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2 
AB STRACT 

 

Det förs debatter både i media och ute på landets myndigheter om polisens uniform. 

Bakgrunden är en utredning som RPS tillsatte efter synpunkter från polisens etiska råd 

om att allmänheten uppfattar uniformen som aggressiv och militärisk. Syftet med 

denna rapport är att jämföra svenskar och invandrares syn på den svenska polisens 

nuvarande uniform M/04 samt placeringen av tjänstevapnet. Rapporten bygger på 30 

st. intervjuer som genomfördes i centrala Umeå där 50 % var svenskar och resterande 

50 % invandrare. Undersökningen genomfördes med hjälp av en bärbar dator för att 

tydligt visa bilderna. Vi visade två bilder på en polis iförd uniform M/04. Ansiktet är 

dolt och placeringen av tjänstevapnet skiljer de två bilderna åt. En bild visar höfthölster 

och den andra visar benhölstret. Svenskarna föredrog höfthölster och invandrarna 

benhölster. Många uppmärksammade inte tjänstevapnets placering. De som 

medverkade i vår undersökning reagerade på att ansiktet på polismannen var dolt vilket 

innebär att det är människan och inte uniformen som folk tittar på.
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1   INLEDNING 

1 .1  BAKGRUND 

 

Vi har valt att skriva om detta ämne eftersom det hör till polisens säkerhet att ha en 

funktionell uniform samt att det förs en livlig debatt om synen på polisens uniform 

både i media och ute på myndigheterna. Att polisen skall ha en funktionsduglig uniform 

torde vi alla vara överens om. Likväl som biltillverkarna tar fram nya modeller så tar 

RPS fram nya uniformer till de anställda, dock med lite längre intervaller. Det skrevs en 

rapport av tre elever på Polisutbildningen i Umeå våren 2007. ”Rapport 404, Polisens 

uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv” Vi har granskat den rapporten och 

kommer att använda oss av den i vissa delar.  

Under årens lopp har uniformen ändrats många gånger. År 1992 togs en ny modell i 

bruk, M/92. Den var betydligt mörkare i färgerna än sina föregångare och blev redan då 

föremål för kritik. Fram till 1999-07-21 var det endast 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, insats1.  

Denna M/92 ligger till grund för dagens uniform M/04 som nu är föremål för en 

utredning som RPS tillsatt. Utredningen heter ”Utredning om polisens uniformering 

och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning” och leds av Lars Göran 

Carlsson, länspolismästaren i Gävleborg. Utredningen tillsattes efter synpunkter från 

                                                             

1 Promemoria POA-798-717/07 
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polisens etiska råd om att allmänheten uppfattade uniformen som militärisk och 

aggressiv2. Denna utredning är inte klar än. 

Förslaget i korthet handlar om att ersätta insatsbyxorna med raka byxor och att byta ut 

dagens kängor mot en smidigare och modernare skyddssko samt att ersätta den svarta 

pikétröjan med en blå3. 

Eftersom utredningen som tillsattes av RPS inte byggde på empiriskt data blev vi 

nyfikna på att undersöka vad svenskar och invandrare egentligen tycker om polisens 

nuvarande uniform M/04.  

1 .2  Syfte 

Huvudsyftet med denna rapport är att jämföra svenskars och invandrares syn på den 

svenska polisuniformen M/04, samt placeringen av tjänstevapnet med avseende på 

höft och benhölster.  

1 .3   Frågeställningar 

• Uppfattas den som aggressiv och militärisk?  

• Skiljer sig invandrarnas syn på uniformen jämfört med svenskarnas?  

• Uppfattas tjänstevapnet och i så fall hur?  

