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Har kropshøjde 
indflydelse på politibetjentes fys i
have indflydelse på en konflikt 

Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., Idrætskonsulent ved Politiskolen.

Den norske forsker Pål Lagestad har i en artikel undersøgt, om 

der er en sammenhæng mellem kropshøjde og præstation ved 

den norske fysiske eksamen1. Undersøgelsen har fokus på for-

skellen på de præstationer som henholdsvis høje og lave politi-

mænd samt politikvinder opnåede. Ved undersøgelsen define-

rede forskerne mænd under 174 cm og kvinder under 165 som 

lave. Mænd over 190 cm og kvinder over 176 blev defineret 

som høje. 

Undersøgelsen kom frem til følgende resultater: 

- de lave politibetjente bænkpressede nogenlunde det samme  

  som de høje, 

- de lave politibetjente tog flere krophævninger, 

- de lave politibetjente hoppede lidt kortere og løb lidt hurtigere. 

Resultaterne fra undersøgelsen kunne indikere, at lave mandlige 

og kvindelige politibetjente præsterede bedre i den fysiske test 

end høje politibetjente 2. 

Det er især i forbindelse med krophævninger, at der ses en stor 

forskel på de høje kvinders resultater i forhold til de lave kvin-

ders resultater. Rent biomekanisk har høje politibetjente længere 

arme og qua deres højde ofte en større kropsmasse, end lave 

politibetjente har. Ved krophævninger skal de høje politibetjente 

således løfte en relativt større masse, ligesom de har en læn-

gere arbejdsvej, end de lave politibetjente har. Eftersom kvinder 

derudover har mindre muskelmasse på overkroppen i forhold til 

herrer 3, kan ovenstående faktorer yderligere forstærkes og så-

ledes være medvirkende til at forøge forskellen mellem kvinder-

nes præstationer. 

Jeg har i artiklen ”Påvirker din fysiske formåen din præstation i 

forbindelse med magtanvendelse og konflikthåndtering?” be-

skrevet, hvorledes der for norske politistuderende var en klar 

positiv sammenhæng mellem deres fysiske kapacitet og deres 

præstation ved en magtanvendelses- og nødværgetest, hvis de 

politistuderende blev sat sammen i grupper af samme køn og 

nogenlunde samme højde, og vægt 4. 

Det vil dog være problematisk at overføre resultaterne fra Pål 

Lagestads undersøgelse til en magtanvendelses- og konflikt-

håndteringssituation. Ser vi på en magtanvendelses- og konflikt-

håndteringssituation, vil en politibetjent med stor muskelmasse 

og højde have en fordel, eftersom vedkommende bedre kan 

stå imod, skubbe, trække, løfte og holde en anden person. Den 

høje politibetjent har yderligere fordel af at have længere arme 

og ben, hvilket kan være med til, at vedkommende har bedre 

mulighed for at skabe og holde tilstrækkelig afstand til en ger-

ningsmand 5.
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ys iske testresultater, og kan den 

ikt håndteringssituation?

I forbindelse med en anholdelse kan det være vigtigt, at politi-

betjenten kan udbalancere og nedtage gerningsmanden. En høj 

politibetjent kan lettere få kontrol med gerningsmandens hoved 

og har en større masse/vægt, som kan bruges til at udbalan-

cere og trække gerningsmanden ned med. I en konflikthånd-

teringssituation er den høje politibetjent derudover sværere at 

angribe med sidehalsgreb mm.  

I en magtanvendelses- og konflikthåndteringssituation har politi-

betjente i visse tilfælde mulighed for at anvende diverse magt-

midler som eksempelvis politistav og peberspray. I situationen 

vil politibetjenten derudover forhåbentlig sjældent stå alene, 

men vil som minimum have én kollega med sig. Problemet er 

dog, at en magtanvendelses- konflikthåndteringssituation også 

kan opstå, når afstanden mellem politibetjentene og gernings-

manden er blevet for lille, eller når politibetjentene bliver over-

rasket af én eller flere gerningsmænd. Situationerne klares ikke 

altid som makkerpar, og det er derudover ikke sikkert, at po-

litibetjentene kan nå at bruge deres magtmidler, at magtmid-

lerne virker på personen, eller at situationen er til at bruge disse 

magtmidler. I de tilfælde vil det være af afgørende vigtighed, 

at politibetjentene er veluddannede og rutinerede i deres mag-

tanvendelses- og konflikthåndteringsteknikker 6, samt har en 

tilstrækkelig fysisk kapacitet. Det betyder, at alle høje som lave 

politibetjente skal have en god kredsløbskondition og have op-

arbejdet den fornødne muskelstyrke, for at de således er bedst 

egnet til at klare de situationer, hvor der skal bruges fysisk magt 

med størst mulig hensyntagen til egen og borgernes sikkerhed.
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