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Abstract 
 

Frågan om polisens uniform har debatterats flitigt i Sverige under 2007. Vi har undersökt 

vilka åsikter allmänheten har om polisens nuvarande uniform och utrustning genom en 

fotoenkät. Syftet var att utröna om det finns någon uniformskombination som allmänheten 

föredrar och ifall åsikterna varierar beroende på i vilken situation personen möter polisen. 

Enkäten besvarades av 30 män och 30 kvinnor. Personerna har fått se tio bilder av en polis 

med olika uppsättningar utrustning, i tre olika scenarion. Resultatet visar att polisens 

nuvarande uniform och utrustning är den mest önskade. Skillnaden i svar mellan könen är 

liten. Allmänheten föredrar i stort mörkblå pikétröja framför en ljusblå, en polis med 

höfthölster framför en med benhölster och en polis utan reflexväst framför en med 

reflexväst. När polisen bär jacka föredrar allmänheten en jacka med synliga reflexer 

framför en med täckta reflexer. I många fall har det varit svårt för personerna att se 

skillnad på de olika utrustningsalternativen. Ungefär hälften ser ingen skillnad, eller anser 

att det inte spelar någon roll vilken sorts hölster polisen använder. Resultaten varierar en 

del beroende på vilket scenario personen möter polisen. Undersökningen visar att det inte 

finns några självklara val av utrustning för att polisen utseendemässigt skall vara populär 

hos allmänheten. 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 
 

Polisens uniform är hela myndighetens ansikte utåt och del av arbetsmiljön för alla poliser 

i yttre tjänst. Uniformsfrågan har länge intresserat oss och ämnet är just nu hetare än 

någonsin. Uniform och utrustning ska vara funktionell och samtidigt se bra ut, något som 

inte alltid är så lätt att förena. Våren 2007 skrevs en rapport i ämnet av Söderberg P. m.fl. 

på Polisutbildningen Umeå1. I rapporten gjordes en interaktiv fotoenkät hos allmänheten. 

Vårt mål är att vidareutveckla konceptet och därigenom få fram ett säkrare svar på vad 

allmänheten tycker om polisens uniformering och utrustning. 

 

Under 2007 släppte Rikspolisstyrelsen en utredning på remiss, som bland annat avhandlar 

uniformsfrågan och annan utrustning. Utredningen heter ”Utredning om polisens 

uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning”2 och leddes av Lars 

Göran Carlsson, länspolismästare i Gävleborg. Även polisens Etiska råd har gjort en 

rapport som fått oss intresserade av att granska ämnet uniform. Rapporten kom 2005 och 

heter ”Polisens våldsanvändning”3. I både Carlssons utredning och Etiska rådets rapport 

nämns att polisens uniform är aggressiv och militärisk. ”Uniformen ger ett onödigt 

aggressivt intryck” och ”ökning av den militanta framtoningen måste motverkas” 2, 3 

 

Efter att ha granskat utredningen och rapporten finner vi att det inte finns några belägg för 

att allmänheten uppfattar polisens uniform som aggressiv och militärisk. Även om vissa 

har denna uppfattning är det heller inte säkert att dessa personer anser att en uniform som 

är aggressiv och militärisk är något negativt. Det är en känsla som är högt individuell. 

 

                                                 
1  Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
2  Carlsson, L-G (2007). Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid 
våldsanvändning.   
3  Etiska Rådet (2007). Polisens våldsanvändning - Etiska rådets överväganden vad gäller polisens tillgång till 
särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning. 



Rapport nr. 456 2008-01-16 

 2

Ordföranden i Etiska rådet, Hans Regner, har uttalat att påståenden om uniformens 

aggressiva eller militäriska framtoning enbart är rådsmedlemmarnas personliga 

uppfattningar4, alltså inget som är vetenskapligt undersökt. 

 

Ett av syftena med Söderberg P. med fleras rapport (2007), var att behandla allmänhetens 

uppfattning angående polisens uniformering. Av rapporten framgår att allmänheten inte på 

något sätt antytt att uniform m/04 utstrålar aggressivitet eller militär framtoning. Det 

tydligaste resultatet i rapporten är att allmänhetens fokus ligger på polismannen utstrålning 

och bemötande. Detta påvisar att utrustningen klart kommer i andra hand.5 

 

I dag syns vanligast poliser i två olika uniformer. Detta beror på att insatsuniform m/92, 

som burits av all personal i yttre tjänst sedan sommaren 1999, nu håller på att bytas ut mot 

m/04. Största skillnaderna består i nya material och att m/04 jacka är försedd med reflexer. 

Den största anledningen till att man ser poliser ute i både m/92 och m/04 är att nya poliser 

som kommer ut från polishögskolan har m/04 och många av de övriga inte vill byta ut sin 

m/92 mot m/04. I vår kontakt med flertalet poliser i yttre tjänst har vi fått intrycket att 

många anser att bytet innebär försämring i material och ökad synlighet med reflexerna. 

Synligheten skulle i detta fall vara negativ med tanke på att angripare lättare kan lokalisera 

polismannen i mörker. 

 

1.1.1. Reflexer & Reflexväst 

Uniform m/92 saknar helt reflexer, vill polismannen synas bättre är enda alternativet att ta 

på sig den gula reflexvästen. M/04 har reflexer längst ut på ärmarna och längst ner på 

jackan. Reflexerna går att dölja för att polisen ska kunna röra sig i skymning och mörker 

utan att allt för lätt bli upptäckt. Längst ner på jackan går det att vika över tyget så att 

reflexen döljs. På ärmarna träs en mudd över delen där reflexen är fastsydd. Annars 

förvaras mudden i en ficka på underarmen. Reflexvästen har en stark gul färg och är 

försedd med många reflexer runt om. Västen används främst när polisen arbetar ute i 

trafiken eller på platser där det är extra viktigt att polisens närvaro tydliggörs, exempelvis 

större folksamlingar eller krogmiljö.  

                                                 
4 Wising, M (2007) "En aggressiv rosa plyschdräkt" Svensk Polis. Nr.6, Juni 2007, sid.3. 
5 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
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Figur 1: Polisens benhölster, 
Safariland modell 6004. 

