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 Abstract 
Med denna rapport vill vi försöka klarlägga vad allmänheten egentligen 

anser om polisens uniform, utrustning och attityd. Vi har valt att avgränsa 

vårt arbete genom att undersöka skillnaderna mellan den gamla uniformen 

m/92 och den nya uniformen m/04. Vi har bortsett ifrån genusperspektivet 

då vi endast har använt oss utav en manlig polismodell i vår undersökning. 

Underlag till denna rapport har varit intervju med Christer Olsson på RPS, 

debatter om polisuniformen på Internet och polisens hemsida, samt att vi 

genomfört en undersökning där 90 personer fördelade på 45 män och 45 

kvinnor, har fått titta på fotografierna av en polis som är antingen 

glad/positiv eller bestämd/allvarlig. Utifrån en given situation har de 

därefter fått välja fram den polis som de anser sig vilja bli bemött av med 

hänseende till uniform, utrustning och attityd. Resultatet i denna rapport 

visar på att de tillfrågade personerna i undersökningen tycker att den nya 

uniformen är både synlig och har ett förtroendeingivande utseende. Vi har 

i undersökningen även kunnat se att de tillfrågade personerna inte alltid 

tittar på eller ens bryr sig om vilken utrustning polisen bär, vilket vissa 

poliser och samhällsdebattörer gärna vill påstå. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Polisens uniform har ändrats många gånger under årens lopp och är 

ständigt föremål för debatt och diskussion. Inom polisens egen organisation 

förs ständigt debatt kring uniformens utseende och funktion. Sedan den 

uniform som ligger till grund för dagens uniform togs fram 1992 har 

diskussionen kretsat kring huruvida om uniformens utseende, med sin 

mörka färg och utformning varit för militärisk och därigenom skapat en klyfta 

mellan allmänhet och polis.  

Modellen som togs fram 1992 heter m/92 insats och var enligt föreskrifterna 

tänkt att endast användas av piket- och sjöpolispersonal, hundförare och 

poliser med tjänst inom fjällområde. M/92 kom dock snart att användas av 

betydligt fler poliser inom helt andra verksamhetsområden vilket ledde till att 

den nationella enhetligheten inom polisen gick förlorad. För att komma till 

rätta med detta problem beslutade rikspolisstyrelsen den 21 juli 1999 att all 

polispersonal skulle bära m/92 insats.1 

Förespråkarna för m/92 säger att den är både praktisk, funktionell och har 

slitstark kvalité till skillnad mot föregångarna. Antagonisterna medhåller att 

m/92 är mer funktionell än tidigare modeller men att dess mörka framtoning 

med modell och färg för tankarna till piket- och insatsstyrkor, därför kan den 

uppfattas som en barriär mellan polis och allmänhet i det vardagliga 

polisarbetet. 

Reflexer 

I ett europeiskt perspektiv blev svensk polis med m/92 som standarduniform 

mer eller mindre unik i Europa eftersom man använde en uniform som helt 

saknade reflexer. 

                                                
1 Se bilaga 4 - Promemoria POA-798-717/07. 
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Reflexfrågan aktualiserades i samband med att en revidering gällande 

uniformsföreskriften påbörjades våren 2003. Ansvarig för denna revidering 

var Christer Olsson, kommissarie vid rikspolisstyrelsen. I en intervju med 

Christer berättar att enkäter skickades ut till landets polismyndigheter där 

majoriteten av svaren förordnade en uniform med fastsydda reflexer som vid 

behov går att dölja. I resultatet av enkäten framkom tankar att om reflexerna 

inte var synliga på uniformen, skulle de användas i mindre utsträckning än 

vad som önskas. Diskussioner fördes även kring risken att bli beskjuten i 

farliga situationer på grund av reflexförsedda uniformsdetaljer kontra risken 

att synas dåligt i trafikmiljöer. Bedömningen gjordes att skaderisken anses 

större för poliser som tjänstgör i en uniform som helt saknar reflexdetaljer än 

för den motsatta. Beslut om ny uniformsföreskrift fattades i november 2004. 

Den nya uniformen med reflexer kom att kallas m/04. 

Poliskommissarie Christer Olsson på RPS berättar vidare att han fick i 

uppdrag att revidera uniformen m/92 insats tillsammans beklädnadstekniker. 

Till hjälp hade de även myndighetsföreträdare (d.v.s. poliser på högre nivå), 

poliser i huvudsak på gräsrotsnivå och olika fackförbund som bl.a. 

representerade personalens röst. Den gamla uniformen ”M/92 insats” 

användes som utgångspunkt för att utveckla den nya uniformen. 

Tygval 

När det gäller kvalité så gjorde vi omfattande tester på någonstans 7-8 tyger 

berättar Christer. Sammantaget tittade vi bl.a. på flamhärdig, slitstyrka, 

färgbeständighet och kom fram till att ett tyg var det bästa ur många 

hänseenden. Vi såg hellre till kvalité än till kostnad. 

Benhölster 

Inga föreskrifter finns angående bärande av benhölster, menar Christer 

Olsson men vi på RPS får ta ställning i frågan. Det togs först fram till 

specialenheter så som mc-förare, piketen. Jag tror inte det kommer att 

försvinna helt i alla fall, men det skulle kunna komma att regleras. 
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Någonstans måste man sätta gränser, liksom i alla frågor. Jag kan förstå att 

det blir tungt med bältet hängandes på höften med allt som vi har idag, 

istället för på benet, men här måste man också avväga om det ser mer 

”combat” ut anser Christer. ”Vi skall såklart ha bra grejer som är 

funktionsdugliga i tjänsten. Det måste även finnas en balansgång mellan 

funktonalitet och utseende.”  

Christer menar att polisens attityd är viktigare än klädseln i sig för det 

allmänna intrycket. ”Du kan komma klädd i värsta paraduniformen och bete 

dig dåligt, eller komma i det här benhölstret och ha ett öppet sätt att vara. 

Det är den enskilde polismannens egna uppträdande som spelar mest roll.” 

Vad tycker allmänheten? 

Christer berättar att ingen undersökning rörande åsikter om uniformens 

utseende bland allmänheten har gjorts i framtagandet av M/04. Ett politiskt 

inflytande kan aktualiseras men så var det inte i detta fall säger Christer. Det 

fanns ingen tanke på att uniformen skulle se mindre provocerande ut än den 

gamla med tanke på färg och utformning. Det man tänkte på var 

säkerhetsaspekten. Att det är en annan nyans stämmer, men att det skulle 

vara mindre provocerande var inget man tänkte på under uttagningen.2 

                                                
2 Se bilaga 1 - Intervju med poliskommissarie Christer Olsson, RPS, 2007-03-22, 1. 
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1.2 Syfte 

I rapporten har vi tänkt behandla allmänhetens uppfattning av 

polisuniformen och polisens personliga utstrålning. Ser verkligen 

allmänheten polisen utrustad med sin nya uniform som skrämmande 

”kommandosoldater”, eller är det enskilda individers uppträdande inom 

polisens organisation som ligger bakom kritiken av uniformen. 

1.3  Frågeställningar 

• Tittar allmänheten på vilken uniform samt utrustning polisen bär eller 

tittar de på polisens personliga utstrålning?  

• Vilken utrustning och uniform föredrar allmänheten? 

• Varierar allmänhetens förväntning på polisens uppträdande med 

utgångspunkt i olika situationer? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka skillnaderna mellan den gamla 

uniformen m/92 och den nya uniformen m/04, med höfthölster eller 

benhölster samt med eller utan reflexväst. Vidare har vi valt att endast 

använda oss av en manlig modell och därmed har vi valt att bortse från 

genusperspektivet.  

För att ta reda på vilken attityd allmänheten vill bli bemött av har vi valt att 

låta den manlige polismodellen ha en positiv attityd samt en mer 

bestämd/allvarlig attityd. 

Gällande undersökningen har vi valt att endast genomföra den på en plats, 

utanför universitetsbiblioteket vid Umeå universitet.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis läste vi i gruppen in oss på ämnet genom att bland annat läsa 

Cecilia Åses avhandling Makten att se, debattartiklar på Internet samt 

debattartiklar ur tidningen svensk polis.  

Eftersom allmänhetens kunskaper inom området är tämligen begränsade så 

beslutade vi oss för att göra ett interaktivt fotokollage för att underlätta för 

allmänheten att se skillnaderna mellan de olika uniformerna och dess 

utrustning.  

Vi skrev ner tre olika scenarion som de tillfrågade fick sätta sig in i innan de 

medverkade i undersökningen. På så vis tänkte vi oss även kunna utläsa 

skillnader i vilken slags polis allmänheten önskar bli bemött av beroende på 

situation. 

Vi utformade ett interaktivt fotokollage3 på så sätt att det första en tillfrågad 

person ser är två foton på en manlig polismodell. Den ene modellen har en 

positiv utstrålning medan den andre ger ett mer bestämt och allvarligt 

intryck, inga skillnader finns i utrustning eller i uniform mellan polismodellen 

på fotona. Här är det tänkt att den tillfrågade personen skall välja vilken 

attityd från polisens sida han/hon vill bli bemött av genom att klicka på detta 

foto.  

I steg två får försökspersonen klicka sig vidare genom att välja mellan den 

gamla uniformen m/92 respektive den nya uniformen m/04. Polismodellens 

positiva eller bestämda/allvarliga attityd från det första steget följer med.  

Steg tre innebär att försökspersonen får möjlighet att välja en polis utrustad 

med höfthölster eller benhölster. Polismodellen har här med sig attityden 

från steg ett samt uniformen från steg två.  

I steg fyra får den tillfrågade personen välja mellan en polisman med eller 

utan reflexväst. Även här följer polismodellens attityd med från det första 

fotot, dessutom följer uniformsvalet från steg två med. Efter detta val 

                                                
3 Se bilaga 3 – Undersökningens uppbyggnad. 
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kommer den tillfrågade personen fram till sin egna ideal polis utifrån det 

givna scenariot. 

Innan vi kunde genomföra denna undersökning fanns det en del 

förberedelser att göra. 

Till att börja med fick vi sätta oss ner och fundera, diskutera och skissa på 

hur vi ville fotona skulle se ut, skillnaderna mellan fotona och vad vi ville 

förmedla med dessa. Efter att vi kommit överens i gruppen och med 

handledaren om hur vi ville att fotona skulle se ut, kontaktade 

polismyndigheten i Umeå för att låna uniformsutrustning.  

Eftersom vi i gruppen inte var nöjda med resultatet av de första fotona var vi 

tvungna att genomföra en ny fotosession. Efter ännu en fotografering av 

polismodellen iklädd den gamla uniformen m/92 och den nya uniformen 

m/04, utrustad med höfthölster och benhölster samt med eller utan 

reflexväst var vi alla väldigt nöjda med resultatet. Mellan varje foto finns 

endas en variabel som skiljer dem åt. Exempelvis står polismodellen på 

fotona konstant med öppna armar och med händerna i bältet.  De enda 

variablerna från foto till foto är uniform, utrustning eller attityd. 

Efter att nu vara färdiga med fotona satte vi oss ner i gruppen och 

sammanställde det interaktiva fotokollaget. 

När vi var färdiga med detta så visade vi upp det interaktiva fotokollaget för 

vår handledare. Denne var mycket nöjd och positiv till resultatet. Vi fick då 

klartecken från honom att genomföra vår undersökning bland allmänheten, 

men fick restriktioner om att avgränsa oss till att bara genomföra 

undersökningen på universitetsområdet istället för Umeå centrum och på 

diverse företag och skolor. 

Vi ställde oss utanför universitetsbiblioteket vid Umeå universitetet och 

genomförde undersökningen. Totalt medverkade 90 personer, varav 45 var 

kvinnor och de andra 45 var män. De tillfrågade varierande i ålder, de flesta 

var mellan 20 – 30 år gamla. Deltagandet skedde helt frivilligt, utan 

ekonomisk ersättning för deltagandet. Alla som tillfrågades var anonyma.  
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2  Resultat 
Scenario 1 

Ingångsvärdet de tillfrågade personerna fick i scenario 1 var följande: 

”Du är på stan och vill ställa en fråga till en polis. Vilken polis vill du bli 

bemöt av?”  