1 .4   Avgränsningar 

Eftersom M/04 är den modell som den svenska polisens merpart bär idag valde vi i vår 

undersökning att avgränsa oss till just den modellen. Vi har också valt att maskera 

ansiktet på den person som bär uniformen och som även fungerar som modell i 

                                                             

2 Utredning om polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning, 2007 
3 Svensk Polis Nr 6, juni 2007 
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undersökningen. Detta för att de medverkande i undersökningen inte skall påverkas av 

det sinnesuttryck som polismannen visar utan enbart koncentrera sig på uniformen 

samt placeringen av tjänstevapnet. Informativt till deltagarna har vi valt att initialt inte 

nämna något om placeringen av tjänstevapnet utan överlåtit till de medverkande i 

undersökningen att själva uppmärksamma det.  

 

1 .5  T I LLVÄGAGÅNGSSÄT T 

Att avgränsa med hjälp av ordet invandrare kan tyckas luddigt men vi tydliggör med att 

skriva människor med ett annat etniskt ursprung, vilket gör att många olika länder kan 

tänkas bli representerade. Vi väljer alltså att inte avgränsa oss till ett visst land utanför 

Sverige utan det kan vara flera. Vi läste på om ämnet via Internet och tidningsartiklar.  

 Arbetet 404 som vi har tittat på kommer vi att dra mycket lärdom av. De har i sitt 

arbete själva beskrivit de största problemen de hade. Ett stort problem som de 

upplevde var att personerna som de intervjuade lade stor vikt i hur polisen såg ut i 

ansiktet. Alltså personens sinnesutryck. De tittade inte på hur uniformen eller 

utrustningen såg ut utan mer om polisen såg arg eller glad ut. Kroppshållningen på 

deras bilder skiljde sig åt vilket de medverkande reagerade på4. Därför har vi valt och 

försökt att få polismannens kroppshållning på våra bilder så neutrala och samstämmiga 

som möjligt. Vi har bortsett från genusperspektivet både när det gäller polismannen på 

bilderna samt de medverkande i undersökningen. 

 

                                                             

4 Söderberg, Per 2006  
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Vi utförde undersökningen genom att visa tre bilder. Först visade vi en bild på en polis 

iförd uniform m/04 med tillhörande utrustning och tjänstevapnet placerat i ett så kallat 

höfthölster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra bilden visar samma polis och utrustning dock med tjänstevapnet placerat i 

ett så kallat benhölster.  
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Sista bilden är en kombination av de två första där man ser de båda polismännen 

bredvid varandra. Denna bild visades i samband med att vi ställde fråga 5. Det enda 

som skiljer bilderna åt är placeringen av tjänstevapnet. 

 

 Frågorna som vi ställde var: 

Fråga 1: Om du fick välja bild. Vilken skulle du då ta? 

Fråga 2: Hur uppfattar du uniformen? 

Fråga 3: Vad väcker det för känslor inom dig när du ser polisen på bilden? 

Fråga 4: Hur upplever du placeringen av tjänstevapnet? 

Fråga 5: Om du fick välja om bild. Vilken skulle du då ta? 
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På fråga ett vore en naturlig följdfråga varför de valde just den bilden och inte den 

andra. Att vi inte ställde den frågan är ett medvetet val av oss eftersom den inryms 

under fråga 2 och 3. Vi var väldigt noga med att inte sväva ut i en form av intervju utan 

vi ville ha korta och konkreta svar på våra fem frågor. 

I Rapport 404 genomfördes deras enkät utanför universitetsbiblioteket på Umeå 

Universitet. De personer som deltog i undersökningen var mellan 20-30 år. De gjorde 

ingen anmärkning om deras etnicitet.  

Det vill vi nu ändra på och kommer därför att tillfråga cirka 15 svenskar och cirka 15 

personer med annan etnisk bakgrund. Det är viktigt att det är samma antal personer i de 

båda grupperna för att få ett så jämförbart resultat som möjligt.  

Undersökningen gjordes i centrala Umeå. Personerna vi söker ska helst komma ifrån 

olika delar av Umeå, därför valde vi centrum. Undersökningen pågick under en onsdag 

och en torsdagseftermiddag. Sammanlagd tid blev ungefär 5 timmar inklusive fikapaus. 

