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Abstrakt 

I svenska polisfordon används idag ett koncept där en av poliserna i en patrull 
alltid färdas i baksätet tillsammans med den frihetsberövade under en transport. 
Flera invändningar mot detta arbetssätt har gjorts eftersom det förekommit 
incidenter där poliser skadats av den frihetsberövade. Syftet med rapporten var att 
undersöka om det är möjligt att använda en fast monterad vägg mellan förare och 
passagerare i svenska polisfordon vid transport av frihetsberövade personer. 
Rapporten begränsades genom att endast fokusera på de personbilstillverkare som 
Rikspolisstyrelsen har avtal med samt att delvis bortse från komplexa tekniska 
frågeställningar. Kvalitativa intervjuer gjordes med representanter från 
Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen samt med kontaktpersoner från leverantörer av 
polisfordon. Enligt Arbetsmiljölagen ska brister på en arbetsplats åtgärdas och då 
måste fördelarna med en fast monterad vägg vägas mot nackdelarna. Detta har 
påtalats från landets huvudskyddsombud till Rikspolisstyrelsen utan att någon 
praktisk lösning kunnats ta fram. Resultatet visade att det finns fordonstillverkare 
som är villiga att pröva detta koncept samt förslag på fordon som skulle vara 
aktuella trots de hinder, främst i form att försämrat krockskydd, som framkommit. 
Slutsatsen visade därför att det är möjligt att införa en fast monterad vägg i 
svenska polisfordon. En slutsats blev även att polisens utbildningsmaterial rörande 
transporter av frihetsberövade är bristfällig och därför borde förändras. 
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1  Inledning 

Den svenska polisen transporterar dagligen frihetsberövade personer i polisbilar runt 

om i landet. Det kan röra sig om allt ifrån personer gripna för grova brott, personer 

som lider av en psykisk sjukdom, personer som är omhändertagna enligt lagen om 

berusade personer mm. Oavsett hur farlig en frihetsberövad person är eller tros vara 

så sker transporten på liknande sätt. Jag vill med denna rapport belysa och 

problematisera en av den svenska polisens vanligaste uppgifter, att transportera 

frihetsberövade personer, ur ett säkerhetsperspektiv. Säkerhet, både för poliserna 

och för den frihetsberövade.  

Detta kapitel kommer att innehålla bakgrunden till mitt val av rapportämne, 

rapportens syfte samt frågeställningar. Därefter följer ett kapitel där jag motiverar 

mitt val av metod. Efter rapportens empiridel kommer en diskussion varpå jag 

kommer att redovisa mina slutsatser och förslag. 

1.1 Bakgrund 

I svenska polisfordon används idag en arbetsmetod där en av poliserna i en patrull 

alltid färdas i baksätet tillsammans med den frihetsberövade under en transport. Den 

frihetsberövade sitter på höger sida i baksätet medan polisen sitter till vänster. I det 

begränsade utrymme som ett baksäte utgör skapas en situation där upprätthållandet 

av säkerhetsavstånd kan blir problematiskt. Detta medför att kraven på polisens 

muskulära styrka ökar. Enligt polisens egen handbok i ämnet krävs det att polisen 

ska ha ”tillräckliga kroppskrafter och sådan beredskap att han kan skydda både sig 

själv och föraren”.1 

Den nuvarande arbetsmetoden upprätthålls dels genom att polisen lyder under ett 

undantag i lagen och därför inte behöver använda säkerhetsbälte under färden och 

dels för att avsaknaden av avskärmning mellan fram och passagerarsätena gör att 

personen måste hållas under uppsikt från baksätet.2 Ur en trafiksäkerhetssynpunkt 

kan det anmärkas att poliser ofta befinner sig i situationer där användandet av 

säkerhetsbälte väljs bort. 
                                                
1 Björn Jacobson, (2000) Konflikthantering/Självskydd – Handbok i ingripande- och självförsvarsteknik, 
Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan. Solna.  s 174. 
2 Trafikförordning (1998:1276) 11 kap.  2 § 2p 
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Problematiken är uppmärksammad från flera håll. Polisförbundets 

huvudskyddsombudsgrupp diskuterade frågan vid en konferens i Skövde 2005. 

Resultatet blev en rapport som utgick från olyckor som skett inom 

Polismyndigheten i Jönköping men som kan visa på ett nationellt problem. 

Huvudskyddsombudsgruppen ser allvarligt på detta och hänvisar till 

Arbetsmiljölagen när det gäller det som de ser ”tydliga arbetsmiljöbrister i 

utformningen av nuvarande polisfordon”.3 

Huvudskyddsombudet i Jönköpings län uttalade sig i Jönköpings-Posten angående 

vad han kallar ”farliga bilar”. Polisförbundets representant på Höglandet, Lennart 

Abony, uttalar sig med orden: ”- När vi har frihetsberövade i bilen kan det ofta bli 

oroligt”. Enligt artikeln är enda arbetsmiljöfrågan som det slarvas med säkerheten i 

polisbilarna. Det finns lagar och regler kring arbetsmiljön som polismyndigheten 

som andra myndigheter måste följa.4 

Även i ”Polistidningen” och ”Svensk Polis” har det förekommit insändare från 

poliser som belyst problemet. Ett exempel kan hämtas från den sistnämnda 

tidningen. Här problematiseras det faktum att polisen som sitter i baksätet med den 

frihetsberövade ofta sitter utan säkerhetsbälte. Detta görs på grund av att polisen ska 

kunna agera under färd. En eventuell kollision skulle troligtvis medföra allvarliga 

skador för de inblandade. Insändarskribenten förordar en fast monterad vägg som 

ska avskärma och skydda både polisen och den frihetsberövade under transport.5 

Utanför Sverige finns det exempel på länder som tillämpar en liknande metod som 

den ovan beskrivna. I bland annat USA skiljs poliserna av från den frihetsberövade 

med en fast vägg.6 Detta medför att båda polismännen samt den frihetsberövade kan 

använda bilbälte. Dessutom minskar risken för att den frihetsberövade ska skada 

poliserna eller sig själv. Med tanke på fördelarna med denna arbetsmetod skulle det 

vara intressant att undersöka varför detta eller ett liknande koncept inte finns i 

Sverige. Det krävs då att för- och nackdelar vägs mot varandra på ett objektivt sätt. 

