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InlednIng

I Sverige har vi lagstadgad rätt att påverka vår arbetsmiljö, det 
kan t.ex. innefbära höj och sänkbara skrivbord och ergonomiskt 
riktiga kontorsstolar. Inom de flesta yrken anses detta som en 
självklarhet och grundtanken är att genom anpassade arbetsplatser 
minska förslitningsskador och i längden även höga kostnader för 
sjukskrivningar samt bidra till mer välmående personal. Inom vissa 
yrken är detta inte lika självklart utan där verkar man istället räkna 
de kortsiktiga kostnaderna snarare än det långsiktiga välbefinnandet 
hos sina anställda. I samma land där vissa av oss sitter och “rattar” in rätt 
höjd på våra kontorsstolar sitter en annan yrkeskår snett i sina bilar, 
vandrar runt med skavande arbetsredskap och sliter ut sina kroppar i 
förtid. En enkel förklaring är att skylla på att arbetsmomenten skiljer 
sig och att det inte går att applicera på samma sätt. Snarare borde man 
istället se det på motsatt sätt och istället prioritera de yrkena. Inom 
poliskåren, vilken denna rapport innefattar, råder den sistnämnda 
situationen. Idag pratar vi gärna om mötet mellan medborgare och 
polis och mycket om vad polisens uniformer uttrycker. Vi ger gärna 
förslag på ny utformning av uniformen men är inte likna benägna 
att diskutera deras faktiska arbetssituation. Vi glömmer gärna bort 
människorna bakom uniformen och klumpar slarvigt ihop dem 
till enbart “poliser”. Kan en förbättrad arbetssituation ge lyckligare 
poliser? Kan lyckligare poliser ge ett bättre möte mellan polis och 
medborgare? Kan ett bättre möte mellan polis och medborgare ge 
oss ett lite bättre samhälle?
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Bakgrund

I detta kapitel diskuteras projektet i allmänhet, varför projektet är 
initierat, vilken metodik som använts, hur framtida visioner ser ut och 
vilka parter som varit involverade under projektets gång. Här framgår 

även avgränsningar samt projektets syfte och mål.

Projektval

Projektarbetet är initierat av Magnus Bergsten vid Mittuniversitetet 
år 2013 och bygger på egna observationer. Ämnet är aktuellt och det 
finns en diskussion om hur Sveriges polis upplevs. Denna diskussion 
kretsar till stor del runt att polisen närmast ser ut som militärer. En 
av anledningarna kan härledas till den tunga utrustning som poliser 
bär med sig, vilken också bidrar till ett onaturligt och klumpigt 
rörelsemönster. Det är lätt att glömmas bort i en stor organisation 
och därför är projektet inriktat på att prata med de som bäst känner 
till arbetsmiljön, nämligen poliserna själva.

Syfte

Att ta fram ett förbättrat och mer ergonomiskt utrustningsbälte för 
polisen. Fokus har legat på användarstudier med poliser för att fånga 
upp deras upplevelser och tankar. Mindre hänsyn har tagits till billiga 
produktionsmetoder och materialval. Projektet genomfördes utan 
extern producent vilket gav en större frihet att välja material utifrån 
funktion snarare än kostnad. En nackdel har varit avsaknaden av 
specifika produktionsmaskiner och produktionsexpertis.

SAMHÄLLSBÄRARNA – BAKGRUND
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Mål

Att leverera en skalenlig modell av bältet, en muntlig presentation av 
processen och produkten samt en skriftlig rapport av slutresultatet.

Vision

Skapa ett bälte som är en klar förbättring av dagens befintliga 
modell. Önskan är också att det skall finnas tillräckligt med 
bärkraft i projektet för att det skall kunna vidareutvecklas och 
kommersialiseras. Det är också av intresse att undersöka hur 
bältet går att applicera på andra marknader där det finns behov av 
välfungerande utrustningsbälten.

Avgränsning

Bältet skall tas fram för att användas av poliser i yttre tjänst. Målet 
är att använda naturmaterial i så stor utsträckning som möjligt för 
att värna om miljön. Inga fältstudier kommer att utföras under 
projektet utan istället fokusera på intervjuer med poliser. På grund 
av restrektioner har inte polisens utrsutning kunna användas i 
testmoment av prototyper samt slutmodell.

SAMHÄLLSBÄRARNA – BAKGRUND

Metod
Projektet utfördes efter en projektorienterad designmetodik 
uppdelad enligt följande faser:

Projektplanering
Utformning av direktiv kring projektets omfattning samt 
utformning av en projektbeskrivning.

Analytisk fas
Insamling av fakta för projektet relevant information. Utföra 
intervjuer på målgruppen för att utröna bältets funktion. Utifrån 
identifierade problem upprätta en kravspecifikation.