Vi följdes åt där en av oss skötte intervjun medan de andra två antecknade. Vi var 

väldigt noga med vårt bemötande och frångick inte våra frågor. Detta gjorde att 

intervjuerna blev ganska kortfattade och likartade. Själva intervjuerna gick till så att vi 

gick tillsammans på stan med en bärbar dator som användes för att visa bilderna med. 

Vi var klädda i vanliga kläder dvs. inga klädesplagg med tryck från polishögskolan, 

detta för att framstå så neutrala som möjligt. Vi turades om med att intervjua 

personerna, när en i gruppen hade genomfört en intervju tog nästa över osv. Vi 

presenterade oss med att berätta att vi studerade på polishögskolan i Umeå och 

undrade om personen i fråga kunde tänka sig att ställa upp på att svara på några frågor 

angående polisens nuvarande uniform. De tillfrågade valdes helt slumpmässigt, dock 

valdes inga personer som vi ansåg vara allt för unga då de enligt oss i gruppen saknade 

erfarenhet och således synpunkter på polisens uniform.  
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När vi nått 15 svenska personer så hade vi endast 2 personer med annat etniskt 

ursprung. Detta gjorde att vi fick inrikta oss på att endast ”leta” efter personer med 

utländskt utseende den resterande tiden.  

Vi gick bara efter utseendet när vi valde ut de vi ville intervjua. De invandrare vi valde 

att tillfråga bedömde vi efter hudfärg samt att de enligt vår bedömning såg ut att 

härstamma från mellanöstern.   
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6 pers

40%
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47%

Bild 1 (höfthölster)

Bild 2 (benhölster)

Ser ingen skillnad

6 pers

40%
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20%
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40%

Bild 1 (höfthölster)

Bild 2 (benhölster)

Ser ingen skillnad

2 .  RESULTAT  

2 .1  STA TIS TIK 

 Figur 1. Om du fick välja bild, vilken skulle du då ta? 

 
 Invandrare 15 personer   
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27%
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66%

Positivt svar

Negativt svar

Neutralt svar

Figur 1. 

 

Det vi reagerade över när vi sammanställde svaren var över hur många som inte såg 

någon skillnad på bilderna. När man inte vet vad man ska titta efter så är det förståligt 

att de inte såg någon skillnad.  Det enda som skiljer de båda bilderna åt är hur 

tjänstevapnet är placerat.  Man kan se att invandrarna föredrog bild 2 (benhölstret) i 

större utsträckning än svenskarna. Den bild svenskarna hade som favorit var bild 1 

(höfthölstret). 

   

Figur 2.  Hur uppfattar du uniformen? 
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Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

För att ni ska få en förståelse med vad vi menar med ett positivt, negativt och ett 

neutralt svar så följer nedan tre exempel. 

Positivt svar: 

”Den är mörk och snygg som jag, haha. Nä, men den är snygg tycker jag” 

(Invandrare, 52) 



Rapport nr. 460 

 

 12 

2007-11-28 

 

2 

5 pers

6 pers 

4 pers Positiva känslor

Negativa känslor

Inga speciella känslor

Negativt svar: 

”Just denna polisen ser okej ut på grund av att han inte ser speciellt stor ut.    Men 

annars tycker jag att uniformen är ful och gammal. För mycket saker runt bältet” 

(Invandrare, 22) 

Neutralt svar: 

”Man ser inte hela uniformen tycker jag. Kängorna spelar stor roll och sedan har 

polisen ingen jacka på sig. Sen att ansiktet är täckt stör mig” 

(Svensk. 32) 

När vi jämför svaren vi fick av invandrare och svenskar ser vi att endast ett 

negativt svar gavs av svenskarna medan vi fick fyra negativa svar av invandrarna. 