 

1.1.2. Benhölster 

Senare år har användandet av benhölster till tjänstevapnet 

ökat bland ”vanliga” poliser ute på fältet. Tidigare har dessa 

främst setts på insats, MC, piket & hundförarpoliser. Många 

poliser anser att det avlastar höften från en hel del vikt samt 

ger mer plats åt all övrig utrustning i bältet.6 För att inte få 

ont i ryggen efter långa pass i radiobil är det önskvärt att 

ingen utrusning på bältet sitter bakom höftbenen på 

respektive sida.  

 

En annan viktig aspekt är att tjänstevapnet på låret minskar 

risken för att ge skador på kroppen vid en eventuell krock 

med radiobilen. 7 På höften är det lätt att vapnet med hölster trycks upp ovanför midjan och 

där kan skada mjukdelar och inre organ. Det blir även lättare att placera bältet korrekt över 

höften med vapnet placerat på benet. 

 

 

Poliser i yttre tjänst tjänar allmänheten med syftet att skapa ett tryggare samhälle. Därför 

torde det vara av yttersta vikt att allmänhetens åsikter vägs in i debatten om polisens 

uniform och utrustning. 

 

1.2. Syfte 

 
Syftet med arbetet var undersöka vilken sorts polis allmänheten vill möta, rent 

utrustningsmässigt, i olika situationer. Vi undersökte även om allmänheten ser skillnad på 

polisens olika uniformsuppsättningar och ifall allmänheten har några allmänna åsikter om 

dessa. Med uniformsuppsättningar syftar vi inte bara på de klädesplagg som en polis bär i 

yttre tjänst, utan även vissa val av utrustning.  

                                                 
6 Samlade kommentarer från Polisman.se. http://www.polisman.se/forum/viewtopic.php?t=210  2007-11-28, 

kl.11:00. 
7 Wenäll J, Andersson H (2005): ”Polisens personliga utrustning i olycka”. 
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1.3. Frågeställningar 
 

- Ser allmänheten skillnad på den utrustning som en polis kan bära i yttre tjänst? 

- Vilken utrustning föredrar allmänheten på en polis? 

- Varierar allmänhetens uppfattning om polisens utrustning beroende på vilken 

situation de möter polisen i? 

 

1.4. Avgränsningar 

 
Söderberg P. med fleras rapport (2007) kom fram till att det som avgjorde bemötandet hos 

en polis, är dennes minspel. Vi har därför enbart valt en polis med neutral min i 

fotoenkäten. Vi har ej fokuserat på genus eller etnicitet hos polisen. Polisens uniform 

modell 92 håller på att fasas ut från dagens polisverksamhet, varför vi endast fokuserade på 

det nuvarande uniformssystemet modell 04. Urvalet av undersökningspersoner enkäten 

utgick från att få ett blandat underlag vad gäller ålder och kön.8  

 

1.5. Tillvägagångssätt 

 
Vi har studerat Söderberg P. med fleras rapport (2007). I den rapporten gjordes en 

interaktiv fotoenkät där försökspersonerna fick ett givet scenario. De fick då se två foton 

på samma polis, men med olika utrustning där de fick välja vilken av poliserna de föredrog 

att möta i respektive scenario. När de valt en bild fick de se två nya bilder av samma polis, 

men med två andra utrustningsalternativ. Den utrustning försökspersonen föredragit i 

föregående val hänger med till nästa steg. Totalt kunde försökspersonen välja mellan 16 

olika alternativ. På åtta av bilderna uppvisade polisen ett allvarligt ansiktsuttryck och på 

resterande åtta bilder hade polisen ett leende uttryck.9 

 

Efter granskning av rapporten har vi tagit lärdom av de felkällor de hittat i sin utredning. 

Vidare har vi hittat fler eventuella felkällor som vi i vår undersökning försökt undvika. 

Ljussättningen på fotografierna var undermålig så att utrustningsdetaljer försvann i 
                                                 
8 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
9 Ibid. 
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skuggor eller bakom händer – på grund av polismannens kroppshållning. De presenterade 

tre olika scenarier av olika karaktär. Vi vet inte på vilket sätt scenarierna presenterades och 

i vilken turordning. Vi har antagit att alla försökspersoner fått ta del av alla tre scenarier i 

undersökningen.10 

 

Med utgångspunkt från dessa eventuella felkällor gjorde vi en liknande interaktiv enkät. Vi 

valde att inte att fokusera på polisens minspel, då vi ville undersöka utrustningen och 

uniformens presentation. Söderberg P. med fleras rapport (2007) kom fram till slutsatsen 

att polisens min var det som vanligast avgjorde vad försökspersonen valde och därmed 

dominerades personens fokus på ansiktsutryck istället för klädsel/utrustning. Vi 

presenterade tre olika scenarier skriftligt i samband med enkäten för att minska risken för 

personliga tolkningar och variationer ifall scenarierna presenteras muntligt. Våra tre 

scenarier presenterades i slumpvis ordning för att undvika felkällan att den medverkande 

personen skulle hålla fast vid sina val från scenario A genom hela enkäten.11 

 

Vi gjorde en provfotografering för att se huruvida vi kunde ta lärdomar av fotografierna. 

Kameran placerades på ett stativ för att få samma vinkel på fotot. Vidare placerade vi en 

dämpad spotlight för att ljussätta hela kroppen utan att skapa skarpa skuggor. Vi 

experimenterade med olika kroppshållningar för att på bästa sätt exponera utrustningen 

utan att framhäva den för extremt. Efter provfotograferingen uppenbarade det sig att 

vinkeln vi fotat ifrån var för låg, vilket visade att polisen på bilden gav ett visst överlägset 

uttryck där han tittade lätt nedåt in i kameran. Ljussättningen blev vi väldigt nöjda med då 

utrustningen på modellen syns väldigt tydligt utan att fokus hamnar på något speciellt 

ställe på honom. 

 

Till den ordinarie fotograferingen tänkte vi på ytterligare ett antal detaljer. Vi ville 

säkerställa att fotomodellen har samma hållning och vinkel på huvudet på varje fotografi. 

Därför placerades kameran på ett stativ för att säkerställa samma höjd på kameran. 

Därefter markerades fotomodellens fotställning ut på golvet med hjälp av tejp. Slutligen 

placerades två markeringar - en på varje sida om modellen. Dessa placerades i höjd så att 

de bildade en linje med modellens hakspets – detta för att säkerställa att han har samma 

vinkel på huvudet på varje fotografi. Ljussättningen lades med hjälp av rummets belysning 
                                                 
10 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
11 Ibid. 
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Figur 2: Bildmaterial under bearbetning i 
fotoredigeringsprogram. Två bilder ovanpå varandra som 
jämförelse. 

ovanifrån samt en så kallad 

”softbox” – en mjuk tonad 

belysning framför modellen för 

att ta bort de skarpa skuggor som 

ett ljus ovanför skapar. Skarpa 

skuggor ovanför kan skapa ett 

ganska skrämmande intryck då 

ögonhålorna blir väldigt mörka. 

