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 Abstract 

Polisen använder i stor utsträckning fordon som en del av sitt arbete. Fordonet är 

inte bara ett transportmedel, det är ett arbetsverktyg och inte minst en arbetsplats. 

Under övningar med utryckningsfordon upplevde vi det svårt att sitta bekvämt 

och ergonomiskt riktigt i de bilstolar som fordonen är utrustade med. Bilbältet 

stod även för ett problemområde i sig. Vi stötte på en potentiell säkerhetsrisk 

under våra empiriska försök vid Polisutbildningen i Umeå. Eftersom vi i hög grad 

kommer att vistas i fordon under vår yrkesutövning kändes det angeläget att 

belysa arbetsmiljön i just polisiärt utryckningsfordon. Detta med inriktning mot 

bilstol samt bälte och vilka konsekvenser det medför när fordonet inte är anpassat 

för ändamålet. Vi hoppas kunna identifiera problem och komma med förslag till 

förbättringar. 
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1  Inledning 

Varje gång en polisman med tillhörande utrustningsbälte sätter sig i ett 

utryckningsfordon, uppstår en potentiell risk ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Polisen använder i stor utsträckning fordon som en del av sitt arbete. Fordonet 

är inte bara ett transportmedel, det är ett arbetsverktyg och inte minst en 

arbetsplats. Antalet timmar i bilstolen kan under ett arbetspass bli många. Detta 

ställer krav på att komfort och ergonomi är av acceptabel nivå för användaren 

av fordonet.  

Bilstolar och bilbälte i de fordon som används vid utryckningstjänst är i dag av 

originalutförande riktade till ”vanliga konsumenter”. Med detta menas att 

stolarna ej är anpassade för polisman och den utrustning som denne bär i tjänst.  

1.1  Bakgrund 

Under övningar vid Polisutbildningen i Umeå, upplevde vi det svårt att sitta 

bekvämt och ergonomiskt riktigt i de bilstolar som utryckningsfordonen är 

rustade med. Viss utrustning som vi bar med oss i bältet hamnade obekvämt 

mellan ryggen och bilens ryggstöd. Dessutom uppstod ett tryck mot 

höftpartierna på grund av bilstolens utformning.  

Man kan generellt säga att en polisman vid ordningspolisen bär på ungefär 

samma utrustning på bältet, runt om i landet. I utrustningen inkluderas radio 

med tillhörande monofon, ASP-batong (expanderbar batong), vapen med 

tillhörande hölster och magasinshållare, OC-spray med tillhörande hållare, 

ficklampa, handfängsel samt multitång exempelvis Leatherman.   
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Angående bilbältet kunde vi konstatera att detta var relativt krångligt att 

använda på ett smidigt sätt. Vi stötte även på en potentiell säkerhetsrisk, då 

bilbältets spänne kunde lösa ut. Detta på grund av pistolhölstrets kontakt med 

knappen på bälteslåset som lösgör bilbältet.   

Vi tog upp detta med de lärare1 som är ansvariga för trafik och 

fordonsutbildning vid Polisutbildningen i Umeå. Dom kände igen 

problematiken och ville gärna se en lösning till förbättring inom området.  

Eftersom vi i hög grad kommer att vistas i fordon under vår yrkesutövning 

känns det angeläget att belysa arbetsmiljön i just polisiärt utryckningsfordon. 

1.2 Syfte 

Belysning av problematik med ergonomi och komfort för passagerare samt 

förare i polisiärt utryckningsfordon ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta med 

inriktning mot bilstol samt bälte och vilka konsekvenser det medför när 

fordonet inte är anpassat för ändamålet. 

1.3  Frågeställningar 

1. Är polisens utryckningsfordon anpassade för användaren ur ergonomi och 

trafiksäkerhetsperspektiv?  

2. Vad händer om utryckningsfordonet inte är anpassat för ordningspoliser i 

tjänst? 

3. Finns det förutsättningar för utveckling av bilstolar samt bälteslås?  

                                                
1 Ronny Adolfsson, Anders Sandberg, Polislärare, Umeå. 
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1.4  Avgränsningar 

Vi har valt inriktning mot bilstol samt bilbälte och vilka konsekvenser det 

medför när fordonet inte är anpassat för ändamålet. Komplexiteten i att 

undersöka samtliga faktorer som rör arbetsmiljön i ett utryckningsfordon ryms 

inte inom ramen för denna rapport.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Det har varit oerhört svårt att få tag på adekvat information angående ämnet.  