Några svenskar tyckte att det var för mycket saker runt bältet och att polismärket 

syntes lite oklart. Svenskarnas kommentarer var överlag positiva till skillnad från 

invandrarna som till vår förvåning var mer negativt inställda vilket också går att 

läsa i statistikdelen i vårt arbete. 

 

Figur 3. Vad väcker det för känslor inom dig när du ser polisen på bilden? 
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11 pers
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massmedia
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Figur 3. 

 

För att ni ska få en förståelse med vad vi menar med ett positivt, negativt och ett 

neutralt svar så följer nedan tre exempel. 

Positivt svar: 

”Respekt och trygghet” 

(Svensk, 37) 
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Negativt svar: 

”Har inget förtroende för polisen över huvud taget” 

(Invandrare, 39) 

Neutralt svar: 

”Jag känner inget direkt som jag kan beskriva. Jag skulle gärna vilja se en riktig 

polis för att kunna uttala mig. Hela personen med ansikte och skor” 

(Invandrare, 32) 

På denna fråga ser vi att invandrarna har lättare att berätta om sina känslor, medan 

svenskarna var lite mindre öppna med sina svar på frågan. Som ni tidigare läst så 

har vi maskerat ansiktet på polismannen på bilden, vi har också förklarat varför vi 

gjort så.  Vi ville inte att polismannens sinnesuttryck skulle påverka de tillfrågade 

personernas val av bild. Men det vi nu ser på resultatet är att 11 av 15 svenskar 

vill se ansiktet för att över huvud taget komma med något svar om vad de tycker 

om uniformen och vilka känslor som de upplever. Invandrarna hade lättare att 

fokusera på uniformen och bara 7 av 15 ville se ansiktet men de kunde ändå säga 

vad de hade för känslor.  

Vi ser också att bara 1 av 15 svenskar får negativa känslor medan 5 av 15 

invandrare får negativa känslor. Liksom tidigare drar vi det resultatet att invandrare 

har mer negativa åsikter om poliser. Men de gör klart att det inte är uniformen de 

går på utan mer på vem som bär uniformen. Här nedan följer ett citat från en 

invandrare som vi pratade med nere på stan. 

”Jag vet inte. Hur uniformen ser ut spelar inte så stor roll om man är en skitstövel 

som person” 

(Invandrare, 25) 
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7 pers

1 pers

3 pers
2 pers

Gillar inte att vapnet
syns på benet

Snyggare med
vapnet på höften

Ser ballt/snyggt ut
med benhölster

Ser provocerande
ut med benhölster

 

Att vi har tjugo åsikter på invandrarnas cirkel beror på att vissa av de tillfrågade 

personerna har fler än en åsikt. När det gäller svenskarna var det många av dem 

som gav neutrala svar just på grund av att de ville se ansiktet för att få någon 

känsla.  

 

 Figur 4. Hur upplever du placeringen av tjänstevapnet? 
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  Svenskar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 

 

Kommentarerna från de flesta svenskar och invandrare är att de egentligen inte 

bryr sig som om vart om vart tjänstevapnet sitter. Det var bara 7 % av invandrarna 

som sa att det såg snyggt ut med tjänstevapnet på höften medan hela 46 % sa att 

det såg snyggt ut med vapnet på benet. Det var ingen som sa att det var fult, 

provocerande eller något liknande med vapnet på höften, däremot var det 33 % 

som sa att de helt enkelt inte gillar att se vapnet på benet. Av svenskarna var det 

14 % som tyckte om höfthölstret medan 42 % sa att de gillade benhölstret mer. 

Svenskarna hade inte heller något negativt att säga om höfthölstret, däremot 

uttryckte  
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28 % negativa åsikter om tjänstevapnet på benet. 

Resultatet av detta är att ingen, varken svenskar eller invandrare har några negativa 

åsikter om tjänstevapnet i höfthölstret. Medan det finns negativa åsikter i båda 

grupperna om benhölstret. Trots detta så har både svenskar och invandrare till 

större delen sagt att de gillar benhölstret mer. Att vi inte har 15 svar på varje cirkel 

ovanför beror på att vi ibland inte fått något bra svar.  