Slående för detta scenario är att en lika stor del män som kvinnor valt att bli 

bemött av en polis med positiv attityd. Av de tillfrågade valde 87 procent att 

bli bemött av polismodellen med en positiv utstrålning. Endast 13 procent 

ville bli bemötta av en bestämd/allvarlig polis.4  

M/04 visar sig vara klart populärare än m/92 i detta scenario. Av de 

tillfrågade männen och kvinnorna valde 73 procent att polismannen på 

fotona skulle bära modell m/04. Även här är det lika många män (73 

procent) som kvinnor (73 procent) som valt att bli bemötta av polismodellen 

på foto nummer 7.5   

Gällande vilket slags hölster de tillfrågade i undersökningen vill att polisen 

de blir bemötta av ska ha, skiljer sig fördelningen åt beroende på kön. Totalt 

sett vill 77 procent av de tillfrågade bli bemötta av en polis utrustad med 

höfthölster. Andelen kvinnor som vill bli bemött av en polis med höfthölster 

är 93 procent medan andelen män som vill bli bemött av en polis utrustad 

med höfthölster är något lägre, 60 procent.6  

I detta scenario valde 20 procent av männen att polisen de bemöts av ska 

vara utrustad med reflexväst. Andelen kvinnor som vill att polisen de möter 

ska vara utrustad med reflexväst är 53 procent. Sammanlagt var det 37 

procent av de tillfrågade som ville bli bemötta av en polis utrustad med 

reflexväst.7  

                                                
4 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 1:4, 1:5 och 1:6 
5 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 1:10, 1:11 och 1:12 
6 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 1:7, 1:8 och 1:9 
7 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 1:13, 1:14 och 1:15 
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Scenariots populäraste foto blev foto nummer 8. På detta foto uppvisar 

polismannen en positiv attityd och är iklädd m/04 med höfthölster. 36 

procent av de tillfrågade männen och kvinnorna valde att bli bemötta av 

polismannen på detta foto.  

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer:  

Kvinna 21 år 
”Första intrycket var viktigast för varför jag valde som jag gjorde. En 

polis ska se trevlig ut men inte vara oseriös. Tycker inte om sura och 

buttra poliser. Iklädd reflexvästen ser polisen mest ut som en 

parkeringsvakt. Tycker att det är bra att vapnet inte syns eftersom 

många är tillräckligt rädda för poliser även utan att de ska skylta med 

vapnet.” 

Kvinna 28 år 
”Jag valde bort en av poliserna på bilderna eftersom han såg så kall ut. 

Med ett leende ser polisen så mycket mer tillmötesgående ut. Men ler 

polisen för mycket ser han nästan hånfull ut, det är inte heller bra. Hade 

det varit kväll och mörkt hade jag nog hellre valt en polis med reflexväst 

på. Hade inte några tankar på vilket slags hölster polisen bar.” 
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Man 21 år 
”På en av poliserna syns vapnet alldeles för mycket (benhölster 

gruppens anm.). Och med reflexvästen syns polisen för mycket. Jag vill 

kunna gå fram till en polis ute på stan utan att alla andra ser att det är 

en snut som jag snackar med. Polisen som jag har valt ser mer vanlig 

ut, men det syns samtidigt att det är en snut. Tycker dock att han är 

klädd mer än vanligt. Vill bli bemött av en trevlig polis och den jag valde 

tycker jag ser trevlig ut. Tänkte inte på vilket hölster polisen bar.” 

Man 27 år 
”Tycker inte att polisen ska ha reflexväst på sig eftersom det gör att jag 

tycker att polisen ser ut att vara upptagen med någonting, vill inte gå 

fram och störa. Reflexvästen för även tankarna till att någonting hemskt 

har inträffat typ trafikolycka eller annan allvarlig händelse. En leende 

polis ser mer avslappnad ut än den allvarlige. Tänkte inte på vilket 

hölster polisen bar.” 

 

Foto nummer 7, en positiv polisman iklädd m/04 med reflexväst och 

höfthölster, valdes av 17 procent av de tillfrågade. Intressant är att det 

endast var kvinnor som röstade fram polismannen på detta foto. 

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer: 

Kvinna 24 år 
”När jag valde denna polis tyckte jag att han nästan log för mycket, men 

jag gillade reflexvästen så jag valde honom ändå. Tycker att det är 

trevligt med en leende polis men det kan bli väl oseriöst om polisen ler 

för mycket. Kan inte säga att jag grundade mina val på vilken slags 

uniform polisen bar eller vilket hölster han hade eftersom jag inte la 

något fokus på de detaljerna.” 

Kvinna 51 år 
”Jag anser att tydligheten är viktig. Det är bra att man ser att det är en 

polis och inte en ordningsvakt som man har att göra med. Gällande 

benhölstret tycker jag att vi fortfarande lever i ett lugnt samhälle där inte 

benhölstret är nödvändigt eftersom det kan leda till att trappa upp 

våldet. Tänkte inte på någon övrig skillnad mellan de olika uniformerna." 
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Resultat övriga foton i scenario 1: 

Foto nummer 4 valdes av 10 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 2, 3, 6 och 15 valdes av 7 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 5, 9 och 14 valdes av 3 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 1, 10,11, 12, 13 och 16 valdes av 0 procent av de tillfrågade. 

Scenario 2  

Ingångsvärdet de tillfrågade personerna fick i scenario 2 var följande: 

”Du har blivit utsatt för ett inbrott i din bostad, vilken polis vill du bli bemött 

av/kommer hem till dig?” 

I detta scenario valde 53 procent av de tillfrågade personerna att klicka på 

den positiva polisen. 47 procent av de tillfrågade valde att klicka på den 

bestämda/allvarliga polisen. Könsfördelningen i detta val skiljer sig åt på så 

vis att andelen män som vill bli bemötta av en positiv polis är 67 procent 

medan andelen kvinnor som vill bemötas av en positiv polis är 40 procent. 

Kvinnorna vill alltså i högre grad än männen bli bemötta av en 

bestämd/allvarlig polis utifrån de givna förutsättningarna i detta scenario.8  

Även i detta scenario valde majoriteten av de tillfrågade personerna en polis 

utrustad med den nya uniformen m/04. Andelen tillfrågade totalt sett som 

röstade på m/04 i detta scenario var 83 procent. Bland männen röstade 93 

procent på polisen utrustad med m/04 medan andelen kvinnor som röstade 

på m/04 stannade på 73 procent.9  

Bland de tillfrågade personerna i undersökningen ville 87 procent bli 

bemötta av en polis utrustad med höfthölster. Det råder ingen skillnad i 

procentfördelningen mellan män och kvinnor i detta val.10  

                                                
8 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 2:4, 2:5 och 2:6 
9 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 2:10, 2:11 och 2:12 
10 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 2:7, 2:8 och 2:9 
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10 procent av de tillfrågade vill utifrån de givna förutsättningarna att polisen 

de möter skall vara utrustad med reflexväst. I detta val har männen helt valt 

bort polisen som är utrustad med reflexväst medan 20 procent av kvinnorna 

anser att polisen de blir bemötta av skall vara utrustad med reflexväst.11  

Senario 2
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Fotonummer och procent

Kvinnor och män
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Foto nr. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13

 

Populäraste fotot i detta scenario var foto nummer 8. På detta foto uppvisar 

polismannen en positiv attityd och är iklädd den nya uniformen m/04 med 

höfthölster. 48 procent av de tillfrågade personerna valde utifrån de givna 

förutsättningarna polismannen på detta foto.   

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer: 

Kvinna 21 år 
”Jag vill bli bra bemött av polisen. Med tanke på polisens maktposition 

är bemötandet oerhört viktigt. Reflexvästen är så jävla ful. Vill inte bli 

bemött av några flirtiga poliser, med tanke på det inträffade är det inte 

passande med flirtiga poliser. Tänkte inte på om polisen hade ben- eller 

höfthölster.” 

                                                
11 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 2:13, 2:14 och 2:15 
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Kvinna 28 år 
”Jag valde den glade polisen, men han fick samtidigt inte le för mycket, 

så blir man lite misstänksam. Det såg inte bra ut med reflexvästen! 

Tänkte inte det minsta på om polisen hade ben- eller höfthölster.” 

Man 26 år 
”Att polisen ska vara positiv ser jag som en självklarhet. Däremot är det 

hugget som stucket med uniformen. Jag kan tycka att det är bra med 

reflexer av säkerhetsskäl. Reflexvästen passar inte vid ett inbrott. Vilket 

slags hölster polisen ska ha spelar heller inte någon roll. Jag tycker inte 

att det ser mer skräckinjagande ut med benhölster.” 

Man 53 år 
”Jag påverkades mest av hur polisen såg ut, hur han stod och vilken 

kroppshållning han hade. Den gamla uniformen såg mest ut som en 

uppumpad täckjacka. Med reflexvästen blir det liksom för mycket. 

Tänkte aldrig på om polisen hade ben- eller höfthölster.” 

Polismannen på foto nummer 16 valdes av 23 procent av de tillfrågade 

personerna i undersökningen. På detta foto uppvisar polismannen en 

bestämd/allvarlig attityd och är utrustad med den nya uniformen m/04 med 

höfthölster. 

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer: 

Man 25 år 
”Leende polisen är inte passande eftersom han inte känns äkta. Jag 

föredrar mer neutrala drag hos en polis. I hemmiljö känns det mest 

skrikigt med reflexvästen. Den nya uniformen med reflexer ser 

snyggare ut, därför valde jag den. På en bild såg jag tydligt att polisen 

var beväpnad, det kändes inte tryggt, därför valde jag bort den.” 

Kvinna 23 år 
”Jag tittade mest på hur polisen såg ut. Vill inte bli bemött av en för glad 

polis när man nyss har haft inbrott i hemmet. Uniformen kändes 

förtroendeingivande ut. Jag ville inte att polisen skulle ha en pistol 

(benhölster gruppens anm.), det känns så hotfullt. Med reflexvästen 
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kändes det som om det inträffat en allvarlig trafikolycka, därför valde jag 

bort den.” 

 

Resultat övriga foton: 

Foto nummer 12 och 15 valdes av 7 procent av de tillfrågade 

Foto nummer 2, 6, 10, 11 och 14 valdes av 3 procent av det tillfrågade. 

Foto nummer 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 13 valdes av 0 procent av de tillfrågade. 

 

Scenario 3 

Ingångsvärdet de tillfrågade personerna fick i scenario 3 var följande: 

”Du är på krogen/restaurang när en stökig person kommer fram till dig och 

börjar mucka gräl och bråka med dig. Tumult uppstår och polis kommer dit. 

Vilken polis vill du bli bemött av?” 

I detta scenario valde 53 procent av männen att bli bemötta av en polis med 

en positiv attityd, medan 60 procent av kvinnorna ville att den 

bestämda/allvarliga polisen skulle bemöta dem. I likhet med scenario två 

ville kvinnorna även här (i scenario tre) i högre grad än männen bli bemötta 

av en bestämd/allvarlig polis. Sammanlagt ville 53 procent av de tillfrågade 

männen och kvinnorna att den bestämda/allvarliga polisen skulle bemöta 

dem i den bråkiga situationen.12 

Den nya uniformen m/04 fick även i scenario tre flest röster. Totalt ville 77 

procent av de tillfrågade personerna bli bemötta av en polis iklädd m/04. 

