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 Abstract 
 

Med denna rapport vill vi försöka ge en insyn i varför svensk polis uniform idag 

ser ut som den gör. Vilka positiva och negativa aspekter finns i och med dagens 

polisuniform? Syftet med rapporten är att försöka klargöra den problematik samt 

de möjligheter som den uniformerade polismannen/kvinnan idag kan stöta på. Vi 

har avgränsat arbetet till att endast handla om svenska polisers uniform, den 

uniform som ordningspolisen i yttre tjänst idag arbetar i. Etniska frågor eller 

genusperspektivet lämnas åt någon annan att diskutera. Information till rapporten 

har införskaffats via diskussionsforum på Internet där det debatterats och 

diskuterats flitigt på bl.a. polisens egen hemsida. Litteratur av olika slag, Intervju 

med Christer Olsson på RPS, övervakningsenheten, samt en äldre tidskrift med en 

artikel om polishistoriska museet i Stockholm och polisuniformens utseende 

genom tiderna har legat till grund för arbetet. Resultatet i rapporten visar att det 

inom kultureliten och media samt även inom polisen finnas vitt skilda åsikter om 

hur en ordningspolis idag skall se ut i sina arbetskläder. Frågan är om svensk 

polisuniform idag är mer militärisk och skrämmande än funktionell och 

arbetspraktisk? 
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1  Inledning 

Det finns i Sverige idag en rad olika yrkesgrupper som arbetar i uniform. 

Svensk polis är en av dom. Polisuniformen idag är en mörkblå byxa med 

tillhörande jacka och svarta kängor på fötterna. Till polisuniformen används det 

ett svart bälte, med annat namn koppel. 

Det har under åren debatterats och diskuterats hårt i media samt även stora 

meningsskiljaktigheter mellan poliser. Debatten är uppdelad i två läger, den ena 

sidan menar att uniformen idag ser för militärisk och skrämmande ut. Den 

andra sidan anser att dagens uniform är den bästa med hänseende till 

funktionalitet och praktiskt användande. 

 

1.1  Bakgrund 

Vi har i detta arbete valt att fördjupa oss i problematiken kring polisuniformen, 

insatsuniformen. Insatsuniformen används idag av polisen i yttre tjänst, 

ordningspolisen. Det har i media och inom svensk polis uttryckts en oro över att 

polisens uniform förändras och tenderar att bli allt mörkare och mer 

”soldataktig”. En gammal pensionerad polis skall ha sagt att dagens polis med 

sina uniformer ger intryck av att vara kommandosoldater.1  

Den andra sidan anser att dagens uniform är den bästa med hänseende till 

funktionalitet och praktiskt användande. Det nya ”insatsstället” är det bästa jag 

har fått bära i uniformsväg på 27 år. Världen ute i verkligheten ser inte ut som 

på Sigge Fursts2 tid, vi måste ha användbar utrustning både för vår egen 

säkerhets skull och för att kunna sköta jobbet.3 

                                                
1 Svensk Polis/Debatt 2003-02-04 
2 Sigge Fürst arbetade som polis omkring 1930 och spelade roller som polis i ett antal filmer, bl.a. 
mästerdetektiven lever farligt, år 1957  
3 Svens Polis/Debatt, 2002-12-20, Bertil Carlsson, närpolis Tierp. 



Rapportnummer 279 Polisuniformen 
Magdalena Johansson, Jon Isaksson 

 2 

2006-01-11 

Polisuniformen idag är av modellen M92, en mörkblå byxa med tillhörande 

jacka och svarta kängor på fötterna. Till detta bärs det ett svart bälte, med annat 

namn koppel, detta också av modellen M92.4 På bältet finns batonghölster, 

pistolhölster, handklovar etc. Till uniformen bärs även skyddsväst och en 

huvudbonad i form av mössa, (båtmössa). Idag finns inte reflexer på samtliga 

av polisuniformens kläder som standard, istället används en gul/blå reflexväst 

som är märkt med texten polis, denna sätts utanpå jackan och används vid 

mörker och då målet är att synas extra bra.  

Polisstuderande är hela tiden medvetna om att arbetsklädseln i sinom tid 

kommer att vara polisuniform. Frågan är dock om polisstudenterna till fullo har 

reflekterat över vilka olika känslor polisuniformen kan komma att väcka hos 

allmänheten. Naturligtvis diskuteras det en hel del om det på skolan men vi 

tycker att det nog ändå att det kan vara värt att gräva lite extra djupt i just denna 

fråga. Detta eftersom det trots allt börjar närma sig slutet på vår utbildning. Det 

kan för en nyutexaminerad polis vara viktigt att försöka förstå och reflektera 

över hur polisen blir betraktad av omgivningen. Polisuniformen som är ett 

arbetsredskap diskuteras flitigt i media och bland blivande arbetskollegor. 