Vi kunde inte använda blixt vid 

fotograferingen, då reflexer på 

uniform och reflexväst reagerar 

på detta och skapar ett motljus. 

Modellen – Pontus fick även i 

uppgift att ha exakt samma min 

på varenda fotografi 

 

Vid en snabb bläddring igenom 

bildserien, syns endast ytterst små 

variationer mellan respektive 

foto. Den största variationen är att modellen lutar någon centimeter åt olika håll i sidled. 

Placeras två bilder bredvid varandra blir det väldigt svårt att se skillnad på hållningen – 

vilket var målet vi ville uppnå.  

 

Bilderna efterbehandlades med bildredigeringsprogram där ljusnivåerna korrigerades så att 

dessa överensstämmer. För att få fram så lika ljusnivåer som möjligt placerades en 

referensbild bredvid den bild som redigerades. Därefter justerades ljus- och färgnivåer så 

att båda fotografierna matchar. De två referenspunkter som jämfördes vid redigeringen var 

färgen på bakgrunden och färgen på uniformsbyxan – vilka båda fanns med på samtliga 

bilder. 

 

Ett enkelt enkätprogram sattes ihop med hjälp av HTML-filer där bilderna infogades. Detta 

tillät oss att använda ett webläsarprogram för att genomföra undersökningen. Bilderna 

presenterades två och två, där den som ser enkäten får klicka på den bild de föredrar. Först 

visas två bilder på en polis iklädd jacka där ena hade reflexer och andra hade reflexerna 



Rapport nr. 456 2008-01-16 

 7

övertäckta. Val av jacka noteras och undersökningen gick vidare till en ny uppsättning 

bilder där polisen inte är iklädd jacka. Nu presenterades samma polisman iklädd mörkblå 

respektive ljusblå skjorta, med tjänstevapnet i höfthölstret på båda bilderna. Fokus på detta 

val är alltså färgen på pikéskjortan. I nästa val får man se polismannen iklädd den 

pikéskjorta man valt på föregående bildval, men denna gång är skillnaden att poliserna är 

utrustade med benhölster respektive höfthölster. Slutligen presenteras ett bildval där 

poliserna på bilden är iklädda den skjorta som valdes i andra steget och det hölster som 

valdes i tredje steget. Polisen på ena bilden är iklädd reflexväst och polisen på den andra 

bilden saknar reflexväst. När detta val är gjort visas resultatet av den ”idealpolis” som man 

vill möta i undersökningen, utifrån val av skjorta, hölster och reflexväst. 

 

Undersökningen granskades och godkändes av vår handledare innan enkäten genomfördes. 

I Söderberg P. med fleras rapport (2007) genomfördes deras enkät utanför 

universitetsbiblioteket på Umeå Universitet. Lärdomen de drog var att de personer som 

deltog i deras undersökning i huvudsak bestod av studenter i åldrarna 20-30 år, samt några 

enstaka universitetsanställda som var något äldre.12 Alla försökspersonerna gjorde sina 

bedömningar utifrån samtliga tre olika scenarier som presenterades av oss i slumpvis vald 

ordning. 

 

Utifrån denna vishet valde vi att genomföra vår enkät i Kungspassagen, en galleria i 

centrala Umeå. Tanken med detta var att få ett bredare underlag till undersökningen vad 

gäller ålder och samhällsklass. Tidpunkten på veckan valdes till en fredag mellan klockan 

13 till 17, samt en onsdag mellan klockan 13 och 17.  Vi frågade personer som slumpvis 

passerade vår plats ifall de ville medverka i en enkätundersökning. Det enda urvalet vi 

styrde var en strävan efter jämn fördelning av ålder och kön. Vi valde att ha 60 personer 

som medverkade, varav 30 män och 30 kvinnor. 

                                                 
12 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
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2. Resultat 
 

2.1.1. Scenario A 

 

”Du är på semester i en svensk stad som du aldrig varit i innan. Du 

måste fråga en polis om vägen. Välj vilken polis du vill möta.” 

 

Det mest uppenbara resultatet i Scenario A som framgår av figur 4 och 5 

nedan, är att allmänheten oftast föredrar en synlig polis. Därför är 

reflexvästen vald i större utsträckning här än i de övriga två scenarierna. Det 

är aningen fler, än i de övriga scenarierna, som väljer den ljusblå pikétröjan. 

13   

 

Av kommentarerna framkommer att den ljusblåa pikétröjan uppfattas som 

ledigare och mjukare, vilket allmänheten enligt enkäten i många fall föredrar 

när de skall ställa en fråga till polisen. Trots detta framkommer det ändå att 

den populäraste polisen i undersökningen är den med mörkblå piké, 

höfthölster och utan reflexväst.  

Resultatet visar att ingen person röstat på bild nummer 5 som visar en polis i 

mörkblå piké med benhölster och utan reflexväst. Det finns även stora 

skillnader i val av polis mellan kvinnor och män. Männens svar är spridda 

över fler alternativ jämfört med kvinnornas svar. Mer än dubbelt så många 

kvinnor som män vill möta polisen på bild nummer 3, medan männen är 

överrepresenterade med att välja bild nummer 7. 

 

När det gäller bilderna på polisen klädd i ljusblå pikétröja och reflexväst är 

det 15 % som röstat på den polis som är utrustad med benhölster, bild 

nummer 9, jämfört med 10 % som röstat på polisen med höfthölster, bild 

nummer 10.14 

 

                                                 
13 Bilaga 3. Statistik – Pikétröja Scenario A och Reflexväst Scenario A. 
14 Bilaga 3. Statistik – Hölster Scenario A. 

Figur 3
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 ”Ljusblå är bra när polisen skall gå på gatan och möta folk och vara trevliga. 

