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Abstract 
 

Belastningsskador har en tendens att öka bland ordningspoliser och blir ett allt större problem hos 

de poliser som jobbar i yttre tjänst. Vi kan redan idag som studenter på polisutbildningen anse att 

utrustningsbältet är i vägen när vi genomför övningar. Det är inte människan som skall anpassa sig 

till arbetsmiljön utan det är arbetsmiljön som skall anpassa sig efter det personliga behovet. En 

enkätstudie har genomförts med ordningspoliser med skiftande tjänstgöringstid. Undersökningen 

visar att den enskilde polisen inte behöver speciellt många tjänsteår bakom sig innan problem med 

exempelvis rygg och höft uppstår och där utrustningsbältet är en bidragande faktor. Vidare 

framkom att bärande av utrustningen måste anpassas mer ergonomiskt både för män och kvinnor 

inom polisyrket. Det visade sig att önskemål finns om en utrustningsväst och författarna konstaterar 

att den översyn rikspolisstyrelsen (RPS) skall genomföra under år 2010 ses som mycket aktuell och 

välkomnad undersökning. Idag finns det ingen utrustningsväst för ordningspoliser utan de 

utrustningsvästar som finns används bara av specialenheter inom polisen. Författarna poängterar att 

om det skall produceras en utrustningsväst för ordningspoliser måste aspekten av signalvärdet 

övervägas noga. Det vill säga att en diskussion huruvida utrustningsvästen skall se ut designmässigt 

måste komma till stånd så att polisen fortsätter att ge samhället en bra framsida och service.   
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1. Inledning      1 

1.1 Bakgrund 
 

Under utbildningens gång och kontakt med poliser som är i yttre tjänst har vi hört att det finns 

problem i form av belastningsskador hos poliserna. Vi kan inte säga att det är enbart 

utrustningsbältet som är en orsak till dessa belastningsskador utan detta kan bero på många olika 

faktorer som dålig fysik, dålig kost samt mycket stillasittande. I rapporten kommer vi enbart att 

inrikta oss på belastningsskador orsakat av utrustningsbältet.  

Utrustningsbältet är ett midjebälte som poliser i yttre tjänst använder sig av för att bära all den 

utrustning polisen är tilldelad (se 1.5 angående utrustningsbälte). 

 

Avsnitten nedan innehåller allt från artiklar från dagspressen och tidningar, arbetsmiljöverket och 

polisens egna protokoll. De olika delarna redovisas var för sig för att lättare få en översikt över vad 

som är sagt och gjort inom ämnet. 

 

1.2 Allmänt om belastningsskador 
 

På arbetsmiljöupplysningens hemsida, som är Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa, 

skriver de att många belastningsskador beror på felbelastning av kroppen när man utför sitt arbete. 

Lyfttekniken är bristfällig, monotont arbete samt felaktig utrustning är några av de bidragande 

faktorer som orsakar belastningsskador. Arbetsplats är också en bidragande faktor. Det som framgår 

av vikt är att arbetet anpassas efter människan och inte tvärtom, dessutom att arbetsmiljön måste 

anpassas efter det individuella behovet. Detta är svårt då polisen jobbar händelsestyrt och jobbar 

med människor där en situation kan te sig på många olika sätt. Arbetsmiljöupplysningen tar även 

upp att genom arbetsväxling, rotation i sysselsättning och mer pauser kan man förebygga 

belastningsskador.1  

 

Om man tittar på den statistik som arbetsmiljöverkets statistikenhet kom ut med den 25 september 

2003 visar på att 2000-2001 har kvinnliga poliser anmält 125 arbetssjukdomar och manliga poliser 

anmält 347. Av dessa arbetssjukdomar var 146 av anmälningarna rena belastningsskador. 33 

anmälningar tar upp personbunden utrustning och klädsel och där nämns problem med för tung 

utrustning såsom skyddsväst och hjälm. Det man måste ta hänsyn till i denna statistik är att  

                                                 
1 Blomkvist O (2007) Varierat arbete minskar risken för belastningsskador 
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ökningen för poliser när det gäller arbetsskador ska ses med en bakgrund av att en tredjedel uppstod 

under Göteborgskravallerna. Ingenting i denna statistikrapport tar upp om utrustningsbältet är en 

bidragande faktor till belastningsskador.2  

 

I västvärlden är belastningsskador ett av de största arbetsmiljöproblemen och uppgår till hela 70 %. 

Kvinnor drabbas till större del av belastningsskador än män.3  

 

1.3 Vad är en belastningsskada? 
 

I en artikel i tidningen Sunt Liv beskriver de en belastningsskada är en sjukdom eller besvär i 

rörelseorganen som kan ha orsakats av olika belastningar i arbetslivet. Däremot är en 

belastningsskada inte en skada om det orsakats genom olycksfall eller fritidsaktiviteter. Psykiska 

åkommor är inte heller belastningsskador. Arbetsuppgifter som skapar statiska och frekventa 

belastningar för kroppen är vanligast orsaken till belastningsskador. Vid en statisk belastning 

påverkas den kemiska miljön i muskeln och detta börjar i sin tur efter en tid att göra ont. 

Muskelsmärta är vanligt förekommande symtom på belastningsskador och detta kan även orsaka 

symtom genom att koordinationsförmågan hos en person blir nedsatt. Forskningen har tidigare 

tvistat om belastningsskador beror på fysiologiska eller psykosociala aspekter. Idag vet man att de 

fysiologiska orsakerna är av större vikt för uppkomsten av belastningsskador än det psykosociala. 