                                                
3 Krister Linnell, (2005) Ang. arbetsmiljöbrister gällande persontransporter i polisfordon, (Polisförbundets 
Huvudskyddsombudsgrupp, 114 85 Stockholm) 
4 Rebecka Sjöström, ”Polis på höglandet kritiserar säkerhet”, Jönköpings-Posten, 4 mars 2008, sekt 1, s. 2. 
5 Tidningen Svensk Polis (2007): Nr 9. Rikspolisstyrelsen. Stockholm. Insändare: Poliser borde ha bilbälte, s. 
33.  
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Crown_Victoria_Police_Interceptor 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka om det är möjligt att använda en fast 

monterad vägg mellan förare och passagerare i svenska polisfordon vid transport av 

frihetsberövade personer. 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1.  Vilka bestämmelser reglerar polisens transporter av frihetsberövade? 

2. Vilka hinder finns för att införa en fast monterad vägg? 

3. Vilka för och nackdelar finns det med en fast monterad vägg? 

4. Är det praktiskt möjligt att införa ett sådant koncept och vilka fordon skulle 

 då vara aktuella? 

1.4  Avgränsningar 

Det centrala i denna rapport är huruvida det är möjligt att bygga in en fast monterad 

vägg mellan fram- och baksätet i svenska polisfordonen. Rapportern kommer inte 

behandla den allmänna säkerheten i polisfordon. Det är möjligt att 

säkerhetsfunktioner som exempelvis krockkuddar kommer att beröras men då 

endast om syftet kräver det. Vidare kommer jag inte att gå in på detaljer när det 

gäller tekniska frågor eftersom jag inte innehar tillräcklig kompetens på området. 

Rapporten fokuserar på möjligheten att införa en fast monterad vägg i personbilar 

och därför kommer inte fordonstillverkare som endast tillhandahåller minibussar 

eller lätta lastbilar att tillfrågas. Minibussar kommer endast att beröras i analysen i 

den grad det framkommer i rapportens empiridel. 
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2  Metod 

2.1 Val av metod 

I första delen av rapporten kommer jag att undersöka vilka bestämmelser det finns 

på området och då i form av primära källor. Det kan vara allt ifrån juridiken kring 

transport av frihetsberövade till vilka säkerhetskrav som finns uppställda ur en 

trafiksäkerhetssynpunkt. I andra delen av rapporten kommer jag att utföra intervjuer 

med aktörer på området. 

För att uppnå ett resultat har jag utifrån kunskap om olika metoder har jag bestämt 

mig för att använda mig av en kvalitativ metod främst i form av intervjuer. 

Intervjuerna kommer att ske per telefon eftersom berörda personer finns på olika 

håll i runt om i landet. Intervjuer kommer att ske med representanter från 

Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen och kontaktpersoner från leverantörer av 

polisfordon. 

2.2  Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden vid intervjuer skiljer sig i flera avseenden jämfört med den 

kvantitativa metoden. Den kvantitativa intervjuns syfte är att maximera reliabiliteten 

och validiteten samt att komma fram till ett svar på de tydligt uppsatta 

frågeställningarna som ges till den intervjuade personen. Den kvantitativa intervjun 

är därför väl strukturerad. Den kvalitativa intervjun är mindre strukturerad och 

lägger därför fokus på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Den 

kvalitativa intervjun ger även den intervjuade personen möjlighet att utveckla sina 

svar och även föra in forskaren på områden som denne tycker är intressanta. Denna 

metod motverkas dock i kvantitativa undersökningar.7 

Intervjuaren har större svängrum i den kvalitativa intervjumetoden då 

frågeställningarna inte behöver följas slaviskt under intervjun. Detta gör 

intervjusituationen mer flexibel så om det uppkommer nya uppgifter kan 

                                                
7 Bryman, A (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 300-301. 
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intervjuaren ställa följdfrågor. Dessutom går det bra att göra en uppföljande intervju 

om det vid ett senare tillfälle skulle saknas viktig information.8 

2.3  Källkritik 

Ämnet krig en fast monterad vägg i polisfordon vid transporter av frihetsberövade är 

dagsaktuellt och därför finns det lite skrivet. Rapporten kommer därför att främst att 

bygga på intervjuer med företrädare för de olika aktörerna kring frågan. Det är 

viktigt att ifrågasätta objektiviteten från intervjuobjektens sida. Jag kommer även att 

försöka ta del av primära källor, då i form av skrivna dokument. Dessa måste även 

granskas källkritiskt då det är viktigt att redovisa vem som skriver något då 

objektiviteten i svaren ska kunna värderas på ett riktigt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Alan Bryman (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 300-301. 



Rapport nr. 504 

 6 

2008-05-09 

3  Teori 

I det här avsnittet kommer jag att ta upp den lagstiftning och de direktiv som finns 

på området då en övergripande teori saknas. Jag kommer först att redogöra för de 

lagar och förordningar som kan bidra som teoretisk grund för rapporten. Här 

redovisas utvalda relevanta paragrafer och stycken ur Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), Polislagen (1984:387) samt ur Fordonsförordningen (2002:925). 

Därefter kommer jag att ta upp de direktiv som Rikspolisstyrelsen publicerat. Då det 

inte utgivits någon författning i form av föreskrifter och allmänna råd för 

polisväsendet (FAP) redovisar jag istället det som står skrivet i handboken 

”Konflikthantering/Självskydd – En handbok i ingripande och självförsvarsteknik”. 

Handboken har sedan 1998 legat till grund för landets polisutbildningar då det gäller 

utbildning i in- och utförsel ur bil samt hur transport av omhändertagna ska gå till. 

Handboken illustrerar på vissa ställen texten med hjälp av bilder som dock inte 

kommer att återges här. 

3.1  Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap. 1 §:9 

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

övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom SFS 1994:579) 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1 §:10 

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 

den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall 

arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav.  

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende.  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 

arbete.  

                                                
9 Arbetsmiljölagen (1977:1160)  1 kap. 1 § 
10 Ibid. 2 kap. 1 § 
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Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att 

arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan 

medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning 

av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller 

begränsas.   

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt 

och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till 

personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar. (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365) 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2 §:11 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid 

vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 

ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. 