Nyckelpersoner har i hög grad varit oanträffbara. Detta har medfört att 

exempelvis tillbudsrapporter varit svåra att ta del av för sammanställning, då en 

centralisering2 av dessa saknas.  

Vi har dock samlat in material i form av en tillbudsrapport. Vi antar att denna 

rapport kan vägleda och belägga påståendet om den problematik som vi belyser 

med detta arbete. Enskilda polismän har även tillfrågats om deras erfarenhet 

inom området. Kontakt har tagits med, Lear Corporation Sweden AB, 

tillverkaren av de bilsäten som bilarna från Volvo och SAAB är utrustade med. 

Vi hoppas att detta samarbete skall kunna leda fram till ett förslag på en tänkbar 

lösning av problemet gällande bilstol samt bilbälte.  

Under övningar på skolan passar vi även på att göra egna empiriska försök 

gällande säkerhetsbältets säkerhet och funktion.  

 

 

                                                
2 Tillbudsrapporterna lagras hos respektive polismyndighet, ej centralt hos Rikspolisstyrelsen. 
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2 Arbetsmiljölagen  

1Kap 1 § 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i 

övrigt uppnå en konstant god arbetsmiljö. 

2Kap 1 § 4st  

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren 

inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 

olycksfall. 

2Kap 5 § 

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och 

planerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa 

och olycksfall. 

2Kap 8 § 2st 

Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet. 

3Kap 2 § 

Arbetsgivaren skall ta ALLA åtgärder som behövs föra att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.3 

 

                                                
3 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
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3  Problematik 

3.1  Ergonomi 

”Nog är det väl själva fan att man inte kan sitta som folk i bilarna, jag blir så 

trött bara av att tänka på hur öm jag kommer att vara i ryggen när passet är 

slut…”4  

Ergonomi handlar om att "anpassa"; anpassning mellan människor, saker de 

gör, föremål de använder och den omgivning de arbetar, reser och leker i. Om 

god anpassning har uppnåtts så leder det till minskad belastning på människor. 

De känner sig mer till freds, de kan utföra saker snabbare och enklare och de 

begår färre misstag. 

Med anpassning menas inte enbart fysisk anpassning, utan även psykologisk. 

Det är därför som ergonomi ofta kallas "Human Factors" (mänskliga faktorer).5  
Vid akut stress spänns musklerna. Musklerna aktiveras inte bara vid hotande 

faror och olycksfallsrisker, utan även vid koncentrationskrävande uppgifter. Om 

sådana arbetsuppgifter utförs i en obekväm eller statisk arbetsställning eller 

med repetitiva rörelser så förstärks muskelengagemanget. 

 

Muskulär och mental stress förstärker varandra. Därför är risken stor för 

stressrelaterade belastningssjukdomar när ergonomiska brister förekommer 

tillsammans med tidspress, höga kvalitetskrav samt bristande egenkontroll och 

arbetstillfredsställelse. Om både fysisk och psykosocial stress förekommer 

uppstår minst en fördubbling av risken för belastningsbesvär. Om dessa dubbla 

påfrestningar är långvariga eller upprepas ofta utan tillräcklig vila däremellan, 

innebär det en hälsorisk. 

 

                                                
4 Polisman, Västerort, Stockholm 2006. 
5 www.ergonomisallskapet.se. 
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När fysisk belastning på musklerna upphör, så upphör också själva 

muskelspänningen. Muskulära effekter som har sin orsak i stress avtar däremot 

inte av lika snabbt. Detta innebär att korta pauser inte är tillräckliga i ett 

stressande arbete. 

 

3.1.1  Skaderisker 

Det finns risk för skador i rörelseapparaten (skelett, muskler och leder) när man 

utför rörelser på ett sätt som inte passar den enskilde individen. Då kan kroppen 

tvingas arbeta i obalans. Om man samtidigt vrider och böjer sig och utför 

rörelser under stress ökar skaderisken flerfaldigt. 

 

Riskerna finns främst vid: 

• Tung manuell hantering med risk för överbelastning.  