Beteende, empatisk förmåga, hur man för sig och hur man kommunicerar med 

människor är alla saker man kan öva på eller har fallenhet för. Men vad gör 

man då åt problemet med uniformen som kan väcka anstöt? 

 

 

 

 

                                                
4 FAP 798-1 (Se bifogad bilaga 1). 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att försöka klargöra den problematik och de möjligheter 

som idag finns då man har polisuniformen som arbetsklädsel. Hur uppfattas 

man utav allmänheten då man jobbar i uniform, polisuniformen, och ser man 

någonsin till människan bakom uniformen? Är polisuniformen idag funktionell 

och praktisk eller ligger den mest polisen till last? 

 

1.3  Frågeställningar 

• Vad är det som ligger till grund för uniformens utseende idag? 

• Vilka positiva/negativa aspekter finns i och med dagens uniform? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet på så sätt att vi endast ser till Svensk polis 

uniform. Vi kommer enbart att titta på insatsuniformen, det vill säga den 

uniform som poliserna i yttre tjänst, ordningspoliserna, använder sig av, den 

civila polis klädseln lämnar vi därhän. Debatten om att använda slöja eller 

turban tillsammans med polis uniformen har vi ej valt att inkludera i arbetet. Vi 

har även utelämnat genusperspektivet, kvinna kontra man i uniform detta 

eftersom arbetet då skulle bli alldeles för tidskrävande.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har upptäckt att debatten på Internet och i media är mycket stor, det råder 

även stora meningsskiljaktigheter inom polisen. Genom att leta material i 

tidningar, på olika diskussionsforum på Internet och på polisens egen hemsida 

har vi lyckats med att få med många olika synsätt på hur uniformerad polis 

idag, ordningspolisen, uppfattas och tas emot utav allmänheten. Vi har även 

hittat en lite äldre tidskrift där museiintendent, Carl-Johan Cronlund vid 

Polishistoriska Museet i Stockholm, uttalat sig om hur polisväsendets 

uniformering genom tiderna sett ut. En intervju med Christer Olsson på 

Rikspolisstyrelsen (RPS) har hållits. Olsson är tillsammans med Sara Strömberg 

ansvarig för polisuniformens utformning sedan 3-4 år tillbaka.  

Informationsinsamlingen har dock inte varit helt lätt. Vi har under resans gång 

upptäckt att det i medierna främst är kultureliten som diskuterar uniformens 

utseende. Deras åsikter genomsyrar kanske inte alltid allmänhetens tankar kring 

uniformen som Svensk polis idag bär. 
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2 Historik 

Den allra första polisuniformen som finns dokumenterad på foto kommer från 

1850-talet.5 Enligt museiintendent Carl-Johan Cronlund vid Polishistoriska 

Museet i Stockholm så har polisens uniformer så gott som alltid inspirerats av 

militärens uniformer. De uniformer som svensk polis bär idag är dock enligt 

Cronlund något av ett trendbrott. Cronlund menar att man idag mer sett till 

funktion än till tradition. Hur har då uniformen sett ut genom tiderna? 

(Se bilaga 1) 

 

1856 utgjordes polisernas uniformering av syrtut, en V-ringad knäppning som 

gjorde att polismannen såg extra axelbred ut, och käppi , en mössa som 

påminde om nordstatarnas huvudbonader under det amerikanska inbördeskriget.  

 

1887 influerades uniformen från Tyskland, då kom den första svenska varianten 

av pickelhuvan. Pickelhuvan var mycket impopulär bland poliserna eftersom 

den var mycket hård och obekväm att bära.  

 

1905 tog därför svenska polisförbundet fram ett nytt förslag på uniform där 

skärmmössan ersatte pickelhuvan. Uniformen infördes på prov men nådde inte 

samtliga svenska polisdistrikt. 

 

1920 togs flera olika uniformsförslag fram.  

 

1926 försvann pickelhuvan helt och ersattes av skärmmössan, uniformen bestod 

då av en vapenrock med ståndkrage och kunglig krona. Detta var den första 

enhetliga uniformen för samtliga svenska poliser. På denna tid fick man sina 

uniformer skräddarsydda. Skräddaren tog ofta till lite för smått, detta eftersom 

poliserna skulle se raka ut i ryggen. 