Mörkblå är bättre vid hårdare situationer.”, ”Reflexvästen gör polisen 

synlig.”  (Man 31 år)  

 ”Väst = Utryckningspolis = Inte störa.” (Man 26 år) 

 ”När man frågar efter vägen krävs en synlig polis, därför reflexvästen.” (Man 

35 år)  
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2.1.2. Scenario B 

 

”Du har haft inbrott i din bostad. Någon har brutit upp dörren och 

letat igenom bostaden. Du märker att vissa av dina saker är borta. Du 

ringer polisen som skickar dit en polisbil.  

Välj vilken polis du vill möta.”  

 

I detta scenario visar resultatet i figur 6 och 7 att reflexvästen minskat 

avsevärt i popularitet. Av kommentarerna framgår att många föredrar en mer 

diskret framtoning hos polisen.15 

 

Den populäraste bilden hos både män och kvinnor är bild nummer 3, polisen 

klädd i mörkblå pikéskjorta, höfthölster och utan reflexväst. Näst populäraste 

bilden hos kvinnorna, bild nummer 4, visar polisen iklädd ljusblå 

pikéskjorta, höfthölster och utan reflexväst. Rösterna från de män som inte 

valt bild nummer 3 varierade ganska jämnt över övriga bilder, nummer 4-10. 

Minst populär i detta scenario är bild nummer 7, där polisen är utrustad med 

mörkblå pikétröja, benhölster och reflexväst, detta val fick endast en manlig 

röst.16 

 

 ”Ingen reflexväst vid inbrott hemma” (Man 52 år) 

 ”Polisen behöver inte vara lika synlig.”  (Man 24 år) 

 ”Polisen skrämmer inte grannarna med västen på.” (Kvinna 73 

år) 

 ”Inbrott kräver mörk pikétröja, ser mer seriös ut. Mörk pikétröja 

= ”Seriösare”.” (Man 23 år) 

 ”När polisen är hemma hos någon behövs inga reflexer.” 

”Pistol behövs ej hemma på ett inbrott.” (Man 27 år) 

 

 

                                                 
15  Bilaga 3. Statistik – Reflexväst Scenario B. 
16  Bilaga 3. Statistik – Scenario B. 

Figur 3
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2.1.3. Scenario C 

 

”Du ska gå på bio. Du är sen och har väldigt bråttom när du går 

genom stan. På ett torg ser du en person som springer förbi. Kort 

därefter kommer en polisbil dit. Det visar sig att det varit ett rån i 

närheten. Polisen säger att du måste åka med dem till polisstationen 

för att de ska förhöra dig. 

Välj vilken polis du vill möta.” 

 

Av figur 8 och 9 framgår att även i detta scenario är bild nummer 3 den 

populäraste polisen. Bland kvinnorna är bild nummer 3 mindre populär i 

detta scenario jämfört med de tidigare två. Däremot har kvinnorna fördelat 

sina röster på andra bilder där polisen har mörkblå pikétröja, det vill säga 

förutom bild nummer 3 har bild nummer 5 och nummer 6 fått lika många 

röster av kvinnorna. Bland männen är bild nummer 3 klart populärast, tätt 

följda av bild nummer 4 som till skillnad från bild nummer 3 har ljusblå 

pikétröja. Bland både män och kvinnor är bild nummer 7 och bild nummer 

10 minst populära i detta scenario. Gemensamt för dessa bilder är 

reflexvästen, på bild nummer 7 har polismannen mörkblå pikétröja under 

västen och benhölster för vapnet. På bild nummer 10 bär polisen istället 

ljusblå pikétröja och höfthölster.17 

 

Kvinnorna har i detta scenario föredragit benhölstret fler gånger än de gjort i 

övriga scenarier.18  

 

 ”Bakom skrivbordet, ingen väst och hölstret spelar ingen roll.” 

(Man 52 år) 

 ”Mörkare känns hårdare, vilket är bra om det skett ett rån.” 

(Kvinna 25 år) 

 ”När det är mörkt och polisen är utomhus är reflexväst bra.” 

(Man 30 år) 

                                                 
17 Bilaga 3. Statistik – Scenario C. 
18 Bilaga 3. Statistik – Hölster Scenario C.  

Figur 3
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2.1.4. Uniformsjackan 

I samtliga tre scenarier föredrar en klar majoritet polisen som bär en jacka med reflexer. 

Endast en femtedel av dem som svarat vill se en polis som bär en jacka med täckta 

reflexer. Resultaten uppvisade väldigt små variationer mellan de olika scenarierna. 

Variationen var även ytterst liten i jämförelse mellan könen.19 Några av kommentarerna 

angående en reflexförsedd jacka var att den ger ett mer professionellt intryck, den är mer 

synlig och att de tydliggör att plagget är en uniform.  

 

 ”Reflexer ser mer professionellt ut.” (Kvinna 61 år)  

 ”Jackan ser mer uniformsaktig ut. Reflexerna tydliggör att det är en uniform.” 

(Man 21 år) 

 ”Reflex på jacka ser mer gullegull ut.” (Kvinna 28 år)  

 ”Mer propert med reflexer, det är stilrent.” (Kvinna 50 år)  

 ”Uniformen med reflexer ser ut som att den är köpt på myrorna.” (Man 50 år)  

 ”Diskretare utan reflexer.” (Man 21 år)  

 

Att tänka på är att det är samma jacka på båda bilderna. På den bild där reflexerna inte syns 

är dessa täckta med jackans befintliga system för att dölja reflexerna. Dessa består av 

muddar utanpå nedre delen av ärmarna, samt en flik i nederkant på jackan som fästs över 

reflexen med hjälp av en dragkedja.    

 

2.1.5. Pikétröja 

Undersökningen visar att allmänheten överlag föredrar den nuvarande mörkblåa 

pikéskjortan framför den ljusblåa som funnits ute på prov på myndigheterna, bland annat i 

samband med friidrotts-EM i Göteborg sommaren 2006.  Även här är variationen mellan 

könen väldigt liten avseende vilken färg allmänheten föredrar på tröjan.20  

Däremot finns det en variation i svaren beroende på vilket scenario (se ovan ”Resultat - 

Scenario A”).  

 

 ”Gillar inte babyblått. Man är van med mörkblått.” (Man 24 år) 

 ” Sommarledigt med ljusblå pikétröja.” (Man 51 år)  

                                                 
19 Bilaga 3. Statistik – Sammanfattning av Scenario A, B och C. 
20 Bilaga 3. Statistik – Pikétröja. 
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 ”Mörkblå är man mer van att se. Enhetligt med mörkblå piké.”  

(Kvinna 61 år)  

 ”Ljusblått är ”Kling och Klang”. Den syns bra. Ljusblått ser oseriöst ut.”  

