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 Abstract 

De sista 90 åren har omkring 35 poliser dödats i tjänsten i Sverige, varav 2 

stycken de sista åren. De flesta av dessa har skjutits ihjäl, 2006 beslagtog polisen 

1243 vapen. Från år2000-2006 var 7344 poliser borta från jobbet en dag eller mer 

p.g.a. våld eller hot om våld. Detta har i sin tur gett ett intresse för hur poliser från 

utryckningsenheten och elever från polisutbildningen ser på ett av det materiella 

skydd som ska skydda dem från en del av detta nämligen polisens skyddsväst. 

Poliser och poliselever från Umeå har besvarat en enkät. Svaren har varit olika 

vilket har gett intressanta resultat som t ex har ca 96 % av 83 svarande tyckt att de 

har fått en otillräcklig utbildning om polisens skyddsväst. Elisabeth Åström, 

studierektor vid polisutbildningen, Umeå säger att det finns ingenting i 

studieplanen runt detta ämne. Vi skriver detta arbete tycker att den enskilde 

polisen bättre kan bestämma vilka situationer han/hon ska utsätta sig för med rätt 

kunskap om skyddsvästen. Därför föreslår vi att det läggs in en eller två timmar 

teoretisk utbildning i detta ämne. 
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1  Inledning 

Svensk polis gör varje år många ingripanden av olika slag. Detta borde 

rimligtvis innebära att personer inom polisen dagligen utsätts för ett mer eller 

mindre stort risktagande och framför allt även vissa gånger hot av diverse 

karaktär. Samtidigt som polisen har ett ansvar gentemot samhället så har 

polisen också skyldigheter att ingripa när detta krävs vilket innebär att det 

inte finns möjlighet att glida undan besvärliga situationer för att slippa göra 

det man är skyldig att utföra. Polisen jobbar ofta utifrån situationer som inte 

är planerade i någon större utsträckning, vilket innebär att de i princip kan 

hamna i många svåra lägen utan någon större förberedelse. I de situationerna 

kan det snabbt ändras från lugnt till kaos ganska snabbt och i sådana lägen 

finns det inte tid till att göra så mycket annat än att försöka lösa uppgiften 

med det man har till hands. Vi vet också att den grova brottsligheten under de 

sista nio åren ökat markant, 40 % mellan 1996-2007 (Brå, 2007) Polisen 

lägger beslag på många vapen av olika kalibrar varje år. Att med den här 

bakgrundsinformationen kräva att polisen i vårt samhälle har en hög 

säkerhetsklassning på sin skyddsutrustning borde vara en absolut självklarhet, 

och då inte bara när det väl händer något utan också rent allmänt. För att 

kunna jobba på ett avslappnat sätt och göra ett bra jobb under en längre tid så 

är det viktigt att varje enskild polisman måste kunna lita på och känna 

trygghet i den utrustning han eller hon har. Som student i termin 4 på 

polisutbildningen innebär det att det snart är dags för oss att börja jobba ute i 

det verkliga livet. Vi tror att frågan om trygghet och säkerhet är lika viktig för 

andra i vår situation som för oss själva och hoppas genom det här 

fördjupningsarbetet kunna få svar på frågor som vi innan inte riktigt hade 

någon större kunskap om, men också att det faktiskt visar på att rättsväsendet 

har en fullgod och acceptabel nivå på sin utrustning. 

 

1.1 Bakgrund 

Den illegala vapenhanteringen i Sverige är idag relativt stor. Om den har ökat 

eller inte har vi inga belägg för men år 2006 beslagtog Svensk polis 1243 
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vapen av olika slag och kalibrar. Våld och hot mot poliser är också ett vanligt 

förekommande inslag. Under åren 2000-2006 var 7344 poliser borta från 

jobbet en dag eller mer på grund av detta (Ejdeholm Linda, 2007 ). Den 

grövre brottsligheten i form av polisanmälda våldsbrott har de sista nio åren 

ökat med 40 procent (Brå, 2007). Vi vill med dessa siffror visa på hur det ser 

ut i samhället idag och vad polisen många gånger kan mötas av ute i sitt 

arbete.  

1.2 Syfte 

Vi vill ta reda på hur den fungerar samt vilken syn polis i framför allt yttre 

tjänst har på denna men även hur elever under polisutbildningen ser på 

skyddsvästen. 

 

1.3  Frågeställningar 

Hur ser utbildningen av skyddsvästen ut från polisutbildningen? 