 

 
                                                
5 Skydd & Säkerhet 1997, nr 8, s 32. 
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1937 började poliserna återigen fundera om uniformerna behövde förändras.  

 

1939 då kriget bröt ut påskyndades processen.  

 

1940 delades pistoler ut till samtliga poliser vilket innebar att kopplet blev en 

del av polisuniformen. 

 

1941 fastställdes den nya svenska polisuniformen, till vilken det nya svarta 

kopplet ingick. Eftersom det var krigstider fanns även en hjälm, den var 

svartmålad och hade polisemblem. Denna uniform levde sedermera vidare till 

1954 och 1974 års modeller där endast små modifieringar gjorts.  

 

1974 års polisuniform sägs vara den sista traditionella polisuniformen. 

 

1992 togs den s.k. EM-overallen fram, bakgrunden till denna var två 

Göteborgspoliser, Lars Klevensparr och Jan-Åke Liljedahl som under en lunch 

på en servett skissade fram den blivande funktionella arbetsklädseln för poliser. 

 

Parallellt med detta pågick ett arbete hos RPS med att få fram en ny uniform, det 

var dock Göteborgspolisernas uniforms förslag som vann mest gehör. En 

provuniform togs fram som sedan under en längre tid bars av ett 40-tal poliser i 

Sverige. Detaljer som prov-bärarna inte var nöjda med rättades till och sedan var 

EM-overallen klar.6 

 

Ser man tillbaka i tiden så fanns det inte så många olika behov inom polisen, 

alla poliser såg mer eller mindre likadana ut. Idag finns det dock 

specialuniformer för hundförare, helikopterförare, sjöpoliser, 

fjällräddningsverksamhet, trafikpoliser och ordningspoliser.  

 

 

                                                
6 Skydd & Säkerhet 1997, nr 8, s 32. 
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2.1 Uniform betyder likformighet 

Dagens uniform bland ordningspoliserna regleras i FAP 798-1.7 

Uniform tilldelas polispersonal som har att bära uniform i sitt dagliga arbete 

eller som behöver använda uniform vid särskilda förrättningar.8 Polisman skall 

bära uniform i tjänsten om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till 

tjänsten eller uppdragets art eller andra omständigheter. Då flera polismän 

tjänstgör tillsammans skall likformig uniform eftersträvas.9 Oenlig 

uniformering, ”stukade mösskullar, tillknycklade båtmössor, radiopatruller som 

sitter och åker utan mössa”, är inte bra för polisväsendets anseende. 10 Poliser får 

inte heller förändra uniformspersedlarnas utseende.11 Krav på visuell enhetlighet 

omfattar inte bara själva uniformspersedlarna utan även de plagg som bärs till 

uniformen. Polisers stumpor skall vara svarta eller mörkblå. Sandaler, 

mockaskor eller mockastövlar får inte bäras. Skorna måste vara av svart enfärgat 

läder och skosnörena skall ha samma färg som skorna.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Se Bilaga 1, FAP 798-1 
8 FAP 798-1, Allmänna föreskrifter, tilldelning, (1.1.1) s 5. 
9 FAP 798-1, Allmänna föreskrifter, bärande, (1.2.1) s 5. 
10 Svensk Polis 1966, nr 6/7, s 2. 
11 FAP 798-1 (1.4.7) s 6. 
12 FAP 798-1 s 6. 
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3     Resultat 

 

Enhetlig uniform infördes för Svensk polis år 1926.13 En av polisuniformens 

allra viktigaste funktioner är att skilja på polis och allmänheten. Det måste vara 

tydligt då allmänheten möter uniformerad polis att det är just en polis de står 

inför.14 Synligheten är i och med det kopplad till uniformen. En polis besitter 

vissa befogenheter som överskrider medborgarens och uniformen är definitivt 

ett uttryck för detta. Polisens legitima överordning bekräftas visuellt, dels 

genom att uniformen på ett sätt symboliserar rätten att utöva våld och dels 

genom att allmänheten underordnar sig polisen och därmed bekräftar polisens 

status som legitim våldsutövare.15 Ingen osäkerhet får råda i samhället om olika 

uniformerade kårers funktion och rättsliga befogenheter. Befogenheterna bör av 

rättsäkerhetsskäl framgå av uniformen.16 Det är på så sätt mycket viktigt att 

såväl väktares som ordningsvakters uniform ”klart och tydligt skiljer sig från 

polisens uniform”.17 Den mörkblå polisfärgen får inte heller bäras av andra än 

poliser. Tullpersonals, ordningsvakters och väktares uniformer får inte vara 

mörkblå. Polisen har på senare år rustat upp i sitt uniformsförråd. Alla plagg har 