(Man 30 år) 

 ”Ljust är inte lika hotfullt, vilket är positivt!” (Kvinna 25 år)  

 ”Ljusblå ser mjukare ut och har snyggare detaljer.” (Kvinna 34 år)  

 ”(Mörkblå pikétröja) ser mer ren ut än den andra. Den andra var lite för 

mycket.” (Man 21 år) 

 ”Mörkblå pikétröjan är stilren” 

”Ljusblå är bra när polisen skall gå på gatan och möta folk och vara 

trevliga.” (Kvinna 50 år)  

 ”Mörkblå är bättre vid hårdare situationer.” (Man 31 år) 

 ”Mörkblå känns allvarligare. Ljusblå känns snällare.” (Man 24 år)  

 ”Ljusblått känns mer somrigt.” (Man 27 år)  

 ”Mörkblåa gör att utrustningen i bältet inte syns lika lätt (Positivt).”  

(Kvinna 16 år)  

 

2.1.6. Hölster 

Undersökningen visar att en majoritet – två tredjedelar av allmänheten föredrar en polis 

med höfthölster. Det finns en liten variation mellan scenarierna och mellan könen. 

Kvinnorna föredrar i större utsträckning en polis som bär höfthölster, med undantag för 

scenario C, där fler kvinnor än män föredrar en polis med benhölster.21 

 

Vid undersökningstillfället framgick det att väldigt många inte ser skillnad ifall polisen bär 

höft- eller benhölster. Detta tvingade de medverkande personerna att välja en bild, trots att 

de inte såg skillnad på alternativen. Vi valde därför att även registrera vilka kommentarer 

som gavs i samband med detta val, för att klargöra ifall hölstret spelade roll, se figur 10. 

                                                 
21 Bilaga 3. Statistik – Hölster.  
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Undersökningen av kommentarerna visar klart att över en tredjedel inte märkt någon 

skillnad på hölstren. Lägger man till antalet som anser att hölstret inte spelar någon roll, 

ger detta ett värde på ungefär hälften av dem som medverkade i undersökningen. 

 

 ”Ser inte skillnad direkt på hölstren, men att benhölstret ser mer obekvämt 

ut.” (Kvinna 61 år)  

 ”Spelar ingen större roll. Benhölster ser hårdare ut än höft. Vapnet syns mer.” 

(Kvinna 25 år) 

 ”Benhölstret är ergonomiskt klokare och mer synligt.” (Man 62 år) 

 ”Benhölster ser för piketaktigt ut. (Negativt)” (Kvinna 28 år)  

 ”Ser mera avslappnat ut med pistolen längre ner. (Positivt)” (Man 23 år) 

 ”Mer förtroendeingivande med pistolen högre upp (på höften). Polisen drar 

snabbare” (Man 41 år)  

 ”Benhölstret ser mer militäriskt ut, cowboy. (Negativt)” (Man 35 år)  

 ”Benhölster inger respekt. (Positivt)” (Man 24 år)  

 ”Med benhölster blir det mindre i bältet, vilket ser bättre ut.” (Man 28 år)  

 ”Höfthölster gör pistolen mindre synligt.” (Kvinna 41 år)  

 ”Benhölster ser mer ledigt ut.” (Kvinna 18 år)  

 

Figur 10 
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2.1.7. Reflexväst 

Undersökningen visar att reflexväst är det som allmänheten anser är mest beroende på 

vilken situation polisen och betraktaren befinner sig i. Detta eftersom det var dessa svar 

som varierade mest mellan de olika scenarierna. Fördelningen i svar beroende på kön är 

även här ytterst liten. Ett snitt över alla tre scenarier visar att allmänheten föredrar 

reflexväst i 38 % av fallen.22  

 

 ”Syns, positiv inverkan.” Man 24 år:  

 ”Reflexvästen gör vapnet mer framträdande. Trevligare och mer inbjudande 

med reflexvästen.” Man 52 år:  

 ”Reflex för odiskret vid hembesök. Syns mer med reflexväst.” Kvinna 16 år:  

 ”Ingen reflexväst när man ska jaga någon.” Man 27 år:  

 ”Blir rörigt med för mycket färger.” Kvinna 25 år:  

 ”Polisen jobbar med trafik. Tydligt att det är en polis.” Man 24 år:  

 ”Ser ut som vägarbetare (negativt)” Kvinna 35 år:  

 ”Polisen skrämmer inte grannarna med västen på. (Positivt)” (Kvinna 73 år) 

 ”Västen påminner om kravaller. Känns säkrare utan.” (Man 21 år) 

 ”Västen visar klart och tydligt att det är en polis. Västen passar bäst när 

polisen är utomhus.” (Kvinna 50 år)  

 ”Med västen ser modellen ut som en skolpolis som vaktar övergångställe. 

(Negativt)” (Man 23 år) 

 ”Västen gör polisen synlig. (Positivt i scenario A.) Väst är odiskret (Negativt i 

scenario B). Bra med väst när polisen behöver synas vid t.ex. olyckor, etc.” 

(Man 31 år)  

 ”Västen bör användas när polisen är ute på gatan (trafikpolis). Polisen känns 

stressad när han/hon jobbar på stan (Upptagen).” (Man 50 år)  

 ”Inte snyggt med gult och ljusblått. (ljusblå pikétröja)” (Kvinna 40 år)  

 

2.1.8. Samtliga scenarier 

I en sammanfattning av alla tre scenarier, vilket framgår av figur 11, har ungefär en 

tredjedel valt bild nummer 3. Den bilden representerar den utrustning som är vanligast 

bland svenska ordningspoliser. Näst populärast var bilderna 4 och 6 som båda fick 14 % av 

                                                 
22 Bilaga 3. Statistik – Reflexväst.  



Rapport nr. 456 2008-01-16 

 18

rösterna, medan bild nummer 9 fick 12 % av rösterna.  I valet av jacka har den med synliga 

reflexer fått mest röster, då den föredragits utav 76 % av de tillfrågade som framgår av 

figur 12.23 
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23 Bilaga 3. Statistik - Sammanfattning av Scenario A, B och C. 