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som 

kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska 

anordningar skall underhållas väl. (Paragrafen ändrad genom SFS 2002:585) 

3.2  Polislagen 

Polislag (1984:387) 8 §:12 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande 

av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är 

försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste 

tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som 

behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

                                                
11 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2 § 
12 Polislag (1984:387) 8 § 
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Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter 

som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i 

första stycket. 

Polislag (1984:387) 10 a §:13 

Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen av häktade 

och anhållna m.fl. föreskrivs i fråga om rätten att belägga någon med fängsel 

skall gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker 

någons rörelsefrihet. Lag (1998:27). 

3.3  Fordonsförordningen 

Fordonsförordning (2002:925) 2 kap. 1 § 1 st:14 

Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt 

och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller bestämmelserna i 

detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter meddelar med stöd av 

bestämmelserna i 11 kap. 

Fordonsförordning (2002:925) 2 kap. 2 §:15 

Ett utrymme för den som färdas i ett motordrivet fordon skall vara inrättat och 

utrustat så, att personskada vid en trafikolycka eller inbromsning hindras eller 

begränsas. 

Förarplatsen i ett motorfordon eller i ett terrängmotorfordon skall vara rymlig 

och anordnad så, att den medger en lämplig körställning och en god uppsikt 

över omgivningen. 

 

 

                                                
13 Polislag (1984:387) 10 a § 
14 Fordonsförordning (2002:925) 2 kap. 1 § 1 st 
15 Ibid. 2 kap. 2 § 
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3.4  Konflikthantering/Självskydd – Handbok i ingripande- och 

självförsvarsteknik 

Fordon:16 

Efter ett frihetsberövande sker vanligtvis transport i ett tjänstefordon. 

Erfarenheten visar att vid förändringar i händelseförloppet, som t.ex. när den 

frihetsberövade skall sätta sig i eller stiga ur fordonet, kan han sätta sig till 

motvärn eller slita sig loss. Därför är det viktigt att vara extra vaksam vid 

dessa förändringar. 

Placera personen så långt som möjligt från föraren. Han skall ha händerna väl 

synliga, gärna placerade på låren, eftersom det har hänt att frihetsberövade 

trots noggrann skyddsvisitation haft vapen på sig. Dessutom blir det då svårt 

att gömma undan bevismaterial. 

Under transporten måste den frihetsberövade hållas under god uppsikt. 

Fordonets begränsade utrymmen, som medför att det inte går att inta 

säkerhetsavstånd, innebär att extra stora krav ställs på den bevakande polisens 

förmåga. Han måste ha tillräckliga kroppskrafter och sådan beredskap att han 

kan skydda både sig själv och föraren. 

Man bör alltid sträva efter att den frihetsberövade skall ha säkerhetsbälte på 

sig. Dels skyddar detta vid en eventuell trafikolycka, dels minskar det 

personens möjlighet att attackera poliserna. 

Bil – Instigning och transport:17 

Var vaksam under färden, och håll armen vid behov som bilderna visar. Håll 

uppsyn över personens händer. 

 

 

                                                
16 Björn Jacobson, (2000) Konflikthantering/Självskydd – Handbok i ingripande- och självförsvarsteknik, 
Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan. Solna.  s 174. 
17 Ibid. s 177. 
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Införande av våldsam person:18 

Utgångspunkten är en person som är så våldsam att han belagts med 

handbojor. Se till att ha god kontroll över personens ben, för att undvika 

sparkar och stamp vid insättandet i bilen. När personen ska tas ut ur bilen kan 

tekniken, vid behov, användas i omvänd ordning. 

Sätt personen i baksätet med fötterna utanför bilen. En av er går in och sätter 

sig i baksätet medan kollegan säkrar personen. Han lyfter fortfarande i armen, 

men har flyttat trycket från nacken till ryggen. 

Rotera tillsammans upp till sittande och ta om möjligt på honom 

säkerhetsbältet. Skjut tillbaka framsätet och fäll ryggstödet så att han får 

mindre rörelseutrymme. 

Tryck personen mot hörnet. 

Ta stöd med foten för att få bättre kraft. 

 

 

                                                
18 Björn Jacobson, (2000) Konflikthantering/Självskydd – Handbok i ingripande- och självförsvarsteknik, 
Rikspolisstyrelsen/Polishögskolan. Solna. s. 177-178. 
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4  Empiri 

I den här delen kommer jag att redovisa min faktainsamling. Jag har först intervjuat 

en fordonstekniker vid Rikspolisstyrelsens polisteknikavdelning samt 

huvudskyddsombudet i Jönköpings län som också ingår i den nationella 

huvudskyddsombudsgruppen. Jag kommer dock först att redovisa ett dokument som 

utgetts av Rikspolisstyrelsen som visar den officiella hållningen gentemot den 

aktuella frågan. Jag har även intervjuat kontaktmän för de fyra personbilstillverkare 

som Rikspolisstyrelsen skrivit avtal med. 

Intervjuer hölls per telefon den 7 april 2008 med Ronny Rundblad från Saab, den 8 

april 2008 med Thomas Wärnhem från Toyota och Klas Ericsson från Volvo samt 

den 9 april 2008 Joakim Höög från Volkswagen. Den 11 april 2008 intervjuade jag 

per telefon fordonsingenjör Tomas Jonsson från Rikspolisstyrelsens 

polisteknikavdelning samt huvudskyddsombudet i Jönköpings län Patrik 

Forsemalm. 

4.1  Rikspolisstyrelsen 

Rikspolisstyrelsen erbjuder landets polismyndigheter att beställa följande målade 

utryckningsfordon i personbilsklassen: Volvo V70, grundbil A, Saab 9-5, grundbil 

A, Toyota Landcruiser, grundbil A samt Volkswagen Passat, grundbil A. 