synats i sömmarna med fokus på både kvalitet, funktion och estetik. Det har 

funnits alldeles för många storlekar, olika nyanser av blått och skiftande tyg 

kvaliteter. Man vill renodla utbudet och ha enhetliga plagg för alla poliser i yttre 

tjänst. Det skall se proffsigt ut.18 Inte heller andra uniformer inom polisväsendet 

bör vara blå, civilanställdas uniformer bör ha en annan färg. Annars kan ”folk 

som bråkar när de skall gripas […] hävda att de inte såg att det var en polis de 

hade att göra med”.19 Detta måste kunna gå att urskilja så väl i dagsljus som i 

mörker. Förr i tiden då polisen använde sig av vitt koppel och vit batong var 

detta enklare än i dagsläget. 
                                                
13 Rikspolisstyrelsen, http://www.polisen.se/inter/nodied=9209&pageversion=html 
14 Svensk Polis/Debatt 2003-02-04 
15 Cecilia Åse, Makten att se 2000, s 98.  
16 Ds Ju 1978:4 Bevakningspersonal: uppgifter, utbildning, tillsyn,m fl frågor, betänkande av 
väktarutbildningsutredningen, s 76. 
17 SOU 1978:33 Ordningsvakter, betänkande av ordningsvaktsutredningen, s 50. 
18 Tidningen Svensk Polis, 2005-10-25, intervju med Sara Strömberg, RPS 
19 Polistidningen 1994, nr 9, s 6. 
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Polisuniformens visuella särart skall vara absolut och inte kunna ifrågasättas. 

Det ska skyddas av ett utseendemonopol som gör att man uppfattar uniformen 

på långt håll såväl i mörker som i dagsljus och att man sedan kan förknippa den 

med rättsväsendet och polisen. ”Skulle du stanna på stopptecken från en 

mörkklädd någonting”?20 . Allmänhetens övertygelse om att de faktiskt står 

inför en polis skall vara ögonblicklig.  

 

Allmänheten bör ej belastas med att först behöva fråga, huruvida det är en 

polisman de sammanträffar med. Då är det något fel på uniformeringen.21 

 

I Polistidningen,1996 nr 3. skrivs det enligt följande; Uniformen skall vara 

respektingivande. ”Att inge respekt och utstråla auktoritet är många gånger 

mycket viktigt som polis. Uniformen och myndighetsutstrålningen är ofta bra 

hjälpmedel i vår polisiära roll.” 22 Problemet kan i detta fall vara att uniformen 

inger för mycket respekt, den kanske rent av väcker rädsla och obehag hos 

allmänheten. Det är olyckligt att polisernas skyddsoveraller, uniformer, skiftar i 

svart, eftersom detta associerar till tredje rikets ordningsmakt. ”Varför måste 

Svensk polis utrustas på ett sådant sätt att ”Svensson” direkt associerar till 

Hitlertiden och nazismen”.23 Att poliser stoppar ner sina byxor i höga, snörda 

kängor kan även det ge oönskade associationer. ”Om kängor är det mest 

ändamålsenliga kan de snöras under byxbenet istället för över, då liknar man 

mer en polis och mindre en soldat.”24 Balansgången mellan dessa två synsätt är 

hårfin och kan det kan därför vara svårt att göra alla tillfreds. Men det måste 

ändå väga jämt så att poliser varken uppfattas som skräckinjagande eller 

tandlösa.25 Uniformen skall signalera både trygghet och demokrati samt även en 

auktoritativ och våldsavskräckande ordningsmakt.26 

 
                                                
20 Polistidningen 1979, nr 1, s 30.  
21 Polistidningen 1972, nr 11/12, s 8. 
22 Polistidningen 1996, nr 3, s 22. 
23 Polistidningen 1993, nr 7, s 22. 
24 Polistidningen 1992, nr1, s 7. 
25 Svens Polis/Debatt 2003-02-04 
26 Ibid 



Rapportnummer 279 Polisuniformen 
Magdalena Johansson, Jon Isaksson 

 10 

2006-01-11 

Det är ett faktum att den nya polisuniformen stött på ”patrull” från många håll. 