Kreativ fas
Idégenerering och formvariation, utforma designförslag med hjälp 
av skisser. Utföra utökade användarstudier.

Verkställandefas
Val och utformning av slutgiltig lösning samt test av slutgiltig 
modell. Dokumentation, presentation samt tillverkning av skalenlig 
prototyp.

Projektledare: Magnus Bergsten, Mittuniversitetet.
Kontaktperson: Anderz Ohlson, Polisen.
Handledare: Per Sihlén, Industridesigner.

SAMHÄLLSBÄRARNA – BAKGRUND
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analytIsk fas

Den analytiska fasen innebär insamling av för projektet väsentlig 
information. Informationen har hämtats från bland annat internet, 

fysiska studier och till stor del från intervjuer med poliser i yttre tjänst. 
Efter intervjuer och faktainsamling sammanställs en problem-

identifikation och en kravspecifikation som sedan ligger till grund för 
det kreativa arbetet.

Målgrupp

Utrustningsbältet riktar sig till poliser i yttre tjänst. Yrkesgruppen 
varierar i såväl ålder som kön. Det är dock en majoritet av män även 
om det under senare år blivit betydligt fler kvinnor inom yrket.

Polisyrket

Polisyrket spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle, deras 
uppgift är att förebygga brottslighet och att upprätta lag och 
ordning. Arbetsdagarna kan ge olika uttryck och i vissa fall krävs 
handgripliga ingrepp för att städja situationer. Detta innebär att 
utrustningen måste vara flexibel och ge bra komfort samtidigt som 
den är slitstark och hållbar.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANALYTISK FAS
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Utrustningsbältet
Dagens bälte består av ett inre bälte samt ett yttre som är tillverikade 
i nylon med en kärna av polyuretan. Utrustningen fäst mellan det 
inre och det yttre bältet med hjälp av kardborrband. Bältet knäpps 
ihop med ett snabbfäste i plast. Bältets bredd är 82 mm.

Standardutrustning

Polisen i Sverige är utrustad med Sig Sauer-pistol, extramagasin, 
fjäderbatong, handklovar, pepparspray, radio och monofon. 
Utrustningen placeras fritt, bortsett från pistol som oftast placeras 
på höger höft i utrustningsbältet. Radio och monofon går även att 
placera i t.ex. skjortslag med tillhörande “klipps”. En del poliser 
väljer att även bära ficklampa och multifunktionsverktyg i bältet. 
Vissa poliser använder ett benhölster som innebär att pistolen 
placeras längre ned på låret. För att kunna kvittera ut ett benhölster 
krävs ofta intyg från läkare som påvisar fysiska problem relaterat till 
belastningsproblematik.

Analys av utrustningen

Totalvikten för det som betraktas till standardutrustningen är drygt 
två och ett halvt kilo, för att bära upp den vikten sätter poliserna 
på sig bälte plus upphängningsanordning på drygt ett och ett 
halvt kilo. Ungefär 38% av totalvikten består av utrustning avsedd 
för upphängning. Då standardutrustning har en viktig funktion 
i det dagliga arbetet så kan man inte avlägsna något därifrån. 
Däremot kan vikten reduceras för den del som består av bälte och 
upphängningsanordningar.
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Vikt standardutrustning
- pistol (13 patroners magasin)   1057g
- batong     495g
- handklovar    268g
- pepparspray    82g
- extramagasin    249g
- radio     286g
- monofon med “klipps”   193g
Totalvikt:     2 630g

Vikt upphängning
- pistolhölster (plast)   297g
- fäste batong (plast)   131g
- fäste handklovar (skinn)   74g
- förvaring pepparspray   64g
- förvaring extramagasin   69g
- bältesklipp radio    49g
Totalvikt:     684g

Vikt bälte
- bälte storlek 95/123 (tomt bälte)  924g

Totalvikt:    4238g

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANALYTISK FAS
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Dagens befintliga bälte.
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Formanalys
Dagens bälte tillverkas ofta av företag som även levererar utrustning 
till försvarsmakten. Det går därför att hitta likheter i material och 
formspråk mellan polisens utrustning och den som försvarsmakten 
använder.  Bältet utförs i en svartgrå kulör som går väl ihop med 
polisens mörkblå uniform.

Andra marknader

Andra områden där utrustningsbälten används är inom 
byggbranschen hos t.ex. snickare, elektriker och ventilationsmontörer. 
Bälten utformade för tyngdlyftning har en stabiliserande funktion 
för bålpartiet vilket eventuellt kan appliceras inom polisen.