Ramavtalet är resultatet av en EU-upphandling där Rikspolisstyrelsen annonserar 

efter bilföretag som kan tillverka polisfordon åt den svenska polisen. Eftersom ett så 

stort urval som möjligt eftersträvas så fick samtliga fordon som uppfyllde 

Rikspolisstyrelsens krav teckna avtal. Det senaste ramavtalet tecknades 2007 och 

kommer att gälla fram till 2012 då det är dags för en ny upphandling.19 

Rikspolisstyrelsens polisteknikavdelning svarade 7 april 2006 på en skrivelse som 

skickats från det dåvarande huvudskyddsombudet i vid polismyndigheten i 

Jönköpings län Krister Linnell, daterat 25 november 2005. Vid ett möte 22 

november 2005 mellan Rikspolisstyrelsens polistekniksektion och Polisförbundets 

huvudskyddsombudsgrupp diskuterades möjligheterna att bygga in en fast vägg 

                                                
19 Intrapolis http://ps.intrapolice/intra/nodeid=28749&pageversion=1.jsp 
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mellan fram- och baksätet så att den frihetsberövade skulle kunna sitta själv i 

baksätet.20 

I rapporten, som skrivits av fordonsingenjör Tomas Jonsson, besvaras frågan om en 

fast monterad vägg är en möjlighet. Den viktigaste invändningen mot en sådan 

lösning är att whiplashskyddets funktion äventyras. Whiplashskyddet är främst till 

för att skydda personer i framsätet från nackskador och vid en eventuell kollision 

skulle ett hårt material bakom framstolarna hindra detta.  Den inre krocksäkerheten 

är även viktig och därför får inte den frihetsberövades säkerhet äventyras under färd. 

Värme och ventilation påverkas också negativt av en fast vägg. Vidare konstaterar 

rapporten att då en frihetsberövad ska kunna lämnas ensam i baksätet måste bilen 

dessutom ha skyddade rutor och förstärkta säten. Efter övervägningar gjorda av 

Polisteknik och råd från en tillsatt referensgrupp konstateras att det inte är möjligt 

att montera in en fast vägg i polisbilarna Saab 9-5 och Volvo V70. Konceptet måste 

byggas in i minibussar eller att problemet åtgärdas med ”slag och sparknät” i alla 

polisbilar.21 

Syftet med Rikspolisstyrelsens försök med ”slag och sparknät” som provades under 

våren 2005 förklaras som följer: ”Syftet med nätet är att om den omhändertagne slår 

eller sparkar mot föraren så skall nätet ta upp de första slagen/sparkarna samt att 

föraren och polisen som sitter till vänster om den omhändertagne hinner reagera och 

agera. Detta nät finns nu som tillval till Saab 9-5 och till Volvo V70”. 22 

4.2  Polisteknik 

Tomas Jonsson påtalar att ovanstående rapport fortfarande beskriver 

Rikspolisstyrelsens officiella hållning gentemot frågan. Jonsson berättar att 

Rikspolisstyrelsen både ser transport av frihetsberövade som ett problem och inte. 

Det har framkommit att det inträffat en del incidenter efter tumult i baksätet mellan 

polismannen och den frihetsberövade. Det har dock inte förts någon statistik över 

antalet incidenter så det är då svårt att göra något officiellt uttalande kring det. 

Polisteknikavdelningen, där Jonsson arbetar lyder under direktiv från 

                                                
20 Jonsson T., (2006) Angående arbetsmiljöbrister gällande persontransporter i polisfordon. 
(Rikspolisstyrelsen, Polisteknik, 102 26 Stockholm). s. 1. 
21 Ibid. s. 1-2. 
22 Ibid. s 2. 



Rapport nr. 504 

 13 

2008-05-09 

Polisavdelningen. Dem i sin tur får svårt att agera om de inte får in rapporter från 

landets polismyndigheter som visar på ett problem vid transporter. Landets 

huvudskyddsombud måste därför samla in rapporter från sina respektive 

myndigheter för att Polisavdelningen lättare ska kunna agera. 

Jonsson menar att det kommer att bli svårt att bygga in en fast monterad vägg i 

personbilar. Tester gjordes i slutet av 1990-talet med plexiglas utan någon 

framgång. Efter att Polisteknik kontaktat fordonstillverkarna Saab och Volvo 

angående detta fick de svaret att bland annat whiplashskyddet och sidokrockskyddet 

skulle äventyras med en fast monterad vägg. Jonsson förespråkar istället att 

konceptet byggs in i minibussar. Vidare kommenterar Jonsson också problemet från 

den synvinkeln att om fler personer belades med fängsel innan transport skulle 

kanske risken för incidenter minska. 

Fördelen med en fast monterad vägg är att vid transport skulle minimera risken för 

att utsättas för våld av den frihetsberövade, speciellt då det handlar om längre 

transporter. Nackdelen är att whiplashskyddet och effekten av airbagen äventyras. 

Dessutom äventyras säkerheten för den frihetsberövade. Om dessa problem skulle 

undanröjas skulle det bara finnas fördelar påpekar Jonsson. Kostnaden för detta är 

svår att spekulera i. 

4.3  Huvudskyddsombud 

Patrik Forsemalm är huvudskyddsombud i Jönköpings län samtidigt som han ingår i 

den nationella huvudskyddsombudsgruppen. Forsemalm menar att säkerheten vid 

transport av frihetsberövade inte fungerar tillfredställande. Problemet växer då 

antalet transporter ökar och blir längre. Orsaken är att polisverksamheten i landet 

centraliseras mer och mer med följden att frihetsberövade måste transporteras längre 

avstånd. Dessutom ökar antalet handräckningar åt psykvården. 

Fördelarna med att kunna placera en frihetsberövad bakom en fast monterad vägg i 

polisfordonet är många enligt Forsemalm. En sådan viktig fördel är att när en 

polispatrull som kommit till exempelvis en brottsplats lättare kan inleda bra 

förstahandsåtgärder. Som det ser ut nu blir en polis låst om det finns en 

omhändertagen eller gripen på platsen. Denne måste hållas under uppsikt i bilen av 
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den ene polisen medan den andre utför de viktiga förstahandsåtgärderna på 

brottsplatsen. Det skulle vara effektivare om båda poliserna kunde agera på platsen 

med den frihetsberövade säkert placerad i baksätet. På så vis blir en fast monterad 

vägg inte bara en säkerhetshöjande åtgärd utan även ett medel för ökad effektivitet. 

Vid den senare transporten in till polisstationen så minskas även riksken för 

bespottning samt risken för att ”bli skriken i örat”. Under färden kan dessutom båda 

poliserna sitta i framsätet med påtaget säkerhetsbälte, något som inte är möjligt idag. 