Har poliserna vid Umeås utryckningsenhet någon kunskap om hur 

skyddsvästen fungerar? 

Har eleverna i termin fyra vid polisutbildningen i Umeå någon kunskap om 

hur polisens skyddsväst fungerar? 

Agerar poliser eller elever annorlunda för att de har en skyddsväst på sig? 

Ger sig poliser in i en falsk trygghet p.g.a. skyddsvästen? 

 

1.4  Avgränsningar 

Det finns idag tre olika skyddsvästar som alla har olika skyddsklass. Vi har 

valt att endast jobba utifrån den minsta västen som är den vanligast 

förekommande hos ordningspolisen. När det gäller enkäterna så kommer vi 

av praktiska skäl att begränsa oss till utryckningsenheten i Umeå samt till 

eleverna i termin fyra vid polisutbildningen. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Enkäter har besvarats av utryckningspolis Umeå samt elever på 

polisutbildningen Umeå. Syftet med enkäten är att få fram vad enskilda poliser 

och elever anser om skyddsvästen samt hur de ser på säkerheten runt denna. 

Efter kunskapsinhämtning har vi skrivit ihop en enkät med 5 stycken frågor, en 

för poliserna och för eleverna. Enkäten godkändes av vår handledare Nils-Erik 

Wedman och lämnades efter överenskommelse in till chefen för 

ordningsavdelningen som i sin tur delegerade vidare uppgiften att få enkäterna 

besvarade (vem som i slutändan fick denna uppgift på sitt bord vet vi ej). Tiden 

de hade till förfogande var sex dagar och på den tiden skulle fyra (ca 24 poliser) 

av sex turlag ha möjligheten att fylla i enkäten, vi fick in 13 stycken ifyllda 

enkäter. 94 elever fick tiden före en föreläsning chansen att fylla i enkäten och vi 

fick in 70 stycken ifyllda enkäter. Vi har räknat ihop svaren från respektive fråga 

och redovisat dessa svar i diagramform under resultat kapitlet. Utifrån de 

frågeställningar vi har angående utbildningen av elever runt detta ämne så valde 

vi att ta kontakt med Elisabeth Åström, studierektor vi polisutbildningen, Umeå 

för att få henna att förklara hur det ser ut med det här från skolledningens sida. 

Denna intervju finns under kapitlet skyddsvästutbildning och intervjuunderlaget 

ligger i bilaga 4. 
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2  Skyddsvästen 

För att få fram relevant information om skyddsvästen och hur den är 

uppbyggd samt säkerhetsklasser och upphandlingar valde vi att ta kontakt 

med Kommissarie Tommy Ragnesand vid Rikspolisstyrelsens tekniska enhet. 

Han svarar följande enligt de frågeställningar vi har och som finns i bilaga 3. 

Vi har även läst i tidningen Transportarbetaren (2005: Nr 6) 

 

Det nuvarande kontrakt har två tyska företag som heter KE Burgman och 

Mehler. De har i sin tur en svensk agent vid namn Stefan Tostemar. De här 

två företagen är stora inom sitt område men tillverkningen av skyddsvästar är 

en liten del för dem. De håller framför allt på med olika typer av material till 

bland annat militären. Man kan säga att priset för skyddsväst med våra mått 

mätt ligger på ungefär 2200-4200 kronor beroende på vilket skydd man har i 

den. Vi köper in cirka 3000 skyddsvästar per år för att det ska finnas till dem 

som behöver byta. Detta kostar ungefär 12,6 miljoner kronor per år. (Tommy 

Ragnesand) 

 

En skyddsväst består av syntetiska fibrer, så kallade paararmider. En 

skottsäker väst har ett 20-tal lager väv. Hur många lager beror på vilken 

skyddsklass västen har. Lagren ligger tätt ihop inne i västens skyddsplatta. 

När skottet träffar så trasslar kulan in sig i de tusentals fibrerna så att kulan 

inte kan tränga igenom. Gemensamt för alla västar är att man tar hänsyn till 

ammunitionens kaliber, kulans vikt och hastighet vid testning. Systemen 

anger också hur stor skada, trauma varje skyddsklass tillåter. (Tidningen 

Transportarbetaren 2005 Nr6) 

 

Ragnesand berättar att: 

Det finns fyra olika skyddsklasser på våra västar samt en klass på 

knivskyddet. 