Bland männen var andelen som ville bli bemötta av en polis iklädd m/04 lite 

                                                
12 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 3:4, 3:5 och 3:6 
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lägre, 73 procent, medan kvinnorna i något högre grad vill bli bemötta av en 

polis iklädd m/04, 80 procent.13 

I valet mellan benhölster och höfthölster har 80 procent av männen valt att 

bli bemötta av en polis utrustad med höfthölster. Av de tillfrågade kvinnorna 

valde 67 procent att bli bemötta av en polis utrustad med höfthölster. Totalt 

ville 73 procent av de tillfrågade personerna att polisen de mötte skulle vara 

utrustad med höfthölster.14 

I valet huruvida polisen skall bära reflexväst eller vara utan klickade 73 

procent av männen på fotot med en polisman utan reflexväst. Motsvarande 

siffra bland kvinnorna var 65 procent. Totalt sett klickade 69 procent av de 

tillfrågade personerna på fotot med en polisman utan reflexväst i detta 

scenario.15 

Senario 3

14

7%

12

13%

8

7%

7

10%

6

13%

5

7%

16

23%

15

10%

4

10%

kvinnor och män

Fig. nr. 3:3

Fotonummer och procent Ej repressenterade (0%)

Foto nr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13

 

Polisen på foto nummer 16 blev i scenario 3 den populäraste polismannen, 

23 procent av de tillfrågade männen och kvinnorna valde foto nummer 16. 

                                                
13 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 3:10, 3:11 och 3:12 
14 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 3:7, 3:8 och 3:9 
15 Se bilaga 5 – Sammanställning av undersökningen, fig. nr 3:13, 3:14 och 3:15 
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Polismannen är på detta foto en polis med bestämd/allvarlig attityd utrustad 

med den nya uniformen m/04 med höfthölster   

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer: 

Kvinna 20 år 
”Jag vill att polisen ska vara en sådan som får en att känna sig trygg. 

Tycker att det såg obekvämt ut med den gamla uniformen och valde 

därför bort den. Ansiktsuttrycket spelade en stor roll i mina val. Valde 

bort reflexvästen eftersom det såg för mycket ut med en stor gul väst, 

jag tycker att den väcker för stor uppståndelse. Hölstren tänkte jag inte 

så mycket på, möjligtvis att det då skulle vara riskabelt att ha pistolen 

på sitt ben.” 

Kvinna 58 år 
”Jag tycker att polisen jag valde ser förtroendeingivande ut. Jag valde 

bort de poliser som såg flinande ut eftersom det då ser ut som om 

polisen tycker att det är en löjlig situation som han har blivit kallad till. 

Med reflexvästen ser polisen ut som en trafikpolis och inte som en polis 

som ska åka på ett krogbråk. Jag tycker att det ser otäckt ut med 

pistolen på benet (benhölster gruppens anm.), någon kan komma åt 

och ta pistolen.” 

Man 21 år 
”Den glada polisen ser ”lallig” ut, inte passande vid bråk. Jag tycker att 

det ser mindre hotfullt ut om pistolen är i höfthölstret och valde därför 

denna bild. Ser bra ut med den nya uniformen eftersom det ger ett 

intryck av att polisen är medveten om sin egen säkerhet och därför 

också borde kunna se efter andras säkerhet. Den gula reflexvästen gör 

att polisen ser ut som en trafikpolis, känns inte passande.” 

Man 27 år 
”Det ser alldeles för provokativt ut med den gula reflexvästen. Med den 

på ser polisen ut som en stor stopskylt. Tycker inte att den tillför 

någonting i situationen. Jag anser att en polis som kan reda ut en 

sådan här situation utan att ha pistol (benhölster gruppens anm.) är en 

polis som bevisar att han kan jobba med människor. Med en synlig 

pistol kan det hela lätt gå fel. Jag valde den allvarliga polisen, tycker att 
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det första intrycket är viktigt för att lugna ner stämningen. Sedan får 

polisen gärna vara glad och positiv under ett senare skede.” 

 

På delad andra plats valdes foto nr 6 och nr 12 med vardera 13 procent av 

både männen och kvinnorna. På foto nummer 6 har polismannen en positiv 

attityd och är utrustad med den nya uniformen m/04 med benhölster. På foto 

nummer 12 har polismannen en bestämd/allvarlig attityd och är utrustad 

med den gamla uniformen m/92 med höfthölster. 

På frågan om de tillfrågade personerna kunde kommentera varför de valde 

polismannen på det foto de valde svarade ett par personer:  

Foto nummer 6: 

Kvinna 23 år 
”Jag tycker att det ser mer tillmötesgående ut med en leende polis. Jag 

tog polisen som hade pistol (benhölster gruppens anm.) eftersom det 

såg ut att inge mer respekt. Med reflexvästen såg polisen för mycket ut 

som en ordningsvakt eller trafikpolis.” 

Man 23 år 
”Jag fokuserade mest på hur polisen såg ut i ansiktet, om han var 

positiv eller inte. Tittade även mycket på polisens kroppshållning. 

Tycker att det kändes bättre och mer diskret utan reflexvästen. Tycker 

också att man känner sig säkrare när man ser vapnet (benhölster 

gruppens anm.). Det gör att polisen skapar mer respekt. Tittade som 

sagt bara på kroppshållningen när jag gjorde mina val, såg inte någon 

större skillnad mellan uniformerna.” 

Foto nummer 12 

Kvinna 25 år 
”Jag tycker att den kortare jackan (gamla uniformen gruppens anm.) ser 

mer respektingivande ut. Den längre jackan med reflexer ser så 

vardaglig ut. Den leende polisen såg för snäll ut. Har polisen reflexväst 

på sig ser han ut som en trafikpolis. Tycker inte om benhölstret, det ser 

så ”gangster” ut, dessutom ser det ut som om vem som helst kan 

komma och plocka pistolen.” 
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Man 26 år 
”Jag vill bli bemött av en seriös polis. Därför tycker jag att det är bra om 

pistolen och batongen syns (benhölster gruppens anm.). Tycker att 

uniformen ser bättre ut utan reflexer, uniformen med reflexer ser ut att 

komma från vägverket. Likaså ser även reflexvästen ut som vägverkets 

västar.” 

Resultat övriga foton: 

Foto nummer 4, 7 och 15 valdes av 10 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 5, 8 och 14 valdes av 7 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 1, 2, 3, 9, 10, 11 och 13 valdes av 0 procent av de tillfrågade. 

 

 

Totalt resultat samtliga scenarion 

Totalt alla scenarion, kvinnor och män
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Foto nr. 1     Positiv, m/92, reflexväst, benhölster
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Fig. nr. 4:1
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När vi lägger samman resultatet från samtliga tre scenarion blir den i 

särklass populäraste polismannen som de tillfrågade vill bli bemötta av den 

som poserar på foto nummer 8. Totalt valde 30 procent av de tillfrågade 

personerna att bli bemött av denne polis. Polismannen på foto nummer 8 

har en positiv attityd och är utrustad med den nya uniformen m/04 med 

höfthölster.  

På andra plats bland den populäraste polismannen som de tillfrågade 

personerna vill bli bemötta av är polismannen på foto nummer 16. Totalt 

valde 16 procent av de tillfrågade personerna att bli bemötta av denne polis. 

Polismannen på foto nummer 16 har en bestämd/allvarlig attityd och är 

utrustad med den nya uniformen m/04 med höfthölster. 

Resultat övriga foton: 

Foto nummer 7 valdes av 9 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 6 och 15 valdes av 8 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 4 och 12 valdes av 7 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 14 valdes av 4 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 2 och 5 valdes av 3 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 3 valdes av 2 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 9, 10 och 11 valdes av 1 procent av de tillfrågade. 

Foto nummer 1 och 13 valdes av 0 procent av de tillfrågade. 

2.1 Kritisk granskning av resultatet 

När man tolkar resultaten som vi genom vår undersökning fått fram bör man 

vara medveten om flertalet felkällor. De foton som de tillfrågade personerna 

har fått ta del av har visat sig skilja i väsentlig mån ifrån varandra ifråga om 

fler variabler än bara uniform, utrustning och positiv eller bestämd/allvarlig 

attityd. Detta har sin grund i att vi på grund av tidsbrist och kostnad beslöt 
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oss för att ta fotona på polismodellen i undersökningen själva. Därför skiljer 

sig ljusförhållandena från foto till foto. Vidare står polismodellen inte exakt 

på samma vis på varje foto. Ytterligare felmarginal är att polismodellen på 

några av fotona ler med öppen mun medan leendet sker med stängd mun 

på andra foton.  

När vi gått igenom kommentarerna till vår undersökning har vi noterat att 

polismodellen på vissa foton ser överlägsen ut. Detta kommer sig i att 

polismodellen på dessa foton håller ansiktet och näsan högre upp än på 

andra foton. Kroppshållningen är i övrigt varierande från foto till foto, något 

som också kommenteras i vår undersökning. Vidare ser polismodellen på 

några foton mer ihopsjunken ut än på andra foton. Även sättet polismodellen 

håller sina händer varierar mellan olika foton. Många av de tillfrågade 

personerna i vår undersökning var övertygade om att polismannen utrustad 

med höfthölster saknade vapen eftersom det på grund av fotonas 

utformning inte tydligt framgick att även han bar pistol. Detta är en viktig 

faktor att ta fäste vid när man granskar varför så många valde bort 

benhölstret. 

Med tanke på ovan nämnda felfaktorer bör man vara försiktig med att tolka 

resultatet av vår undersökning. 

2.2 Resultatsammanfattning 

Som vi fått se i det totala resultatet på alla scenarion, är det foto nummer 8 

som är den polis vilken tilltalat flest personer. Foto nummer 8 visar en polis 

med en positiv attityd som bär den nya uniformen m/04 med höfthölster. Det 

skulle kunna tolkas som att denna polis allmänhetens uppfattning av ideal 

polisen. 

Det var väldigt få personer som under alla scenarion har valt polisens gula 

reflexväst. I scenario 1 var det enbart 37 procent av de tillfrågade som valde 

att gå fram till en polis som bar den gula reflexvästen. I scenario 2 var det 

allra minst av de tillfrågade som valde en synlig polis med reflexväst. Endast 

10 procent av de tillfrågade valde en polisman med reflexväst. I scenario 3 
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tyckte enbart 31 procent att det var lämpligt eller nödvändigt att polisen bar 

en gul reflexväst. 

Den nya uniformen m/04 har överlag fått positiv kritik i undersökningen. 73 

procent av de tillfrågade valde utifrån de givna förutsättningarna i scenario 1 

en polis iklädd den nya uniformen m/04. I scenario 2 valde 83 procent en 

polis med den nya uniformen m/04 och i scenario 3 valde 77 procent av de 

tillfrågade personerna en polis med den nya uniformen m/04. 

Av de tillfrågade personerna som medverkade i undersökningen var det få 

som valde att bli bemött av polisen med benhölster. I scenario 1 var det 23 

procent som valde benhölster. På frågan om vilken polis som de tillfrågade 

skulle vilja komma hem till dem efter inbrott, scenario 2, var det endast 13 

procent som valde en polis med benhölster. I scenario 3 valde 27 procent av 

de tillfrågade personerna en polis med benhölster.  

3  Diskussion 
Vi i gruppen har under arbetet funderat på vad resultatet visar och om det 

verkligen speglar vad de tillfrågade personerna tänkte när de klickade sig 

fram till den polisman de ville bli bemött av. Vi fick i de flesta fall en 

förklaring varför de valde ett specifikt foto och upptäckte här något 

intressant. Många har inte ens studerat uniformen, trots att personerna fick 

en ingående presentation om att undersökningen var en studie om 

uniformen. Vi ser en dominerande indikation att de flesta lägger fokus på 

polismodellens ansikte, hållning och utstrålning istället för på vilken uniform 

polisen bär.  