Intervjuer

De personer som har mest information om arbetsuppgifterna är  
poliserna själva. Via den insamlade information sammanställdes ett 
antal frågor gällande det befintliga utrustningsbältet. Tillsammans 
med Polisen i Sundsvall anordnades 15 intervjuer med poliser i yttre 
tjänst. För att klarlägga så att ingen geografisk påverkan fanns gjorde 
även tre intervjuer hos polisen i Haninge. Målet var att få en jämn 
fördelning mellan könen men tyvärr visade det sig svårt och ungefär 
70% av de tillfrågade var män.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANALYTISK FAS
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användarstudIe
Här följer resultatet av den studie som legat som grund för projektet. 

Studien består av 7 frågor som besvarats av totalt 18 poliser. Varje fråga 
består av 2 delar och graderas från 1-6 där 1 är negativt och 6 är positivt. 

Först undersöks hur viktig man anser att en viss aspekt av bältet är. 
Detta följs sedan av en gradering av hur man tycker dagens bälte svarar 
upp mot detta. Utöver denna statistik dokumenterades även spontana 

kommentarer från respondenterna. kommentarerna har 
sedan sammanställts.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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 Totalvikt
Vikten påverkar rörligheten och var det som från början 
observerades och som ligger till grund för projektets initierande. 
Via den insamlade informationen framgick att totalvikten var något 
som ofta nämndes som ett problem.

Fråga: Hur viktigt anser du att totalvikten är och hur upplevs 
den?

Hur viktigt det anses vara: 5 
Upplevelse: 3,1

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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Kommentarer:

- för tungt, känner av i höften, tar några dagar att återhämta sig i höftpartiet.

- svårt att springa ikapp bovar, tungt.

- hämmar rörelse, blir obekvämt när man går mycket, stum i höfterna.

- för tungt, integrera mer och fördela vikten bättre, tyngdpunkten är i dagsläget bara 

på höfterna.

- bättre om allt vore lätt, benbälte vill jag inte för det känns obehagligt.

- svårt att få jämn vikt i bältet.

- för tungt på konstiga ställen, får ont i ryggraden och kring njurarna.

- det är för tungt.

- bältet är för tungt, har flyttat radion till vänster bröst istället för att ha den i bältet.

- i längden blir det tungt, sitter dåligt, trycker ibland mot nerver, önskar att vikten 

var mer fördelad på kroppen istället för all vikt kring midjan, det bredare bältet 

fördelar vikten mer och känns bättre.

- bältet är inte jättetungt men otympligt, att ha all utrustning på bältet känns 

klumpigt, hade gärna haft en väst som komplement.

- för mycket vikt, har jobbat som hundförare vilket innebär att förflytta sig i skif-

tande terräng, plockade bort batongen för det blev för tungt.

- totalvikten är för tung, all vikt hänger på höften, testat benhölster och upplever att 

bältet då får en snedbelastning.

- problemet är inte tyngden utan att det är otympligt, mycket utrustning samlad 

på liten yta, blev mindre belastning efter byte till benhölster, behöver dock justera 

benhölstret så att det sitter fritt från det övriga bältet.

- när man springer efter en person så är man chanslös, känner sig som en flodhäst.

- går inte runt och tänker på att det är tungt men samtidigt så känner man av det.

- väger ganska mycket men störs inte så mycket, samtidigt är det mycket att släpa 

på när man är i rörelse.

- när man springer blir det tungt.

Analys:
Skillnaden mellan hur viktigt de tillfrågade anser att totalvikten är 
och hur den upplevs idag tyder på ett problem. Genrellt upplevs 
totalvikten som för hög och att det påverkar rörelsemönster negativt 
samt kan leda till fysiska bekymmer. Att all utrustning är centrerad 
kring höfterna upplevs även som ett problem. Finns en önskan om 
att fördela utrustningen på andra delar av kroppen.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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Anpassning av bältet
Ett bälte med god anpassningsbarhet innebär att poliserna smidigt 
kan ändra placering av utrustningen samt reglera storlek på bältet 
vid byte från t.ex. vinterjacka till sommarjacka. Det nuvaranade 
bältet har en lösning med kardborreband som ska bidra till en smi-
dig och enkel anpassning av bältet.

Fråga: Hur viktigt anser du att bältets anpassningsbarhet är och 
hur upplever du den?

Hur viktigt det anses vara: 5,1
Upplevelse: 2,2

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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Kommentarer:
- värdelöst, innan jag skaffade benhölster fick jag med jämna mellanrum gå och lyfta 

upp bältet.

- skulle vilja fördela utrustning på andra ställen för att kunna fördela vikten.

- skulle vilja ha ett annat hölster som kan placeras på annat sätt.

- det nya bältet är för krångligt att ställa om, det äldre kunde man reglera enklare

- utrustningen som behövs får plats.

- vill inte ha utrustning i ryggen men i dagsläget får jag placera ficklampan där pga 

utrymmesbrist, har valt bort multiverktyg pga utrymmesbrist.

- har plockat bort mer och mer utrustning med åren, krångligt att flytta utrustning då 

detta ofta medför att flera saker måste flyttas.