Klass 1 tål det mesta av dagens standard ammunition som finns på ute i 

samhället. Det är framför allt 9mm och 357 magnum. 

Klass 2 tål samma ammunition fast med högre hastighet. 
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Klass 3 är plattan som man kan stoppa in i västen. Den tål ammunition av 

kaliber 39 Bertil. Meningen med plattan är att den ska ta upp största kraften 

och minska risken för richoshetter samt splitter. Därefter stoppas kulan av 

väven inne i västen. 

Klass 4 Klarar av skott från AK 4, AK 5 och bland annat jaktammunition typ 

30/06. I den här västen är det dock keramikplattor som ska stoppa upp kulan. 

Tidigare var det stålplattor som utgjorde det största skyddet mot grövre 

vapen. Idag är dessa utbytta mot polyetylen som ska vara lika bra fast mycket 

lättare vilket gör att västen är behagligare att bära runt på. Vi har en maxgräns 

på hur långt kulan får tryckas in i västen och den är satt till 44mm. 

När det gäller knivskyddet så har man sänkt skyddet från KR 2 till KR 1. 

Detta dels för att få skyddsvästen lite lättare samt för att man kommit fram till 

att det räcker med skyddsklass 1. För att kunna penetrera västen med exempel 

en kniv så krävs det att man lägger västen mot något hårt och sen hugger ett 

antal gånger med stor kraft. Så är ju inte fallet i verkligheten varför man valt 

att gå ned en klass här. 

Ragnesand tycker att vi har bra skyddsvästar idag. Man kan ju alltid 

ifrågasätta vad som är bra och inte men som det ser ut i samhället idag så 

tycker jag att den räcker till. Vi kommer längre fram tillsammans med FOI 

(totalförsvarets forskningsinstitut) och SKL (statens kriminaltekniska 

laboratorium)statens att göra en riskanalys angående västarna men 

personligen är jag inte orolig för att den inte kommer att visa sig tillräckligt 

säker. 

Ragnesand vet inte riktigt men tror att många som jobbar idag inte riktigt har 

kunskapen om hur en väst är uppbyggd och vad den klarar av. Tror inte att 

det är frågan om en övertro hos folk men en viss okunskap finns det nog. 

Innan de gjorde det där inslaget så var de i kontakt med mig för att få 

information om hur skyddsvästen fungerar. De frågade bland annat om den 

klarar av ett skott av kalibern 39 Bertil. Ragnesand förklarar då för dem 

precis det han vet och att den typen av kula kommer att gå igenom stålplattan 

men att den kommer att stanna inne i själva väven i västen. När han sedan ser 

inslaget så har de uppenbarligen struntat i det han sagt för att kunna spetsa till 

det lite extra. De får det att se ut som att Svensk polis går runt i värdelösa 
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skyddsvästar på grund av att kulan går igenom plattan. I deras test så stannar 

kulan 42mm in i västen. De kommer då med uttryck som att Svensk polis är 

42 mm från döden. Detta retar mig rejält och är i min mening skitsnack. 

(Tommy Ragnesand) 

 

Exakt teknisk data se bilaga 5. 
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3 Resultat 

3.1  Kunskap om skyddsvästens funktion 

Det var 13 poliser från utryckningsavdelningen och 70 elever som svarade. Det rätta 

svaret är kursiv markerat. 

1- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från skjutvapen 

(pistol eller revolver)? 

a) Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att sedan stanna i ”plåten” på 

skyddsvästen. 

b) Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att dämpas ännu mera i 

”plåten” för att till sist fångas upp i det inre lagret av fibrer. 

c) Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar 

 

0

2

4

6

8

10

Alt a Alt b Alt c

Poliser

0

10

20

30

40

50

Alt a Alt b Alt c

Elever

 
 

 

 

Av enkäten att döma så vet den största delen av de poliser som svarat hur skyddsvästen 

fungerar angående våld från skjutvapen (pistol eller revolver). Största delen av eleverna 

vet inte hur polisens skyddsväst fungerar dock kan man se att fler elever har felaktig tro 

om hur skyddsvästen fungerar jämfört med elever som vet hur skyddsvästen fungerar. 

Sen kan man även se att det är fler poliser som tror sig veta hur en skyddsväst fungerar 

jämfört med dem som säger att de inte vet. 