”Jag fokuserade mest på hur polisen såg ut i ansiktet, om han var positiv 

eller inte. Tittade även mycket på polisens kroppshållning" 16  

Exempelvis kan nämnas att de tillfrågade personerna i regel inte valde polis 

efter vad polisen hade för hölster. Som det sägs i kommentarerna verkar 

                                                
16 Se bilaga 2 – sid 15, man 23 år kommenterar varför han valt polismannen på foto nr 6 i scenario 3. 
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folk titta mer på polisens ansikte, hållning och utstrålning än man tittar på 

vilken slags uniform och utrustning polisen har.  

På fotona ser man också hur polisen som bär höfthölster ”täcker över” 

vapnet och bältet med armarna när det sitter i höfthölstret, vilket har bidragit 

till att de medverkande personerna i undersökningen uppfattat det som att 

polisen ej bär tjänstevapen. Detta har i scenario 2 kommenterats med:  

”Jag valde bort polisen som hade pistol (benhölster vår anm.) eftersom den 

inte är nödvändig att ha med vid ett inbrott.” 17.  

Flertalet tillfrågade personer verkar därför medvetet valt bort de foton där 

pistolen syns mer tydligt. Det är ett faktum att när polisen bär benhölster blir 

vapnet påtagligt synligare. Många tillfrågade personer har alltså medvetet 

valt bort polisen som de sett bära en pistol mot, vad de trott, en obeväpnad 

polis. Vi i gruppen har inte klart och tydligt berättat att även denne polis bär 

ett vapen under armen i sitt höfthölster innan den tillfrågade påbörjat 

undersökningen. När vi sedan berättat att även denne polis bär vapen, fast 

man ser det inte lika tydligt under armen, har det kommit kommentarer som: 

 ”Jag tittade mest på hur polisen såg ut. Vill inte bli bemött av en för glad 

polis när man nyss har haft inbrott i hemmet. Uniformen kändes 

förtroendeingivande ut. Jag ville inte att polisen skulle ha en pistol 

(benhölster gruppens anm.), det känns så hotfullt”. 18  

Man kan undra varför det är på detta sätt? Uniformen visar tydligt att 

polismannen representerar polisen, men utifrån kommentarerna från 

undersökningen tror vi att när man söker kontakt med polisen vill man träffa 

rätt människa. Det är ju människan som allmänheten vill får kontakt hos och 

inte uniformen, och därmed har vi kanske en förklaring. ”I första bilden såg 

den ena polisen för allvarlig ut, jag vill bli bemött utav en trevlig människa" 19  

Detta ser ut att stämma på både kvinnor och män, där kommentarer i stor 

                                                
17 Se bilaga 2 – sid 9, kvinna 26 år kommenterar varför hon valt polismannen på foto nr 16 i scenario 2. 
18 Se bilaga 2 – sid 9, kvinna 23 år kommenterar varför hon valt polismannen på foto nr 16 i scenario 2. 
19 Se bilaga 2 – sid 8, kvinna 23 år kommenterar varför hon valt polismannen på foto nr 8 i scenario 2. 
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utsträckning tyder på att deras val grundade sig i hur polismannen på fotot 

ser ut att vara som person, seriös, trevlig och trygg m.m.  

Den skillnad som man ser i statistiken mellan olika scenarion talar sitt tydliga 

språk. Man tänker på olika detaljer beroende på vilken situation man 

befinner sig i och därmed vilken polisman man vill bli bemött av. 

Kommentarerna speglar även här en markant fokusering på utstrålningen, 

istället för på uniform och utrustning.  

Om nu många av de tillfrågade i liten utsträckning tittade på uniformen, 

torde detta innebära att vår statistik blir något missvisande. Vi tror därmed 

att kommentarerna är mest vägledande och därmed bör större vikt läggas 

vid dem. 

Varför valde de tillfrågade som de gjorde? 

Det vi tycker är extra intressant är att vi på förhand förväntade oss att 

allmänheten i många fall skulle välja annorlunda än de gjorde. Under 

förarbetet så resonerade vi bl.a. om huruvida en polisman iklädd reflexväst 

skulle bli överrepresenterad i resultatet under scenario ett, men när 

undersökningen var gjord pekade resultatet snarare åt andra hållet. Detta 

förvånade oss mycket och ett stort intresse väcktes angående hur detta 

kunde komma sig. Kommentarerna visar att reflexvästen för tankarna till 

större händelser så som trafikolyckor och demonstrationer eller kravaller. 

Många ser därmed ingen koppling till att polis på stan, polis vid ett inbrott 

eller polis på krogen bör bära reflexväst. 

Vi i gruppen förde även ett resonemang där vi trodde den ”extra” leende 

polisen skulle vara överrepresenterad, men även här slog resultatet oss 

med förvåning. Kommentarerna visar på att den allt för leende polisen ger 

ett intryck av falskhet vilket gör att han känns oseriös. ”Jag valde bort en av 

poliserna på bilderna eftersom han såg så kall ut. Med ett leende ser polisen 
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så mycket mer tillmötesgående ut. Men ler polisen för mycket ser han 

nästan hånfull ut, det är inte heller bra.” 20  

Hur ser det då ut med den nya uniformen m/04 och den gamla uniformen 

m/92? Varför valde de tillfrågade personerna som de gjorde? Många hade 

svårigheter att se skillnad mellan dessa två, trots att den nya uniformen 

m/04 hade reflexer och inte den gamla m/92. De flesta tyckte att den nya 

uniformen med reflexer var bra. ”Ögat fastnar lättare för den nya uniformen 

med reflexer” 21 Andra tyckte att den gamla uniformen förde tankarna till en 

”bombar-jacka”, vilket var något negativt. ”Gillar inte den gamla uniformen 

eftersom den gör att polisen ser ut som en piketpolis med bombarjacka.” 22 

Som kuriosa kan nämnas att vi i gruppen under undersökningens 

genomförande lade märke till hur få personer det var som kände igen 

polismodellen, David Ivansson, civilklädd. Sammanlagt bland alla 90 

tillfrågade personer var det endast 4 – 5 personer som såg att polisen på 

fotona var en av oss i gruppen som genomförde undersökningen. Detta trots 

att David Ivansson stod där och pratade och diskuterade med de tillfrågade 

personerna om undersökningen. Bland de få personer som gruppen frågade 

om de skulle känna igen polisen utan uniform (civilt) var det få som sa att de 

skulle göra det. En tjej kommenterade:  

”Hoppas man får träffa den här polisen en dag.” 23  

3.1 Slutsatser och förslag 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att många av de tillfrågade 

uppskattar den nya uniformen modell m/04 och dess utformning. Vad de 

tillfrågade uppskattar med m/04 är bland annat reflexerna som sitter på 

jackan. Många av de tillfrågade anser att den verkar bra eftersom den är 

både synlig och har ett pålitligt utseende. I denna studie av den nya 

uniformen m/04 visar det sig att den är både funktionell och accepterad 

                                                
20 Se bilaga 2 – sid 9, kvinna 28 år kommenterar varför hon valde polismannen på foto nr 8 i scenario 1. 
21 Se bilaga 2 – sid 8, kvinna 25 år kommenterar varför hon valde polismannen på foto nr 8 i scenario 2. 
22 Se bilaga 2 – sid 9, kvinna 35 år kommenterar varför hon valde polismannen på foto nr 15 i scenario 2. 
23 Se bilaga 2 – sid 8, kvinna 21 år kommenterar varför hon valde polismannen på foto nr 8 i scenario 2. 
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bland allmänheten. I alla fall gällande det hänseende att reflexerna fyller sin 

funktion då en polisman oftast exponeras för trafikfarliga situationer vid till 

exempel en trafikolycka. I de färre fall i en polismans vardag då han/hon 

måste vara ”osynliga”, finns det armmuddar och tyg att täcka över reflexerna 

på jackan. Det kan dock påpekas att många inte såg någon direkt skillnad i 

uniformerna, m/92 kontra m/04, utan berättar att de tittade mest på polisens 

ansikte och kroppshållning. ”Tänkte inte så mycket på om uniformerna 

skilde sig åt eller om vilket slags hölster polisen bar.” 24 

På samma sätt valde personer oftast beträffande en polis utrustad med 

höfthölster eller benhölster. De tillfrågade personerna gick helt enkelt mest 

på ansikte, kroppshållning och personlig utstrålning än vad man tittade på 

om polisen bar ben- eller höfthölster. De som dessutom medvetet valde bort 

benhölstret gjorde detta för att de ansåg att polisen inte behöver vara 

beväpnad när de till exempel åker hem till en målsägande som blivit utsatt 

för ett inbrott eller för att de tyckte det kunde ”trappa upp våldet” i vissa 

situationer.  

Enligt polisens allmänna föreskrifter skall en polisman under tjänstgöring 

bära det skjutvapen som han eller hon har tilldelats.25 Alltså är det ett faktum 

att en polis är skyldig enligt tjänsteföreskrifter att vara beväpnad under yttre 

tjänstgöring. Bara för att en patrull åker hem till en målsägande för att ta upp 

en anmälan om inbrott samt säkra eventuella spår, kan man aldrig veta om 

nästa jobb patrullen skickas till är en galen man med knivar som står och 

hotar folk på akuten. Att polisen skulle åka in och ut till stationen och hämta 

eller lämna pistolen vore därför helt absurt. 

Benhölstret har i vår studie visat sig att i vissa sammanhang vara ett 

störande moment. Personer har till exempel sagt att med tanke på 

risktagandet så är det inte så bra att ha vapnet så synligt, ”Tycker inte heller 

                                                
24 Se bilaga 2 – sid 4, kvinna 22 år kommenterar varför hon valde polismannen på foto nr 7 i scenario 1. 
25 Se FAP 104-2, RPSFS 2001:1 om polisens skjutvapen m.m. 
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att polisen ska ha vapnet synligt (benhölster gruppens anm.) med tanke till 

risktagandet, någon kan ju få för sig att ta det ifrån polisen.” 26  

Frågan om polisen skall vara utrustad med benhölster eller höfthölster är 

även en arbetsmiljöfråga. Om en polis tycker att det är för mycket vikt på 

höfterna, med tanke på att man skall bära med sig radio, pistol, minst ett 

extra magasin, handbojor, pepparspray, ficklampa, batong m.m.27 och får 

problem med ryggen och höfterna, är det upp till arbetsgivaren att ta hänsyn 

till polismans önskemål för att skapa en behagligare arbetsmiljö. Med 

benhölster får man ner pistol och batong på låret och minskar på så vis 

belastningen på höften och ryggen från bältet. Detta upplevs av många som 

både behagligare, bättre och mer ergonomiskt. Man skall dock inte bortse 

ifrån de negativa aspekterna som finns med benhölstret kontra höfthölstret. 

Som till exempel kan nämnas att om poliser hamnar i en brottningsfight med 

någon är det lättare att komma åt spärren som låser fast pistolen i hölstret, 

och att man på så sätt kan tappa vapnet lättare. Samt att det i vissas ögon 

kan sticka lite extra eftersom det är så synligt och exponerat. 

Vi i gruppen anser dock inte att benhölster skall plockas bort ifrån den 

ordinarie polisverksamheten (näpo, utryckning). Utan att det är upp till den 

enskilde polismannen själv att avgöra med tanke på ergonomiska fördelar, 

för- och nackdelar med bärandet, samt hur det kan upplevas av 

allmänheten. 

Implikationer för vidare forskning 

Vi har i vår undersökning fått tillgång till mer material än vi någonsin kunde 

tänka oss. Då vi haft relativt lite tid samt varit tvungna att begränsa oss i vårt 

arbete torde materialet därför tåla vidare analyser och forskning. 