• Obekväma eller statiska arbetsställningar som innebär begränsad 

syretillförsel och bristande ämnesomsättning i musklerna.  

• Ensidigt upprepat arbete till exempel vid datorn eller i en kassa. Denna 

typ av arbeten har ofta en hög kronisk stressnivå som kan ge mer 

bestående muskelbesvär.  

• Relationsyrken - till exempel polis, receptionister, konduktörer, 

butikspersonal och vårdpersonal - är de som främst drabbas av den 

kombinerade belastningen av fysisk och mental stress. 
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Viktiga faktorer som påverkar risken för skador är: 

• tidspress - som innebär ökat muskelengagemang med spända muskler.  

• mental stress och psykosocial miljö- speciellt om möjligheten till vila är 

begränsad.  

• arbetets krav - både för höga och för låga krav framkallar stress.  

• buller - risk för både fysisk och psykisk skada. Vi upplever oönskat ljud 

olika. En del får sämre koncentration till exempel i kontorslandskap.6  

 

Målsättningen för ergonomin är att utforma arbeten som är anpassade för 

människor. Det innebär att man måste ta hänsyn till skillnader som storlek, 

styrka och förmåga att hantera information, för ett brett spektrum av användare. 

Därefter utformas arbetsuppgifter, arbetsplats och verktyg utifrån dessa 

skillnader. Fördelarna är ökad effektivitet, kvalitet och arbetstillfredsställelse. 

Kostnaden för misslyckande inkluderar högre andel fel och fysisk utmattning 

eller värre.7 

En viktig gemensam fråga är hur man ska minska risken för arbetsskador och 

framförallt belastningsskador. Genom att förbättra arbetsmiljön såväl den 

fysiska som den psykosociala kan man reducera riskerna att skadas.8  

 

För att komma åt risken att utveckla belastningsskador måste RPS9 tillsammans 

med andra berörda organisationer och myndigheter ta upp denna problematik på 

dagordningen.  

 

                                                
6 www.suntliv.se. 
7 www.ergonomisallskapet.se. 
8 www.suntliv.se. 
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3.1.2 Bilstol 

Bilstolarna samt bilbältena i de fordon som används vid utryckningstjänst är i 

dag av originalutförande riktade till ”vanliga konsumenter”10. Med detta 

tolkas11 att stolarna ej är anpassade för polisman och den utrustning som denne 

bär i tjänst. I en rapport från VTI kunde man konstatera att viss utrustning gärna 

hamnade obekvämt mellan rygg och bilens ryggstöd,12 vilket även empiriska 

undersökningar på Polisutbildningen visar.13 

 

3.2 Bilbälte 

Personbil av 1970 eller senare års modell skall ha bilbälten i framsäte. Dessa 

bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan sittplats om 

övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha höftbälte, som i 

personbil av 1974 och senare års modell skall vara försedda med 

upprullningsdon.  

Personbil av 1971 eller senare års modell skall även ha bilbälten i baksätet. 

Dessa bälten skall vara trepunktsbälten, utom för mittplats och för annan 

sittplats om övre fästpunkt inte utan stor olägenhet kan anordnas som får ha 

höftbälte, som i personbil av 1975 och senare års modell skall vara försedda 

med upprullningsdon. Bilbälte för annan sittplats än vid dörr i fordon av 1978 

eller tidigare års modell får dock vara s.k. diagonalbälte.  

Sittplats vilken utgörs av längsgående säte, bakåtvänt säte, klaffsits eller är 

mittplats på säte i en personbil av 1983 eller tidigare års modell vars sätesbredd 

är mindre än 1 350 m.m. behöver dock inte ha bilbälte.14 

 
                                                                                                                                               
9 Rikspolisstyrelsen. 
10 Tomas Jonsson, Tekniskt ansvarig för polisbilar, Rikspolisstyrelsen. 
11 Författarnas notering. 
12 VTI, N13-2005. 
13 Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 
14 VVFS 2003:22, 30 kap 4§. 
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Bilbältets huvudsakliga beståndsdelar är bältesband och bälteslås. Bilbältets 

funktion är att förhindra större rörelser av kroppen genom att placera de 

bromsande krafterna i benstrukturen och koppla ihop dessa bromsande krafter 

med bilen för att följa dess bromsförlopp. Trepunktsbältet är ett bilbälte med 

diagonalband och ett höftband. Trepunktsbältet är fäst vid fordonet i minst tre 

punkter. Funktion är att belasta främst bröstkorg och höftbenspartierna vid en 

kollision. Resultatet för kroppen vid en kollision blir en utdragen kraftpuls. 