Figur 1 visar poliser och elevers svar på frågan om hur är det meningen 
att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från skjutvapen (pistol 
eller revolver). 
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2- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från stickvapen 

(kniv)? 

a) Kniven går inte igenom fibrerna i västen. 

b) Kniven går igenom första lagret fibrer i västen men inte genom plåten. 

c) Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar              
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Angående våld från stickvapen så är kunskapen mer skiftande jämfört med våld från 
skjutvapen. Av poliserna som svarat på enkäten så är det hälften som vet hur det är 
meningen att skyddsvästen ska fungera. Men ca 1/3 tror att det är plåten som ska stoppa 
våldet från stickvapen (kniv). Bland eleverna är det som med våldet från skjutvapen att 
de flesta inte vet hur det är meningen att skyddsvästen ska fungera från stickvapen 
(kniv). Men efter dessa så är det ganska jämt fördelat mellan de som vet hur det är 
meningen att polisens skyddsväst ska fungera och de som tror att våldet ska stanna i 
plåten på skyddsvästen. 

Figur 2 visar poliser och elevers svar på frågan om hur är det 
meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från 
stickvapen (kniv). 



Rapport nr. 464 

 9 

2007-11-29 

3.2  Kunskapen om skyddsvästen 

3-Är det någon som har delgivit dig kunskaper om polisens skyddsväst? 

a) Ja från polismyndigheten 

b) Ja från polisutbildningen 

c) Nej men jag inhämtat kunskaper om skyddsvästen genom …….. 

d) Nej och jag har inga direkta kunskaper om polisens skyddsväst. 
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Denna fråga på enkäten säger att det inte bedrivs någon större utbildning från 
polismyndighetens eller polisutbildningens sida. Men man kan se att intresset att ta reda 
på hur skyddsvästen fungerar är större än hos poliserna som svarat på enkäten kontra 
eleverna i termin fyra vid polisutbildningen. 

 

Figur 3 visar poliser och elevers svar på frågan om det någon som har 
delgivit dem kunskaper om polisens skyddsväst. 
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3.3  Falsk trygghet 

Fråga fyra skiljer sig mellan poliser och elever på det sätt att eleverna har fått 
frågeställningen när de kommer att ingripa i en polisiär situation där de kan mötas av 
våld. 
(Polisernas frågeställning) 
4- Vilket påstående nedan passar bäst när du ingriper i en polisiär situation där du kan 
mötas av våld? 

a) Jag ingriper med vetskap om att jag kanske angrips med våld som inte 
skyddsvästen klarar av. 

b) Så fort jag inte vet om skyddsvästen skyddar mig så backar jag och inväntar 
förstärkning.  

c) Jag ingriper med vetskap om att jag har skyddsvästen på mig och skyddsvästen 
kommer att klara av det våld jag möts av. 

d) Då jag ingriper polisiärt tänker jag aldrig på att jag har skyddsvästen på mig 
 
(Elevernas frågeställning) 
4- Vilket påstående nedan tror du kommer att passa dig bäst när du så småningom 

kommer att ingripa i en polisiär situation där du kan mötas av våld? 
      a)   Jag kommer att ingripa med vetskap om att jag kanske angrips med våld som 

inte skyddsvästen klarar av. 
      b)   Så fort jag inte vet om skyddsvästen skyddar mig så kommer jag att backa och 

invänta förstärkning. 
      c)   Jag kommer att ingripa med vetskap om att jag har skyddsvästen på mig och 

skyddsvästen kommer att klara av det våld jag möts av. 
      d)   Då jag efter polisutbildningen ingriper polisiärt kommer jag aldrig att tänka på 

att jag har skyddsvästen på mig 
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 Den stora skillnaden mellan poliserna och eleverna som svarat på enkäten är som syns 
på diagrammen att fler än 1/3 av poliserna i utryckningstjänsten i Umeå inte tänker på 
att de har skyddsvästen på sig när de ingriper polisiärt där de kan mötas av våld. Men de 
flesta poliser ingriper med vetskap om att de kan kliva in i situationer där våldet 
överstiger skyddsvästens kapacitet. Överlägset största delen elever som svarat på 
enkäten tror att de kommer att agera som majoriteten av poliserna med vetskap om att 
skyddsvästen kanske inte klarar våldet. 

Figur 4 visar poliser och elevers svar på frågan om hur de ingriper/kommer 
att ingripa i en polisiär situation där de kan mötas av våld. 
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3.4  Tillräcklig utbildning 

5- Tycker du att du fått tillräcklig utbildning gällande polisens skyddsväst? 
a) Ja 
b) Nej 
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Diagrammen på denna fråga visar klart att både poliser och elever ( ca 96 % av 
samtliga svarande) tycker att de fått en otillräcklig utbildning angående polisens 
skyddsväst.  

