagningsförmåga (Léger & Lambert 

1982, s.1), varför det är viktigt att varje testdeltagare springer så länge som möjligt för 

att uppnå ett så korrekt skattat VO2max som möjligt. Möjligheten finns att det lägre 

resultatet hos kvinnorna inte är en effekt enbart av möjligt lägre aerob kapacitet utan 

också av vetskapen om testets krav för godkänt (nivå 8 intervall 4 motsvarande VO2max 

45 ml/kg/min (Bilaga E)).  

 

Gällande BMI har den genomsnittliga manliga polisstudenten ett värde på 25,01 och 

klassas därmed som överviktig enligt WHOs referensvärden (2000, s.9, Bilaga C). 

Noteras bör dock att BMI är ett värde som inte säger någonting om en individs 

kroppssammansättning, exempelvis en stor andel muskelmassa, varför man inte kan dra 

slutsatsen att dessa individer lider av fetma. Den genomsnittliga kvinnliga 

polisstudenten däremot har ett BMI värde på 23,13 vilket ligger inom spannet för 

normalvikt (WHO 2000, s.9, Bilaga C), med tillägget att standardavvikelsen gör att 

även vissa av dessa individer ligger inom gränsen för övervikt. Detta kan anses spegla 

de resultat som Folkhälsomyndigheten (2019) påvisat där andelen överviktiga i 

befolkningen har ökat. Noteras bör dock att de som antas till polisutbildningen ofta har 

en god grundfysik och därmed en högre muskelmassa än genomsnittet då det föreligger 

krav på fysisk prestation redan under ansökningsprocessen. På grund av detta förefaller 
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BMI inte vara ett optimalt mätverktyg då det gäller mätning av metabola riskfaktorer på 

individnivå inom den aktuella populationen.  

 

I Sverige har en utredning (SOU 2016:39, s.111) gällande att förändra polisutbildningen 

till en treårig akademisk utbildning utförts. I kontrast till detta återfinns de politiska 

kraven, såsom kravet att utbilda fler poliser för att nå målet 20 000 poliser till år 2020 

(Eksten 2013, s.6). Huruvida detta kommer att påverka antagningsprocessen och 

därmed vilka som antas till utbildning återstår ännu att se. 

 

5.1 Validitet och reliabilitet 

Gällande validitet, det vill säga om man mäter det man avser mäta, kan dessa fysiska 

tester anses vara relevanta i sammanhanget då deltesterna mäter olika aspekter 

(kondition, rörlighet, styrka, koordination) av individens fysiska förmåga. Detta 

påvisade också Hansson (2019, s.19) som utförde korrelationstester på samma 

testbatteri och uppnådde svaga eller måttliga samband mellan de olika testen. Detta 

indikerar att testen inte mäter samma förmåga och ökar respektive tests relevans. 

 

Gällande reliabilitet, det vill säga hur tillförlitliga mätningarna är, noteras att resultaten 

från mätningarna förefaller vara reliabla. Detta då individen ges upprepade försök att 

genomföra samtliga deltest och resultaten inte skiljer sig markant från varandra. Detta 

indikerar att testerna påvisar liknande resultat oavsett testledare.  

 

5.1.1 Styrkor och svagheter 

En av studiens stora styrkor är urvalets storlek och dess generaliserbarhet gentemot 

populationen som undersöks. Omsättningen på testledare har också varit mycket låg 

under alla år som studerats varför felmarginalen av till exempel subjektiva bedömningar 

ändå kan tros vara densamma för urvalet varför resultaten ändå förefaller reliabla. 

Testerna för rörlighet verkar också ha ganska liten relevans sett till fysiska krav för 

poliser i arbete och tycks inte heller vara fokus för träningen under utbildningen då 

resultaten är likvärdiga vid båda testtillfällena. 

 

En svaghet i materialet som påverkar de individuella testresultatens reliabilitet är hur 

individen uppfattat och utfört sin protokollföring. Varje protokoll som tagits med i 

studien har fyllts i av den studeranden själv under testens gång varför det ibland står 



  
 

19 

felaktiga värden som resultat och ibland saknas värden helt. En möjlig taktik för att 

undvika detta skulle kunna vara att göra protokollföringen digital och då kunna ställa 

krav på hur parametrar fylls i, vilket skulle minska bortfall och öka standardiseringen. 

 

5.2 Metodreflektion 

Gällande urvalet valdes testresultat från tester utförda i termin 1. Detta då dessa tester 

görs baserat på den fysik studenten har sedan tidigare, opåverkad av utbildningen och 

eventuella träningsprogram samt att risken för att någon ska ha tränat specifikt för något 

av testen får anses vara relativt liten. Inför tester i termin 3 har studenterna förutom ett 

eget träningsprogram möjlighet att förbereda sig för att klara testerna vilket skulle 

kunna tyda på en inlärningskurva (Hansson 2019, s.21). Detta och kravet för att bli 

godkänd och få genomföra sin aspiranttjänstgöring torde påverka resultaten i termin 3. 