Även om de psykosociala orsakarna är en bidragande faktor.4 

 

1.4 Vad säger RPS om belastningsskador? 
 

I RPS Årsredovisning 2008 säger man att polisen har kommit fram till en gemensam policy för 

arbetsmiljön. Policyn sätter upp riktlinjer för en rollfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

mellan Rikspolisstyrelsen och de lokala myndigheterna. Arbetsmiljöverkets riktade tillsyn mot 

Polisen 2007 och andra halvåret 2008 har avslutats. Områden som har prioriterats för nationella 

insatser inom Polisen, är rutiner för anpassning av utrustning för det individuella behovet samt 

undersöka ergonomiska utformningar av fordon polisen använder sig av.5  

 

                                                 
2  Vilhelmson B (2003) Poliser 
3 Stockholm Kiropraktikklinik (2009) Belastningsskador 
4 Lagergren M (2006) Vad är en belastningsskada? 
5 Rikspolisstyrelsen (2008) Polisens årsredovisning 2008 
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RPS säger att år 2010 skall en översyn av utrustningen inom polisen påbörjas. Detta på grund av att 

det är fler kvinnor som blir poliser och att utrustningen är för dåligt anpassad till kvinnor. 

Synpunkter här var att midjebältet med utrustning är tungt och sitter illa. En fråga som väcktes är 

om midjebältet med utrustning skall integreras med uniformen för att undvika belastningsskador. 

Översynen ska se om det enbart krävs justeringar i den befintliga uniformen eller om det skall 

skapas en helt ny. Fakta/synpunkter som uppstod bland kvinnor var då bland annat att midjebältet är 

för tungt och att det skaver mot höfterna.6 

 

1.5  Östersunds Posten/Samverkansmöte Norrbotten 
 

I en artikel i Östersundposten intervjuas en polis som arbetat 17 år inom Jämtlands läns 

polismyndighet. Enligt artikeln börjar fler och fler poliser känna av krämpor som härrör från den 

tunga utrustning som de bär i yttre tjänst. Polisen säger att han har ont i ryggslutet, knäna och 

fötterna och för att motverka detta så har han investerat i ett par rejälare kängor som skall motverka 

belastningsskadorna. Polisen säger också att de 12 kilona extra som innefattar skyddsväst samt 

utrustningsbälte är i vägen när man ska springa.7  

 

Huvudskyddsombudet (Jämtlands läns Polismyndighet) på myndigheten menar i samma artikel att 

många poliser har problem med rygg och axlar på grund av den tunga utrustningen som poliserna 

har på utrustningsbältet. Problemet är att poliserna tvingas att bära allt för mycket utrustning i 

utrustningsbältet. I de 12 kilona ingår tjänstevapen, extra magasin, skyddsväst, batong, pepparspray, 

handfängsel, ficklampa och en kommunikationsradio. Skyddsombudet säger att för att lätta på 

bördan runt midjan provar kollegor att bära tjänstevapnet i ett lår hölster. Det är ingen ”macho” grej 

utan ett sätt att minska belastningen på höfterna.  Skyddsombudet säger också att de flesta poliser 

får krämpor och belastningsskador i yttre tjänst efter ca 5-10 år. ”Därefter får poliserna helt enkelt 

svårt att jobba i yttre tjänst” avslutar han.8  

 

Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbottens län har i ett protokoll från ett samverkansmöte på 

Norrbottens Polismyndighet informerat att fler poliser har ett behov av ett benhölster på grund av 

belastningsskador. Håkan säger att det är 50 medarbetare som har problem med belastningsskador  

 

                                                 
6 Rikspolisstyrelsen (2009) Polisuniformen ska anpassas bättre för kvinnor 
7 Råberg, Urban ”Pistol tvingar polis till doktorn” 
8 Ibid 
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och detta tycker han är alarmerade. Frågeställningarna han antydde var ”Vad detta beror på?” Samt 

”På vilket sätt kan vi fånga upp problematiken?”.9  

 

1.6 Hur kan poliser motverka belastningsskador? 
 

En artikel i Polistidningen (2009) nämns att det är en kontinuerlig träning som behövs för att 

motverka belastningsskador. Forskaren och ryggexperten Svend Erik Mathiassen menar att den 

enskilde polismannen skall tänka på hur han rör sig när utrustningsbältet är på och han säger även 

att den som styrketränar har bättre förutsättningar att klara sig från ryggont. Svend Erik Mathiasssen 

säger också att polisyrket är ett bra exempel på där det inte går att göra om arbetsuppgiften. Han 

menar att det är individen som måste tänka på hur han/hon beter sig i sitt arbete. Detta handlar om 

mer träning, minst 3 ggr i veckan för att det skall få en bra effekt.10  

 

1.7 Syfte & Problemformulering 
 

Vi vill ta reda på om utrustningsbältet är en bidragande faktor till belastningsskador hos poliser som 

jobbar i yttre tjänst. Vi vill även undersöka om en utrustningsväst anses vara ett alternativ för 

ordningspoliser för att motverka de belastningsskador som kan uppstå på höft och rygg. Vi ska med 

rapporten försöka att ge en översiktlig bild av hur det ser ut när det gäller belastningsskador på 

grund av utrustningsbältet. Även försöka undersöka om det finns något alternativ till bältet i form 

av exempelvis en utrustningsväst.    

 

Nedan är de frågor som vi ska försöka besvara med denna rapport:    

 

• Är utrustningsbältet en bidragande orsak till höft och ryggproblem hos verksamma poliser 

idag?  

• Är en utrustningsväst ett alternativ istället för utrustningsbältet för att motverka 

belastningsskador? 