Se citat nedan. 

 

”Oj, det tänkte jag inte alls på. Det gör detsamma tycker jag nog” 

(Svensk, 37) 

 

Figur 5.  Om du fick välja om bild. Vilken skulle du då ta? 
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Figur 5. 

 

Vi jämför nu denna fråga med fråga 1 för att få fram resultatet. Efter att ha gått 

igenom de andra frågorna och diskuterat placeringen av tjänstevapnet har en del av 

de tillfrågade personerna ändrat sin bild ifrån första frågan. Det var bara 14 % av 

invandrarna som valde bild 1 (höfthölster) i första frågan, när de nu fick välja om 

valde 33 % denna bild.  

Det var 42 % som inte valde någon bild alls på grund av att de inte såg någon 

skillnad. Av dessa 6 har 2 bytt ifrån ingen till bild 1. Det var dessutom en av 

invandrarna som bytte ifrån att först välja bild 2 som sedan ändrade sin åsikt till at 

i slutet välja bild 1. 

I slut ändan har det ändrat sig sedan fråga 1. Då hade 7 av 15 tagit bild 2 och bara 2 

av 15 tagit bild 1. Ändringen blev 5 av 15 som nu tog bild 1 och 6 av 15 tog nu bild 

2. 
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Resultatet blev då att bild 2 blev populärast av dessa två bilder. Det man kan ta i 

beaktning är att 4 av 15 inte valde någon bild alls. Se citat nedan. 

Svar på fråga 1: 

”Ser ingen skillnad” 

Fråga 5: 

”Spelar ingen roll” 

(Svensk, 28) 

 

Tittar man nu på svenskarna så var det 6 av 15 som tog bild 1 i första frågan. 

Endast 3 av 15 tog bild 2. Det har nu skett en förändring. Fortfarande har 6 av 15 

valt bild 1 men 6 av 15 har nu valt bild 2. Alltså bild 2 har fått tre tillkommande. 

Så resultatet blir i korthet att det blir lika. 6 personer har tagit bild 1 och 6 

personer har tagit bild 2. 3 av 15 har sagt att de inte kan välja bild. 

Tar man nu samman de båda gruppernas röster så vinner bild 2 (benhölster) med 

12 röster mot bild 1 (höfthölster) som fick 11 röster. 
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2 .2  KRI TISK GRANSKNING AV RESULTA T E T 

 

Vi vill börja med att säga att det blev en miss med de fotografier vi valde att använda. 

Idén från början var att visa en fullständigt utrustad polis, från topp till tå. Missen vi 

gjorde var att fotona bara visar polisen från knäna och uppåt. Vi hade naturligtvis gärna 

sett att kängorna även fanns med på fotona. Några av de vi frågade på stan påpekade 

just detta att de gärna sett hela personen för att få en så rättvis bild som möjligt. 

Polismannen på våra bilder saknade också jackan av m/04 och det kände vi att det inte 

gav rätt intryck när vi ville visa en polis iförd fullständig uniform av m/04. 

Naturligtvis skulle vi varit noggrannare vid fotograferingen och sett till att bilderna 

blivit som vi hade tänkt från början. Att vi valde att maskera bilderna gjorde att många 

av de personer vi intervjuade inte kunde ge ett svar på hur de kände när de såg 

polismannen.  

Bilderna vi använde oss av var alldeles för lika varandra. Det skulle visa sig att när vi 

gjorde vår undersökning ute bland allmänheten var det väldigt många som inte såg någon 

skillnad på bilderna. Vi kanske skulle tydliggjort skillnaderna för att få mer konkreta 

svar. Nu kanske en del valde slumpvis för att ge ett svar och då blir det fel i statistiken. 