Figur 5 visar poliser och elevers svar på frågan om de fått tillräcklig 
utbildning gällande polisens skyddsväst. 
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3.5  Skyddsvästutbildning 

Nej, det finns ingenting i studieplanen runt det här ämnet. Anledningen till det är 

att det förut inte fanns med någon skyddsväst i den studentuniform som vi har på 

utbildningen och därför har aldrig den här frågeställningen tagits upp eller setts 

som något problem. I dagens studentuniform så ska det enligt vad jag har fått 

förklarat för mig finnas med en skyddsväst, men något exakt datum för när det 

bestämdes vet jag tyvärr inte. Meningen är att eleverna ska få prova ut en 

skyddsväst när övriga uniformen provas ut och den västen ska då också tas med 

ut till myndigheten som man ska jobba vid. Det är RPS som sköter detta och det 

är på väg men inget beslut är taget ännu. Ute på myndigheterna var det tidigare 

inte sagt att alla jämt skulle ha skyddsväst utan de som ville ha en väst fick köpa 

den själv. Någon gång i samband med Malexanderskjutningarna så blev det 

reglerat att poliser skulle bära skyddsväst och då köpte myndigheterna in dessa 

till personalen. Jag håller med om att det skulle kunna vara bra med någon form 

av utbildning från skolans håll i det här ämnet. En modell skulle då kunna vara 

att när man får ut sin uniform så skulle man även få en kortare utbildning i hur en 

skyddsväst fungerar. Det som jag kan se i nuläget är att det eventuellt för oss kan 

bli problem att få tag på bra fakta runt det här. Jag tycker dock att det ska vara ett 

delat ansvar mellan skolan och myndigheterna men att det inte fel att vi också 

håller i den så att alla får likvärdig utbildning. Sen finns det ju också tillgång till 

cd-skivor från skolans sida som eleverna kan köpa och i dessa finns det 

information att hämta in angående det här. 
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3.6 Kritisk granskning av resultatet 

Det första att vara kritisk mot är att det tyvärr var så få poliser som svarade på 

enkäten. I övrigt så vet ingen förutom de som svarat om de verkligen har varit 

ärliga i sina svar. Vid fleralternativsfrågor kan personer istället för att ringa in det 

alternativ som speglar deras kunskap ringa in ett alternativ för att svaret låter 

rimligt. Fråga två kan ses på olika sätt, alternativ a är det rätta alternativet om 

personen har läst frågan ordentligt och har korrekt kunskap. B alternativet 

stämmer också om stickvapnet träffar i bröstet och om förutsättningarna är de 

rätta, men som sagt västen är tänkt att fungera som vid alternativ a men så länge 

den skyddar mot att ett stickvapen tränger genom västen och räddar bäraren från 

skada är ju avsikten uppfylld. Vid fråga tre så vet har vi ingen möjlighet att 

stämma av om de som inhämtat kunskap på egen hand har hämtat korrekt 

kunskap. T ex så var det en elev som hämtat sin kunskap genom en artikel i 

aftonbladet (Varför vi anser att aftonbladets artikel är felaktig kan ni läsa i slutet 

på intervjun med Tommy Ragnesand).  

3.7 Resultatsammanfattning 

Resultaten visar att kunskapen om skyddsvästens funktion är större hos poliserna 

än från eleverna gällande våld från stick/skjut vapen. Andelen som tror sig veta 

hur skyddsvästen ska fungera är ungefär densamma hos poliser och elever, 

däremot så är andelen som inte vet hur det är meningen att skyddsvästen ska 

fungera betydligt större hos eleverna än hos poliserna. Ett resultat som är särskilt 

intressant är att poliserna redan ingriper och att eleverna tror att de kommer att 

ingripa eventuellt våldsamma polisiära situationer trots vetskapen om att det 

materiella skyddsplagg som ska skydda dem kanske inte klarar av att göra det. 

Detta svara på en av arbetets frågeställning, om skyddsvästen är en falsk trygghet 

eller ej. Polisens skyddsväst är ingen falsk trygghet utan poliser och blivande 

poliser är fullt medvetna om att de ger sig in i situationer där utgången kan vara 

att det våld som de möts av kan vara av större kaliber än vad deras skydd klarar 

av. Ett annat resultat är att ca 96 % av samtliga som svarat på enkäten tycker att 

de har fått en otillräcklig utbildning på polisens skyddsväst.  
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4  Diskussion 

När vi påbörjade arbetet med den här rapporten så var vår kunskap om hur en 

skyddsväst egentligen fungerar ganska liten, och kanske än mindre vad den tål. 