 

En begränsande faktor har varit att få tillgång till detaljerad information från 

Rekryteringsmyndigheten rörande ansökningsprocessens olika delar. 

Rekryteringsmyndigheten har till exempel inte har velat specificera testprotokollet för 

det konditionstest som i dagsläget utförs på ergometercykel. Detta har omöjliggjort 

jämförelser mellan de tester som sker under ansökningsprocessen och de tester som 

sedan sker under utbildningen. 

 

Att mäta överkroppsstyrka med en så kallad handgrip, är vanligt förekommande inom 

litteraturen och kan anses vara ett mer vedertaget sätt att mäta än push ups. Även push 

ups mäter styrkan i överkroppen men resultaten riskerar att bli missvisande då 

tolkningen av resultatet inte är könsuppdelat. Då kvinnor har sämre överkroppsstyrka än 

män skulle detta påverka kvinnornas resultat och öka spridningen av resultaten och ge 

en sämre tillförlitlighet. Resultatet av handgreppstestet tolkas däremot olika beroende på 

kön (se Bilaga C), vilket minskar risken för missvisande resultat på grund av kön som 

confounding factor.  
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5.2.1 Förslag på vidare kartläggning 

Då samtliga lärosäten vilka genomför polisutbildning nu genomför samma testbatteri 

vore det av intresse att jämföra resultaten från de olika lärosätena, något som inte varit 

möjligt tidigare på grund av olika standardisering.  

 

Ytterligare ett område att utforska är om de individer man rekryterar till 

polisutbildningen sedan presterar väl inom sitt yrkesområde och om dessa individer har 

en prediktor gemensamt i antagningsprocessen. Detta hade i så fall eventuellt indikerat 

att man lyckas med målsättningen att rekrytera för polisyrket lämpade individer, samt 

att antagningskravens tester är relevanta.  

 

Ännu ett intressant område hade varit att intervjua delar av lärarstaben vid de olika 

lärosätena för att skapa en uppfattning om hur de upplever polisutbildningens fysiska 

aspekter och dess förankring till kommande yrkesutövning. 

 

6 Slutsats 

Gällande studeranden vid Polisutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö, har den 

genomsnittliga polisstudentens fystestresultat i huvudsak inte förändrats under 

tidsperioden 2007-2016.
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Bilagor 

Bilaga A Simintyg 

Polisen (2016) 
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Bilaga B Protokoll till fysiska tester 

Arne Rosendal Hansen, Linnéuniversitetet (2018) 
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Bilaga C Referensvärden till fysiska tester 

Arne Rosendal Hansen, Linnéuniversitetet (2018) 

Tabell 7. Body Mass Index, referensvärden enligt World Health Organization (WHO, 2000, 9) 

Klassificering	 BMI	 Hälsorisk	

Undervikt	 <18,50	 Låg	risk,	dock	ökad	pga.	andra	

kliniska	problem.	

Normal	vikt	 18,50-24,99	 Normal	risk.	

Övervikt	 25,00-29,99	 Lätt	ökad	risk.	

Fetma	klass	I	 30,00-34,99	 Måttligt	ökad	risk.	

Fetma	klass	II	 35,00-39,99	 Hög	risk,	kraftigt	ökad	risk.	

Fetma	klass	III	 ≥40,00	 Mycket	hög	risk,	extrem	

riskökning.	

 

Tabell 8. Handgreppstyrka, Sagitta handdynamometer, i Newton (N) 

Kvinnor	 Män	 Poäng	

150-249	N	 350-449	N	 1	

250-349	N	 450-549	N	 2	

350-399	N	 550-599	N	 3	

400-449	N	 600-649	N	 4	

450-499	N	 650-699	N	 5	

500-999	N	 700-999	N	 6	

 

Tabell 9. Stående längdhopp, i meter (m) 

Kvinnor	 Män	 Poäng	

0,00-1,50	m	 0,00-1,90	m	 1	

1,51-1,70	m	 1,91-2,10	m	 2	

1,71-1,80	m	 2,11-2,30	m	 3	

1,81-1,90	m	 2,31-2,50	m	 4	

1,91-2,20	m	 2,51-2,70	m	 5	

2,21-2,40	m	 2,71-2,90	m	 6	

 

  



  
 

IV 

Bilaga D Referensvärden till fysiska tester 

Arne Rosendal Hansen, Linnéuniversitetet (2018) 

 

Tabell 11. IVAR BEEP test. Uppskattad ml O2/kg/min, kvinnor 

Ålder	 0	poäng	 1	poäng	 2	poäng	 3	poäng	 4	poäng	 5	poäng	 6	poäng	

15-19	 <37	 37-43,9	 44-49,9	 50-52,9	 53-56,9	 57-59,9	 >60	

20-30	 <35	 35-42,9	 43-48,9	 49-51,9	 52-55,9	 56-57,9	 >58	

31-40	 <32	 32-41,9	 42-47,9	 48-49,9	 50-53,9	 54-55,9	 >56	

41-49	 <30	 30-39,9	 40-45,9	 46-48,9	 49-51,9	 52-53,9	 >54	

50	>	 <28	 28-35,9	 36-38,9	 39-44,9	 45-47,9	 48-50,9	 >51	

 