Figur 11 
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2.2. Kritisk granskning av resultatet 
 

Mot bakgrund av de felkällor som vi upptäckt i Söderberg P. med fleras rapport (2007) har 

vi i största möjliga mån försökt minimera dessa i vårt arbete. Allt eftersom har vi dock 

konstaterat en del brister som vi här kommer ta upp och redovisa.24 

 

Bild nummer 3 är populärast i alla tre scenarion. En orsak till att de medverkande i enkäten 

kan ha valt bilden är upplägget på enkäten. Då bilderna visas två och två, kan man genom 

att alltid klicka på den vänstra bilden – komma fram till bild nummer 3. Då vi läser från 

vänster till höger kan det vara möjligt att de som medverkat i undersökningen naturligt 

börjar med att klicka på den bilden. Detta blir särskilt tydligt i de fall då personen inte ser 

skillnader på bilderna eller anser att det inte spelar någon roll. 

 

Innan personen kommer fram till de två bilder där man ska välja mellan höft/benhölster 

visas två bilder där den ena har mörk och den andra har ljus pikétröja. På dessa pikébilder 

har polismannen höfthölster på båda bilderna. Eventuellt kan det vara så att personen då 

håller fast vid sitt val när man kommer till bilderna med olika hölster. Alltså finns det risk 

att personen väljer samma bild som i föregående val, polisman med vald pikétröja och 

höfthölster. Samma felkälla återfinns i valet av polisman med eller utan reflexväst.  

 

En bidragande orsak till att den mörkblå fått bättre genomslag i undersökningen kan vara 

att det är den tröja som används idag i yttre tjänst av landets poliser. Det kan alltså handla 

om att allmänheten är mer van vid att se denna tröja. 

 

Alla bilder visar endast en polisman från knähöjd och upp. Därmed syns inga skor på 

bilderna, vilka är den största kritiken i att polisuniformen har ett militäriskt utseende, vilket 

framgår av Etiska rådets rapport25. Således tar undersökningen inte hänsyn till vilka skor 

polisen använder. Detta fanns dock i åtanke då vi skapade bilderna till undersökningen. På 

grund av att vi tänkt ha kängor på alla bilder och därmed ingen variation ansåg vi inte att 

                                                 
24 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
25 Etiska Rådet (2007). Polisens våldsanvändning - Etiska rådets överväganden vad gäller polisens tillgång till 
särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning. 
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detta skulle tillföra något till undersökningen. Endast 1 av personerna som deltog 

kommenterade kängornas betydelse för uniformens framtoning. 

 

Ytterliggare en sak vi upptäckt efterhand är att scenario B och C uppfattats väldigt olika av 

olika personer vi tillfrågat. I scenario B märker vi att vissa personer fokuserar på 

utryckning, alltså framkörningen till bostaden, medan andra kommenterar hur de vill att 

polisen är klädd och utrustad i deras hem. I scenario C var vår grundtanke att personen 

utsattes för tvångsmedel och därmed skulle mötet med polisen uppfattas som framtvingat 

negativt. Många kommenterade istället hur som ansåg att polisen skulle vara klädd, dels 

inomhus vid en förhörssituation och dels ute vid jakt på rånare.  

 

Därmed blev det tydligt att scenarierna uppfattandes helt olika och gav ett brett spann av 

svar. För att inte påverka undersökningen under dess gång valde vi att inte närmare styra 

scenarierna förutom det tidigare skrivna i enkäten. 

 

I Söderberg P. med fleras rapport (2007) låg de stora felkällorna i bildernas kvalité, vi 

bedömer att vi lyckats minimera de ovidkommande variablerna. Det enda vi upptäckt 

under undersökningen är att ett fåtal personer kommenterat att monofonen till 

radioapparaten sitter någon centimeter olika på pikétröjorna och att veck kring halsen 

skiljer sig lite mellan mörk och ljus pikétröja. Vi har själva noterat att det är olika passform 

på den mörka och ljusa pikétröjan vilket kan ha bidragit till ovan nämnda skillnader. Den 

ljusblå pikétröjan har en ledigare passform än den mörkblå. På den ljusa tröjan syns veck 

mycket mer tydligt än på den mörkblå.26 

 

Det kan finnas brister i urvalet av personer som medverkat i undersökningen. Vi har 

genomfört undersökningen i en galleria i centrala Umeå. Den genomfördes vid två 

tillfällen – en fredag och en onsdag mellan klockan 13 och 17. Vi tillfrågade 

förbipasserande personer ifall de ville genomföra vår undersökning. Medelåldern på de 

tillfrågade är 32 år. Det finns en svag överrepresentation av yngre och äldre personer, och 

en underrepresentation av människor i medelåldern27. Detta kan bero på att 

undersökningen genomförts under arbetstid på två vardagar. 

 
                                                 
26 Söderberg, P m.fl. (2007). Rapport 404 – Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv. 
27 Bilaga 3. Statistik – Åldersfördelning hos deltagande personer. 
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Polisen på bilderna i undersökningen håller sina armar bakom ryggen för att 

synliggöra den utrustning han bär i bältet. Detta är en onaturlig 

kroppshållning för poliser, då de oftast har armarna framför kroppen för att 

ge bättre skydd mot eventuella attacker. Detta medför att ett vapen på höften 

ofta döljs av polisens arm. Därför kan det bli en viss felkälla i 

undersökningen, då vi valt att synliggöra höfthölstret på ett – för poliser 

onaturligt sätt.  

 

2.3. Resultatsammanfattning 

 
I samtliga tre scenarion är bild nummer 3 det populäraste valet, en polis 

iklädd mörkblå pikétröja, utrustad med höfthölster och utan reflexväst. Detta 

är den utrustning som är vanligast bland poliserna i yttre tjänst i Sverige en 

sommardag.  

Sammantaget är bilderna 4 och 6 näst populärast med vardera 14 % av 

rösterna, medan bild nummer 9 fick 12 % av rösterna.  I valet av jacka har 

den med synliga reflexer fått mest röster, då den föredragits utav 76 % av de 

tillfrågade.  

 

Scenario A = Du är i en okänd stad och behöver fråga en polis om vägen. 

Polisman utrustad med reflexväst har fått fler röster i scenario A än i B och 

C. I detta scenario har ingen valt polismannen utrustad med mörkblå piké, 

benhölster och utan reflexväst. Det är stora skillnader mellan män och 

kvinnors val, bland kvinnorna är bild nummer 3 klart populärast medan 

männens röster är mer jämt fördelade med bild nummer 6, 7 och 8 i topp. 

 

Scenario B = Du har haft inbrott i hemmet och polisen kommer hem till dig. 