 

                                                 
9 Polismyndigheten Norrbotten 
10 Hjort, Anna. Tungt bälte sliter ut poliser. Många poliser får ont i ryggen. 
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1.8 Avgränsning 
 

I rapporten har vi enbart vänt oss till polismyndigheten i Västerbottens Län, Jämtlands Län och till 

polislärare på polisutbildningen i Umeå. Vi har skickat ut en enkätundersökning till 25 st. Poliser 

där enkäten har besvarats enbart av de poliser som jobbar på ordningsavdelningen på respektive 

myndighet samt de lärare på skolan som har hand om färdighetsmomentet Vapen & Taktik.  

 

1.9 Metod 
 

Vi har under arbetets gång haft svårighet att hitta direkt information om belastningsskador inom 

polisen. Kanske på grund av att det inte finns några utarbetade arbeten kring detta område eller så 

har vi helt enkelt missat det. Med direkt information menar vi liknande undersökningar/rapporter 

eller teorier inom ämnesområdet. Detta har gjort att tyngdpunkten i rapporten ligger under resultatet 

i rapporten där vi redovisar en intervju och en enkätundersökning.  

Vi har gjort en direkt koppling till hantverkare/snickarna när det gäller bärandet av utrustning. Men 

här finns endast arbeten om och kring arbetsställningar, slitage och tunga lyft vilket inte känns 

relevant när det gäller kärnan i vår rapport.  

 

Försvarsmakten har vi varit i kontakt med och det har varit svårt att få något konkret svar kring våra 

frågor. Men att det pågår studier för tillfället kring belastningsskador på tjänstgörande personal har 

vi fått information om men inte fått tagit del av något material då vi haft svårigheter att få kontakt 

med rätt instans. När vi tog kontakt med försvarsmakten blev vi bara bollade fram och tillbaka och 

vi fick ingen direkt information om vilken avdelning inom försvarsmakten som kunde ge oss 

relevant information om deras forskning kring belastningsskador. 

Vi har också varit i kontakt med Jönköpings hälsohögskola som i Polistidningen nr 5 (2009) skrev 

en artikel kring ämnet. Vi fick svaret att ingen rapport utformats utan bara en förstudie hade 

utkristalliserats för att försöka samla pengar för en fortsatt studie i ämnet. Den personen vi 

kontaktade tyckte inte att den undersökningen innehöll någon användbar information för våran del 

och därför fick vi inte tillgång till den. 

 

Vi har även hämtat information från Umeå Universitetsbibliotek där vi sökt i deras Album katalog 

för att hitta relevant fakta om området. Vi har även använt oss av Internet och till största delen 

använt oss av sökord som belastningsskador, slitage, yrkesskador.
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Vi har också ställt en fråga och lyft ämnet angående en utrustningsväst på ett polis forum. Frågan 

var ” Det vi undrar är om det skulle vara ett alternativ att ordningspolisen fick en utrustningsväst likt den engelska polisen använder. Det vi tror är 

att dagens bälte fokuserar för mycket på höfterna och därför skulle vi vilja ha mera avlastning på axlarna i stället.”  

Forumet pågick i ca två veckor och innehöll ca 22 olika inlägg. Forumet är inte enbart för poliser 

utan vem som helst har möjligheter att delta vilket kan få ett missvisande resultat. Detta är vi 

medvetna om och lägger ingen större tyngdpunkt på forumet utan vi tyckte det var intressant att 

lyfta frågan på detta vis. Vi nämner forumet i rapporten under avsnitt 2.3 och redovisar de delar ur 

forumet som vi tycker är relevanta för rapporten (Bilaga 3).  

Vi har gjort en enkätundersökning där vi skickade ut 25 st. enkäter varav 20 st. fick vi svar på och 

dessa redovisas i arbetet under resultatavsnittet. Enkäterna skickades genom polisens eget 

mailsystem (GroupWise) samt genom personlig kontakt. Svaren på enkäten kom via mail eller 

genom att vi samlade in svaren från de poliser vi hade en personlig kontakt med. Vi är medvetna 

om att det finns ett bortfall på 5 enkäter viket är olyckligt.  

 

Vi har också genomfört telefonintervju med en legitimerad naprapat där vi ställde frågor om vad 

han har för erfarenheter om och kring detta ämne/område. När vi valde naprapaten frågade vi runt 

inom Västerbottens och Jämtlands läns polismyndigheter. Vi ville hitta någon som har frekventa 

besök av poliser med höft och rygg problem. Då dök namnet upp på en naprapat i Östersund som 

flertalet går till för att få behandling för sina besvär mot bland annat rygg och höft. Naprapaten gav 

oss tillåtelse att nämna hans namn i rapporten. Intervjun redovisas i sin helhet under bilaga 2.  
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2. Resultat 
 
Nedan redovisas först vår enkätundersökning och sedan intervjun med den legitimerade naprapaten 

och sist vad som framkommit i forumet på www.polisman.se. 

  

2.1 Enkätundersökning 
 

Nedan följer en sammanställning av vår enkätundersökning. Enkäten innehåller 6 frågor och svaren 

är sammanställda i ordningsföljd och varje stycke innehåller en och samma fråga (se bilaga 1). 

 

Spannet mellan tjänsteår sträcker sig mellan 6 månader till 16 år hos de olika poliserna, vi visar 

detta genom ett diagram nedan.  

 
Figur 1 Antal tjänsteår hos de tillfrågade. 
 

I diagrammet ovan ser vi att den största delen av den tillfrågade är poliser som jobbat mellan 0-5 år. 

Med diagrammet vill vi visa hur fördelningen av de tillfrågade blev när det gäller kopplingen till 

antalet tjänste år. Undersökningen lyckades fånga endast en person som arbetat som polis i mer än 

16 år.   