Forsemalm påtalar även att nackdelarna med detta är att det troligtvis måste till ett 

försämrat krockskydd för att på en fast monterad vägg att fungera. Sidokrockskydd 

bland annat. Det är en arbetsmiljöfråga som allt annat och då måste fördelarna vägas 

mot nackdelarna. Dessutom finns det risk för att kostnaderna för polisbilarna ökar 

då de produceras i en så liten upplaga. 

Frågan kring en fast monterad vägg måste drivas gentemot Rikspolisstyrelsen 

eftersom det är dem som bestämmer hur svenska polisfordon ska utformas. Frågan 

kan därför inte drivas gentemot biltillverkarna. Det finns enligt Forsemalm flera 

lösningar för att få en fast monterad vägg att fungera. En problematik är dock att 

fordonen redan är ganska tunga. Det går inte att sätta in hur mycket material som 

helst. Ska en fast monterad vägg införas måste det ske i lättviktsmaterial som 

exempelvis någon form av plexiglas samt splitterfilm på de bakre sidorutorna spår 

Forsemalm. 

4.4  Saab 

Enligt Ronny Rundblad, kontaktman på Specialbilsavdelningen ANA Trollhättan 

AB så tillhandahåller dem Rikspolisstyrelsen med bilmodellerna Saab 9-3 och Saab 

9-5. I bilmodellerna erbjuds vid beställning ett ”sparkskydd mellan 

framstolarna/framkastningsskydd” samt som tillval ett ”slag och spraknät” för 850 

kr (exkl. moms). 

Under andra hälften av 1990-talet beställde Polismyndigheten i Halland, i samband 

med att de testade enmanspatrullering, ett antal Saab 9000 med en form av 

heltäckande skydd av kevlar. Det var ett liknande nät som finns idag fast det gick 

längre ut i kanterna som möjliggjorde att en ensam polis kunde transportera en 
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frihetsberövad. Rundblad säger att det projektet lades ner och han kan inte minnas 

att det finns mycket dokumenterat kring det. I varje fall inte hos Saab. 

Rundblad tror att allt är möjligt när det gäller en fast monterad vägg. Så länge det 

finns någon som vill betala är ingen lösning omöjlig. Det finns dock komplexa 

problem som måste lösas för att en fast monterad vägg ska vara möjlig att utveckla. 

Saab ligger långt framme när det gäller utvecklingen av krocksäkra bilar och därför 

är det viktigt att även den frihetsberövade personen åtnjuter ett krockskydd. Vid en 

eventuell kollision är det möjligt att en fast monterad vägg skulle kunna skada 

personen i baksätet genom exempelvis knä- och skallskador. Runblad menar också 

att utrymmet i Saab kan bli ett problem.  

Kostnaderna för detta kommer troligtvis att bli höga då det är många komplexa 

problem som måste åtgärdas. Någon exakt summa går inte att säga men om 

Rikspolisstyrelsen skulle begära en sådan skulle  

4.5 Toyota 

Leverantören av Toyota är MW Gruppen Stockholm AB med kontaktmannen 

Thomas Wärnhem. Enligt Wärnhem tillhandahålls Rikspolisstyrelsen med Toyota 

Landcruiser som grundbil A. 

Enligt Wärnhem finns ett ”slag och sparknät” som tillval av polisär utrustning för 

1 800 kr (exkl. moms). Detta är ett grovmaskigt nät som är avsett för att skydda 

föraren från slag och sparkar. Skulle Rikspolisstyrelsen ställa frågan som Toyota 

kunde ta fram ett starkare skydd, vilket de inte har gjort, skulle Toyota göra detta. 

Allt går att lösa. Problemet är att Vägverket troligtvis skulle få svårt att godkänna ett 

fordon med en fast monterad vägg inbyggd eftersom de jobbar med 

helbilsgodkännande av fordon. Detta skulle dock kunna kringgås om dispens gavs. 

Enligt Wärnhem är det krocksäkerheten som skulle vara problemet då Vägverket ser 

det som extra viktigt. För att förhindra en whiplashskada vid kollision är det viktigt 

att framstolarna ska kunna röras en bit bakåt. Wärnhem menar att det aldrig går att 

flytta på baksätet då det för krocksäkerheten aldrig skulle gå att besiktiga en sådan 

bil. Försök har gjorts av Stockholmspiketen i sina bussar att flytta på säten men det 

har inte gått att lösa. Toyota har även tittat på möjligheten att, på grund av 
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polismannens omfattande utrustning runt midjan, höja upp bilbältesfästena för 

lättare åtkomst. De har dock misslyckats med att ta fram en sådan lösning.  

Om Wärnhem bortser från frågan om krocksäkerhet skulle det troligtvis gå att bygga 

in ett heltäckande skydd i Toyota Landcruiser då utrymmet är nog stort i baksätet. 

Wärnhem menar dock att de redan idag får dispens att ta bort krockgardiner på vissa 

fordon av Vägverket. Med en dispens kan man komma ifrån en stor del av 

regelverket. Det är även möjligt att lösa ventilationsfrågan om en sådan skulle 

uppkomma. Det är svårt att uppskatta vad detta skulle kosta men Wärnhem 

uppskattar det till ca 10 000 kr per fordon. Dock skulle en beställning av flera fast 

monterade väggar kraftigt reducera priset. 

Wärnhem upplyser om att Toyota Avensis är rymligare i baksätet än Toyota 

Landcruiser. Anledningen till att Rikspolisstyrelsen inte valt att beställa den 

modellen är att den saknat tillräcklig motorkraft och att den endast gått att beställa 

med manuell växellåda. Under 2009 kommer dock en ny modell av Toyota Avensis 

som enligt Wärnhem kommer att ha en tillräckligt kraftfull motor i kombination 

med en automatisk växellåda. I den skulle det troligtvis kunna gå att bygga in en fast 

monterad vägg utan större problem. Det finns flera material som är båda tunna och 

kraftfulla och lätta att arbeta med. Ett exempel på ett sådant material är plast som 

kan få ballistiska egenskaper när den vävs samman. 

4.6 Volkswagen 

Svenska Volkswagen AB tillhandahåller Rikspolisstyrelsen med Volkswagen Passat 

som grundbil A. Kontaktmannen Joakim Höög berättar att personbilarna levereras 

med ett sparkskydd mellan framstolarna för 1 500 kr (exkl. moms). 