                                                
26 Se bilaga 2 – sid 5, kvinna 24 år kommenterar varför hon valt polismannen på foto nr 8 i scenario 1. 
27 Se FAP 798-1, Rikspolisstyrelsens uniformsföreskrifter för polisen. 
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Bilaga nr 1 

Intervju med kommissarie Christer Olsson vid rikspolisstyrelsen 

1. Hur gick ni till väga när ni tog fram den nya uniformen m/04 yttre bruk? 

Christer Olsson fick uppdrag att revidera uniformen tillsammans 

beklädnadstekniker på RPS. Till hjälp hade de två referensgrupper. Dels 

grupp 1 som kallade sig för uniformsgruppen. De bestod av poliser i huvudsak 

på gräsrotsnivå och facket (polisförbundet seko scf m.fl.) I grupp 2 fanns 

myndighetsföreträdare d.v.s. poliser på högre nivå. Även i denna grupp deltog 

olika fackförbund. 

Den gamla uniformen ”M/92 insats” användes som utgångspunkt för att 

utveckla den nya uniformen M/04. En stor fråga var angående reflexkonceptet 

d.v.s. om hur jacka och reflexväst skulle användas och om reflexer skulle 

finnas på uniformen. Även reflexjacka och reflexväst ingick i detta koncept. För 

att undersöka detta skickade vi en enkät till polismyndigheterna, för att se vad 

tyckte. Tankar som kom fram var att om det inte var så att reflexerna var 

synliga skulle de användas i mindre utsträckning än vad som önskas. 

2. Har ni på RPS gjort någon utredning beträffande framtagningen utav 
den nya uniformen och hur kan man få tag på den? 

Inget samlat dokument finns att tillgå men under utredningen fördes 

diskussioner, mötesprotokoll flödesprotokoll, och en mängd beslut togs. Vad 

som sagts på möten kan alltså inte läsas i detalj, men dokument finns att läsa. 

3. Intrycket vi fått när vi varit ute på polismyndigheterna i landet är att 

många poliser är kritiska till den nya uniformen bl.a. att det är besvärligt 
att täcka över uniformens reflexer samt att kvaliteten (materialet) inte är 
det bästa? 

När modellen skulle tas i bruk blev det en del diskussioner och för att förklara 

bakgrunden, skrev jag promemorian. I säkerhetsanalysen kan man utläsa, att 

vi bedömde att det skulle vara betydligt farligare att inte bära reflexer än att 
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bära dem. Vi har fått kritiska synpunkter gällande reflexerna men även positiva 

kommentarer. 

När det gäller kvalité så gjorde vi omfattande tester på någonstans 7-8 tyger. 

Sammantaget tittade vi bl.a. på flamhärdig, slitstyrka, färgbeständighet och 

kom fram till att ett tyg var det bästa ur många hänseenden. Vi såg hellre till 

kvalité än till kostnad. 

Ett problem som funnits är att storlekarna inte stämmer mot storlekstablån, 

vilket beror på att uniformerna sys upp i olika länder så som, Polen, Litauen 

och Kina. Det är då beklädnadsteknikernas uppgift att lösa problemet och de 

har varit över till Kina. 

4. Finns det någon undersökning gjord på allmänheten eller bland 
poliser med anledning utav den nya uniformens utformning? 

Nej, vi frågar aldrig allmänheten angående uniform eller polisbilar. 

Reflexkonceptet var mer en säkerhetsfråga. Ett politiskt inflytande kan 

aktualiseras men så var det inte i detta fall. 

Gällande poliser så kan vi inte prata med alla poliser men i referensorganen 

hade vi fackliga representanter "personalens röst" från olika håll, som tyckte 

till.  

5. Har det gjorts någon undersökning bland allmänheten rörande åsikter 
om uniformens utseende? 

Nej det har vi inte gjort. 

6. Fanns det någon tanke på att uniformen skulle se mindre 

provocerande ut än den gamla med tanke på färg och utformning? 

Nej. Det man tänkte på var säkerhetsaspekten. Att det är en annan nyans 

stämmer, men att det skulle vara mindre provocerande var inget vi tänkte på 

under uttagningen. 

7. Vad anser RPS om bärande av benhölster kontra höfthölster? 
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Inga föreskrifter finns angående bärande av benhölster, men vi på RPS får ta 

ställning i frågan. Det togs först fram till specialenheter så som mc-förare, 

piketen. Dessa enheter brukar fungera som en förebild för andra poliser. När 

det gäller utrustning för viss personal är det inte meningen att alla ska ha det, 

det är ju viss kostnad att ta fram specialutrustning, kanske inte just hölster. 

Jag har inte hört någonting om att det skulle dras in på något sätt. Jag tror inte 

det kommer att försvinna helt i alla fall, men det skulle kunna komma att 

regleras. 

Någonstans måste man sätta gränser, liksom i alla frågor. Jag kan förstå att 

det blir tungt med bältet hängandes på höften med allt som vi har idag, istället 

för på benet, men här måste man också avväga om det ser mer ”combat” ut. 

Tanken är inte att vi ska konkurrera med militären (fullt stridsklara), men vi 

skall såklart ha bra grejer som är funktionsdugliga i tjänsten. 

Jag var själv förespråkare för föregångaren till dagens uniform(m/92), det var 

tal om att man inte skulle få ha denna jacka, men då förespråkade jag för att 

man skulle få bära den pga. funktionaliteten m.m. Det måste finnas en 

balansgång mellan funktionalitet och utseende.  

Jag personligen tycker att polisens attityd är viktigare än klädseln i sig för det 

allmänna intrycket, du kan komma klädd i värsta parad uniformen och bete dig 

dåligt, eller komma i det här benhölstret och ha ett öppet sätt att vara. Det är 

den enskilde polismannens eget uppträdande som spelar mest roll. 
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Bilaga nr 2 
 

Kommentarer till scenario 1 
 
Kvinnor: 
 
Foto nr 2 
 
Kvinna 24 år 
Jag tycker att polisen ser ful ut med reflexväst. Tycker inte att det spelar någon roll 
var pistolen satt på polisen (ben- eller höfthölster gruppens anm.). Tänkte inte heller 
vidare mycket att uniformerna skilde sig åt. 
 
Foto nr 3 
 
Kvinna 21 år 
Jag såg inte vapnet (höfthölster gruppens anm.) vilket jag tycker är bra. Jag tog den 
polis som log eftersom jag tycker att det första intryckt är så viktigt. Ser mer 
avdramatiserat ut med reflexväst tycker jag. De bilder där jag såg ett vapen 
(benhölster gruppens anm.) tycker jag såg avskräckande ut. 
 
Foto nr 4 
 
Kvinna 22 år 
Jag tycker att uniformen utan reflexer såg trevligare ut. När jag gjorde mina val gick 
jag mest på känsla. Hade inte någon tanke på vilket slags hölster polisen hade. 
 
Kvinna 23 år 
Tittade mest på hur polisen såg ut i ansiktet. Jag tycker att den här polisen ser 
förtroendeingivande ut. Det utstrålar alldeles för mycket polis om reflexvästen vilket 
gör att jag känner mig lite för rädd för att gå fram till polisen för att ställa min fråga. 
Vilket slags hölster polisen bar tänkte jag aldrig på. 
 
Foto nr 7 
 
Kvinna 22 år 
Jag tycker att den här polisen såg mest trevlig ut, lätt att prata med. Han är dessutom 
synlig och glad. Tänkte inte så mycket på om uniformerna skilde sig åt eller om vilket 
slags hölster polisen bar. 
 
Kvinna 22 år 
Jag tycker att reflexvästen är bra eftersom polisen syns så bra. Ser polisen dessutom 
trevlig ut känns det helt okej att gå fram till polisen för att ställa en fråga. Jag såg 
aldrig någon skillnad på polisens uniform eller hölster. 
 
Kvinna 23 år 
När jag valde vilken polis jag vill bli bemött av gjorde jag det med utgångspunkt i hur 
färgen såg ut på uniformen och synligheten. Jag ville ha en glad polis. Kan inte säga 
att jag tänkte något på vapnet eller vilket slags hölster polisen hade. 
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Kvinna 24 år 
När jag valde denna polis tyckte jag att han nästan log för mycket, men jag gillade 
reflexvästen så jag valde honom ändå. Tycker att det är trevligt med en leende polis 
men det kan bli väl oseriöst om polisen ler för mycket. Kan inte säga att jag grundade 
mina val på vilken slags uniform polisen bar eller vilket hölster han hade eftersom jag 
inte la något fokus på de detaljerna. 
 
Kvinna 51 år 
Jag anser att tydligheten är viktig. Det är bra att man ser att det är en polis och inte 
en ordningsvakt som man har att göra med. Gällande benhölstret tycker jag att vi 
fortfarande lever i ett lugnt samhälle där inte benhölstret är nödvändigt eftersom det 
kan leda till att trappa upp våldet. Tänkte inte på någon övrig skillnad mellan de olika 
uniformerna. 
 
Foto nr 8 
 
Kvinna 21 år 
Första intrycket var viktigast för varför jag valde som jag gjorde. En polis ska se 
trevlig ut men inte vara oseriös. Tycker inte om sura och buttra poliser. Iklädd 
reflexvästen ser polisen mest ut som en parkeringsvakt. Tycker att det är bra att 
vapnet inte syns eftersom många är tillräckligt rädda för poliser även utan att de ska 
skylta med vapnet. 
 
Kvinna 24 år 
Jag tycker inte att reflexvästen behövs på polisen. Tycker inte heller att polisen ska 
ha vapnet synligt (benhölster gruppens anm.) med tanke till risktagandet, någon kan 
ju få för sig att ta det ifrån polisen. 
 
Kvinna 28 år 
Jag valde bort en av poliserna på bilderna eftersom han såg så kall ut. Med ett 
leende ser polisen så mycket mer tillmötesgående ut. Men ler polisen för mycket ser 
han nästan hånfull ut, det är inte heller bra. Hade det varit kväll och mörkt hade jag 
nog hellre valt en polis med reflexväst på. Hade inte några tankar på vilket slags 
hölster polisen bar. 
 
Kvinna 28 år 
Tycker att polisen jag valde har det mest pålitliga utseendet. Bra att inte polisens 
vapen syns (höfthölster gruppens anm.).  
 
Foto nr 15 
 
Kvinna 26 år 
En polis ska se respektingivande och seriös ut utan att vara arg. Valde direkt bort 
den som såg oseriös ut. Jag valde en polis med reflexväst eftersom det då är tydligt 
att det är en polis. Hade ingen tanke på vilket hölster polisen bar. 
 
Kvinna 26 år 
Denna polis såg mest seriös ut, den leende polisen såg mer ut som en kompis. Såg 
aldrig någon skillnad på vilket hölster polisen bar.  
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Män: 
 
Foto nr 2 
 
Man 22 år 
Den här polisen ser glad ut och verkar vara lätt att prata med. Det var den viktigaste 
orsaken till mitt val. Tänkte inte på vilket hölster polisen bar. 
 
Foto nr 3 
 
Man 28 år 
Jag såg tydligt ett benhölster på en av poliserna. Tycker att det lyser ”jag har pistol” 
om den polisen och valde därför bort den. Annat som var viktigt var enligt mig att 
synligheten var bra, det ska vara lätt att se att det är en polis. 
 
Foto nr 4 
 
Man 34 år 
Jag tycker att benhölstret gör att polisen ser ut att komma från ”vilda västern”. Jag vill 
bli bemött av en glad, trevlig polis med lite vapen. Tycker att det är bra när man bara 
ska fråga en polis någonting på stan. Tänkte inte så mycket på att uniformerna såg 
olika ut. 
 
Foto nr 5 
 
Man 28 år 
Synligheten är bra på denna bild tycker jag. Det är alltid trevligt att bli bemött av en 
vänlig polis. Jag brydde mig inte någonting om tjänstevapnets synlighet när jag 
gjorde mina val. (ben- eller höfthölster gruppens anm.) 
 
Foto nr 6 
 
Man 24 år 
En polis med reflexväst för tankarna till oroligheter, det ser ut som om någonting har 
hänt. Lade märke till att polisen verka ha någonting fuffens för sig med händerna 
kring bältet, ser lite knepigt ut. 
 