 

Av de tillfrågade säger många att utrustningen i bältet är lättåtkomlig och har en smidig placering. 

Poliserna vet var de har sin utrustning och kan lätt få tag på de verktyg de behöver för en viss 

situation. De som genomsyrar frågan är att de flesta av de tillfrågade tycker att utrustningsbältet är i 

vägen när de sitter i radiobilen. Problem som uppstår hos de tillfrågade kan bland annat vara att de 

får en ihopsjunken kroppshållning i bilen för att bilbältet ska sitta riktigt under transporten.  
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Svårighet att böja sig ner och sitta skönt, svårighet att genomföra en husrannsakan, springa och att 

bältet är i vägen vid in- och urlastning i radiobil.  Det många pekar på är att bilbältet ofta och nästan 

alltid fastnar i utrustningen när poliserna kliver ur och in i bilen. Detta orsakar en tidspillan när man 

kanske måste agera snabbt och effektivt vid en plötslig oväntad situation. Att gå och stå som vanligt 

är inget problem hos de flesta tillfrågade.  

 

Av 20 st. tillfrågade har 11 st. haft höft- eller ryggproblem. 2 st. av 20 har varit sjukskrivna pga. 

höft- och ryggproblem. 9 st. av 20 st. har inte haft några problem i höft eller rygg.   

Största delen av de tillfrågade säger att orsaken till rygg och höft problem beror på den tunga 

utrustningen, skyddsvästen, dåliga skor, dålig mat, stilla sittande, kroppshållningen i bilen och dålig 

träning. Tunga lyft är också en faktor som spelar in när det gäller höft och ryggproblem. 

 

11 st. av 20 st. föreslår en utrustningsväst som ett bättre alternativ till utrustningsbältet. Bland de 

återstående 9 st. så vill de fördela vikten av utrustningen över resterande delar av kroppen. Vilket 

kan vara genom benhölster och sele som belastar axlarna. Många av de tillfrågade tycker att det 

finns för få alternativ när det gäller bärandet av utrustningen.  

 

13 st. av 20 st. tillfrågade är positiva och skulle absolut kunna tänka sig att bära utrustningsväst i 

tjänst. 3 st. skulle kunna bära väst beroende på utformningen och att det finns tillfälle att prova 

västen utförligt i tjänst. 1 av dessa menar att fördelningen av vikten blir bättre med en väst. Endast 1 

st. tillfrågad anser att en utrustningsväst inte är ett bra alternativ. 2 st. har ej svarat på frågan. 1 st. är 

positiv till utrustningsvästen men samtidigt kan det innebära problem att hitta utrustningen. 

 

2.2 Intervju med Fredrik Holmberg, legitimerad naprapat i Östersund. 
  

Fredrik har varit verksam sedan 2002 och jobbar i Östersund där han kommer i kontakt med poliser 

dagligen på sin praktik. Fredrik talar om vilka skador som dagens bälte kan medföra. Fel belastning 

för höft och rygg samt felställning på bäckenbenet (bäckenet roterar). Problemen som uppstår i höft 

och ryggområdena sprids vidare till knän och ibland även upp till bröstryggen och nacken.  

 

Fredrik anser att man borde utveckla dagens bälte på ett mer ergonomiskt sätt. Fredrik menar att 

dagens bälte fel fördelar den utrustning som finns och detta medför att personen belastar bäckenet 

på fel sätt. Fredrik upplever att de som kommer till honom är ca 30 år och har inte så många  
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tjänsteår bakom sig. När vi tar upp förslaget om en utrustningsväst så säger Fredrik att det skulle 

förändra skadebilden avsevärt och vara ett väldigt bra hjälpmedel för att lösa problemet.  

Vidare tror han inte att en väst skulle ge en förskjutning av problemet till axlar och rygg då man 

sprider ut utrustningen som tidigare varit samlat runt midjan över större delar av kroppen.11  

 

2.3 Forum polisman.se 
 

I forumet på www.polisman.se har det diskuterats mycket om att en utrustningsväst för den svenska 

ordningspolisen skulle vara ett  bra komplement till utrustningsbältet som finns idag. En del anser 

att man ska behålla vapen hölstret på bältet men att batong, pepparspray samt radio ska flyttas till 

västen, på så vis fördelas vikten mer över överkroppen. Det man kan läsa ut av forumet är att många 

redan förespråkar västen men att det svåra är hur utrustningen ska placeras på västen för att det ska 

passa alla användare. Det som föreslogs var att radiofästet och annan utrustning i västen kan 

placeras med ett så kallat ”mollefäset” ( Modular Lightweight Loadcarrying Equipment ). 

Mollefästet medför att det blir lättare att individanpassa utrustningen på så sätt att det blir lättare att 

placera utrustningen efter eget tycke och smak. En annan aspekt som vi fick höra om på forumet är 

om man ska kombinera skyddsvästen och utrustningsvästen (se bilaga 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Holmberg F, legitimerad naprapat 
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3 Analys 
 

Det vi kommit fram till under vårt arbete är att belastningsskador inom Polisen är ett tydligt 

problem. I vår empiriska undersökning har mer än hälften av de tillfrågade i enkäten haft någon 

form av rygg eller höft problem. Antingen har poliserna haft känningar i rygg och höft och en del av 

de tillfrågade kan inte jobba i yttre tjänst något mer. Den största delen av de tillfrågade tycker att 

orsaken till rygg och höft problem är den tunga utrustningen i utrustningsbältet.  