Först kommer ett visst slack på bältet som kan förhindras till en stor del med en 

försträckare, sedan blir kroppen ”kopplad” till bilen genom bältet under 

kollisionsförloppet. De som befinner sig i bilen drar nytta av bilens 

deformationssträcka och bältets töjning som stoppsträcka.15 

                                                
15 Trafiksäkerhet, en kunskapsöversikt. 
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3.2.1  Bälteslås 

I utryckningsfordonet är det ganska uppenbart att delar av utrustningen i högsta 

grad bidrar med en problematik tillsammans med bilbältet. Vapnet, om det är 

buret på höger höft, kommer i konflikt med bälteslåset när man sitter på 

förarplats. Pistolhölstret kan nämligen komma att trycka mot den knapp som 

lösgör bälteslåset. En ofrivillig lösgörning av bilbältet under färd med 

utryckningsfordonet är på grund av detta möjligt, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser ur trafiksäkerhetssynpunkt.    

 

Vidare kommer vapnet under höftbandet när man sitter på passagerarplats. 

Förutom konflikt vid kollision och bältets funktion mot höftpartiet kan man 

även fundera på om vapnet kan tänkas trassla in sig i bältet och därför något 

fördröja urstigningen ur fordonet.16  

 

3.2.2 Anmälan om tillbud till arbetsskada 

I samband med tjänstgöring i polisfordon (Volvo och SAAB) har jag vid minst 

3 tillfällen själv råkat ut för att låset till bilbältet har låst upp sig själv! Orsaken 

är att hölstret till tjänstevapnet hamnar på knappen som man låser upp bilbältet 

med. 

Som instruktör vid utryckningsförarkurser har jag också haft elever som råkat 

ut för samma sak.  

Både jag och eleverna har haft bilbältet fastsatt som fabrikanterna 

rekommenderar med tanke på bältesförsträckning mm. vid ev. olycka.17  

                                                
16 VTI, N13-2005. 
17 Finn Edlund, Inspektör, Trafikpolisen, Gävleborgslän, Diarie A743-468/06. 
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3.2.3 Angående en anmälan om tillbud till arbetsskada 

Det har inkommit en anmälan, se bilaga18 om tillbud till arbetsskada vilket 

föranleder denna skrivelse.  

Det har hänt ett antal gånger att bilbälte har knäppts upp på grund av att 

pistolhölstret har kommit åt knappen man öppnar med.  

Detta är ett allvarligt problem som har hänt fler gånger än de som nämns i 

tillbudsanmälan. Detta gäller både SAAB och Volvo.  

Det skulle gå illa om detta inträffade i samband med en trafikolycka. Det här 

problemet är inte specifikt för Gävleborgs län.19                    

 

                                                
18 Finn Edlund, Inspektör, Trafikpolisen, Gävleborgslän, Diarie A743-468/06. 
19 Kenth Sääf, Servicechef, Benny Ericsson, Stabschef, Polismynd. Gävleborgs län, Diarie A743-468/06. 
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4  Resultat 

4.1  Ergonomi 

Rygg, nacke samt ledproblem kan bero på en mångfald av olika faktorer. På 

grund av detta är det tyvärr inte möjligt att ta fram statistik på hur många 

polismän som idag är sjukskrivna för dessa problem, med anledning av felaktig 

ergonomi i utryckningsfordon direkt kopplat till bilstol. Detta beror på att det i 

nuläget inte finns någon vidare forskning på området.  

Bedömningar av hur mycket riskerna för belastningsskador minskar med hjälp 

av exempelvis tekniska hjälpmedel är svåra att avgöra. En anledning är att 

följderna av åtgärderna, att minska belastningsskadorna, tar många år innan 

resultat kan påvisas. Detta på grund av skadornas långsamma progress.  

Genomför man en förbättring, belastningsergonomiskt, kan poliser som får ta 

del av förbättringen ändå utveckla belastningsbesvär på grund av den 

belastningsexponering han varit utsatt för under kanske 10–15 år med 

ogynnsam utrustning som polisen använt tidigare. 
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4.1.1  Bilstol 

Inga försök är i dagsläget gjorda med en bilstol, speciellt anpassad för poliser 

med utrustningsbälte i utryckningsfordon.  