Vi hade också genom andra polisstudenter i vår närhet fått uppfattningen om att 

det var ganska lika för dem. Detta samt det faktum att det tragiskt nog dog en 

polis i Norrköping i sommar, trots att han bar skyddsväst. Det har även florerat 

diverse artiklar och inslag i media senaste tiden angående polisens skyddsvästar 

som visat på ett lågt betyg. När man läser eller ser den typen av artikel eller 

inslag så är det lätt att bilda sig en uppfattning även om man vet att media inte 

alltid behöver ligga närmast sanningen i det de visar upp i tidningar och i tv. 

Vi tycker det är märkligt att ett så här viktigt ämne får så lite utrymme i vår 

utbildning. Kan man genom bättre utbildning och kunskap skapa bättre 

förutsättningar för polisen så borde det enligt oss vara en självklarhet att göra det 

vilket vi inte anser att det görs i nuläget från utbildningens sida. Detta gjorde att 

vi fann anledning att fördjupa oss i det här ämnet och försöka få fram fakta som 

styrker de frågeställningar och funderingar som vi har. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi har kommit fram till att genom resultaten av enkäten och efter intervjuer med 

Tommy Ragnesand och Elisabeth Åström att det först och främst inte hålls 

någon speciell utbildning om hur mycket våld skyddsvästen klarar av eller inte, 

det är många som inte vet mer än att de ska bära den på sig när de ska ut jobba. 

Vad resultaten mer säger är att de som vet hur skyddsvästen fungerar är de som 

är intresserade om fakta kring den och har på ett eller annat sätt letat information. 

Några har t ex jobbat på piketen och har där genom fått kunskap kring den. Då 

de överlägset flesta tycker att den utbildning de fått kring skyddsvästen är 

otillräcklig så är ett förslag från oss att det hålls en eller ett par 

utbildningstimmar på polisutbildningen om polisens skyddsväst. Vi menar att 

skyddsvästen är likvärdigt vapen, batong och oc (pepparspray) i den bemärkelsen 

att den är ett materiellt skydd mot en eventuell motiverad gärningsman/kvinna. 

Skillnaden är att utbildningen kanske inte behöver gå in på handhavandet av 

skyddsvästen utan mer kring vilket våld skyddsvästen klarar av. Den enskilde 
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polisen kan då själv bestämma, efter att erhållit rätt kunskap vilka situationer 

som han/hon vill gå in i med denna skyddsväst. 
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Bilaga 1 Enkät för elever på polisutbildningen termin fyra Umeå. 

 
Denna enkät är framtagen av Per Andersson och Tommy Jönsson för att få 
kunskap om vad poliser i tjänst respektive eleverna vid termin fyra på 
polisutbildningen vet om polisens skyddsväst. Svaren kommer att användas i den 
uppsats Per och Tommy skriver vid polisutbildningens termin fyra. 
 
Vänligen svara på dessa frågor genom att svara på detta mail och ange ett 
svarsalternativ för varje fråga. Ex 1-a, 2-b. Väljer du alternativ 3-c så är vi 
tacksam om du där även skriver var du inhämtat kunskapen. 
 
1- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från 
skjutvapen (pistol eller revolver)? 
a)        Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att sedan stanna i  
”plåten” på       skyddsvästen. 
b)        Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att dämpas ännu mera i  
”plåten” för att till sist fångas upp i det inre lagret av fibrer. 
c)        Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar 
  
2- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från 
stickvapen (kniv)? 
a)        Kniven går inte igenom fibrerna i västen. 
b)        Kniven går igenom första lagret fibrer i västen men inte genom plåten. 
c)        Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar 
 
3-Är det någon som har delgivit dig kunskaper om polisens skyddsväst? 
a)        Ja från polismyndigheten 
b)        Ja från polisutbildningen 
c)        Nej men jag inhämtat kunskapen genom … 
d)        Nej och jag har inga direkta kunskaper om polisens skyddsväst. 
 