Höög berättar att Rikspolisstyrelsen aldrig ställt frågan om det är möjligt att bygga 

in ett heltäckande skydd mellan fram- och baksäte. Frågan har dock ställts av 

polismyndigheten i Jönköping på telefon varefter Svenska Volkswagen svarade med 

en lösning som dom kunde ta fram på kort sikt. Den skulle bestå i det redan använda 

sparkskyddet mellan framstolarna i kombination med en ”taxikåpa” bakom 

förarsätet. Den så kallade ”taxikåpan” byggs i plast och skyddar delvis ändå ut i 

sidan. Förstärkt med ett sparkskydd menar Volkswagen att skyddet blir bra. Den 
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lösningen kräver inga dispenser från Vägverket. Ett ungerfärligt pris för den 

kombinationen uppskattar Höög till drygt 7 000 kr (exkl. moms). 

Volkswagen tillhandahåller att annat skydd åt Kriminalvården som består i en vägg 

som monteras in i minibussar. Väggen är kraftigt byggd och täcker även förarens 

sidor. Syftet med skyddet är att den frihetsberövade ska placeras så långt bort från 

föraren som möjligt för att förhindra ett eventuellt angrepp. Samtliga förändringar 

kräver dock Rikspolisstyrelsens godkännande. 

En fast monterad vägg i personbilar är inget som Volkswagen har tittat närmare på. 

Det stora hindret för en sådan lösning är framför allt krocksäkerheten. Vid en 

kollision är det viktigt att även den frihetsberövade skyddas. Hur ett heltäckande 

skydd mellan fram och baksäte skulle bete sig vid en krock är svårt att säga utan att 

ha testat detta. Vad en sådan eventuell lösning skulle kosta går inte att säga innan en 

kostnadsplan tagits fram. 

4.7 Volvo 

Volvo Personbilar Sverige AB levererar enligt kontaktman Klas Ericsson Volvo 

V70 samt Volvo XC 70 till Rikspolisstyrelsen. Bilarna levereras med ett ”slag och 

spraknät” som tillval av polisiär utrustning för 1 000 kr (exkl. moms). 

Enligt Ericsson görs det inga montage i polisfordon som inte har utvecklats 

tillsammans med Rikspolisstyrelsens teknikavdelning. Det är dem som bestämmer 

den svenska specifikationen på polisfordon. Skulle Rikspolisstyrelsen göra en 

förfrågan skulle Volvo svara huruvida den ur en teknisk synpunkt är möjlig eller 

inte, vad det skulle kosta samt när det kan införas. I den förfrågan måste ritningar, 

materialval och mått ingå för att Volvo ska kunna undersöka det. Frågan om ett 

skydd har diskuterats främst i form av att ett skydd likt en ”taxikåpa” kunde 

användas. 

Den stora frågan är hur krocksäkerheten för samtliga i bilen ska bevaras. Vid 

kollision kommer stolarna i framsätet att vika sig bakåt för att fånga upp huvudet 

genom ett whiplashskydd. Med en fast monterad vägg skulle det möjligtvis bli en 

fara för personen i baksätet då denne kan skadas vid en kollision. Volvo har ansvar 

då det gäller att bilen måste fungera i alla typer av olyckor. Krocksäkerheten får inte 
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åsidosättas så att nationella bestämmelser bryts. Detta brukar dock inte vara ett 

problem enligt Ericsson då Volvos egna krav på krocksäkerhet brukar vara högre 

ställda. Det är viktigt att fordonet efter en ombyggnation inte blir sämre ur en 

krocksäkerhetssynpunkt än den var innan. 

4.8 Kritisk granskning av empirin 

Det finns anledning att kritiskt granska det som framkommit i empiriavsnittet. 

Samtliga intervjuade företräder någon form av organisation eller myndighet som har 

egna intressen med i frågan om huruvida det är möjligt att i svenska polisfordon 

använda en fast monterad vägg. Det som till viss del uppväger avsaknaden av 

objektivitet ifrån intervjuobjektens sida det är att de flesta aktörer i frågan har 

tillfrågats. 

Det finns även anledning att anta att kontaktmännen på de olika fordonstillverkarna 

inte har all den tekniska kunskap som krävs för att kunna ge heltäckande svar. Dock 

utgör de kontakten utåt ifrån företaget och torde därför vara tillräckligt insatta för att 

kunna göra de bedömningar som efterfrågas under intervjun. 

4.9 Empirisammanfattning 

Rikspolisstyrelsens polisteknikavdelning erkänner att det finns ett visst problem vid 

transporter av frihetsberövade i polisfordon. Fordonsingenjör Tomas Jonsson har 

tittat på problemet utan att ha kommit fram till en lösning som möjliggör införande 

av en fast monterad vägg. Både Saab och Volvo svarade med liknande svar till 

Polisteknik som till mig. Det går inte eller så blir det väldigt svårt. Dels på grund av 

att krocksäkerheten försämras så pass mycket genom att whiplashskyddet för de i 

framsätet och sidokrockskyddet för den i baksätet delvis måste kopplas bort. 

Dessutom kan den fast monterade väggen innebära en fara för passagerarna i bilen 

vid en eventuell kollision. 

Huvudskyddsombudet Patrik Forsemalm är kritisk till den utformning av 

polisfordon som finns idag. Han förespråkar en fast monterad vägg och menar att 

det handlar om en arbetsmiljöfråga för polismännen. Det finns både för och 

nackdelar med en fast monterad vägg men fördelarna överväger. 
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De två återstående biltillverkarna Volkswagen och Toyota inser även de problemen 

med krocksäkerheten. Volkswagen tittar på egna lösningar och har bland annat 

testat en form av ”taxikåpa”. Toyota däremot tror att det finns en lösning på 

problem men kanske inte med sin Landcruiser på grund av utrymmesskäl i baksätet. 

I 2009 årsmodell av Toyota Avensis skulle det troligtvis gå att montera en fast vägg. 

Därmed öppnar de för en möjlig lösning på problemet. 
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5  Analys 

Det finns inga direkta bestämmelser som reglerar transporter av frihetsberövade. 