Räddningstjänsten har under många år använt anpassade bilstolar. Rökdykarna 

har sina lufttuber integrerade i bilstolen, vilket ökar komforten under färd med 

utryckningsfordonet.  

Bild 1  

 

Källa: www.hka.se. I ryggstödet sitter tuber klara att ta på sig. I påsarna finns maskerna.
   

 

Under egna empiriska försök20 med utryckningsfordon upplevdes det som svårt 

att sitta bekvämt och ergonomiskt riktigt. Detta eftersom att de bilstolar som 

utryckningsfordonen är utrustade med är konstruerade för brukande av vanliga 

konsumenter, inte polismän. Exempelvis pistolhölster och radio tryckte in mot 

kroppen när vi satt oss i bilen, vilket var obekvämt. Dessutom uppstod ett tryck 

mot höftpartierna på grund av bilstolens utformning.21 

                                                
20 I samband med schemalagda övningar vid Polisutbildningen i Umeå. 
21 Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 
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4.2 Bilbälte 

Krocktester påvisar att när en polisman sitter med sin utrustning i polisbilen 

uppstår ett mellanrum mellan höftdelen av bilbältet och den punkt på höften där 

bältet egentligen bör sitta. Detta i sin tur medför en kraftig underglidning vid 

själva kollisionens tillfälle. Det som då sker är att bältet medges glida upp över 

höftbenskammen och in i bukens mjukdelar då kroppen åker framåt i en 

neråtgående rörelse. Summan av detta kan bli mycket allvarliga bukskador.22 

 

Tester med docka som använder skyddsväst vid kollisionens tillfälle visar att 

denne slår i hakan på ett sätt som inte en docka utan skyddsväst gör. Detta beror 

på skyddsvästens stelhet omplacerar en del av överkroppens deformering till 

halsen, skillnaden bedöms emellertid som marginell. Det som även kan sägas 

om skyddsvästen vid kollision tillfällen, är att metall/kevlarplattan fördelar 

kraften av bältet över hela bröstkorgen istället för den typiska randen över 

bröstet.23 

Under försök på Polisutbildningen kunde konstateras att det var relativt 

krångligt att använda bilbältet på ett smidigt sätt, vilket bekräftar VTI’s 

slutsats.24 Det är trångt utrymme mellan stol och mittkonsol (se även avsnitt om 

bilsätet). Detta tillsammans med utrustningsbältet25 och tillhörande pistolhölster 

gjorde det svårt att använda. 

                                                
22 VTI, N13-2005. 
23 VTI, N13-2005. 
24 VTI, N13-2005. 
25 I dagligt tal kallat ”koppel”. 
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4.2.1  Bälteslås 

Under våra empiriska försök26 kunde vi verifiera påståendet att bälteslåset 

ofrivilligt kunde ges möjlighet att lösa ut under körning med 

utryckningsfordonet. En potentiell risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Vad som kunde konstateras var att kroppens rörelser, när fordonet kränger, 

kunde ge möjlighet för pistolhölstret att kom i konflikt med den knapp som 

lösgör bälteslåset. Föraren av utryckningsfordonet bar vapnet med tillhörande 

hölster på höger höft.  

Försök med att bära vapnet med tillhörande hölster på vänster sida, med person 

sittandes på passagerarsidan, utfördes ej. Eftersom att förhållandet är spegelvänt 

finns det anledning anta att samma typ av problematik råder för en 

”vänsterskytt” som sitter på denna sida i utryckningsfordonet. 

Bristen är förstås väldigt allvarlig och uppenbar om det i samband med att 

bälteslåset lösgörs inträffar en trafikolycka.  

Problematik med att polisman omedvetet lösgör bilbältet under körning på 

grund av pistolhölstrets tryck mot bälteslåset har inträffat.27 

                                                
26 I samband med ”vinterkörningen” vid Polisutbildningen i Umeå. 
27 Torbjörn Skantz, Hundförare, Polismyndigheten Västmanlands län. 
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5 Diskussion 

5.1  Ergonomi 

Då ergonomi handlar om en anpassning mellan människor och föremål de 

använder, är det av vikt att kunna sitta bekvämt och ergonomiskt riktigt i de 

bilstolar som utryckningsfordonen är rustade med. Speciellt med tanke på den 

utrustning poliser bär med sig.28 En polisman har redan en grundbelastning i 

form utav utrustningsdetaljer som väger 8-15 kg, vilket i sig sliter på kroppen 

under hela arbetspasset. 