 

Naprapaten Fredrik menar på att utrustningsbältet fördelar vikten fel och som resultat blir att 

bäckenet roterar. Som följd kommer problemen med rygg och höft att eventuellt sprida sig vidare 

till nacke och knän. Detta blir en begränsning i polisens tjänsteutövning. De Fredrik upplever är att 

de poliser som uppsöker honom för behandling inte har så många tjänstår bakom sig och de flesta är 

kring 30 år. Om vi jämför våran frågeställning ”Är utrustningsbältet en bidragande orsak till rygg 

och höft problem hos verksamma poliser idag?” Kan vi direkt se att utrustningsbältet är en orsak 

till belastningsskador genom de enkäter, intervjuer och artiklar som vi nämnt tidigare. Som det 

nämns i artikeln i Östersundposten så upplever skyddsombudet att poliserna har problem med rygg 

och höft på grund av den tunga utrustningen i bältet.  

 

Länspolismästaren i Norrbottens Län har även uttryckt att det alarmerade att så många kollegor har 

problem med belastningsskador på grund av tyngden från utrustningsbältet. RPS säger att en 

översyn skall ske under 2010 när det gäller utrustningen. Bland annat att den är dåligt utformad och 

inte anpassad för kvinnor och att syftet är att utrustningsbältet är tung och sitter illa. Arbetsuppgifter 

som skapar statiska och frekventa belastningar för kroppen är vanligaste orsaken till 

belastningsskador. Muskelsmärta är ett vanligt symptom på belastningsskador och många av de 

tillfrågade i vår enkät har haft eller har ont i rygg och höft. Problem som många poliser upplever är 

att utrustningen är för tung och vikten är inte fördelad på rätt sätt. Detta skapar som vi nämnt ovan, 

muskelsmärta i rygg och höft.   

 

Viktigt är att arbetsmiljön måste anpassas efter individen och inte tvärtom.        

Möjligheten till att anpassa sin utrustning individuellt är liten då utrustningsbältet inte har en 

kapacitet av att bära för mycket utrustning. Det enda som finns idag för att avlasta vikt kring höfter 

är ett ben hölster. De utrustningsvästar som finns används bara av specialenheter och ingår inte i en 

ordningspolis grundutrustning.  
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RPS har väckt frågan om att integrera utrustningsbältet med uniformen för att undvika 

belastningsskador, hur det blir återstår att se. Frågan är väckt och man har insett att 

belastningsskada på grund av utrustningsbälte är ett problem. Översynen som RPS vill göra är att 

antingen justera den befintliga uniformen eller skapa en helt ny, vilket kan resultera i att en 

utrustningsväst är ett alternativ? Det som definitivt går att säga är att det finns ett önskemål om en 

utrustningsväst då vi i vår enkätundersökning ser att mer än hälften av de tillfrågade föreslår en 

utrustningsväst och är positiva till att bära en utrustningsväst i den dagliga tjänsten. Endast en 

tillfrågad är negativ till att bära utrustningsväst. Det som måste klarläggas enligt vissa tillfrågade är 

huruvida utrustningsvästen är utformad och vilket signalvärde det ger till allmänhet. I intervjun med 

naprapaten säger han att en utrustningsväst skulle förändra skadebilden på ett positivt sätt och att 

västen skulle vara ett bra hjälpmedel för att lösa eller minska belastningsproblemen mot höft och 

rygg. Han tror inte att problemen skulle förskjutas upp mot axlarna och rygg då utrustningen sprids 

ut mer över kroppen. Det som står ovan svarar klart och tydligt på vår andra frågeställning, ”Är 

utrustningsväst ett alternativ istället för utrustningsbältet för att motverka belastningsskador?”.   
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4. Slutdiskussion 
 

Vi som studenter besitter ingen större erfarenhet av att arbeta som polis i vardaglig tjänst men av de 

få övningar som vi gjort under utbildningen gör att vi absolut kan tänka oss att utrustningsbältet kan 

vara en orsak och påverka skadebilden i framtiden. I en diskussion mellan oss som producerat detta 

arbete finns en gemensam uppfattning av att bältet är i vägen när vi har övat exempelvis i och ur 

stigning från radiobilar. Om vi ska svara på frågan ”Är utrustningsbältet en bidragande orsak till 

rygg och höftproblem hos verksamma poliser idag? Så är vårat svar följande. RPS har under 

skrivandets gång gjort en översyn på utrustningen och har väckt frågan om utrustningsbältet skall 

integreras i uniformen. Vi bland många andra välkomnar detta förslag då en individ anpassning kan 

vara att föredra. Vi hänvisar här till det arbetsmiljöverket säger att det är arbetsplatsen som skall 

anpassa sig efter människan. Idag kan vi se mer att individen inom polisen är tvungen att anpassa 

sig efter arbetsmiljön, vilket inte skulle anses vara acceptabelt inom andra yrkesgrupper. Givetvis är 

vi fullt medvetna om att det är en svårighet inom polisyrket idag då polisen arbetar händelsestyrt 

och den enskilde polisen kan inte planera sin arbetsdag fullt ut. Därför kan det vara svårt att få en 

perfekt individanpassad utrustning men förbättringar kan alltid göras. Även om vi anpassar 

utrustningen och tar fram nya prototyper samt komplement till utrustningsbältet så tror vi att man 

aldrig kan komma ifrån skador helt som uppkommer genom fel belastningar i tjänsten. Våran idé 

bland många andra är givetvis att minimera belastningsskador med hjälp av en väst. 