4- Vilket påstående nedan tror du kommer att passa dig bäst när du så 
småningom kommer att ingripa i en polisiär situation där du kan mötas av våld? 
a)    Jag kommer att ingripa med vetskap om att jag kanske angrips med våld      
som inte skyddsvästen klarar av. 
b)   Så fort jag inte vet om skyddsvästen skyddar mig så kommer jag att backa 
och invänta förstärkning. 
c)   Jag kommer att ingripa med vetskap om att jag har skyddsvästen på mig och  
skyddsvästen kommer att klara av det våld jag möts av. 
d)        Då jag efter polisutbildningen ingriper polisiärt kommer jag aldrig att  
tänka på att jag har skyddsvästen på mig 
 
5- Tycker du att du fått tillräcklig utbildning gällande polisens skyddsväst? 
a)        Ja 
b)        Nej 
 
 
Per och Tommy tackar för din medverkan! 
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Bilaga 2 Enkät för poliser vid utryckningsenheten Umeå 

Denna enkät är framtagen av Per Andersson och Tommy Jönsson för att få 
kunskap om vad poliser i tjänst respektive eleverna vid termin fyra på 
polisutbildningen vet om polisens skyddsväst. Svaren kommer att användas i den 
uppsats Per och Tommy skriver vid polisutbildningens termin fyra. 
 
Vänligen svara på dessa frågor genom att ringa in ett av alternativen på varje 
fråga 
 
1- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från 
skjutvapen (pistol eller revolver)? 

a) Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att sedan stanna i ”plåten” på 
skyddsvästen. 

b) Kulans hastighet dämpas först i västens fibrer för att dämpas ännu mera i 
”plåten” för att till sist fångas upp i det inre lagret av fibrer. 
c)Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar 
 
2- Hur är det meningen att en skyddsväst ska fungera då det gäller våld från 
stickvapen (kniv)? 

a) Kniven går inte igenom fibrerna i västen. 
b) Kniven går igenom första lagret fibrer i västen men inte genom plåten. 
c) Jag har ingen direkt kunskap om hur en skyddsväst fungerar 

 
3-Är det någon som har delgivit dig kunskaper om polisens skyddsväst? 

a) Ja från polismyndigheten 
b) Ja från polisutbildningen 
c) Nej men jag inhämtat kunskaper om skyddsvästen genom 

………………………… 
d) Nej och jag har inga direkta kunskaper om polisens skyddsväst. 

 
4- Vilket påstående nedan passar bäst när du ingriper i en polisiär situation där 
du kan mötas av våld? 

a) Jag ingriper med vetskap om att jag kanske angrips med våld som inte 
skyddsvästen klarar av. 

b) Så fort jag inte vet om skyddsvästen skyddar mig så backar jag och inväntar 
förstärkning.  

c) Jag ingriper med vetskap om att jag har skyddsvästen på mig och skyddsvästen 
kommer att klara av det våld jag möts av. 

d) Då jag ingriper polisiärt tänker jag aldrig på att jag har skyddsvästen på mig 
 
5- Tycker du att du fått tillräcklig utbildning gällande polisens skyddsväst? 
a) Ja 
b) Nej 
 
Per och Tommy tackar för din medverkan! 

 
 



Rapport nr. 464 

 III 

2007-11-29 

Bilaga 3 Intervjuunderlag (Tommy Ragnesand) 

Vem har idag kontraktet gällande skyddsvästar till polisen? 

Vilka skyddsklasser finns det? 

Vad innebär dessa rent praktiskt? 

Anser du att den skyddsväst som finns idag utgör ett fullgott skydd? 

Hur ser kostnaden ut? 

Tror du att skyddsvästen invaggar många poliser i en falsk trygghet? 

Tv 4 gjorde för en tid sedan ett inslag om polisens skyddsvästar där man var 

ganska kritisk mot västen. Vad har du att säga om det? 
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Bilaga 4 Intervjuunderlag (Elisabeth Åström) 

 
Finns det någon utbildningsplan gällande skyddsvästar? 

Skyddsvästar har väl alltid funnits både på utbildningen och ute vid 

myndigheterna så det kan väl knappast vara någon nyhet eller hur? 

Tycker ni att det är en viktig del att ha med i utbildningen? 

Finns det någon speciell lärare eller ett visst ämne som har ansvar över detta? 

Är det här något som har diskuterats hos er i skolledningen? 