Då det gäller ergonomiska förbättringar borde syftet vara att utforma reglage, 

bilsäte, bilbälte och annan utrustning i utryckningsfordon för att minska 

ogynnsamma arbetsbelastningar. Även den utrustning som polismannen bär på 

kroppen måste tas i beaktande. 

Att aldrig få möjlighet att ge kroppen vila under den tid man sitter i bilen på 

grund av ergonomisk oriktighet, kan bli ett problem. Denna problematik skulle 

kunna utmärka sig i slitage på rygg, nacke och andra leder i kroppen.  

Med god ergonomi kan man utföra saker snabbare och enklare och begå färre 

misstag.29 Då polismän inte arbetar under dessa förutsättningar, kan man tro att 

detta även påverkar denne ur ett psykologiskt perspektiv. Påverkar ”välmående” 

hur polismän i sin tur ges möjlighet att kunna utföra sitt arbete på ett 

professionellt sätt? Kan det vara så att om man sitter ergonomiskt riktigt, så 

sitter man även ekonomiskt riktigt ur ett arbetsgivarperspektiv? Med detta 

menas att kostnaden för arbetsgivaren gällande sjukfrånvaro, sjukskrivningar 

samt rehabiliteringar borde minska.  

 

                                                
28 Se sidan 1. 
29 www.ergonomisallskapet.se. 
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5.1.1 Bilstol 

Under övningar vid Polisutbildningen i Umeå, upplevde vi det svårt att sitta 

bekvämt och ergonomiskt riktigt i de bilstolar som utryckningsfordonen är 

rustade med. Bilstolarna samt bilbältena i de fordon som används vid 

utryckningstjänst är i dag av originalutförande riktade till ”vanliga 

konsumenter”. I en rapport från VTI kunde man konstatera att viss utrustning 

gärna hamnade obekvämt mellan rygg och bilens ryggstöd,30 vilket även 

empiriska undersökningar på Polisutbildningen visar.31 

Om det i framtiden skulle kunna gå att standardisera bärandet av 

utrustningsdetaljerna t.ex. radio, vapen32 eller batong kan man fundera på att 

ställa krav på anpassade bilstolar. Särskilda uttag för utrustningen kunde finnas 

i bilsätet. Med detta menas att bilstolen är formad så att utrustningsdetaljen 

sjunker ner i den del av stolen där uttag i sitsen är gjorda. Detta skulle öka 

komforten samt medföra att bilbältet ansluter till kroppen på ett bättre sätt, med 

mindre slack som följd.33  

Enligt Lear Corporation Sweden AB kan man med ganska små medel modifiera 

stolen för att öka komforten. Ett sätt kan vara att göra ”uttag” för vapen och 

radio i bilstol, vilket gör att dessa inte trycker ner på sätet med press mot 

kroppen som följd.  Nya krocktester av stolarna måste givetvis genomföras för 

att säkerställa att kravet på stolens krocksäkerhet uppfylls.  

 

                                                
30 VTI, N13-2005. 
31 Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 
32 Författares notering. 
33 VTI, N13-2005. 



Rapportnummer 280, Polisbilens Ergonomi & Säkerhet. 
Johan Cederblad, Erik Lindström 

 18 

2006-05-16 

5.2 Bilbälte 

Under vårt arbete kunde vi konstatera att ”moment 22” uppstod angående 

användandet av bilbältet i utryckningsfordon. Krocktester påvisar att om 

brukaren av bältet väljer att föra bältet över pistolhölstret uppstår ett slack34 på 

bilbältet, vilket bältessträckaren inte klarar av att hämta in vid en kollision. Det 

som uppstår är ett mellanrum mellan höftdelen av bilbältet och den punkt på 

höften där bältet egentligen bör sitta.  