 

Vårt förslag om en utrustningsväst bemöts positivt, bland annat av den intervjuade naprapaten då 

han säger att skadebilden kan komma att förändras och vara ett väldigt bra hjälpmedel att lösa 

belastningsproblematiken som förekommer. Naprapaten tror också att en utrustningsväst inte skulle 

förskjuta problematiken vidare mot axlar och rygg i och med att polisen får en möjlighet att sprida 

ut tyngden på utrustningen över kroppen. Vi tycker att en väst kan vara ett alternativ för de poliser 

som känner av eller har belastningsskador när det arbetar men vi vill även framföra att man kanske 

skulle införa en utrustningsväst för alla poliser. Västen skulle tillhöra grundutrustningen men 

samtidigt vara ett komplement till utrustningsbältet. Vi menar inte att västen skall ersätta 

utrustningsbältet helt utan västen ska vara ett komplement till det befintliga utrustningsbältet, alltså 

lätta på bördan runt höft och rygg och få en jämnare viktfördelning upp mot överkroppen. Allt 

enligt vad naprapaten och intervju personerna framfört.  
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Det vi tydligt vill poängtera är också den etiska aspekten när det gäller utformningen av en 

utrustningsväst. Vi framhäver här att västen måste vara designad på det sättet att den ger ett bra 

signalvärde gentemot allmänhet, dvs. den får inte se för ”militärisk” ut. Idag finns västar att tillgå 

inom polisens specialenheter exempelvis hos piketpolisen och Nationella insatsstyrkan men dessa 

västar används enbart vid speciella situationer eller händelser. Det vi vill är att det finns en väst för 

vanlig ordningspolis i tjänst. Här kan man diskutera färger, utformning och design men det viktiga 

är att västen avlastar vikten från höft och kors rygg. Av enkätundersökningen vi gjort har vi sett att 

det finns önskemål att få använda en utrustningsväst hos hälften av de tillfrågade som jobbar i yttre 

tjänst. 11 st. föreslår en väst för ordningspoliser och de resterande 9 st. vill se en viktfördelningen 

av utrustningen över resten av kroppen. Det vi sett i vår undersökning är en indikation på att de 

tillfrågade vill på något sätt fördela vikten av utrustningen och att många ställer sig positiva till en 

utrustningsväst.  

 

13 st. av de tillfrågade har jobbat mellan 0-5 år i yttre tjänst och redan där ser vi att önskemål finns 

om en utrustningsväst eller en viktfördelning av utrustningen. Anmärkningsvärt kan vi tycka är att 

kategorin mellan 0-5 (figur 1) redan känner av att bältet är ett problem eller vill ha ett annat 

utrustnings alternativ. Detta kan vara ett bevis på att utrustningen inte är anpassad efter individen 

utan individen måste anpassa sig efter utrustningen. Eller givetvis kan träning också spela en viktig 

roll i detta fall. Det låter vi vara osagt. 

 

Hade vi haft mer tid att tillgå för detta arbete hade vi gjort ett förslag på hur en prototyp av en 

utrustningsväst skulle kunna se ut men detta har vi lämnat därhän. Det vi tittat på under tiden är vad 

andra länder har för utrustningsvästar. England och Kanada har använt sig av en väst under ett 

flertal år (se figur 2) och här verkar utslaget vara positivt i och med att västen fortfarande används.  
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Figur 212

  Väst som används av polis i England och Kanada.  

        

Det vi diskuterat är om västen ovan skulle vara ett bra alternativ för den svenska polisen. Här finns 

möjlighet att förflytta den utrustning som finns att tillgå från utrustningsbältet till andra delar av 

överkroppen. Detta för att reducera belastningen från höft och rygg och för att sprida vikten. I och 

med detta kan den enskilda polisen individanpassa sitt bärande av utrustning och får möjlighet att 

placera utrustningen efter eget behov och tycke. Det som kan vara nackdelen är att bryta och lära 

om det ryggmärgsbeteende som finns hos den enskilde polisen. Med det menar vi att poliser ofta är 

intränad på var utrustningen sitter och hur den är placerad. Det borde inte bli något större problem, 

genom lite träning och övning. 
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5. Fortsatta studier 
 

Vi skulle gärna se fler forskningsarbeten inom detta område och ämne. Det har under arbetets gång 

dykt upp flertal artiklar i tidningar som berör och diskuterar belastningsskador för poliser. Antingen 

har vi fått upp ögonen för ämnet eller så är detta ämne högst aktuellt att jobba och reflektera kring 

för att få förändring i framtiden. Vi tycker det skulle vara intressant för fortsatta studier om man får 

ta del av resultatet ifrån Hälsohögskolan i Jönköping samt även ta del av Försvarsmaktens 

information. Vi väntar också spänt på RPS analys och resultat i deras undersökning som skulle 

göras 2010. Dessa studier skulle ge ett nytt arbete en större nyans och resultatet skulle troligtvis bli 

mer faktabasera.
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Bilaga 1 
 
Enkät till specialarbetet ”Polisens belastningsskador”, T4, 2009. 

 
Enkäten har till syfte att ta reda på hur redan yrkesverksamma poliser ser på polisens utrustning och 
hur utrustningen har påverkat dem i deras yrkesutövande i yttre tjänst, dvs. bärande av 
utrustningsbältet. Har utrustningen vållat/skapat problem hos dessa poliser i form av rygg eller 
höftproblem så kallat belastningsskador. Vi vill även ta reda på om det finns några önskemål eller 
idéer hos de tillfrågade personerna när det gäller utrustningen/bältet och dess bärande. Kanske 
förslag på en ny utformning av den befintliga utrustningen eller bältet. Enkäten har skett utskick 
samt även enkäter via mail där personerna som tillfrågats får redogöra för sina svar. Vi skall försöka 
tillfråga ca 30 personer i detta arbete och detta på grund av den lilla tidsram arbetet ligger inom. 
Givetvis skulle det vara intressant att få undersöka och tillfråga fler yrkesverksamma polisers 
tyckande om deras utrustning och bärande av den för att kunna få ett bättre resultat i slutändan. 
Personerna som blivit tillfrågade i detta arbete är antingen polislärare på Polishögskolan i Umeå 
eller poliser i tjänst på Polismyndigheten i Västerbotten.  
 