I detta scenario efterfrågas en diskretare framtoning vilket tydligt märks 

genom att polisman med reflexväst inte är populärt. Flest röster har åter igen 

bild nummer 3 fått och den är även enskilt populärast hos både männen och 

kvinnorna. Bild nummer 7 har endast fått en manlig röst och är därmed den 

bild som fått minst röster i detta scenario, polisen är på denna bild utrustad 

med mörkblå pikétröja, benhölster och reflexväst. 

Figur 3
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Scenario C = Du är på väg till bio och det sker ett rån, polisen tar med dig på förhör. 

Även i det tredje scenariot, C, är bild nummer 3 mest omtyckt. Kvinnorna har fördelat de 

flesta av sina röster jämt över bild nummer 3, 5 och 6. Bland männen är bild nummer 3 

klart populärast, följd av bild nummer 4. Bland både män och kvinnor är bild nummer 7 

och bild nummer 10 minst populära i detta scenario.  

 

Utrustning 

Vid val av skjorta är den mörkblå pikétröjan mer populär än den ljusblå. Cirka två 

tredjedelar föredrar en polis med höfthölster. Utifrån de kommentarer som framkom vid 

undersökningen ser majoriteten ingen större skillnad på vilket hölster använder eller anser 

att hölstret inte har någon betydelse för hur polisen ser ut. Reflexvästens popularitet är 

enligt undersökningen varierande beroende på vilken situation det handlar om. 62 % av 

dem som svarat på undersökningen föredrar en polis utan reflexväst. 

 

3. Diskussion 

 
Den mest populära polismannen är den som finns representerad på bild nummer 3. Beror 

populariteten på att detta är vad allmänheten troligen är mest van vid att se? Ser man till de 

bilder som var näst mest populära – bilderna 4 och 6 blir det svårt att se något mönster i 

resultatet då polismännen på bilderna 3, 4 och 6 är utrustade på olika sätt. Den enda 

gemensamma nämnare som finns på dessa tre bilder är att polismannen bär höfthölster.  

 

Variationen mellan scenario A, B och C är på många punkter tydlig. I scenario A föredrar 

många en polis som upplevs som synlig, mjuk och serviceinriktad. I scenario B vill många 

se en polis som är diskret och inte har en lika mjuk framtoning. Scenario C har utifrån 

kommentarerna som lämnats – tolkats på ett brett sätt. Vissa ansåg att det handlade om en 

förhörssituation inne på polisstationen, medan andra ansåg att scenariot handlade om 

rånarjakt ute på fältet. De allra flesta tolkade scenariot att det utspelar sig kvällstid i 

mörker. Reflexvästen är starkt förknippad till vissa situationer, t.ex. arbete i trafik, 

festivaler och andra särskilda händelser. Uppfattningarna varierar angående reflexvästen då 

vissa anser att den ökade synligheten är positivt, medan andra förknippar västarna med 

händelser då polisen oftast är upptagen med någon händelse.  
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Benhölster är en utrustningsdetalj som ofta anses vara aggressivt eller provocerande. 

Många polismyndigheter i landet är väldigt restriktiva med att tillåta poliserna bära 

benhölster, trots att det inte finns några särskilda regler om benhölster från 

rikspolisstyrelsen. Undersökningen visar att 65 % valt polisen som är utrustad med 

höfthölstret. Dock upptäckte vi under undersökningens gång att många hade problem att se 

skillnad på vilket hölster polisen är utrustad med. Utifrån undersökningsdeltagarnas 

kommentarer och reaktioner har över hälften visat att de inte ser skillnad på hölstret, eller 

inte valt att kommentera hölstret. Då polisen på bilderna håller sina armar i en för poliser 

onaturlig ställning, vilket vi avhandlat i den kritiska granskningen, kan hölstrets synlighet 

ha påverkats i undersökningen. Det enda som skiljer ett höft- och ett benhölster är dess 

infästning, det vill säga ett bältesfäste respektive en benplatta med tre remmar - två remmar 

för fäste kring benet och en som fästs i bältet. Olikheterna kan vara väldigt svåra att se rakt 

framifrån - den vinkel fotografierna är tagna. Ett benhölster kan uppfattas som mer synligt 

då polisen är i rörelse, eftersom hölstret och tjänstevapnet sätts i rörelse på ett helt annat 

sätt jämfört med ifall det skulle vara placerat på höften. Detta är något som blir väldigt 

begränsat i en fotoenkät. 

 

Överlag har många av dem som svarat på enkäten visat liten förståelse för det sätt polisen 

arbetar på. Många har gett uppfattningen att polisen är utrustad olika beroende på vilken 

situation de löser för tillfället – t.ex. med kommentaren ”pistol behövs väl inte när man 

sitter i en bil” (man 52 år). Poliser i yttre tjänst är enligt föreskrifter från 

rikspolisstyrelsen28 tvingade att bära tjänstevapen – alltså är det otillåtet för polismannen 

att uppträda obeväpnad. Många har visat bristande förståelse för det faktum att poliser som 

arbetar i utryckningstjänst ofta har ett väldigt högt arbetstempo där arbetsmiljön väldigt 

snabbt kan ändras – vilket kräver att polisen är utrustad för och beredd på att utföra en 

mängd olika arbetsuppgifter. En person kommenterade att poliserna oftast bär kängor, trots 

att den utrustningsdetaljen inte ingår i undersökningen. Han ansåg att kängor hör hemma 

på fjällvandring, och inte hos poliser som arbetar inne i stan. Även denna kommentar 

påvisar en viss oförståelse för polisens arbetsmiljö.  

 

                                                 
28 Rikspolisstyrelsen. (2001) ”Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m.”. 
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Cirka tre fjärdedelar i undersökningen föredrar en polis som bär synliga reflexer på sin 

uniformsjacka. En vanlig kommentar var att reflexerna tydliggör att det är en uniform som 

polisen bär. Den helt svarta uniformen är lättare att förväxla med civila kläder. Stilmässigt 

skapar reflexerna kontrast i uniformen, vilket många ansett att det ser bättre ut. En aspekt 

som dock måste behandlas är den om polisens arbetsmiljö. I vissa farliga situationer är det 

en stor nackdel att vara synlig, t.ex. då polisen i mörker lättare kan lokaliseras av 

angripande gärningsmän. I polisens nationella bastaktik handlar en del om att försvåra 

gärningsmannens förmåga att lokalisera polismannen.29  Denna del försvåras avsevärt när 

polismannen bär reflexer, jämfört med den uniform som har täckta reflexer, eller den 

gamla helsvarta uniform modell 92. Argumentet för att bära reflexer på uniformen är 

synligheten i trafik, vilket är en av de farligaste miljöerna polisen arbetar i. Dock är 

reflexerna på uniformen inte godkända enligt EU-standard, vilket kräver att reflexväst 

ändock används i trafiken.  