Det finns direktiv utarbetade av Rikspolisstyrelsen i samförstånd med 

Polishögskolan som ger råd hur in och utförsel ur bil ska gå till samt på vilket sätt 

en transport ska genomföras. Det är den utbildningen som ligger till grund för hur 

transporter genomförs på myndigheter runt om i landet. Förutom den handboken 

finns det inte reglerat hur en transport ska genomföras. 

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika 

förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Där torde det finnas en teoretisk 

konflikt gentemot den i boken ”Konflikthantering/Självskydd” rådande meningen. 

Här står det att ”han måste ha tillräckliga kroppskrafter och sådan beredskap att han 

kan skydda både sig själv och föraren”. Att det endast är en ”han” som kan utföra 

den samt att han måste besitta ”tillräckliga kroppskrafter” är en rak motsats till det 

som står i arbetsmiljölagen. Enligt lagen bör polisens arbete underlättas så långt det 

är möjligt med tekniska lösningar för att uppväga för olika människors fysiska och 

psykiska förutsättningar. 

Det finns flera hinder för att en fast monterad vägg ska kunna användas i svenska 

polisfordon. Det har framkommit från samtliga biltillverkare som levererar 

polisbilar till Rikspolisstyrelsen att krocksäkerheten är ett problem. 

Whiplashskyddet för personerna i framsätet är till för att vid en kollision fånga upp 

huvudet så påfrestningar på nacken minimeras. För att det ska fungera är det viktigt 

att det finns utrymme bakom förarsätena för att förarstolarna ska kunna vikas bakåt. 

Även i baksätet finns det frågetecken angående säkerheten som inte är löst. Frågan 

kring sidokrockskydd är en sådan. Det är inte bara de skydd som kanske måste 

monteras bort som skapar problem när det gäller krocksäkerheten. Även den fast 

monterade väggen kan skapa problem för passagerarna. Beroende på vilket material 

den är gjord i skulle den kunna förorsaka passagerarna skador vid en eventuell 

kollision. Flera av intervjuobjekten talar dock om att det finns lätta material att tillgå 

men problemet samtidigt som problemet med ökad risk för skador vid kollision 

återstår. 
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Att åsidosätta krocksäkerheten går inte ihop med det som beskrivs i 2 kap. 

Fordonsförordningen. Där står det tydligt att motorfordon ska vara inrättade på så 

vis att personskador vid kollision hindras eller begränsas. Vidare står det även att 

fordonet måste vara tillförlitligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att 

poliserna och den frihetsberövade båda kan känna sig säkra i ett polisfordon. Den 

största nackdelen med en fast monterad vägg är krocksäkerheten. Till detta kommer 

att fordonet måste godkännas av Vägverket innan den får användas i trafiken. 

Enligt Tomas Jonsson så borde kanske fängsel användas mer. Polisers rätt att 

använda fängsel på frihetsberövade personer regelras i Polislagen 10 a §. Jonsson 

spekulerar i att om fler frihetsberövade belades med fängsel skulle dessa kunna 

ställa till med färre incidenter i baksätet under transport. Det är en fråga som inte 

utretts vidare i denna rapport. Polislagen 8 § reglerar begränsningar i polisens tvång. 

Att fängsla någon som dessutom senare placeras ensam i ett låst utrymme i baksätet 

utgör troligtvis en kränkning för denne. Enligt lagen får endast tvång ske för att det 

avsedda resultatet ska uppnås. Resultatet, att transportera en frihetsberövad, går ju 

att uppnå även med en polis i baksätet. Behovet av en sådan lösning måste därför 

övervägas rent rättsligt. 

Det verkar finnas ett behov av att komma till en praktisk lösning i den här frågan då 

det framkommit att huvudskyddsombudet i Jönköpings län Patrik Forsemalm själv 

varit i kontakt med fordonstillverkare. I det här fallet Volkswagen. 

Fordonstillverkare kan dock inte teckna egna ramavtal med myndigheter då det 

gäller beställningar av grundbil A. Därför är landets myndigheter beroende av 

Rikspolisstyrelsens beslut i frågan. 

Det som talar till fördel för en fast monterad vägg är bland annat arbetsmiljön. I 

Arbetsmiljölagens 3 kap. 2 § står det tydligt att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Om 

det skulle framgå att det är ett problem så måste Rikspolisstyrelsen åtgärda det 

enligt lagen. Problemet är att Polisavdelningen som tar beslut om detta inte kan 

utfärda direktiv till Polisteknik utan underlag. Landets huvudskyddsombud måste 

därför ta fram ett sådant underlag. Skulle det visa sig att det inte existerar något 

problem så behöver inte Polisavdelningen agera men om det skulle visa på ett 
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arbetsmiljöproblem måste Polisavdelningen åtgärda problemet. Polisteknik, som 

står för den tekniska framtagningen av utrustning till polisfordonen, kan inte själva 

agera utan ett sådant direktiv. 

Det finns ett ”slag och spraknät” framtaget av Rikspolisstyrelsen tillsammans med 

fordonstillverkarna. Nätet är till för att försvåra för den frihetsberövade att agera 

mot föraren. Polisen i baksätet ska hinna reagera och agera mot den frihetsberövade 

innan nätet ger vika. Nätet klarar därför inte av att en frihetsberövad sitter själv i 

baksätet utan måste hela tiden bevakas av en polisman. Forsemalm påpekade att 

denna arbetsmetod är ett slöseri med resurser. Förstahandsåtgärder på en brottsplats 

är så pass viktiga att båda poliserna borde användas. Enligt Forsemalm är det inte att 

föredra att en polisman ska sitta i polisbilen och hålla den frihetsberövade under 

uppsikt när denna i stället skulle kunna göra viktiga förstahandsåtgärder på en 

brottsplats. 

Wärnhem på Toyota var den kontaktman som trodde att det fanns en lösning. Han 

underbyggde påståendet att en fast monterad vägg går att bygga in med att det måste 

föregås av en övervägning av materialvalet. Det finns flera lätta material som skulle 

kunna användas. Det går att få dispens från Vägverket då det gäller ombyggnationer 

av fordon och då även krocksäkerheten till viss del. Om Vägverket skulle godkänna 

en fast monterad vägg går inte att säga före det finns en prototyp. Bilmodellen som 

skulle vara mest aktuell är Toyota Avensis 2009 års modell. Den är enligt Wärnhem 

tillräckligt stor i baksätet och har tillräckliga egenskaper för att kunna användas som 

polisfordon. Det försändningar som då måste göras i krocksäkerheten måste då 

ställas mot Vägverkats regler, Arbetsmiljölagen samt Fordonsförordningen. 