- flytta saker är skitmäckigt då flera saker måste flyttas, svårt att hitta tillbaka till 

samma position där utrustningen tidigare satt när man väl flytta om.

- om man vill flytta en del av utrustningen medför det att flera saker behöver flyttas, 

vore bra om man kunde ställa om bältets storlek om man tar av sig jackan för att 

istället gå runt i piké, önskvärt med markeringar där man kan se var utrustningen var 

placerad tidigare.

- begränsad av bilåkning då man inte kan ha utrustning baktill, bilbälte går över 

hölster vilket kan innebära krosskador på höft vid krock med bil.

- bökigt att flytta utrustningen då flera saker måste flyttas, upplever att utrustningen 

ibland “vandrar” beroende på kardbordfästningen.

- omständigt då annan utrustning samt spänne måste plockas bort.

- det går att anpassa men är inte optimalt, det tar långt tid och är krångligt.

- helt värdelöst att man inte kan anpassa midjan, man skulle vilja kunna anpassa efter 

olika klädesplagg, då jag har benhölster har jag mer plats på bältet än tidigare, även 

batongen är flyttad till benhölster.

- går inte att justera på smidigt sätt, orkar inte justera vid byte av klädesplagg, 

krångligt att byta plats på utrustning då flera saker måste flyttas samtidigt.

- krångligt och det tar mycket tid om man vill göra större förändringar.

- osmidigt att justera, kör på ett mellanläge.

Analys
Lösningen med kardborreband når inte alls upp till önskad funktion 
då kardborrebanden snarare försvårar anpassningsbarheten. För att 
flutta en del i utrustningen så måste flera saker förflyttas. Att många 
väljer att inte ställa om storleken på bältet vid behov kan leda till 
sämre passform och vidare till fysiska bekymmer. Kardborrebanden 
verkar även släppa i vidhäftning vilket innebär att utrustningen kan 
röra sig ur sin önskade position.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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Ergonomi
En god ergonomi kan rent tekniskt innebära att man inte sliter på 
kroppen i onödan vilket i sin tur kan leda till mindre sjukskrivningar. 
och bättre arbetsmiljö God ergonomi kan även bidra till en 
förbättrad  kroppshållning. 

Fråga: Hur viktigt anser du att ergonomin är och hur upplever 
du den?

Hur viktigt det anses vara: 5,7
Upplevelse: 2,7

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 
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Kommentarer:
- Värdelöst i bil, tar emot i bilbälte, dålig blodcirkulation, bättre med benhölster i bil.

- skaver på höften, kan få skavsår efter semester pga ovana, följer inte kvinnors 

form, dålig kontakt med svank, bältet roterar, bältet är styvt och hårt, får hålla i 

bältet när man springer.

- borde vara ställbart beroende på olika kläder, föredrar vanlig skärplösning.

- det nya bältet var skönt från början men skavde efter ett tag, gick tillbaka till det 

äldre läderbältet, provat benhölster men fick sitta snett i bilen plus att bälteshål-

laren tryckte mot hölstret, det nya hårda bältet ger skavsår när du går, även i bilarna 

blir det konstig sittställning, får förskjuten ställning med mer framskjuten överkropp.

- går gärna och lyfter upp bältet, lyfter upp det när jag springer, vill inte ha bältet på 

höftkulorna, lägger bältet mer mot rumpan än mot svank.

- trångt i bilar, man känner sig klumpig ibland.

- bältet är stelt vilket gör att det trycker på muskler och nerver, utrustningen hamnar 

på konstiga ställen, om du springer vill du kunna spänna åt bältet men ställa 

tillbaka efter att du sprungit.

- pistolhölster mot höftkulan, blir trött i ryggen om man jobbar länge.

- vore bra om man kunde fördela ut vikten, har bältet tajt vilket gör att det inte 

roterar.

- bältet roterar pga glatt material i tex jackan.

- om man har samma kläder jämt så sitter det bra men om du tar av dig jackan 

så är det omständigt att snabbt kunna ställa om vilket gör att det blir hängigt, 

vid bilkörning blir det lätt en sned sittställning pga vapnets placering, för mycket 

utrustning kring midjan, vill hellre ha raka stolar än skålade i bilarna.

- det roterar konstant, dålig viktfördelning, tack vare benhölstret roterar det inte så 

mycket längre, vid rörelse roterar bältet och utrustningen flyttas till fel position.

- mycket tyngd på höfterna, kan vara blå om höfterna efter arbetspass, hellre ha 

en väst eller liknande, fästen på jackan eller liknande, den vita axelremmen på de 

gamla bältena fördelade vikt bättre, en nackdel var att “buset”. Kunde ta tag i rem-

men, kanske kunna fästa bältet i jackan.