Detta i sin tur medför en kraftig underglidning vid själva kollisionstillfället. Det 

som då sker är att bältet medges glida upp över höftbenskammen och in i 

bukens mjukdelar då kroppen åker framåt i en neråtgående rörelse. Summan av 

detta kan bli mycket allvarliga bukskador.35  

5.2.1 Bälteslås   

Väljer man i stället att lägga bilbältet under pistolhölstret uppstår ingen slack. 

Däremot uppstår en säkerhetsrisk då bälteslåset kan lösa ut. Kroppens rörelser, 

när utryckningsfordonet kränger, kan ge möjlighet för pistolhölstret att komma i 

konflikt med den knapp som lösgör bälteslåset. Detta har konstaterats genom 

tillbudsrapport.36  

Vi anser att de lösningar som vi har utarbetat37, klart kan förbättra situationen 

angående problematiken med bälteslåset.  Som vi ser det försvinner det 

”moment 22”, som vi tidigare beskrivit i och med detta.  

Det vore önskvärt att fordonstillverkarna, tillsammans med fordonsansvariga på 

RPS38, utarbetar en lösning på denna problematik. Ytterst är detta en fråga om 

arbetsmiljö, vilket regleras genom lag. 

                                                
34 Feljusterat bälte gentemot kroppen, glipa mellan bilbälte och kroppen. 
35 VTI, N13-2005. 
36 Finn Edlund, Inspektör, Trafikpolisen, Gävleborgslän, Diarie A743-468/06. 
37 Se sidan 20. 
38 Rikspolisstyrelsen. 
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5.3 Arbetsmiljölagen 

3Kap 2 § 

”Arbetsgivaren skall ta ALLA åtgärder som behövs föra att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”39 

Tillbudsrapport verifierar att arbetsmiljölagen inte efterlevs i den utsträckning 

som den borde, då tillbud bevisligen har inträffat.40 Vi kan tycka att det är 

anmärkningsvärt att en så stor organisation som Rikspolisstyrelsen, som bär det 

övergripande ansvaret, inte arbetar aktivt med denna problematik.   

 

Efter samtal med Kenth Sääf , Servicechef vid Polismyndigheten Gävleborgs 

län, kunde han berätta att en samverkansgrupp skall komma till stånd hos 

RPS.41 I denna grupp skall man tillsammans arbeta med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Vi hoppas att denna samverkansgrupp belyser denna 

problematik som vi framställt i denna rapport.   

 

Kostnaderna för sjukskrivningar och sjukfrånvaro i samhället är ett 

återkommande debattämne. Arbetsgivaren står för en del av kostnaden för den 

drabbade. Långsiktigt torde det vara ekonomiskt försvarbart för arbetsgivaren 

att minska denna kostnad genom investeringar i en bättre arbetsmiljö. 

 

 

                                                
39 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
40 Kenth Sääf, Polismyndigheten Gävleborgs län, Diarie A743-468/06. 
41 Rikspolisstyrelsen. 
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6 Förslag 

6.1  Ergonomi/bilstol 

När man kartlagt problematiken, kan man försöka åtgärda arbetssituationen så 

att riskerna för belastningsskador minskar. Genom att i åtgärdsförslag ta hänsyn 

till primära ergonomiska principer, t ex bilsätets utformning och det 

utrusningsbälte som bärs av poliser i utryckningstjänst, kan riskerna för skador 

minska allt eftersom. Det kan röra sig om att skaffa nya hjälpmedel eller 

verktyg, ändra arbetsställningar, använda andra material eller skydd. Det kan 

även handla om att ta fram en helt ny bilstol. Kanske bör polisen titta på hur 

stolarna i räddningstjänstens bilar är utformade och specialiserade för att kunna 

användas i ett ergonomiskt, säkert och praktiskt syfte.42  

 

Vi har varit i kontakt med Lear Corporation Sweden AB43 angående utformning 

av bilstolen. De kan inte se några direkta svårigheter med att anpassa bilstolen. 

Stommen i stolarna är ofta konstruerade på samma sätt när det gäller SAAB och 

Volvo. Det som skiljer är hur skumfyllningen är formad. Detta innebär att man 

med ganska små medel kan modifiera stolen för att öka komforten. Ett sätt kan 

vara att göra ”uttag” för vapen och radio i bilstol, vilket gör att dessa inte 

trycker ner på sätet med press mot kroppen som följd.   