Det har debatterats hårt i media och bland kultureliten men även inom 

poliskåren själva. I tidningar som Svensk Polis och Polistidningen kan man 

bland annat läsa följande artiklar.  

 

[…]Kanske du själv en mörk kväll plötsligt upptäckt en mörk figur på vägen 

som inte bemödat sig om att ha reflexer på sig? Du säger fula ord då du girar 

för att undvika en olycka. Samma poliser som dagligen konfronteras med 

mörklagda trafikanter spatserar själva mörkklädda omkring på motorvägen 

nattetid bland krockade bilar, och viftar fram trafik med mörka handskar och 

längst upp en mörkblå toppluva. Inte en enda reflex, fast det finns ”flashigt” 

gröna västar i polisfordonen – eller ska finnas i alla fall?[…] 27 

 

Den här insändaren och många andra tar just upp frånvaron av reflexer som ett 

stort problem med den nya uniformen. Problemet med att inte synas och kunna 

identifiera sig som poliser bland allmänheten verkar vara en utbredd oro hos 

många inom polisen. Insändaren fortsätter sedan med att beskriva problemet 

med att integrera med allmänheten, detta beroende på svårigheten att uppfatta att 

det är en polisman man står inför.  
 

[…]Jag förstår att Agda 78 år som fått sin väska ryckt på väg hem från butiken 

av en mörkklädd individ, inte vågar öppna dörren för polisen då hon i titthålet 

ser en lika mörkklädd figur som väskryckaren. Hur ser vi ut egentligen? Vågar 

ingen polis se ut som en polis längre?[…]28 

 

 

 

 

 
                                                
27 Kerstin Macke Eriksson, Trafikgruppen, södertörn i Stockholm. Polistidningen Nr 8, 2005 
28 Ibid 
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Nästa artikel speglar en annan sida om hur polisen upplever sin uniform 
 

[…]Polisen och dess uniformering spelar en viktig roll i samhället och andra 

personer skall inte kunna missuppfattas för att vara en polis. Detta görs inte 

heller med den nya uniformeringen. Märket polis är tydligt märkt på bägge 

armarna, det förekommer koppel med tjänstevapen och batong. I yttre tjänst är 

polisen dessutom klädd i huvudbonad med polisemblem. […]29 

 

Insändaren som varit polis i 15 år beskriver att han aldrig stött på att folk är 

rädda för att ta kontakt med polis i uniform. Vidare beskriver han att rätt person 

på rätt plats är det väsentliga något som rekryteringen inom polisen jobbar hårt 

med att förverkliga.  

 

 [..]Utvecklingen går framåt och låt inte ett yttre tecken ses som skrämmande 

för yrket - det måste väl vara sunt förnuft man möter och medmänsklighet och 

inställning hos polismannen som skall gälla ändock[…].30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Polisman och facklig förtroendeman i Sundsvall, Tidningen Svensk Polis 2002-12-20 
30 Ibid 
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3 Förändringar och dess konsekvenser 

Alla människor genomgår under sin livstid ett antal olika förändringar. Dessa 

förändringar kan vara stora, små, bagatellartade eller mycket betydelsefulla. 

Människor förändras åldersmässigt, socialt, och familjemässigt men även inom 

arbetslivet. Människor reagerar också olika på förändringar. Glädje, sorg, ilska 

och rädsla är några utav de känslor som kanske svallar upp inför det som är nytt. 

Inom svensk polis som för övrigt är ett ganska stort verk med många anställda är 

det egentligen inte så konstigt att det blossar upp en massa olika känslor och 

åsikter då en så pass stor fråga som arbetsklädseln tas upp och avhandlas. 

Kanske kan förändringsprocessen förklaras på detta sätt: 

Något av det svåraste i en förändringsprocess är insikten om att all verklig 

förändring innebär att jag som människa kanske måste vara villig att förändra 

mig själv. Ledningsledda processer där endast medarbetarna ska förändra sig 

eller vice versa där åsikten är att ”bara chefen ändrar på sig blir allt bra”, leder 

sällan till önskad förändring och effekt.31 

Ett hinder som kan stötas på vid förändringar är de inom organisationen som är 

emot förnyelse, de tröga som vill bevara och inte förstår organisationens bästa. 