Man 35 år 
Jag vill inte se några självlysande poliser på stan. Valde uniformen med reflexer 
därför att jag tycker att det är bra med lite ljusare detaljer. Tycker att det är trevligt 
med en leende polis, tänkte aldrig på vilket hölster polisen bar. 
 
Foto nr 8 
 
Man 21 år 
På en av poliserna syns vapnet alldeles för mycket (benhölster gruppens anm.). Och 
med reflexvästen syns polisen för mycket. Jag vill kunna gå fram till en polis ute på 
stan utan att alla andra ser att det är en snut som jag snackar med. Polisen som jag 
har valt ser mer vanlig ut, men det syns samtidigt att det är en snut. Tycker dock att 
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han är klädd mer än vanligt. Vill bli bemött av en trevlig polis och den jag valde tycker 
jag ser trevlig ut. Tänkte inte på vilket hölster polisen bar. 
 
Man 22 år 
Polisen log och såg mer tillmötesgående och öppen ut. Samtidig såg han seriös ut. 
Valde bort reflexvästen eftersom jag inte tycker att polisen på stan ska se ut som 
någon trafikpolis. Det ser dessutom slafsigare ut med reflexvästen på. Jag noterade 
aldrig att det var någon skillnad på polisens hölster. 
 
Man 24 år 
Den här polisen ser glad och trevlig ut, han är dessutom rak i ryggen vilket ser bra ut. 
Uniformen utan reflexer ser informell ut, hade den inte haft polismärken hade det 
kunnat var vem som helst som bar kläderna. Tänkte inte på vilket hölster polisen 
hade. 
 
Man 25 år 
Jag gick mest på polisens ansiktsuttryck, den glade ser helt enkelt trevligare ut. Men 
samtidigt tänker jag att ingen polis skulle gå omkring och se så glad ut hela tiden. 
Tänkte inte speciellt mycket på vilket slags hölster polisen bar eller hur uniformerna 
såg ut. 
 
Man 27 år 
Tycker inte att polisen ska ha reflexväst på sig eftersom det gör att jag tycker att 
polisen ser ut att vara upptagen med någonting, vill inte gå fram och störa. 
Reflexvästen för även tankarna till att någonting hemskt har inträffat typ trafikolycka 
eller annan allvarlig händelse. En leende polis ser mer avslappnad ut än den 
allvarlige. Tänkte inte på vilket hölster polisen bar. 
 
Man 30 år 
Jag såg aldrig någon skillnad på vilket hölster polisen bar, det viktigaste för mig var 
att polisen såg ärlig ut och inte se tillgjord ut. 
 
Man 30 år 
Polisen jag har valt ser glad ut utan att för den skull se överdrivet glad ut. Han ser 
helt enkelt trevligast ut. Polisen ser för övrigt bättre ut utan reflexväst. Uniformen 
polisen bär ser proper ut. I mina val tog jag stor hänsyn till vilket minspel och vilken 
kroppshållning polisen hade. Hade ingen tanke på vilket hölster polisen bar. 
 
Foto nr 9 
 
Man 49 år 
Den glade polisen gör att jag blir misstänksam. Känner mig mer trygg med en seriös 
och allvarlig polis. Reflexvästen är bra eftersom den ökar synligheten. Tänkte inte på 
hur vapnet satt på polisen. 
 
Foto nr 14 
 
Man 20 år 
Jag tycker inte att det spelar någon större roll hur polisen ser ut, jag ville bara att 
polisen som jag ska prata med ska ha en mer allvarlig framtoning. 



Rapport nr 404  2007-04-23 

 8 

Kommentarer till scenario 2 
 
Kvinnor: 
 
Foto nr 2 
 
Kvinna 23 år 
Denna polis såg trevligast ut med leendet. Blir på tok för mycket uppmärksamhet 
med reflexvästen. Kroppsspråket och kroppshållningen var det som avgjorde mina 
val. Tänkte inte på vilken uniform polisen bar eller om det var ben- eller höfthölster. 
 
Foto nr 8 
 
Kvinna 21 år 
Jag vill bli bra bemött av polisen. Med tanke på polisens maktposition är bemötandet 
oerhört viktigt. Reflexvästen är så jävla ful. Vill inte bli bemött av några flirtiga poliser, 
med tanke på det inträffade är det inte passande med flirtiga poliser. Tänkte inte på 
om polisen hade ben- eller höfthölster. Hoppas man får träffa den här polisen en dag. 
 
Kvinna 23 år 
I första bilden såg den ena polisen för allvarlig ut, jag vill bli bemött av en trevlig 
människa. Jag valde bort de bilder där polisen såg för flirtig ut eftersom det inte heller 
är bra. Reflexväst passar inte vid inbrott. I övrigt gick jag mest på ansiktsuttryck. 
Tänkte inte på hur uniformen såg ut eller om polisen hade ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 24 är 
Valde denna polis eftersom han ser glad och trevlig ut utan att vara tillgjord. Med 
reflexvästen ser polisen ut som en trafikpolis vilket inte är passande. Tänkte inte på 
huruvida polisen bara ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 25 år 
Jag försökte välja den polis som ser mest avspänd ut. Polisen får inte se för glad ut. 
Det blir liksom för mycket med reflexväst och sådant. Ögat fastnar lättare för den nya 
uniformen med reflexer. Jag tänkte aldrig på om polisen hade ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 28 år 
Jag valde den glade polisen, men han fick samtidigt inte le för mycket, så blir man lite 
misstänksam. Det såg inte bra ut med reflexvästen! Tänkte inte det minsta på om 
polisen hade ben- eller höfthölster. 
 
Foto nr 11 
 
Kvinna 45 år 
Det är viktigt att det syns att det är en polis. Har man råkat ut för ett inbrott mår man 
psykiskt dåligt och jag kan då känna att det är viktigt att polisen skall vara seriös och 
sammanbiten. Därför är det bra att det klart och tydligt står polis på västen. Tänkte 
inte på hur pistolen satt. Ansiktsuttrycket var viktigt för hur jag valde. 
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Foto nr 12 
 
Kvinna 19 år 
Med tanke på det inträffade inbrottet är jag upprörd och vill inte bli bemött av en polis 
som tar för lätt på det som inträffat. Har polisen reflexväst ser det ut som en 
trafikpolis vilket känns lite fel. Jag gillar inte att pistolen sitter så långt ner eftersom 
det då ser ut som om någon kan komma och ta den. Denna uniform utstrålar 
kraftfullhet och pondus. 
 
Kvinna 29 år 
Tittade mest på ljuset och ansiktsuttrycken. Känner mig skeptisk till poliser som 
utstrålar för mycket pondus. Reflexväst är inte passande vid hembesök. Polisens 
hållning är viktig. Tänkte inte på ben- eller höfthölster. 
 
Foto nr 14 
 
Kvinna 28 år 
Polisen får inte se för glad ut, det är inte passande till situationen. Men han får gärna 
vara trevlig. Jag gick mest på ansiktsuttrycket. Tänkte inte på ben- eller höfthölster. 
Polisen med reflexväst ser ut som en trafikpolis. 
 
Foto nr 15 
 
Kvinna 20 år 
Den allvarlige polisen verkar mer seriös. Polisen med bombarjacka ser oseriös ut. Att 
pistolen är så synlig känns obehagligt. Reflexvästar är jag van vid eftersom poliser 
har på sig sådana när de går omkring på stan. 
 
Kvinna 35 år 
Det var tydligheten som fällde avgörandet. Det ska vara lätt att se att det är en polis 
man har att göra med. När jag valde gick jag mycket på kroppsspråket. Gillar inte den 
gamla uniformen eftersom den gör att polisen ser ut som en piketpolis med 
bombarjacka. Den leende polisen ser inte seriös ut, därför valde jag den som såg 
mer bestämd ut. 
 
Foto nr 16 
 
Kvinna 23 år 
Jag tittade mest på hur polisen såg ut. Vill inte bli bemött av en för glad polis när man 
nyss har haft inbrott i hemmet. Uniformen kändes förtroendeingivande ut. Jag ville 
inte att polisen skulle ha en pistol (benhölster gruppens anm.), det känns så hotfullt. 
Med reflexvästen kändes det som om det inträffat en allvarlig trafikolycka, därför 
valde jag bort den. 
 
Kvinna 26 år 
Denne polis såg seriös ut, den andre såg bara suspekt ut. Jag valde bort polisen som 
hade pistol (benhölster vår anm.) eftersom den inte är nödvändig att ha med vid ett 
inbrott. Med västen såg polisen ut som en trafikpolis. Jag valde bort uniformen utan 
reflexer eftersom jag kände igen den nya uniformen med reflexer. 
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Kvinna 69 år 
Vill bli bemött av en allvarlig men ödmjuk polis som förstår vad som inträffat. Blir jag 
”bemött av en leende polis undrar jag vad han flinar åt”. Tänkte inte på huruvida 
polisen bar ben- eller höfthölster. 
 
Män: 
 
Foto nr 6 
 
Man 26 år 
Jag tycker inte att det var så stora variationer på poliserna i denna undersökning, 
men det är klart att jag vill bli bemött av en positiv polis som är hjälpsam och seriös. 
Jag tycker att polisen visar på stor auktoritet med vapen. (benhölster gruppens anm.) 
Det kändes för mycket trafikpolis med reflexvästen. 
 
Foto nr 8 
 
Man 20 år 
Denna polis såg mest tillmötesgående ut. Kändes som en stressad trafikpolis med 
reflexväst. Utrustningen spelar ingen roll så länge som polisen ser hyfsat propert 
klädd ut. 
 
Man 23 år 
Jag valde denna polis eftersom han såg glad ut, men jag valde samtidigt bort de 
poliser som såg överdrivet glada ut eftersom det ger ett oseriöst intryck. Reflexvästen 
för tankarna till en trafikpolis. Jag lade inte märke till vilket slags hölster polisen bar. 
 
Man 23 år 
Jag valde polisen som gav mest professionellt utryck. De andra gav bara ett oseriöst 
intryck. Jag tänkte aldrig på om polisen bar ben- eller höfthölster. 
 
Man 24 år 
Med reflexvästen ser polisen ut som en tjock livräddningsboj, därför valde jag bort 
den. Jag gick i övrigt mest på första intrycket och då koncentrerade jag mig främst på 
ansiktsuttrycket. Tänkte aldrig på ben- eller höfthölster. 
 
Man 26 år 
Att polisen ska vara positiv ser jag som en självklarhet. Däremot är det hugget som 
stucket med uniformen. Jag kan tycka att det är bra med reflexer av säkerhetsskäl. 
Reflexvästen passar inte vid ett inbrott. Vilket slags hölster polisen ska ha spelar 
heller inte någon roll. Jag tycker inte att det ser mer skräckinjagande ut med 
benhölster. 
 
Man 33 år 
Polisen får inte le för mycket. Bemötandet skall vara vänligt men seriöst. Jag tänkte 
inte på ben- eller höfthölster. Det ser däremot ut att bli för mycket med reflexvästen. 
 
Man 52 år 
Denna polis ser mest civil ut, det var därför jag valde den. Det behövs inte någon 
reflexväst när polisen kommer hem till folk. Jag vill bli bemött av en positiv polis. I 
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mina val tog jag hänsyn till ansiktsuttrycket och klädseln hos polisen. Tycker inte att 
det är nödvändigt att polisen har med sig sin pistol. (benhölster gruppens anm.) 
 
Man 53 år 
Jag påverkades mest av hur polisen såg ut, hur han stod och vilken kroppshållning 
han hade. Den gamla uniformen såg mest ut som en uppumpad täckjacka. Med 
reflexvästen blir det liksom för mycket. Tänkte aldrig på om polisen hade ben- eller 
höfthölster. 
 
Man 62 år 
Reflexväst kan vara bra eftersom den signalerar polis på långt håll, men den känns 
mer passande ute i trafiken, inte vid ett inbrott. Jag valde bort benhölstret eftersom 
det såg för mycket ut. Vidare vill jag bli bemött av en vänlig polis utan stenansikte. 
 