                                                
42 Se sidan 10. 
43 Fredrik Britmer, Production Manager, Lear Corporation Sweden AB. 
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6.2  Bilbälte 

Polisen bör främja fordon, som används i tjänst, med låga fästpunkter för 

höftbältet, så att höftbältet mer blir placerad mot låret än över magen. Detta för 

att i möjligaste mån undvika underglidning av bilbältet, vid kollision.44 Man bör 

även försöka sträva efter att fordonens försträckare i första hand drar 

höftbandet, inte som nu då man i många bilar bara drar i diagonaldelen och 

förväntar sig att denna rörelse även skall hämta in delar av slacket i höftdelen 

via omlänkaren.45 

                                                
44 Trafiksäkerhet, en kunskapsöversikt. 
45 VTI, N13-2005. 
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6.3  Bälteslås 

Problematik med att polisman omedvetet lösgör bilbältet går att lösa. Detta kan 

ske genom att sätta en ”öppnings knapp” på ett annat lämpligt ställe i kupén. 

Knappen kan vara mekanisk (wirekoppling) eller elektriskt reglerad. Denna 

metod används, sedan lång tid tillbaka, till att öppna exempelvis tanklock eller 

bagagelucka. Vid användande av den elektriska regleringen bör dock en 

mekanisk ”nödöppnare” finnas tillgänglig vid eventuellt elfel eller liknande.46  

Denna lösning minskar inte bara risken med att bilbältet omedvetet lösgörs, 

vilket är en del av vårt primära syfte med rapporten. Det bör även underlätta 

lösgörning av bälteslåset samt leda till minskad slack47 på bilbältet, då bilbältet 

ligger under pistolhölstret istället för över. En normal så kallad bältessträckare 

förmår inte i nuläget hämta hem allt det slack som utrustningen skapar.48  

  Bild 2 

 

  Källa: http://static.howstuffworks.com 

En alternativ lösning kan vara att ”återgå” till den gamla modellen av bälteslås. 

Denna lösning innebar ett bälteslås med knappen placerad på sidan av låset.  

                                                
46 Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 
47 Feljusterat bälte gentemot kroppen, glipa mellan bilbälte och kroppen. 
48 VTI, N13-2005. 
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6.3.1 Externt reglage 

 

 

Bild 3 

  
 Källa: Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 

  

Denna bild illustrerar hur en tänkt lösning kan se ut. Ett reglage, företrädesvis 

ett elektriskt, placeras i mitt-konsoll eller på annat lämpligt ställe. Placeringen 

skall vara korrekt ur säkerhetssynpunkt. Det får inte ske att man kommer åt 

reglaget ofrivilligt genom feltryck. Reglaget manövrerar sedan låsmekanismen i 

bälteslåset och frigör bältesspännet när så önskas.49 

Problemet med att bilbältet kan trassla in sig i polismans utrustningsbälte 

kvarstår dock. Detta på grund av bilbältets konstruktion.50 

 

                                                
49 Johan Cederblad, Erik Lindström, 2006. 
50 3-punktsbälte. 

Externt 
reglage. 
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6.3.2  Lear Corporation Sweden AB 

Vi kontaktade Fredrik Britmer som är Production Manager på Lear Corporation 

Sweden AB. Syftet med kontakten var att få exempel på hur man kunde 

förändra bälteslåsets placering för att minska risken till omedveten lösgörning 

av bältet. Då det rör sig om konceptförändringar ville tyvärr inte SAAB eller 

Volvo medverka, enligt Fredrik Britmer. De hänvisar till säkerhetsfrågor samt 

märkesskydd. Vi kunde dock ta del av de förändringar/modifieringar som är 

möjliga att göra med den utrustning som idag finns tillgänglig i bilsätet.   

 

 

 

 

 

Källa: Lear Corporation Sweden AB.  

SAAB 93, bälteslås. Piggen kan tas bort eller flyttas för att ändra vinkeln vilket 

medför att åtkomsten till bältesknappen minskar. Den skruvade leden kan 

förlängas för att flytta upp bälteslåsets position. 

 

 

 

 

Källa: Lear Corporation Sweden AB.  

SAAB 95, bälteslås. Om den bockade plåten rätas samt borttagning av 

styrpiggarna kan vinkeln för bälteslåset förbättras. 

TAG BORT 

RÄTA UT 

Bild 4 

Bild 5 
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