5.1 Slutsatser och förslag 

Trots att huvudskyddsombuden i landet påtalar att det finns ett problem med det 

nuvarande systemet är det deras uppgift att bevisa det. Samtliga huvudskyddsombud 

i landet har fått i uppdrag att samla in statistik över hur många incidenter som 

förekommer i baksätet. Detta måste gemomföras med hjälp att poliser i yttre tjänst. 

Mitt förslag är att samtliga landets poliser i yttre tjänst rapporterar varje gång det 

sker en incident i baksätet vid transport av en frihetsberövad, oavsett hur betydande 
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den är. Visar det sig då att det finns brister i arbetsmiljön måste Rikspolisstyrelsen 

åtgärda problemet enligt Arbetsmiljölagen. 

Det skulle vara intressant att följa upp Jonsson förslag angående användandet av 

fängsel. Skulle fängsel användas mer ofta skulle det rimligtvis försvåra för en 

frihetsberövad att kunna agera mot någon av poliserna. Jag finner dock inte 

problemet löst genom detta då risken för skrik, saliv inklusive överförbara 

sjukdomar fortfarande finns kvar. Dock måste graden av kränkning, som fängsel 

innebär, för den frihetsberövade ställas mot detta. En kombination av ett utökat 

fängselanvändande samt en fast monterad vägg skulle kunna vara någonting för 

Rikspolisstyrelsen att undersöka vidare. 

Jag har i mina intervjuer funnit att trots att krocksäkerheten är ett problem så är det 

stor chans att flera av problemen kan övervinnas. Med rätt val av material och 

konstruktion borde det vara möjligt att konstruera en fast monterad vägg i svenska 

polisfordon. Den viktigaste frågan kring krocksäkerheten är whiplashskyddet, 

sidokrockskyddet samt det allmänna krockskyddet för den som sitter i baksätet. Med 

den nuvarande arbetsmetoden sitter polismannen ofta utan säkerhetsbälte i baksätet 

tillsammans med en stökig person. Det är det som måste vara utgångspunkten då en 

fast monterad vägg diskuteras. Om borttagandet av whiplashskyddet får till följd att 

båda poliserna kan använda säkerhetsbälte under färd är det enligt mig en 

förbättring av arbetsmiljön snarare än en försämring. 

Trots att flera fordonsleverantörer tvekar inför en fast monterad vägg så finns det de 

som säger ja. Wärnhem på Toyota tror att 2009 års modell av Toyota Avensis är den 

bilmodell som skulle klara av detta. En fast monterad vägg skulle troligtvis kunna 

monteras i en Toyota Landcruiser men med tanke på det bristande utrymmet 

bedömer Wärnhem att Avensis är det bättre valen. Orsaken är bilen större utrymme 

samt att motorkraften tillsammans med automatisk växellåda troligtvis uppfyller 

Rikspolisstyrelsens krav. Toyota Avensis skulle därför kunna bli en testbil för den 

svenska polisen med fast monterad vägg. Syftet med rapporten är därmed uppfyllt. 

Det skulle vara intressant att se vad Rikspolisstyrelsens Polisteknikavdelning samt 

Toyota skulle kunna komma fram till vid en närmare undersökning. 
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Slutligen vill jag påpeka formuleringen som citerats från polisens Konflikthantering 

och självförsvarsbok. Även om kravet att polismannen i baksätet ska ha tillräckliga 

kroppskrafter och beredskap att ”han” kan skydda sig själv och sin kollega borde det 

vara rimligt att anta att denne inte behöver vara en man. Förslagsvis borde den 

formuleringen tas bort eller ändras till att bli könsneutral. Frågan som då återstår är 

hur en polisman, som har en lägre grad av muskelstyrka i förhållande till den 

frihetsberövade, ska kunna utföra transporten då denne uppenbart saknar tillräckliga 

kroppskrafter. Detta strider uppenbart mot Arbetsmiljölagen då problemet skulle 

åtgärdas eller i varje fall minskas genom en teknisk lösning i form av en fast 

monterad vägg. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Tomas Jonsson på Polisteknik: 
 

1. Vilka bilmodeller tillhandahåller ni landets polismyndigheter med? 
2. Är myndigheterna begränsade till dessa fordon vid beställning av 

utryckningsfordon? 
3. Ser Rikspolisstyrelsen frågan om säkerhet vid transport av frihetsberövade som 

ett problem? 
4. Fungerar säkerheten vid transport av frihetsberövade bra idag? 
5. Har ni utrett möjligheten att bygga in fast monterad vägg mellan framsäte och 

passagerarsäte på någon personbil? 
6. Är det tekniskt och lagmässigt möjligt att införa en sådan lösning i de bilar ni 

tillhandahåller? 
7. Vilka för och nackdelar skulle en sådan lösning innebära? 
8. Finns det andra lösningar som ni förespråkar? 
9. Vad skulle en sådan lösning kosta att ta fram? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till huvudskyddsombudet Patrik Forsemalm: 
 

1. Fungerar säkerheten vid transport av frihetsberövade bra idag? 
2. Ser ni säkerheten vid transporter av frihetsberövade som ett problem och är det 

någonting ni jobbar med? 
3. Om ni gör det vad förespråkar ni för lösning på problemet? 
4. Skulle ni förespråka en fast monterad vägg mellan fram och baksäte? 
5. Vad ser ni för- och nackdelar med en fast monterad vägg mellan fram och 

baksätet? 
6. Vad talar för och mot en sådan lösning? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till kontaktmännen för fordonstillverkarna Saab, Toyota, Volkswagen och 
Volvo: 
 

1. Vilka bilmodeller tillhandahåller ni Polisen med? 
2. Har ni blivit tillfrågade av polisen om det är möjligt att bygga en fast monterad 

vägg i någon bil? 
3. Är det tekniskt möjligt att införa en sådan lösning i de bilar ni tillhandahåller? 
4. Vilka för och nackdelar skulle en sådan lösning innebära? 
5. Vad skulle en sådan lösning kosta? 