Foto nr 10 
 
Man 23 år 
Jag vill bli bemött av en mer allvarlig polis eftersom en sådan inger mer trovärdighet 
och ett mer seriöst intryck. Med reflexvästen ser polisen ut som en trafikpolis. Jag 
lade märke till att pistolen satt lite längre ner på den ene polisen, men detta tycker 
inte jag spela någon större roll. 
 
Foto nr 16 
 
Man 22 år 
När polisen kommer hem till mig efter ett inbrott tycker jag inte att det är nödvändigt 
med varken pistol eller reflexväst, det känns mest överdrivet med pistolen. Jag vill bli 
bemött av en allvarlig polis eftersom jag blivit utsatt för just ett inbrott. Det är viktigt att 
visa respekt. Det kan dock vara bra för polisen att använda benhölster när de vistas 
ute på stan en kväll eftersom det utstrålar makt. 
 
Man 25 år 
Leende polisen är inte passande eftersom han inte känns äkta. Jag föredrar mer 
neutrala drag hos en polis. I hemmiljö känns det mest skrikigt med reflexvästen. Den 
nya uniformen med reflexer ser snyggare ut, därför valde jag den. På en bild såg jag 
tydligt att polisen var beväpnad, det kändes inte tryggt, därför valde jag bort den. 
 
Man 32 år 
Den här polisen tar det inträffade på allvar och ser ut att vara beredd på att snabbt 
göra en insats. Jag valde bort reflexvästen eftersom polisen med en sådan mer ser 
ut som en som ska leda barn över ett övergångsställe. Jag tänkte inte på någon 
skillnad mellan uniformerna eller på om polisen hade ben- eller höfthölster. 
 
Man 50 år 
Jag vill bli bemött av en bestämd, allvarlig och seriös polis. Benhölster känns dock 
onödigt. När jag gjorde mina val var det i huvudsak polisens uppsyn som avgjorde. 
Det känns på tok för mycket trafikpolis med reflexvästen. 
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Kommentarer till scenario 3 
 
Kvinnor: 
 
Foto nr 4 
 
Kvinna 24 
Pistolen var för tydlig (benhölster gruppens anm.) på den ena polisen, valde bort den. 
Reflexvästen var alldeles för gul. Jag vill bli bemött av en polis med en positiv attityd. 
Valde den gamla uniformen eftersom jag tycker att den är snyggare än den gamla. 
 
Foto nr 5 
 
Kvinna 20 år 
Jag valde en polis med reflexväst eftersom den syns så bra. Jag tycker dessutom att 
polisen inger trygghet om han bär pistol (benhölster gruppens anm.) Jag tror att man 
får ett bättre bemötande av en polis med en positiv inställning. Med uniformen med 
reflexer ser polisen mer trygg och avslappnad ut. 
 
Foto nr 6 
 
Kvinna 23 år 
Jag tycker att det ser mer tillmötesgående ut med en leende polis. Jag tog polisen 
som hade pistol (benhölster gruppens anm.) eftersom det såg ut att inge mer respekt. 
Med reflexvästen såg polisen för mycket ut som en ordningsvakt eller trafikpolis. 
 
Kvinna 24 år 
Jag valde den glada polisen, det är viktigt med en positiv polis. Vad är syftet med 
reflexvästen? I övrigt ser jag ingen större skillnad i uniformerna. Tänkte inte på om 
polisen bar ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 58 år 
Jag väljer polisen med leendet. Den korta jackan (gamla uniformen gruppens anm.) 
gör att polisen ser ut som en marinsoldat och en sådan polis vill jag inte bli bemött 
av. Ute på krogen tycker jag inte att det är nödvändigt med någon reflexväst. Tänkte 
inte på ben- eller höfthölster. 
 
Foto nr 7 
 
Kvinna 22 år 
Det ska vara tydligt att det är en polis, därför valde jag som jag gjorde. Känns jobbigt 
med vapen (benhölster gruppens anm.) så jag valde bort det. Polisen som jag vill bli 
bemött av ska vara positiv. Tycker att det är bra med reflexvästen eftersom 
synligheten ökar. 
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Foto nr 12 
 
Kvinna 22 år 
Med reflexvästen ser polisen ut som en parkeringsvakt, inte någon som ska göra ett 
ingripande på krogen. Ansiktsuttrycken är viktiga, polisen får inte se för arg eller för 
glad ut. Jag lade inte märke till ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 25 år 
Jag tycker att den kortare jackan (gamla uniformen gruppens anm.) ser mer 
respektingivande ut. Den längre jackan med reflexer ser så vardaglig ut. Den leende 
polisen såg för snäll ut. Har polisen reflexväst på sig ser han ut som en trafikpolis. 
Tycker inte om benhölstret, det ser så ”gangster” ut, dessutom ser det ut som om 
vem som helst kan komma och plocka pistolen. 
 
Foto nr 14 
 
Kvinna 25 år 
Jag tycker att en av poliserna såg lite tillbakalutad ut, han valde jag bort. Tänkte inte 
på benhölster eller höfthölster. Tycker att det kändes bättre utan reflexvästen, det för 
tankarna till kravaller med reflexvästen på. 
 
Foto nr 15 
 
Kvinna 21 år 
Med den gamla uniformen liknade polisen mer en ordningsvakt än en polis så jag 
valde bort den. Reflexvästen gör att polisen syns tydligt, men den är hemskt ful. Jag 
tänkte inte på om polisen bar ben- eller höfthölster. 
 
Kvinna 55 år 
Jag vill bli bemött av en förtroendeingivande person som jag säkert vet tillhör polisen. 
Reflexvästen känns därför viktig för att visa de andra att det är en polis som jag 
pratar med. Däremot känns pistolen (benhölstret gruppens anm.) onödig. Det viktiga 
från polisens sida är bemötandet. Reflexvästen inger tydlighet. 
 
Foto nr 16 
 
Kvinna 20 år 
Jag vill att polisen ska vara en sådan som får en att känna sig trygg. Tycker att det 
såg obekvämt ut med den gamla uniformen och valde därför bort den. 
Ansiktsuttrycket spelade en stor roll i mina val. Valde bort reflexvästen eftersom det 
såg för mycket ut med en stor gul väst, jag tycker att den väcker för stor 
uppståndelse. Hölstren tänkte jag inte så mycket på, möjligtvis att det då skulle vara 
riskabelt att ha pistolen på sitt ben. 
 
Kvinna 23 år 
Jag vill ha en seriös polis utan pistol (benhölster gruppens anm.). Reflexvästen 
gjorde att polisen såg ut som en trafikpolis så jag valde bort den. Tycker att 
uniformen med reflexer såg mera ut som en riktig uniform än den andra. Den funkar 
säker bättre ute bland folk. Den andra ser ut som en svart bombarjacka, en sådan vill 
jag inte att polisen ska ha. 
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Kvinna 28 år 
Jag hade ansiktsuttrycket som utgångspunkt när jag valde polis, jag vill ha ordning 
och reda. Uniformen utan reflexer såg varm och uppblåst ut så jag valde den med 
reflexer. Pistolen och batongen syns för tydligt om polisen har ett benhölster, ser lite 
för ”combat” ut. Med reflexvästen ser polisen ut som en trafikpolis, den lyser upp för 
mycket och drar till sig onödig uppmärksamhet. Tycker över huvud taget att den 
uniform som jag trots allt valt ser klumpig och stor ut. 
 
Kvinna 58 år 
Jag tycker att polisen jag valde ser förtroendeingivande ut. Jag valde bort de poliser 
som såg flinande ut eftersom det då ser ut som om polisen tycker att det är en löjlig 
situation som han har blivit kallad till. Med reflexvästen ser polisen ut som en 
trafikpolis och inte som en polis som ska åka på ett krogbråk. Jag tycker att det ser 
otäckt ut med pistolen på benet (benhölster gruppens anm.), någon kan komma åt 
och ta pistolen. 
 
Män: 
 
Foto nr 4 
 
Man 19 år 
Jag tycker att poliser i sitt bemötande med folk ska vara trevliga utan att utmärka sig 
genom sina uniformer. Tycker att pistolen hängde ut lite mycket (benhölster gruppens 
anm.) på en bild, vill jag inte att den ska göra. Skyltar man för mycket med pistolen 
kanske någon får för sig att ta den. 
 
Man 28 år 
Jag vill ha en stabil polis som man kan resonera med, vill inte ha något tjo och tjim 
från polisen. Med reflexvästen får jag ett intryck av att någonting allvarligt har hänt, 
behövs inte med tanke på det scenario som jag fick. Tycker att balansen mellan en 
trevlig och bestämd polis är viktig. Cowboystuket med benhölster går bort, ser inte 
bra ut alls. 
 
Foto nr 5 
 
Man 40 år 
Tycker att det syns bäst att denne person är en polis. Det är officiellt och väldigt 
tydligt i och med att det står polis på bröstet. Annars gick jag mest på ansiktsuttrycket 
på bilderna och då valde jag den positiva polisen. Valde även uniformen med reflexer 
eftersom det gör att polisen syns bättre. Även om pistolen syns bättre med 
benhölster valde jag denna polis eftersom polisen ler mer. Första blicken gör att jag 
väljer en positiv polis. 
 
Foto nr 6 
 
Man 23 år 
Jag fokuserade mest på hur polisen såg ut i ansiktet, om han var positiv eller inte. 
Tittade även mycket på polisens kroppshållning. Tycker att det kändes bättre och 
mer diskret utan reflexvästen. Tycker också att man känner sig säkrare när man ser 
vapnet (benhölster gruppens anm.). Det gör att polisen skapar mer respekt. Tittade 
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som sagt bara på kroppshållningen när jag gjorde mina val, såg inte någon större 
skillnad mellan uniformerna. 
 
Foto nr 7 
 
Man 21 år 
Gillar inte den gamla uniformen, ser för ”cowboyaktig” ut. Den sänder dessutom ut 
machovibbar, polisen ser för självsäker ut. Jag tycker att polisen ska se vänligt 
inställd ut. I detta fall kanske det krävs att polisen är lite mer bestämd. Tycker inte att 
vapnet ska hänga ut så mycket på bältet, pistolen syns lite för mycket. Leendet får 
heller inte vara tillgjort. 
 
Man 27 år 
Det känns lite mer strikt när polisen har uniformen mer uppdragen i kragen. Gillar 
synligheten med reflexvästen under kvällstid. Pistolen spelade inte någon större roll 
för mina val (ben- eller höfthölster gruppens anm.). Reflexerna på uniformen gjorde 
intryck, den andra uniformen kändes förlegad. 
 
Foto nr 8 
 
Man 22 år 
Jag vill bli bemött av en positiv polis när jag själv har blivit utsatt som i detta fall, men 
han får inte vara för glad. Tycker att det ser för mycket ut med uniformen utan 
reflexer (gamla uniformen gruppens anm.). Reflexvästen kan nog vara bra för polisen 
att bära vid större arrangemang, men i en krogmiljö är det nog bättre att se mer 
neutral ut. Tänkte aldrig på vilket hölster polisen bar. 
 
Man 65 år 
Det ser ut som ”vildavästern” med benhölster, ser mycket bättre ut med höfthölster. 
Vidare tycker jag att ansiktsuttrycket är viktigt för mina val. Tycker inte om 
reflexvästen, men jag förstår att den kan vara bra och funktionell i trafiken. Reflexer 
på uniformen är bra, bör man ha hela tiden! 
 
Foto nr 12 
 
Man 26 år 
Jag vill bli bemött av en seriös polis. Därför tycker jag att det är bra om pistolen och 
batongen syns (benhölster gruppens anm.). Tycker att uniformen ser bättre ut utan 
reflexer, uniformen med reflexer ser ut att komma från vägverket. Likaså ser även 
reflexvästen ut som vägverkets västar. 
 