Många elever har inte någon större kunskap i det här ämnet enligt den 

enkätundersökning vi har gjort. Vad har ni från skolledningens sida för 

kommentar till det? 
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Bilaga 5 Teknisk data skyddsvästar 

RIKSPOLISSTYRELSENS SKYDDSKLASSINDELNING 
 

Skyddsklass Ammunition 

Kaliber/utförande 

Kulvikt 

(g) 

Hastighet 

(Vo) 

(m/s) 

Typ 

1 9.0 Para, FMJ 

.357 Magnum 

JSP  

8.0 

10.2 

360 

385 

DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel) 

Norma 191 07 

2 9.0 Para, FMJ 

357. Magnum 

JSP 

8.0 

10.2 

425 

450 

DM 11 A1B2 (Dynamit Nobel) 

Norma 191 07 

3 9.0 Para, FMJ 6.75 420 Vanäs 9/39B 

4 7.62 x 51, FMJ 

5.56 x 45, FMJ 

7.62 x 63, FMJ 

9.45 

4.0 

9.7 

830 

930 

860 

Sv.försvarets patron 10B 

Sv.försvarets patron 5B 

30.06 

5 7.62 x 51, FMJ 9.55 820 7.62AP NATO (Dynamit Nobel) 

 
 

KR1-

KR3 

Test enligt senaste utgåvan av ”PSDB Stab Resistance Standard for Body Armour” (i förekommande fall kompletterad 

med ”Spike” test nivå SP1-3 enligt standarden). 

 
PSDB KROPPSSKYDDS STANDARD (1995) 

 
Skyddsklass Test ammunition Kulvikt 

(g) 

Hastighet 

(m/s) 

Max 

trauma 

(mm) 

Kommentar 

HG1 9mm FMJ Dynamit Nobel 

DM11A1B2 

.357 Remington SPFN 

R357M3 

8.0 

10.2 

360 ± 10 

385 ± 10 

25 

25 

Lätt 

Handeldvapen 

HG1a 9mm FMJ Dynamit Nobel 

DM11A1B2 

.357 Remington SPFN 

R357M3 

8.0 

10.2 

360 ± 10 

385 ± 10 

44 

44 

Lätt 

Handeldvapen 

HG2 9mm Carbine, Dynamit Nobel 

DM11A1B2 

.357 Remington SPFN 

R357M3 

8.0 

10.2 

425 ± 10 

450 ± 10 

25 

25 

Handeldvapen 

RF1 

SG1 

7.62mm NATO Ball, Royal 

Ordnance L2A2 

12 Cuage True Cylinder, 

RLS, Winchester 1oz. 

9.3 

28.4 

830 ± 15 

435 ± 25 

25 

25 

Gevär 

Hagelvapen 

 
Skyddsnivå Energi 

Nivå E1 

(Joule) 

Max Penetration 

vid E1 

(mm) 

Energi 

Nivå E2 

(Joule) 

Max Penetration vid E2 

(mm) 

KR1 24 7 36 20 

KR2 33 7 50 20 

KR3 43 7 65 20 
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NIJ STANDARD - 0101.04 (BALLISTISK SKYDDSNIVÅ FÖR PERSONLIGA KROPPSSKYDD) 
 
Skyddsklass Test 

ammunition 

Kulvikt 

(g) 

Hastighet 

±9.14 (m/s) 

Max trauma 

(mm) 

I .22 cal. LR 

LRN 

.380 ACP 

FMJ RN 

2.6 

6.2 

329 

322 

44 

44 

IIA 9mm FMJ 

RN 

40S&W 

FMJ 

8.0 

11.7 

341 

322 

44 

44 

II 9mm FMJ 

.357 Mag 

JSP 

8.0 

10.2 

367 

436 

44 

44 

IIIA 9mm FMJ 

RN 

44 Mag 

JHP 

8.2 

15.6 

436 

436 

44 

44 

III 7.62mm 

NATO FMJ 

9.6 838 44 

IV .30 Cal. M2 

AP 

10.8 838 44 

 
NIJ STANDARD - 0115.00 (SKYDDSNIVÅ FÖR PERSONLIGA KROPPSSKYDD) 

 
Skyddsklass E1 Anslagsenergi 

(Joule) 

Max penetration vid E1 

(mm) 

E2 Anslagsenergi 

(Joule) 

Max penetration vid E2 

(mm) 

1 24 7 36 20 

2 33 7 50 20 

3 43 7 65 20 

 
 

(Industri-Textil Job AB, http://www.industritextil.se/files/Teknisktdatablad.pdf 2007-11-28 kl16:16) 
 