Analys
En god ergonomi är något som de tillfrågade anser vara av yttersta 
vikt. Upplevelsen av det befintliga bältet tyder på en dålig ergonomi.
Flera nämner att bältet är styvt och hårt vilket gör att det skaver 
och trycker på nerver och muskler. Detta påverkar även blodcirku-
lationen och ger i vissa fall stickningar i benen. Det roterar även ur 
position när de utför snabbare rörelser samt har dålig viktfördelning.

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE
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Bältet bredd
Frågan avser bältets bredd och hur de tillfrågade upplever bredden 
på dagens bälte. 

Fråga: Hur viktigt anser du att bältets bredd är och hur upplever 
du den?

Hur viktigt det anses vara: 3,8
Upplevelse: 4,1

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 
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Kommentarer
- vet ej.

- snålt tilltaget, har testat bredare och det var positivt.

- bra bredd, inte bredare.

- början skönt men efter ett tag blev avlastningstrycket för högt.

- skulle kunna vara smalare baktill, hårda kanter på bältet.

- bra bredd, inte smalare, ett brett bälte ger bättre stöd.

- inget att jämföra med men har hört att det breda är skönare.

- absolut inte smalare, träffat en tjej som satte in tempurliknande skum under bältet 

för bättre avlastning mot höfterna.

- bra med brett bälte men det får inte bli otympligt, om det ska vara bredare så är 

det baktill.

- jag har den breda varianten och den är mycket bättre än standardmodellen.

- helt ok.

- ok.

- ju bredare desto bättre, det breda fördelar vikten bättre.

- skulle hellre se att det var bredare men det får inte vara för varmt, vill att bältet 

ska kunna andas.

- skulle vara kul att testa ett mjukare bälte.

- bra.

- har hört att det bredare är bättre.

- bra.

Analys
Flera av de tillfrågade hade svårt att ta ställning till frågan då de inte 
testat ett bredare bälte. Majoriteten ansåg dock att bältet inte bör 
vara smalare än dagens bälte utan snarare bredare. 
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Bältet knäppning
Avser hur väl dagens snabbkopplingsspänne fungerar.

Fråga: Hur viktig anser du att knäppningen är och hur upplever 
du den?

Upplevelse: 4,5
Hur viktigt det anses vara: 4,5

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 
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Kommentarer
- bra lösning, aldrig lossnat.

- bra, svår för andra att få upp vilket är en trygghetsfaktor.

- tillbyggnaden från snigeldesign som tillåter att ändra storlek borde vara standard, 

annars föredrar jag traditionellt spänne.

- krångligt, tjorvigt med t.ex. handskar, kan inte lätta på trycket beroende på att det 

är samma inställning hela tiden.

- snabbt, lätt, säkerhetsspärren känns trygg.

- ibland får man trycka extra för att det ska stängas, upplevs som något glappt.

- aldrig tappat bältet och det går snabbt att få av och på.

- smidigt, lätt att knäppa och det sitter fast, kardborren som sitter utanpå hjälper 

spännet att avlasta.

- funkar bra.

- snabbt att knäppa upp vilket är en fördel men jag skulle vilja ha en knäppning som 

justerar omfånget på ett snabbt och smidigt sätt.

- rejält spänne, kardborrespänne ger trygghetskänsla.

- besvärlig att ta lös och att justera storlek på.

- bra.

- lite krångligt att få upp, själva knäppningen är komenderingar det är krångligt att 

man måste flytta spännet för att få dit utrustningen, tar stor plats på bältet, dubbel-

vikning p.g.a. spänne gör det byllsigt.

- stort spänne tar stor procent av bältets totala yta, kardborren blir värdelös efter 

ett tag.

- smidigt.

- känns trygg, nackdel är att man inte kan anpassa storlek på ett smidigt sätt.

- bra.

Analys
Spännet huvudfunktion, att går snabbt att öppna samt knäppa 
upplevs som mycket bra. En stor nackdel är att spännet påverkar den 
övriga anpassningsbarheten då den måste lossas för att plocka av och 
på utrustningen. Det går heller ej att ändra storleken på bältet. Den 
här frågan går även ihop med anpssningsbarheten men totalbetyget  
på denna fråga gäller framför allt spännets huvudfunktion.
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Utrustningens tillgänglighet
Hur väl poliserna upplever att de når utrustningen samt hur viktigt 
de anser det vara. Utrustningens placering bestäms till största dela 
av poliserna själva.

Fråga: Hur viktigt anser du att tillgängligheten är och hur up-
plever du den?

Upplevelse: 4,8
Hur viktigt det anses vara: 5,8

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 
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Kommentarer
- når allt bra men lite tajt med utrymme framtill p.g.a. spännet, vore bra om 

utrustningen kunde flyttas mer framåt.

- beror lite på vilka kläder man har.

- bra.