Man 31 år 
Jag vill att polisen som kommer till krogen skall vara allvarlig, men hade jag träffat på 
honom i trafiken hade han gärna fått vara glad, trevlig och positiv. Jag gillade inte 
uniformen med reflexer, den såg ut som en joggingoverall. Reflexvästen går också 
bort. Tänkte inte på vilket hölster polisen bar. 
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Foto nr 14 
 
Man 25 år 
Jag har jobbat på Råsunda en hel del, därför associerar jag den gula reflexvästen till 
poliser vid en fotbollsmatch. Tycker inte att den passar in här. Jag såg tydligt att 
polisen hade en pistol (benhölster gruppens anm.) Det tycker jag ser mer tilltalande 
och seriöst ut. Jag valde bort poliser som satt upp kragen för att se tuff ut. Tycker att 
det är kul att bli bemött av en glad polis, men jag väljer hellre att bli bemött av en 
seriös polis, därför valde jag som jag gjorde. 
 
Foto nr 15 
 
Man 20 år 
Vill bli bemött av en allvarlig polis med tanke på omständigheterna. Vill inte ha 
pistolen så synlig som den ena polisen hade (benhölster gruppens anm.). Tycker att 
reflexvästen är bra eftersom den ökar synligheten. Det som fällde avgörandet mellan 
de olika uniformerna var reflexerna. 
 
Foto nr 16 
 
Man 21 år 
Jag vill inte att polisen ska komma och le. Det skall vara en seriös polis, det första 
intrycket är jätteviktigt. Polisen måste vara bestämd och tydlig. Jag ser ingen 
anledning till att polisen ska ha reflexväst. Benhölstret gör att jag ser likhet med 
någon slags insatsstyrka, känns överdrivet. Tänkte inte på någon skillnad mellan den 
gamla och nya uniformen. 
 
Man 21 år 
Den glada polisen ser ”lallig” ut, inte passande vid bråk. Jag tycker att det ser mindre 
hotfullt ut om pistolen är i höfthölstret och valde därför denna Foto. Ser bra ut med 
den nya uniformen eftersom det ger ett intryck av att polisen är medveten om sin 
egen säkerhet och därför också borde kunna se efter andras säkerhet. Den gula 
reflexvästen gör att polisen ser ut som en trafikpolis, känns inte passande. 
 
Man 27 år 
Det ser alldeles för provokativt ut med den gula reflexvästen. Med den på ser polisen 
ut som en stor stopskylt. Tycker inte att den tillför någonting i situationen. Jag anser 
att en polis som kan reda ut en sådan här situation utan att ha pistol (benhölster 
gruppens anm.) är en polis som bevisar att han kan jobba med människor. Med en 
synlig pistol kan det hela lätt gå fel. Jag valde den allvarliga polisen, tycker att det 
första intrycket är viktigt för att lugna ner stämningen. Sedan får polisen gärna vara 
glad och positiv under ett senare skede. 
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Bilaga3
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Bilaga 4 

Foto, nummer 1 - 8 
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Foto, nummer 9 – 16 
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Bilaga 5 

Statistik scenario 1 
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Statistik scenario 2 
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Statistik scenario 3 
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BILAGA 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 (25) 

 PROMEMORIA 

       Polisavdelningen (POA) Datum D-nr 

         Christer Olsson 2007-02-07 POA-798-717/07 
         Poliskommissarie   

   

 Enligt sändlista 

 
 

Om ”Jacka m/04, yttre bruk, polis" 
 
Allmänt  
 
Det har sedan den i rubriken omnämnda jackan började tas i bruk framförts synpunkter till Rikspolisstyrelsen 
(RPS) men även till olika polismyndigheter om jackans funktionalitet. Antalet frågor och synpunkter har ökat 
avsevärt under hösten 2006.  
 
De kritiska synpunkter som framförts gäller, huvudsakligen, ifrågasättande av det nödvändiga i att ha reflexer på 
jackorna eftersom det finns reflexväst att tillgå, och ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt: att det är alltför 
komplicerat att dölja reflexerna, att ärmmuddarna är klumpiga och lätt fastnar, att dessa muddar gör det lättare 
att ta tag i uniformen. Protokoll från bärprov och en riskbedömning, enligt 8 § andra stycket AFS 2001:1, 
efterfrågas. Det skall i sammanhanget sägas att även positiva omdömen beträffande ifrågavarande jacka har 
kommit RPS till del.     
 
Kort om uniformstilldelningen före revideringen av RPSFS 1998:4, FAP 798-1 
 
Här skall självklart inte närmare redogöras för alla de uniformspersedlar som ingick i Polisens uniformssortiment 
före den ovan angivna tiden. Det som i sammanhanget har relevans är det faktum att det fram till 1999-07-21 
endast var piket- och sjöpolispersonal, hundförare och poliser med tjänst inom fjällområde som enligt 
föreskriften hade rätt att bära någon form av jacka utan reflex – jacka m/92, insats. Uniformsjackor/rockar för 
övrig polispersonal i yttre tjänst var försedda med reflexer i större eller mindre omfattning, i enlighet med 
uniformsföreskriften RPSFS 1998:4, FAP 798-1. 
 
Den 21 juli 1999 fattade RPS beslut om att all polispersonal skulle få bära jacka m/92, insats. Bakgrunden var att 
polispersonal, utan tillhöra några av de personalkategorier som nämnts här ovan i inte obetydlig omfattning hade 
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tilldelats ifrågavarande jacka. De närmare skälen till beslutet var att den nationella enhetligheten genom detta 
förfarande hade gått förlorad men det var också en rättvisefråga. Vid den här tidpunkten hade också en 
”farlighetsdiskussion” inom Polisen pågått sedan en tid, dvs. risken med att ha reflexförsedda uniformsplagg.   
 
Det är emellertid i sammanhanget viktigt att komma ihåg, att det enda officiellt sanktionerade bältet fram tills 
beslutet togs om en ny uniformsföreskrift 2004 var försett med reflexer. Polisens uniform har enligt regelverket 
således aldrig, i vart fall inte i modern tid, varit helt utan reflexer. 
 
Revideringen av RPSFS 1998:4, FAP 798-1. En ny uniformsföreskrift -RPSFS 2004:10, FAP 798-1 
 
I samband med att revideringen av den då gällande uniformsföreskriften påbörjades, våren 2003, aktualiserades 
reflexfrågan. En enkät med tre alternativ sändes ut till polismyndigheterna. Majoriteten av myndigheterna 
förordade alternativet med fastsydda reflexer som vid behov går att dölja.  
 
Med utgångspunkt från enkätsvaren följde diskussioner ur ett säkerhetsperspektiv.  Avvägningar som gjordes 
gällde t.ex. risken att bli beskjuten i farliga situationer p.g.a. reflexförsedda uniformspersedlar visavi risken att 
synas dåligt i trafikmiljöer. Bedömningen utmynnade i ett beslut om att arbetet i det här avseendet skulle 
bedrivas i enlighet med det förutnämnda alternativet, dvs. att förse jackorna med fastsydda men döljbara 
reflexer. Olika förslag till lösningar presenterades fortlöpande i RPS båda referensgrupper, uniformsgruppen och 
utrustningskommittén,  samt vid möten med RPS ledningsgrupp. 
 
Revideringsarbetet omfattade en total översyn av Polisens uniformering. I referensgrupperna ingick 
representanter för arbetstagarorganisationerna. Uniformsgruppen ledamöter var i övrigt en  blandning av män 
och kvinnor, personal i yttre och inre tjänst representerande olika geografiska områden i Sverige. Då det gällde 
just reflexfrågan var gruppens främsta prioritering att reflexerna verkligen helt skulle kunna döljas om detta var 
avsikten. 
 
Tills för bara några år sedan hade svensk polis jackor med reflexer som överhuvudtaget inte gick att dölja. 
Svensk polis blev senare sannolikt mer eller mindre unik, i vart fall i ett europeiskt perspektiv, genom att vid 
sedvanlig patrulltjänst använda uniformspersedlar som helt saknade reflexer. Det var ett förhållande som inte 
kunde accepteras med tanke på de risker en sådan klädsel innebär då någon form  av brådskade arbete utförs i 
t.ex. trafikmiljö. 
 
Det nya reflexkonceptet innebar emellertid att uniformsjackorna nu skulle kunna situationsanpassas i 
reflexhänseende men att reflexerna i normalfallet bärs synliga. Det medför självklart en viss tidsåtgång att ändra 
till ”specialläge”, dvs. att dölja reflexerna, men det bedömdes att det sammantaget sett får accepteras.  
 
När förslaget till en ny uniformsföreskrift var färdigt sändes detta i sin helhet på remiss till polismyndigheterna 
och arbetstagarorganisationerna. Remissvaren bearbetades och innan dåvarande rikspolischefens slutliga 
ställningstagande, till förslaget till en ny uniformsföreskrift, sändes det åter på remiss till de förutnämnda 
adressaterna. Det fanns under de båda remissrundorna inga betydande invändningar mot förslaget från 
polismyndigheternas sida och inga alls från polisförbundet.  
 
En generell svårighet vid ett remissförande av det här slaget är att möjligheten till visuell bedömning är 
begränsad, det gäller naturligtvis alla förlag om nya uniformspersedlar. Polismyndigheterna såväl som 
arbetstagarorganisationerna får i det avseendet förlita sig på sina representanter i referensgrupperna. Beträffande 
ifrågavarande jacka förevisades en prototyp som knappast kunde missförstås till sin funktonalitet och utseende. 
Beslut om en ny uniformsföreskrift fattades i november 2004.       
 
Slutsats  
 
Bärprov av uniformspersedlar är inte lämpliga om inriktningen är att bedöma synlighet. Bärprov i meningen att 
bedöma en uniformspersedels allmänna funktion bör vanligtvis genomföras. I fråga om jacka m/04, yttre bruk, 
var det fråga om en  jackmodell som redan fanns i uniformssortimentet, om än utan reflexer, därför bedömdes 
bärprov inte vara nödvändigt i just det här fallet. Det beslutades att jackan skulle produceras i ett nytt och 
enhetligt tyg som motsvarade högt ställda krav på bl.a. flamhärdighet. Flera tygsorter genomgick grundliga tester 
där hänsyn mera togs till kvalité än kostnad.   
 
Eftersom Polisens uniform enligt regelverket aldrig varit helt utan reflexer gjordes ingen riskbedömning i den 
mening som avses i 8 § andra och tredje styckena AFS 2001:1 beträffande ”Jacka m/04, yttre bruk”. RPS ansåg 
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att en förenklad riskbedömning skulle vara tillfyllest. För ändamålet användes enkäten i reflexfrågan och de 
därpå följande diskussionerna i referensgrupperna. Bedömningen utmynnade i att det ansågs vara en större 
skaderisk med poliser som tjänstgör i en uniform helt utan reflexdetaljer än det motsatta. Enkäten, 
utrustningskommitténs ställningstagande och RPS beslut finns protokollerade. 
 
I fråga om samverkan vill RPS återigen betona att såväl arbetstagarorganisationerna, däribland Polisförbundets 
arbetsmiljöexpert, och deltagare från olika polismyndigheter var under hela processen med att ta fram en ny 
uniformsföreskrift representerade i RPS båda referensgrupper.  Därutöver förankrades föreskriften i 
organisationen genom remissförfarande och särskild enkätundersökning i reflexfrågan. Någon ytterligare 
beredning torde ha varit överflödig. 
 
Avslutningsvis, det förekommer att befintliga uniformspersedlar av olika skäl modifieras. Det kan vara fråga om 
nya material bättre anpassade till polisverksamheten eller ändringar av andra orsaker. Det finns inget som talar 
mot att också ”Jacka m/04” kan genomgå någon form av förändring över tiden. Det är emellertid RPS 
uppfattning, att arbetsmiljöskäl talar för att polis i yttre tjänst även framgent skall ha uniform till vilken det bärs 
reflexer.           
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