1. Hur många år har du jobbat som polis i yttre tjänst? 
 

2. Vad tycker du om polisens bärande av utrustning runt midjan i ”kopplet” när det gäller 
smidighet, lättåtkomlighet eller tycker du att utrustningen är i vägen i tjänsten? 

 
3. Har du någon gång haft problem i rygg eller höft under den tiden du jobbade/jobbar? Om ja, 

har du i så fall varit sjukskriven på grund av dessa problem eller haft svårighet att klara av 
vissa delar i din tjänsteutövning? 

 
4. Vad tror du är orsaken till att poliser har rygg och höftproblem? 

 
5. Skulle du se något bättre alternativ till bärande av din utrustning än det så kallade ”kopplet” 

runt midjan? 
 

6. Om det skulle utvecklas en utrustningsväst som poliser har i tjänsten, skulle du tycka det var 
ett bättre alternativ än ”kopplet”? 

 
            Ett jättetack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2 
 
Intervju med Fredrik Holmberg legitimerad naprapat (Östersund). 
 
 

• Vilka skador tror du att polis i yttre tjänst kan få av utrustningsbältet? 
 

• Skulle dagen utrustningsbälte kunna utvecklas på ett annat sätt för att minimera 
belastningsskador? 

 
• Finns det något mönster när det gäller ålder på de poliser som söker hjälp hos dig? 

 
• Kan du se något alternativ till dagens utrustningsbälte? 

 
• Skulle en väst vara ett alternativ? 

 
• Om en väst skulle vara ett alternativ, skulle då problemet flytta sig till nacke och axlar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3  
 
Internet forum 20091104 – 20091107 
 
Vi är 3 polisstudenter i Umeå som skriver ett fördjupningsarbete om polisens belastningsskador.  
 
Det vi undrar är om det skulle vara ett alternativ att ordningspolisen fick en utrustningsväst likt den engelska 
polisen använder. Det vi tror är att dagens bälte fokuseras för mycket på höfterna och därför skulle vi vilja ha 
mera avlastning på axlarna i stället.  
 
Slänger ut frågan om detta kan vara något för den svenska polisen i framtiden. 
 

Utrustningsväst används redan av vanliga poliser vid vissa tillfällen, så visst fungerar det. Om det blir någon 
förbättring för de som har förslitningsskador kan jag inte svara på då jag (ännu?) inte har några problem med bältet.  
 
Dock känns det mer naturligt för mig att "dra" vapnen från midjan, men det kan ju lika gärna vara en vanesak. 
Jag har för mig att jag har sett Hängslen och påhängsfickor till dessa så man kan ha viss utr. i dom och resten i bältet, 
hängslena avlastar och viss utrustning försvinner från bältet. 
 

Ha vapnet/magasinet kvar på bältet resten tar utrustningsvästen hand om. Klockrent. Jag har själv fått den nya tyska 
skyddsvästen nyligen och den väger bara ca 2.5 kg och då går det att kombinera med en utrustningsväst. 
Jag tycker att det skulle vara utmärkt att ha en utrustningsväst för att avlasta höften.  
 
Egentligen är dagens system ett vansinne. Att inte arbetsmiljöverket sagt ifrån för länge sedan är en gåta. En dåres 

verk helt enkelt.  
 
Bra att ni forskar i detta! 
 

Det har ju redan förts diskussioner om att nuvarande uniform ser för militärisk ut, så det är nog inte bara ekonomiska 

aspekter  
Här har du en bild på en, om det inte är den, som är snarlik den väst som polisen använder idag i olika sammanhang, 
behöver inte gå in på detaljerna.  
 
Tycker personligen att det är ett bra initiativ. 
 

 
Intressant projekt men tror nog som inflame00 att det inte kan bli aktuellt med anledning av den militära aspekten. 
Har ännu inte arbetat skarpt så jag vet inte hur pass störande och belastande bältet blir i längden. Dock är det alltid 
bra att leta förbättringar! Det borde gå att designa en väst som inte ser så militärisk ut. I Stockholm måste t.ex. 
polisen idag gå runt med reflexvästen på sig för jämnan. Borde gå att skapa en utrustningsväst som fungerar som 
både reflex och som utrustningshållare 
 

 
 
 
 

Dvs. Snigel Designs covert väst som efter viss samverkan mellan Sverige-USA resulterat i att den nu 
även används av FBI och USSS (i oklar mängd naturligtvis). 

 
Om man ska se till hur britterna gör det finns det ju även andra alternativ - dvs man skippa den lätta västen under 
klädseln och tar en yttre ballistiskt skyddad väst med fästpunkter för utrustning. En variant i uk: 
 

 
Har också varit inne på utrustningsväst några gånger. Jag tror det skulle vara en lösning som kunde fungerar för att få 
bort tyngd från höfterna. Men det får inte bli för klumpigt.  
 
Ordningspoliser skall inte av taktiska skäl ha signalväst det måste vi få bort. Därför skall vi inte ha kombinerade 
västar. Vi ska ha en "gulväst" som går snabbt att ta på när det behövs. Vi skall inte ta av den när vi blir påskjutna 
eller liknande. 
 