Men ofta handlar motståndet snarare om en kärlek till den "gamla" organisation 

som man tror på och har ett genuint engagemang för. Detta kan dock vändas till 

något positivt i en förändringsprocess, en nytändning. Då krävs att arbetet 

grundas i ett respektfullt erkännande, delaktighet och tydliga val.32 

 

 

 

                                                
31 Ledarinstitutionen, http://www.ledarinstitutet.se/konsulter/koncept/forandring.html 
32 Ibid  
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För att få till en lyckad förändring som håller över tid krävs från ledningens sida 

engagerade medarbetare. Avgörande är vår människosyn och hur människor 

förhåller sig till varandra. Färdigtänkta, manipulativa processer utan verklig 

dialog skapar ofta motstånd, och i det närmaste oemottaglighet mot allt som 

benämns förändring. Men kan man få delaktighet och engagemang och inse att 

människor själva också kan behöva förändras, då finns förutsättning för verklig 

förändring. 33 

Självklart är inte all förändring av godo, Samtidigt måste den organisation som 

effektivt vill verka för sin idé våga förändras och förnyas. De flesta är nog 

överens om att förändringar är nödvändiga och att en framgångsrik förändring 

leder till utveckling.34 Ser man till polisens organisation och arbete måste den 

förnyas och förbättras kontinuerligt. Detta beroende på flera saker, dels den 

lagstiftningen som ständigt uppdateras och som styr polisarbetet, samt även det 

tuffare klimat som idag råder till skillnad från 20 år tillbaka i tiden. All 

förändring förutsätter mod och öppenhet inför nytänkande, och framför allt, 

insikt om och förmåga att hantera förändringsprocesser.35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Ledarinstitutionen, http://www.ledarinstitutet.se/konsulter/koncept/forandring.html 
34 Ibid 
35 Ibid 
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5     Intervju med Poliskommissarie Christer Olsson RPS, 

övervakningsenheten 

 

Christer berättar att han varit ansvarig för framtagningen av dagens polisuniform 

sedan 3-4 år tillbaka. Enligt Christer själv så ansåg han till en början att den 

nuvarande uniformen inte var något för Svensk Polis. Den uppfattningen har 

dock svängt sedan han pratat med flera utav de ordningspoliser som idag jobbar 

i den nya uniformen. Några av dom är jämngamla kollegor till honom som 

fortfarande jobbar kvar i yttre tjänst. De har enligt Christer varit med och gått 

från de gamla ullbyxorna med kavaj till dagens uniform och uppfattningen hos 

dom är att dagens uniform är mycket mer praktisk och arbetsfunktionell än den 

tidigare uniformen. Ullbyxorna med kavaj drog åt sig smuts och var mindre 

tåliga i terräng. Kavajen var inte vinteranpassad, man var tvungen att ibland 

använda sig av långkappor vilka var väldigt opraktiska att röra sig i. Christer 

anser dock att det ibland kanske ser ”fel” ut med dom nya uniformsbyxorna som 

är snörda nertill och de grova svarta kängorna på fötterna. Kanske man vid vissa 

tillfällen istället kunde använda sig av raka uniformsbyxor med svarta lågskor 

till. Christer vill dock poängtera att det viktigaste, enligt hans uppfattning, är 

inte uniformens utseende utan hur den enskilde polismannen uppträder i sin 

uniform. 

 

Hur kommer det sig att uniformen ser ut som den gör idag? 

Christer berättar att dagens uniform är snarlik militärens fältuniform. Från 

början togs den fram för hundförarna, piké-polisen, fjäll och sjöpolisen. Detta 

eftersom dessa grupper var i behov av en mer slitstark och tålig uniform då dom 

jobbar mycket i utsatta lägen och i speciella terränger. Det fanns efter ett tag 

önskemål även från ”vanliga” poliser i yttre tjänst, ordningspoliserna, att få bära 

den nya uniformen. 
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Hur gick man tillväga när den nya uniformen togs fram? 

Christer berättar att det först och främst kommer in förslag på förnyelser och 

förbättringar på den uniform man bär. Man ser över förslagen och diskuterar 

dem med utrustningskommitén och uniformsgruppen, verkar förslagen vettiga 

så föredrar man dem för beslutsfattare inom RPS. Omfattande tester av 

beklädnadstekniker görs på det nya materialet, dessa görs i samråd med Christer 

som skriver föreskrifterna. Håller färgsättningen? Håller tyget länge och är det 

stryktåligt? Då dessa tester är utförda skickar man ut ett ”bärprov” till ett antal 

myndigheter från norr till söder. Efter en viss tid har gått inhämtas sedan ett 

utlåtande från testbärarna. Med detta utlåtande samt övriga tester och möten som 

hållits kommer man fram till ett beslut i frågan. En upphandlig görs om vilket 

företag som skall få vara ansvariga för tillverkningen av den nya uniformen. 