 

3.1. Slutsatser 

 
Allmänhetens uppfattning om polisens uniform och utrustning varierar väldigt mycket, 

mest beroende på vilken situation det handlar om. Det är svårt att dra några slutsatser i 

skillnaderna mellan de olika scenarierna. Det är lättare att förstå personernas val då man 

samtidigt får ett argument för valet, se till exempel resultat och kommentarer på sida 17 

angående användandet av reflexväst i hemmiljö jämfört med ute på stan. Olika 

människors erfarenheter och åsikter påverkar troligast valet av vilken utrustning de vill att 

polisen skall använda.  

 

De allra flesta ser tydliga skillnader på uniform med eller utan reflex, på pikétröjans färg 

och på ifall polisen bär reflexväst. Över hälften i undersökningen har inte sett någon 

skillnad på vilket hölster polisen bär. I vissa fall har personer kommenterat att de haft 

svårt att se skillnad på t.ex. jacka med eller utan reflexer. Om detta beror på att endast en 

detalj skiljer mellan bilderna eller ifall personen först ser på polisens ansiktsuttryck och 

kroppshållning går ej att dra några slutsatser. Frågan är ifall personerna förväntat sig 

mycket större skillnader mellan de bilder vi haft i undersökningen – då bilderna med polis 

iklädd jacka är det första som presenterats i varje scenario.  

                                                 
29 Polishögskolan (2005): Nationell bastaktik. 
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Överlag har vi inte konstaterat några klara skillnader mellan könen i valet av pikétröja, 

hölster och reflexväst. Reflexvästen gör polisen mer synlig, vilket anses positivt i vissa 

situationer – men även denna uppfattning varierar mellan de som svarat på 

undersökningen. Den ljusblåa pikétröjan har mottagigts med blandade kommentarer – 

både positiva och negativa – men totalt sett föredrar de som deltagit i undersökningen den 

mörkblå pikétröjan. Även hölstren uppfattas olika då både höft- och benhölster fått både 

negativa och positiva kommentarer. Två tredjedelar föredrar i bildenkäten en polis med 

höfthölster – medan kommentarerna utvisar att väldigt många – över hälften – har svårt att 

se skillnad eller inte anser att det spelar någon roll.  

 

Undersökningen visar att det inte finns några självklara val av utrustning för att polisen 

utseendemässigt skall vara populär hos allmänheten. Då poliserna sällan eller aldrig har 

möjlighet att byta utrustning beroende på vilken sorts jobb de skall åka på – finns det 

begränsad möjlighet att anpassa utrustning efter situation. Undersökningen visar att 

allmänheten i stor utsträckning är nöjd med den utrustning som polisen använder idag. 

 

Implikationer för fortsatt forskning 

Vi har i vår undersökning begränsat urvalet till 60 personer, på grund av tids- och 

resursbrist. Valet av tid och plats för undersökningen kan ha begränsat urvalet av 

deltagande personer. Vi har valt att avgränsa oss genom att presentera ett begränsat urval 

av uniforms- och utrustningsdetaljer, vilket troligen kan utökas med t.ex. val av skor, 

huvudbonad, etc.  
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Bilaga 1 – Enkätens uppbyggnad  
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Bilaga 2 - Fotokollage 
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Bild 2 
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Bild 4 
 

 



Rapport nr. 456 2008-01-16 

 6

Bild 5 
 

 
 



Rapport nr. 456 2008-01-16 

 7

Bild 6 
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Bild 7 
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Bild 8 
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Bild 9 
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Bild 10 
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Bilaga 3 - Statistik     
 

Scenario A 
 

Scenario A - Alla
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Scenario B 
 

Scenario B - Alla
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Scenario B - Kvinnor & Män
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Scenario C 
 

Scenario C - Alla
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Hölster (Antal personer): 
 

Scenario A Höfthölster Benhölster
Män 17 13 

Kvinnor 21 9 
Alla 38 22 

 
Scenario B Höfthölster Benhölster

Män 20 10 
Kvinnor 22 8 

Alla 42 18 
 

Scenario C Höfthölster Benhölster
Män 21 9 

Kvinnor 17 13 
Alla 38 22 

 
Pikétröja (Antal personer): 

 
Scenario A Mörkblå Ljusblå 

Män 15 15 
Kvinnor 16 14 

Alla 31 29 
 

Scenario B Mörkblå Ljusblå 
Män 19 11 

Kvinnor 17 13 
Alla 36 24 

 
Scenario C Mörkblå Ljusblå 

Män 19 11 
Kvinnor 19 11 

Alla 38 22 
 
 

Reflexväst (Antal personer): 
 

Scenario A Reflexväst Utan 
Kvinnor 14 16 

Män 18 12 
Alla 32 28 

 
Scenario B Reflexväst Utan 

Kvinnor 8 22 
Män 8 22 
Alla 16 44 

 
Scenario C Reflexväst Utan 

Kvinnor 11 19 
Män 10 20 
Alla 21 39 
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Sammanfattning av Scenario A, B och C (antal personer): 
 

Scenario Med Reflex Utan reflex 
Bild 
3 

Bild 
4 

Bild 
5 

Bild 
6 

Bild 
7 

Bild 
8 

Bild 
9 

Bild 
10 

A 49 11 14 7 0 11 6 7 9 6
B 43 17 24 9 7 4 1 4 6 5
C 44 16 17 9 8 10 3 5 6 2
Alla 136 44 55 25 15 25 10 16 21 13

 
Sammanfattning - Alla scenarion
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Åldersfördelning hos deltagande personer:  
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Ålder

A
nt
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 Medelålder
Män 31,4
Kvinnor 32,9
Alla 32,1

 
 

Totalt antal tillfrågade som ej ville medverka i undersökningen: 
 
 

Inte tid Vill ej Ej svar Kan inte svenska
16 15 3 2 

   
Totalt tillfrågades 96 personer varav 60 
deltog i enkäten och 36 avböjde. 

 
 