 
Viktigt att påpeka att med utrustningsväst så flyttas tyng till axlarna istället.. något som är att föredra..  och hellre 

axlarna än höfterna..  
 

men man kan även få problem med utrustningsvästen.. efter ett tag så kan man känna av just axlar nacke..  
 

en hjälm på det och man har tyngd..  
 



 
 

 
 

man strävar att hålla sig upprätt med överkroppen och justerar vikt m,m med axlar, rygg och men 
"belastningspelaren" tas emot/ bärs upp av både bål. ben och rygg, istället för som nu enbart höfterna.. där istället 

knän får stryk på ett annat sätt än med utrustningsväst..  
 

tänk springa med ryggsäck vs midjeväska.. balansen är lite olika där.. 
 

Du menar att ordningspolisen inte skall ha reflexväst jämt? (Här har alla våra poliser den på jämt, om du menar den 
gula med POLIS på?) Jag tycker den är bra, kanske inte för er som jobbar som poliser just nu, och den kanske 
behöver lite utveckling för eran arbetsmiljö skull. Men för allmänheten är den ju suverän. Ni syns på distans, det 
skapar en trygghet för människor. Om jag aldrig såg en gående polis (enbart i blå uniform) skulle jag nog känna mer 
otrygghet? Men det kanske bara är jag. 
 

 
Inget som ska svävas in på för mycket av olika anledningar. Men det finns ju många lägen när det kanske inte är bra 

att alla poliser lyser upp som strålkastare!  
 

 
på vid behov... av vid behov.. easy *s that.. all utrustning är bra till det den är tänkt att användas för..  
och funkar därefter.. sedan så kan kombinationerna av flera utrustnigstyper/ sk plattformar vara olika lyckade 
kombon..  
men utvärderingarna blir ju av att man använder dom under olika perioder och förhållanden..  
 
vissa delar av utrustningen blir kvar året om oavsett behov.. den sk kärnan i plattformen.. resten anpassas  
under "resans gång"  
 
en ganska enkel matematik som underbart enkelt vilken förordningsstadga som helst kan "fucka up" näst intill ett 
mystikum..  
 
så lustigt det kan bli.. eller hur.. hur många känner igen sig.. räck upp en hand..  
 
och där fick vi upp våra små händer..  
 
en liten skämtsam hälsning från en seriös..  
 
Ypsilon.. 

 
Det låter som ett riktigt bra projekt. Jag arbetar ju själv i en tjänst där sakerna i bältet är ganska lika en polis.  
Jag känner själv av ryggen stundtals. Jag för min del har funderat på hängslen. Har sett att polisen i USA använder 
detta och dom ser riktigt bekväma ut med stoppning över axlar och liknande, hängslena alltså.  
Dom ser ju inte militäriska ut men du för över vikt till axlarna men behåller tyngdpunkten lågt. 
Har genomgått en utredning hos en ergonom/sjukgymnast som rekommenderade mig att testa hängslen, sådana finns 
att beställa inom polismyndigheterna. Har en kollega som använt hängslena ett tag och trivs ypperligt med dessa. 
Snickare m.m. använder till stor del hängslen till sina snickarbälten. Min sjukgymnast betonade att man inte bär en 
ryggsäck med främst axlarna, det är höfterna som ska avlasta.  
 
Jag ämnar prova hängslena iallafall så får vi se. 
 

 
Med tanke på att ungefär alla som ylar om den svenska "militäriska" Polisen i samma andetag undantagslöst hyllar 
den brittiska Polisen vore det kanske idé att framhålla just det brittiska.  
 
Om dessa förebilder kan ha utrustningsväst så kan väl vi?  
 
Bra idé till fördjupningsarbete! Hoppas det får gensvar!  
 
 
 
/Sunkan - tar gärna en kombinerad skydds- och utrustningsväst 

 
En såndär kombinerad skydd och utrustningsväst inger nog en hel del respekt, än mer än dagens uniform kan jag 

tänka mig  
 
Tänk molle eller annan fästanordning, som ger möjlighet för bäraren att placera fickorna själv. 
 

 
 
 
 
Finns det ingen mellanväg på avlastningen?  
 
Jag tycker västen i sig ser lite för insatsaktig ut, lite för mycket "redo för strid", men att samla alla verktyg som väger 



 
 

 
 

väldigt mycket enbart runt höften är helt tokigt.  
 
Jag har inte själv sett något som passar min smak om proper uniform och avlastning för höft och ländrygg.  
Ska gnugga mina geniknölar för att se om jag kan ha någon idé för er att spinna vidare på.  
 
Det finns absolut utrymme för kreativt tänkande och även jag välkomnar ett sådant arbete som ni startat!!  

Bra jobbat!  
 

En väst kan nog vara ett bra alternativ.  
Det ger ju (dom som behöver) ytterligare ett sätt att bära utrustningen.  
Sedan så är ju en nackdel att västen ligger an mot axlar/rygg/bröst vilket kan göra att man blir svettigare när det är 
varmt och kallare när det är kallt.  
 
Det finns sällan en helt optimal lösning. 
 
Några tankar ang. väst.  
Skyddsväst ska väl vara så nära kroppen som möjligt för att fungera så bra som möjligt.?  
Kan bli knepigt med jacka på. "Tror"  
Finns det inte redan en variant av skyddsväst för civiltarbete med magfickor på.?  
Om man bär skyddsvästen synligt, kan det bli så att man väljer att inte sikta där?  
"kommentar ifrån lumpen ang. västarna vi bar där i vissa lägen."  
 
Tror ni gör en insats om ni kommer på en lösning och jag välkomnar ett tillägg till ordinarie bälte.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