- inga problem.

- kan inte få ihop utrustningen tajtare utan får ha radion baktill i bältet.

- radion baktill är svår att komma åt, batongen skulle gärna få ha en liggande vinkel 

för att enklare nå.

- bra.

- jag når allting snabbt.

- hade helst haft allting framtill för enklare åtkomlighet men det får inte plats.

- inga problem, det går snabbt att nå utrustningen.

- funkar bra.

- bra.

- vill inte ha något i ryggen p.g.a. trafiksäkerhetsskäl, pistolen sitter inte bra i 

förhållande till bilbältet.

- funkar bra då jag själv kan anpassa placeringen, placerat extramagasin längre 

ned, har tidigare jobbat inom ambulansen och vill inte ha utrustning mellan mig 

själv och bältet, arbetsläge mellan höft och armhålan är inte ultimat utan blir 

trångt.

- når allt och får snabbt fram utrustningen.

- prioritering, vill egentligen inte ha något i ryggen, blir aldrig riktigt ultimat placer-

ing om man väger in trafiksäkerhet, för liten yta att “spela” på.

- bra.

- bra.

Analys
Viktig fråga för de tillfrågade då detta är en av få delar av sin 
utrustning de själva kan påverka. De flesta ansåg att utrustningens 
placering var bra så länge de fick placera den på egen hand. Flertalet 
valde att ha både pistol och batong på samma sida vilket ger en sned 
belastning då det är de tyngsta komponenterna av utrustningen. 
De flesta väljer att inte placera någon utrustning i ryggen då det 
påverkar trafiksäkerheten.
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In- och urstigning bil
Hur de upplever att urstigning och instigning i bil fungerar.

Fråga: Hur viktigt anser du att in- och urstigning i bil är och hur 
upplever du den?

Hur viktigt det anses vara: 4,9
Upplevelse: 3

Grå linje markerar möjligt maxbetyg. 

Blå linje marker hur viktig aspekten anses vara. 

Gul linje markerar hur väl bältet svarar upp mot askpekten. 

SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE SAMHÄLLSBÄRARNA – ANVÄNDARSTUDIE



44 45 

Kommentarer
- in svår men ur lätt.

- känner mig gravid på heltid, ur är svårast och det tar längst tid.

- bältet är i vägen.

- bältet hindrar, sitter inget bra i skålade stolar.

- svårt att hitta en bekväm position i sätet p.g.a. utrustningsbältet.

- väldigt klumpigt, ibland hakar bältet fast i bilen.

- känner sig klumpig, hakar i bilen, saker hamnar fel när man kliver in i bilen, värre 

in än ur.

- beroende på bilmodell och placering av säkerhetsbältet.

- bältet slår lätt i ratt eller mittparti, bältet fastnar lätt i pistolen, lätt att man slår i 

vid stressade lägen.

- mäckigt med bälte, högre bilmodeller funkar bäst.

- benhölster underlättar då pistolen bättre sitter på plats.

- problematiskt, även krångligt i vanliga kontorsstolar, fastnar i.

- knöligt med personbil men enklare i buss, riskerar att fastna i bältet.

- fastnar med utrustningen i bilbältet, benhölster fastnar i mittkonsolen, lätt att 

fastna, när man kommit ur bilen måste man ofta rätta till utrustningen.

- justerar alltid utrustningennär man kliver ur bilen, hakar lätt fast i saker i bilen, 

även samma problem i vanliga kontorsstolar.

- ett av tillfällena då bältet är i vägen, man blir väldigt medveten om bältet i de 

situationerna.

- enligt föreskrifterna från polisen så ska man ha bältet under men “tullar” på den 

säkerheten för att inte haka i så ofta.

- för bökigt att följa föreskrifterna, i radiobil hakar man lätt i, inget bra med skålade 

stolar.

Analys
Lågt betyg och problemen verkar variera, en del har problem med 
urstiging och vissa har problem med instigningen. Många känner 
sig klumpiga och bilarnas säten och annan inredning verkar inte vara 
anpassat efter dagens bälte. De flesta av de tillfrågade poliserna sa att 
de vid utryckning inte följer säkerhetsföreskrifter som innebär att 
bilbälte placeras under utrustningsbälte. Detta kan i sin tur leda till 
allvarliga skador vid en kollision. Då bilen fungerar som arbetsplats 
för poliserna i yttre tjänst är det förvånande att inte bilarnas inredn-
ing anpassats efter utrustningen.
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Slutanalys

Resultaten visar att dagens bälte har relativt stora funktionsbris-
ter och är inte optimalt anpassat till polisyrket. På vissa punkter är 
skillnaderna mellan hur vikitgt det anses vara och hur det egent-
ligen upplevs alldeles för stora. En observation som gjorts under 
intervjuerna är att många av de tillfrågade upplever att problemen 
inte tas på allvar inom myndigheten utan att billiga inköp prioriteras 
snarare än polisernas hälsa.