 

Lyssnar man på allmänheten synpunkter avseende polisuniformen och 

upplever du en extra stark debatt gällande den nya polisuniformen? 

Christer upplever inte att man fått in speciellt många synpunkter från 

allmänheten då det gäller den nya polisuniformens utseende. Hade det däremot 

blivit ett ramaskri från allmänhetens sida skulle man naturligtvis ha tagit det till 

sig och synpunkterna kunde sedan ha bildat ett underlag till eventuell förändring 

av uniformen. Christer upplever att den debatt som varit i media idag inte 

genomsyrar allmänhetens synpunkter. Christer menar att det är media och 

kultureliten som står för åsikterna kring polisuniformen, inte allmänheten. 
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Har det varit en extra stark debatt kring den nya förändringen av 

polisuniformen? 

Enligt Christer så har uniformen inte genomgått några större förändringar 

tidigare om åren. Det har endast varit tal om små justeringar. Utseendemässigt 

har den nya uniformen nu genomgått större förändringar både vad det gäller 

kläder och fotbeklädnad. Detta kan vara en av orsakerna till den ökade debatten 

kring uniformen. Christer säger även att förr i tiden så var det ett annat klimat, 

man fick sin uniform och sin utrustning, punkt slut. Det var inget man 

ifrågasatte så som man kanske gör i dag. 

 

Vilka nackdelar/fördelar finns med den nya uniformen? 

Christer säger att nackdelen med den nya uniformen i dess första version är den 

sämre synligheten, den var alltför mörk då reflexer ännu ej var standard. Detta 

har dock ändrats i senare versioner. För att öka synligheten idag på de uniformer 

som inte är försedda med reflexer skall polisen i yttre tjänst använda sig av en 

gul/blå reflexväst märkt med POLIS. Christer tycker att det idag slarvas lite med 

detta men att vissa myndigheter är bättre än andra vad det gäller användandet av 

reflexvästarna. Christer upplever även ett visst motstånd i allmänhet gentemot 

reflexer på uniformen, då detta enligt vissa inte ser tillräckligt ”ballt” ut. En 

annan åsikt är att det inte går att smyga med stora reflexer som kan avslöja en. 

Frågan är då, hur ofta man som ordningspolis i yttre tjänst idag smyger, säger 

Christer. Vidare säger Christer att han även kan tycka att det ser lite ”dumt” ut 

en sommardag när poliser kommer med byxorna nerstoppade i höga kängor. 

Detta gäller även vid diverse representationer när det t ex kommer folk från 

andra nationer på stadsbesök. Här önskar Christer ibland att det kanske skulle 

finnas andra alternativ till den uniform som nu finns, exempelvis en rak byxa 

med lågsko.  

Fördelarna är enligt Christer många, den är en praktisk arbetsuniform, den är 

stryk och slittålig.  Man ser inte smutsig ut i den och den är mycket uppskattad 

utav poliserna som faktiskt bär den. 
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6 Diskussion 

Att uniformen diskuterats och kommer att dryftas i alla tider är nog något som 

polisen kommer att få vänja sig vid. Samhället idag, media, allmänheten och 

poliserna själva är i ett helt annat läge än vad man var för kanske 20-30 år sedan. 

Idag finns många ”tycka och tänkare” med åsikter om allt och det är idag även 

okey att ifrågasätta och utmana processer på ett helt annat sätt än tidigare. Att 

polisen syns ute i samhället, gå gator och torg är något som fungerar 

brottsförebyggande, det bidrar till både trygghet och ordning. Kanske borde hela 

poliskåren vinna på att se över om uniformen uppfyller kraven på både trygghet 

och auktoritet. Frågan är bara om problemet verkligen sitter i uniformen? Har 

inte poliser och deras attityd lika mycket med problemet att göra?  

Förändringar som i detta fall, den nya uniformen, kan stöta på problem och 

hinder av många orsaker och anledningar. Inom polisväsendet som är ett stort 

verk jobbar väldigt många personer. Det blandas upp mer och mer både vad det 

gäller könsfördelningen, personer med olika etnisk bakgrund och det blir ett 

bredare åldersperspektiv inom den Svenska poliskåren. 

