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Undersøgelse af 

politiets arbejdskrav

I Sverige er der på Politiskolen ved Växjö Universitet blevet gen-

nemført en undersøgelse, hvor man blandt andet har forsøgt at 

klarlægge hvilke fysiske kvaliteter, der primært skulle styrkes, 

for at politibetjentene fik mindsket deres oplevelse af arbejds-

pres (Lönn & Lönn & Hansen 2006).

 

23 politistuderende og politibetjente med op til 5 års erfaring 

blev fulgt på i alt 128 vagter. Politibetjentene gennemførte 

derudover nogle fysiske tests, som skulle klarlægge politibe-

tjentenes fysiske kapacitet. Testen omfattede bevægelighed, 

aerob kapacitet/kondition og funktionel styrke. Politibetjentenes 

fysiske præstationer blev sammenlignet med deres oplevelse 

af arbejdspres og deres hjertefrekvens i løbet af de observe-

rede vagter. Således ville forskerne undersøge, om der var en 

sammenhæng mellem fysisk kapacitet og oplevelsen af fysisk 

arbejdspres i politiarbejdet.

 

Resultaterne fra undersøgelsen var, at der i løbet af de 128 

vagter forekom 148 situationer, som politibetjentene fandt 

anstrengende. I 29,7% af disse situationer havde politibetjen-

tene en hjertefrekvens, der var under 50% af deres maksimale 

pulsfrekvens, hvilket svarer til en fysisk aktivitet som rask gang. 

De situationer, som politibetjentene nævnte som anstrengende, 

var primært langtidsvirkningerne af at sidde lang tid i bil, skif-

teholdsarbejdet generelt og at bære på udstyr og uniform mm. 

Forskerne fandt derudover frem til, at patruljerne i gennemsnit 

havde 8 minutter i løbet af en vagt, hvor pulsfrekvensen kom 

op på et niveau, hvor den svarede til et arbejde med moderat 

intensitet/rask gang, og som derfor kunne have en mindre træ-

ningseffekt. Resten af vagten var pulsfrekvensen derunder. Det 

vil sige, at arbejdet i sig selv ikke omfatter tilstrækkelig bevæ-

gelse og fysisk aktivitet, til at politibetjenten kan opretholde et 

sundhedsmæssigt tilfredsstillende fysisk niveau, og at en stor 

del af arbejdsdagen kan klassificeres som stillesiddende arbej-

de (Anderson 2001 s. 27 og Bonneau & Brown 1995, s. 159 

og Pedersen & Saltin 2003, s. 35).

I forbindelse med målingen af politibetjentenes arbejdsbelast-

ning inddrog forskerne også de oplevede psykiske belastnin-

ger. Disse blev målt ved pulsfrekvensen, eftersom denne også 

fungerer som indikator for psykiske belastninger, og blev yderli-

gere observeret gennem en logbog, som politibetjentene skulle 

føre. I de situationer, som blev vurderet til at være både fysisk 

og psykisk anstrengende, kom hjertefrekvensen over 50% af 

maksimalpulsen i 60,3% af tilfældene. Det kunne være situa-

tioner med trusler om vold mod politibetjentene, eller situatio-

ner hvor politibetjentene på grund af specielle arbejdsopgaver 

havde et forhøjet spændingsniveau. Den deraf følgende forhø-

jede pulsfrekvens kunne aflæses resten af vagten (Anderson 

2002). 30% af alle de arbejdssituationer, som blev rapporteret 

som anstrengende, blev registreret som psykisk anstrengende. 

Det var eksempelvis situationer med selvmord, udsættelses-

forretninger og underretninger om dødsfald. Dette ligger i tråd 

med anden forskning, som pointerer, at arbejdet som politi-

betjent primært er psykisk belastende, og at det er antallet og 

intensiteten af de psykiske belastninger, som er medvirkende til 

psykiske og fysiske helbredsproblemer (Berg 2006). Forskerne 

konkluderer således, at det ikke er de styrkerelaterede situatio-

ner, som politibetjentene finder mest anstrengende, men at det 

er belastningen over tid og de psykiske belastninger, som ople-

ves hårdest. 

Dernæst sammenlignede forskerne politibetjentenes oplevede 

arbejdsbelastning og hjertefrekvens under arbejde med re-

sultaterne fra de fysiske tests. Forskerne fandt frem til, at det 

primært er en god aerob kapacitet/kondition og sekundært 

politibetjentens generelle all-round form (styrke, kondition og 

bevægelighed), som viser sig at have positiv betydning for at 

mindske den oplevede arbejdsbelastning. Årsagen herfor er, at 

kredsløbstrænede politibetjente alt andet lige vil have en højere 

iltoptagelse end den ikke trænede politibetjent. Det betyder, at 

det samme længerevarende ikke maksimale arbejde vil føles 

lettere for den trænede end for den ikke trænede. Dette kan »
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ses ved, at den trænede gennemfører arbejdet med en lavere 

pulsfrekvens end den ikke trænede (Pedersen & Saltin 2003, 

s.23 f. og s. 34). Det er vigtigt at pointere, at politiarbejde of-

test foregår i  uniform, føringsmidler og nogle gange skudsikker 

vest, samt i forskelligt terræn og vejrlig, hvilket kan være med-

virkende til at øge aktivitetens kredsløbs- og styrkemæssige be-

lastningsgrad (Bonneau & Brown 1995, s. 158).

Studier viser, at det ikke er ofte, at politibetjente udsættes for at 

skulle anvende magt eller nødværgeteknikker, men i de få tilfæl-

de hvor det er nødvendigt, er det essentielt, at politibetjenten 

er i stand til at kunne håndtere situationen tilfredsstillende (Dil-

lern 2014, s. 2 f.). Det betyder, at politibetjenten, som beskrevet 

ovenfor bør have en god grundkondition, og derudover være i 

besiddelse af en tilstrækkelig styrke til at kunne håndtere fysi-

ske konfrontationer eller andre situationer, hvor all-round fysik 

og styrke er afgørende for, om arbejdet kan fuldføres tilfredsstil-

lende. Hjertefrekvens under arbejde er et godt måleparameter 

i forbindelse med vurdering af arbejdsbelastning over længere 

tid. Det kunne også være spændende at se, hvorledes politibe-

tjentenes hjertefrekvens var under og efter en kortvarig, men 

maksimal kraftanstrengelse som eksempelvis ved en anhol-

delse af en modstræbende gerningsmand. En god kondition vil 

også i disse tilfælde være en fordel, eftersom en god kondition 

blandt andet bevirker, at politibetjenten restituerer hurtigere og 

bedre efter fysiske og psykiske belastninger (Fox 1999, 

s. 431 f.).
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