Tabell 12. IVAR BEEP test. Uppskattad ml O2/kg/min, män 

Ålder	 0	poäng	 1	poäng	 2	poäng	 3	poäng	 4	poäng	 5	poäng	 6	poäng	

15-19	 <41	 41-46,9	 47-51,9	 52-54,9	 55-58,9	 59-67,9	 >68	

20-30	 <39	 39-44,9	 45-49,9	 50-52,9	 53-56,9	 57-62,9	 >63	

31-40	 <35	 35-42,9	 43,48,9	 49-51,9	 52-55,9	 56-59,9	 >60	

41-49	 <32	 32-41,9	 42-45,9	 46-49,9	 50-53,9	 54-55,9	 >56	

50	>	 <30	 30-37,9	 38-42,9	 43-45,9	 46-48,9	 49-51,9	 >52	
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Bilaga E Referensvärden IVAR BEEP-test 

Arne Rosendal Hansen, Linnéuniversitetet (2018) 
	

Nivå	
Löp	
1	 2	 3	 4		 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 Antal	löpintervaller	per	nivå	 Km/h	

1	 	               7	 8	
2	 	       30,2	 	       8	 8,5	
3	 30,4	 30,7	 30,9	 31,2	 31,4	 31,7	 32	 32,3	 	       8	 9	
4	 32,7	 33,1	 33,5	 33,8	 34,2	 34,6	 35	 35,4	 35,8	 	      9	 9,5	
5	 36,1	 36,3	 36,6	 36,8	 37,1	 37,4	 37,6	 37,9	 38,1	 	      9	 10	
6	 38,4	 38,8	 39,1	 39,5	 39,8	 40,1	 40,5	 40,8	 41,2	 41,5	 	     10	 10,5	
7	 41,7	 42	 42,2	 42,5	 42,7	 42,9	 43,2	 43,4	 43,7	 43,9	 	     10	 11	
8	 44,2	 44,4	 44,7	 45	 45,3	 45,5	 45,8	 46,1	 46,3	 46,6	 	     10	 11,5	
9	 46,9	 47,2	 47,5	 47,8	 48,1	 48,4	 48,7	 49	 49,3	 49,6	 49,9	 	    11	 12	
10	 50,1	 50,4	 50,6	 50,9	 51,1	 51,3	 51,6	 51,8	 52,1	 52,3	 52,5	 	    11	 12,5	
11	 52,7	 52,9	 53,2	 53,4	 53,6	 53,8	 54	 54,3	 54,5	 54,7	 54,9	 55,1	 	   12	 13	
12	 55,5	 55,8	 56,2	 56,5	 56,9	 57,3	 57,6	 58	 58,3	 58,7	 59,1	 59,4	 	   12	 13,5	
13	 59,5	 59,7	 59,8	 60	 60,1	 60,2	 60,4	 60,5	 60,7	 60,8	 60,9	 61,1	 	   12	 14	
14	 61,3	 61,5	 61,7	 61,9	 62,2	 62,4	 62,6	 62,8	 63	 63,2	 63,4	 63,6	 63,8	 	  13	 14,5	
15	 64	 64,2	 64,4	 64,6	 64,9	 65,1	 65,3	 65,5	 65,7	 65,9	 66,1	 66,3	 66,5	 	  13	 15	
16	 66,7	 67	 67,2	 67,4	 67,7	 67,9	 68,1	 68,3	 68,6	 68,8	 69	 69,3	 69,5	 69,7	 	 14	 15,5	
17	 69,9	 70,1	 70,3	 70,5	 70,7	 70,8	 71	 71,2	 71,4	 71,6	 71,8	 72	 72,2	 72,4	 	 14	 16	
18	 72,6	 72,8	 73	 73,2	 73,4	 73,5	 73,7	 73,9	 74,1	 74,3	 74,5	 74,7	 74,9	 75,1	 	 14	 16,5	
19	 75,3	 75,5	 75,7	 75,9	 76,1	 76,2	 76,4	 76,6	 76,8	 77	 77,2	 77,4	 77,6	 77,8	 78	 15	 17	
20	 78,2	 78,4	 78,6	 78,8	 79,1	 79,3	 79,5	 79,7	 79,9	 80,1	 80,3	 80,5	 80,7	 80,9	 81,2	 15	 17,5	
21	 81,4	 81,7	 81,9	 82,1	 82,4	 82,6	 82,8	 83	 83,3	 83,5	 83,7	 84	 84,2	 84,4	 84,6	 15	 18	

 