Inom Svensk polis idag jobbar det säkert många personer med både bra och 

mindre bra erfarenheter av förändringar. Dessa mindre bra erfarenheter kan 

kanske bottna i dålig kommunikation från ledningen, tidigare dåliga erfarenheter 

av förändringar, kanske upplevs förändringar som ett hot mot yrkesrollen som 

valts. ”Kommer jag med den nya uniformen att kunna knyta samma kontakter 

med folket på stan som jag kunde förut?” ”Ser allmänheten på mig med andra 

ögon bara för att jag idag kanske ser mer ut som en militär i min uniform?” 

Dessa åsikter och upplevelser från ordningspolisen kan komma att skapa 

missnöje inför ett uniformsbyte. Möjligheterna att minska motsättningar kan 

kanske finnas genom att ha en tydlig kommunikation om vad som är på gång 

och hur det kommer att påverka personalen som ska jobba i uniformen. Vikten 

av att jobba med bemötandet, kommunikationen människor emellan och hur 

man uppträder gentemot varandra gäller både från ledningens sida som för de 

ordningspoliser som faktiskt skall bära uniformen och jobba ute på fält. 
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Förändringar kräver med stor sannolikhet tid att vänja sig vid. Detta gäller både 

ordningspoliserna som ska klä sig och arbeta i uniformen samt även allmänheten 

som skall möta poliserna ute på stadens gator och torg.  

Ytterligare en fråga som väckts under detta arbete är det kollektiva ansvar 

polisen själva måste acceptera. Är man polis så ska man se ut på ett visst sätt, 

visst det kanske inte passar just dig men allas åsikter kan inte bli hörda. Inom ett 

kollektiv måste man rucka lite på sina egna åsikter och följa med i strömmen. 

Att bara slå bakut och inte godta rådande omständigheter känns för oss som 

författare främmande. Vi anser att man ska utmana processer som klart strider 

mot sunt förnuft men en så komplicerad fråga som att hitta en uniform som ska 

passar alla går inte att hitta.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Att hitta en lösning som samtliga aktörer kommer att acceptera till 100% är 

säkerligen ogenomförbart. Med ett så stort verk som polisen där åsikterna är 

många och engagemanget stort så kommer det att bli diskussion. Frågan är om 

det i detta fall inte måste bli så att alla faktiskt inte kan bli nöjda, kanske måste 

man nöja sig med en mellanväg där alla möts på mitten. Vi som författare anser 

nog ändå att man träffat rätt vad det gäller arbetsfunktionaliteten och det 

praktiska i uniformen. Uniformen idag är både stryk och slittålig. Byxorna är 

mycket praktiska med sina stora benfickor med plats för exempelvis lathundar 

och små anteckningsblock. Kängorna som bärs till uniformen kan man snöra 

ihop med byxan och på så sätt slippa få in snö och slask vid vintertid. Sedan 

kan man naturligtvis fråga sig om det inte vore läge med någon form utav 

variation för exempelvis varma sommardagar och då polisen behöver se mer 

representabel ut. Vad det gäller färgsättningen på uniformen är det väldigt svårt 

att egentligen komma med några andra förslag. Allmänheten skall tydligt kunna 

utläsa att det är polisen dom står inför och svensk polisuniform skall vara unik i 

sitt utseende. Detta skulle fallera om svensk polis klädsel idag exempelvis 

skulle vara grön, som militärer, vinröd som postarbetarna eller grå som många 

utav väktarna. Det är även en fråga om att vara stiligt och propert klädd, att 

polisuniformen är mörk i tyget är nästan ett måste med tanke på hur mycket av 

tiden en polis i yttre tjänst faktiskt spenderar utomhus. Vädret råder ingen över 

och hur skulle polisen se ut i en ljusblå uniform efter några timmar ute på en 

vägolycka i snöslask? 

En betydelse av vikt som visat sig i detta arbete har kommit att bli polismannen 

innanför uniformen. Detta är något som lyfts fram både i litteraturen, 

debattartiklarna samt något som Christer Olsson, RPS, absolut vill framhäva. 

Problemet med uniformen tror vi som författare inte beror på själva uniformens 

utseende utan istället på attityden hos den arbetande polisen.  
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Polis i den sk käppelin från 1856  Polis från 1887, pickelhuvan pryder huvudet 

 

 

  
 Polisuniformen modell 1926  Polisuniform från 1941 

   

   
Krigsårens uniform med svart hjälm 1954 års uniform 
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”den sista traditionella polisuniformen” Föregångare till dagens polisuniform 

År 1974    

 
 