Problemidentifikation

För hög totalvikt och undermålig ergonomi. För dålig anpassnings-
barhet samt problem vid in- och urstigning i polisbil.

Kravspecifikation

Kravspecifikation är ett styrande dokument som uppdateras under 
projektets gång.  Lösningar kontrolleras under processen för att 
säkerställa att de matchar kravspecifikationen.
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Skall
- rymma polisens standardutrustning
- väga mindre än dagens bälte
- ha en god ergonomi
- erbjuda formbarhet
- minska rotation
- fördela vikt bättre
- ha en god totalvikt
- minska fysisk belastning
- vara enkelt att anpassa
- underlätta flytt av utrustning
- erbjuda enkel reglering av storlek
- ha god tillgänglighet
- erbjuda reglering av utrustning

Bör
- vara tillverkad av naturmaterial
- vara bredare än nuvarande bälte
- underlätta in- och urstigning i bil
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kreatIv fas

Den kreativa fasen ägnas åt mer handgripliga moment. Inlednings-
vis skapas en mängd konceptskisser i varierande form för att snabbt 

kunna visualisera tankar och idéer. Skisserna ligger sedan till grund för 
framställande av skalenliga  prototyper. Prototyperna testat sedan på 
användarna för att t.ex. kontrollera funktion, ergonomi och passform.

Inriktning

Utifrån svaren på enkäten inriktades det fortsatta arbetet mot tre 
huvudområden; totalvikt, anpassningsbarhet och ergonomi.

SAMHÄLLSBÄRARNA – KREATIV FAS
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SAMHÄLLSBÄRARNA – KREATIV FAS

Totalvikt
För att minska totalvikten skissades olika konceptförslag med 
mindre materialåtgång än vad som används i det nuvarande bältet. 
Även olika förslag på västar  och hängselupphängning för att fördela 
vikten på en större del av kroppen.

Anpassningsbarhet

Den nuvarande kardborrlösningen fungerade inte på önskvärt sätt 
och de nya konceptskisserna hade som mål att hitta alternativa 
lösningar på problemet. Även alternativ på knäppfunktion togs 
fram. 

Ergonomi

För att få bättre ergonomi skissades förslag på olika former av 
skärning av innerbältet som ligger närmast kroppen. Tanken med 
en alternativ skärning är att trycket kan fördelas på ett bättre sätt. 
Även alternativ på placering av utrustning skissades fram.

SAMHÄLLSBÄRARNA – KREATIV FAS
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Materialval
Baserat på avgränsning, kravspecifikation och skisser valdes 
naturgarvaniserat läder, från Tärnsjö Garveri, som basmaterial. Det 
naturgarvaniserade lädret är fritt från gifter samt har egenskaper 
som tillåter materialet att det “andas”. Lädret är även slitstarkt och 
tillåter penetrering av hål.  Lädret formar sig även bra efter kroppen. 
Som kompletterande material valdes Fjällrävens G-1000, ett 
slitstarkt tyg tillverkat av 65% polyester och 35% bomull och med 
egenskaper som gör att tyget “andas”. 

Prototyper

Två prototyper i läder togs fram av bälte, en med exakt samma mått 
som det befintliga och en bredare modell med fem centimeter längre 
innerbälte och med fäste för hängslen. Tanken med att tillverka ett 
bälte med samma storlek likt standard var för att undersöka om 
enbart materialbyte kunde medföra förbättringar. En väst som 
kunde kopplas fast i bältet på baksida och framsida togs fram för 
att bättre fördela totalvikten. Även hängselkonstruktion i läder togs 
fram.



56 57 

Uppföljningstest
För att testa funktionen hos de framtagna prototyperna 
annordnades ett test med två utvalda poliser som tidigare deltagit i 
användarstudien. Testet genomfördes utan utrustning på bälte och 
väst. Målet med testet var att se om projektet var på väg åt rätt håll.

P e r s O n  1
Upplevde den bredare modellen som bättre än den i standardstorlek. 
Skärningen och spännet fungerade bra. Innerdelen upplevdes som 
bättre på standardlängden då det bredare var lite längre. Fästet för 
axelremmen tog emot något i magen. Den bredare varianten gav ett 
mycket bättre stöd i ryggen. Standardmodellen hade för stora öglor 
som var i vägen. västen hade en bra passform. Vill gärna spänna 
sidospännet framåt. Kunde vara önskvärt med en reglering i axeln. 
Fästen får gärna fästats med två punkter istället för en. Vill gärna ha 
fickor på västen.
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Analys

Båda testpersonerna upplevde det breda bältet som stabilt och 
bra. Även bältets skärning fungerade tillfredsställande. Förslag på 
ytterligare fästen för t.ex. bilnycklar framfördes. Västen hade en bra 
passform men borde fästas med två punkter bak i bältet hellre än 
med enbart en punkt. Det poängterades att det var viktigt att västen 
kunde “andas”. De “ögglor” som ytterbältet fästes i var för stora.

P e r s O n  2
Det breda bältet upplevdes som väldigt skönt, och gav gratis stöd i 
ryggen. Uppskattade att det var bredare än standardbältet.
Gillade knapparna där man skulle fästa axelremmen men menade 
att de kunde vara bra att hänga saker på men att de då borde sitta i 
underkant istället för överkant. Klassiskt reglerbart och bra spänne. 
Öglorna i det smalare bältet är för stora. Det smala bältet kändes 
bättre än det som de har idag. Bra passform på västen, funkar att röra 
sig i, vill ha två fästen baktill, dragkedja fram, fickor med sidoplacer-
ing, västen får gärna andas, får inte vara fladdrig.
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verkställande fas
I den verkställande fasen tas de slutgiltiga besluten för hur slutproduk-

ten ska utformas. Till grund ligger informationen och resultaten från de 
tidigare faserna. Slutprodukten tillverkas i en skalenlig modell med de 

önskade funktioner och lösningar som designprocessen påvisat.

Val av slutmodell

Som slutgiltig modell valdes en kombination med bälte och väst som 
kan anslutas i varandra. Tanken är att kombinationen bättre fördelar 
vikten över kroppen och inte enbart belastar från höftpartiet, det 
finns även möjlighet att fästa radioenheter i ett läderband på västen 
som ger en bättre avlastnig. Bältet är utrustat med ett nytt koncept 
för att enklare kunna fästa utrustningen på både bälte och väst. Det 
nya konceptet är inte lika utvecklat som västen och bältet är ännu. 
Det nya bältet är tillverkat i 3,5 mm tjockt remläder, fästanordningar 
på bälte är tillverkat av 1,5 mm tjockt läder. Alla komponenter är 
nitade på plats vilket innebär mindre moment vid tillverkning, 
detta underlättar och utbyte av delar. Det finns öljetter att hänga 
bilnycklar och liknande på, det finns även en rem med tryckknapp 
där poliserna kan knäppa fast sina handskar. Bältet är utrustat med 
ett klassiskt bältesspänne som tillåter anpassningsbarhet på en 
smidigt sätt. Det nya bältet består av färre komponenter än dagens 
utrustningsbälte vilket gör att vikten reduceras med cirka 40%. Vikt 
för det nya bältet är 549g.

SAMHÄLLSBÄRARNA – VERKSTÄLLANDE FAS
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Avlastningsremmar 
för radio

Dragkedja för enkel 
av- och påtagning.

Förvaringsfickor i 
nättyg.

Klassiskt bältesspänne med 
enkel reglering.

Spänne med tryckknapp till 
förvaring av handskar etc.

Öljetter att fästa t.ex 
bilnycklar i.

Bredare bälte baktill för 
bättre stöd och funktion.

Resår som anpassar 
sig beroende på 
klädesplagg etc.

Resår som möjliggör 
god rörlighet.

Reglerbara kardborrespännen 
som fästs i väst för bättre 
avlastning.

Kardborrespännen 
som ansluts i bälte 
för bättre avlastning.
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Sluttest

Även ett sista test genomfördes för att få ytterligare feedback på 
slutmodellen. Modellen visades på Polisstationen i Sundsvall och 
flera poliser fick testa modellen. Modellen testades utan utrustning. 
Det spontana intrycket var att bältets ergonomi kändes bra, flera 
ställde sig också positiva till läder som material. Det som rönte mest 
uppmärksamhet var det alternativa upphängningssystemet som 
flera var nyfikna på och såg potential i.  De flesta ville även testa 
modellen med full utrustning och i tjänst för att skapa sig en riktig 
uppfattning om funktionen.

Argumentation

Det nya bältet har en bättre ergonomi och en lägre totalvikt än 
det befintliga bältet. När det nya konceptet för upphängning av 
utrustningen är utvecklat kommer det förhoppningsvis även förenkla 
anpassningen av utrustningens position utan att för den delen 
försämra åtkomligheten. Bältet är tillverkat av naturgarvaniserat 
läder vilket ger mindre miljöbelastning. Förhoppningen är att 
kombinationen mellan väst och bälte avlastar höftpartiet och 
fördelar vikten på ett bättre sätt.

Ny upphängning

Under projektets gång utvecklades även ett förslag till alternativ 
upphängning av utrustningen pågrund av brister i dagens 
upphängning. Ovan är en enkel prototyp på hur fästanordningen 
eventuellt kan komma att se ut. Upphägningen kommer 
vidareutvecklas efter avslutat projekt.
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