Vid själva genomförandet upplevde vi det svårt att få kontakt med människor. Många 

vill inte ta sig tid att svara på några frågor utan gick små omvägar eller tittade ner i 

backen för att undvika oss. Tillsammans med det dåliga vädret gjorde detta att vi bara 

lyckades intervjua 30 personer. 

 

 

 

2 .3  RESUL TA TSAMMANFA T TNING 
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Många av de som medverkade I vår undersökning lade inte märke till placeringen av 

tjänstevapnet. Invandrarna föredrog benhölster framför höfthölster som var 

svenskarnas förstaval. Hos merparten av de medverkande personerna väckte uniformen 

positiva känslor. Merparten av de medverkande reagerade på att ansiktet var dolt. De 

ville gärna se hela personen för att bilda sig en uppfattning.  

 

3 .  DISKUS SI O N 

Vi har diskuterat kring resultatet. Det vi främst tänker på är vårt beslut om att dölja 

ansiktet. Vår respons från de som deltog i undersökningen var att de inte tittade så noga 

på uniformen utan de ville verkligen se ansiktet. Detta visar att människor i Umeå inte 

tittar så mycket på uniformen utan mer på människorna som är bakom uniformen. 

Mycket intressant när man gör en sådan här undersökning om vårt framtida yrke är att 

det är personen bakom uniformen som folk tittar på och inte lika mycket på uniformen.   

Många tyckte de inte såg någon skillnad på bilderna, det visar att allmänheten inte 

tycker som utredarna eftersom de inte ser skillnad på var vapnet sitter. Vi har 

diskuterat huruvida våra bilder är missvisande och det är svårt att se vart vapnet är 

placerat. Det bästa hade helt klart varit att ha en polis på plats för att få bort eventuella 

felsvar pga. att de tillfrågade personerna inte ser så tydligt på bilderna.  

Vi är glada att vi nu kan svara på de tre frågeställningar vi satte upp i arbetet. Den 

uppfattas som militärisk av endast två personer vilket gör att det etiska rådets rapport 

är totalt missvisande vad gäller detta. Vidare så uppfattas den aggressiv endast av ett 

fåtal personer.  Vi i gruppen trodde innan att vi skulle få kraftiga skillnader mellan de 

olika grupperna men invandrare och svenskar syn på uniformen skiljer sig inte 

nämnvärt. 
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Vi trodde att vi skulle få folk som berättade för oss att de skulle se en stor skillnad 

mellan höfthölstret och benhölstret. Våra förväntningar var helt annorlunda mot de svar 

som vi fick. Men folk bryr sig inte lika mycket om hur tjänstevapnet sitter som vi 

trodde. Eftersom det är vår vardag och vi bryr oss om hur uniformen ser ut och hur 

tjänstevapnet sitter så tror vi att folket också bryr sig om det, att de ser skillnad på hur 

vi har vårt vapen. Men tydligen så är det inte på detta viset.  

I utredningen som RPS tillsatte framkom det uppgifter från polisens etiska råd om att 

uniformen uppfattades som mörk aggressiv. I vår undersökning var det många som 

nämnde att den var mörk, men inget om att den för den sakens skulle vore aggressiv. 

Flera tyckte dessutom att den mörka färgen var positiv eftersom polisen ibland måste 

jobba dolt. Detta var något som vi uppmärksammade och blev lite förvånade över att 

de tog upp. Detta visar att det inte bara är polisen som argumenterar för att behålla 

uniformen utan även andra i vårt samhälle. De nämnde också att allt handlar om vår 

säkerhet att kunna verka dolt eller att snabbt ingripa vid situationer som snabbt 

uppstår. Det finns ingen tid att åka iväg för att byta om ifall en person vi kommer gripa 

ex. springer till skogs.   

Invandrarna var överlag mer positivt inställda till benhölstret än vad svenskarna var. 

Vad detta beror på tror vi kan ha med deras historia och bakgrund att göra. Just de som 

medverkade i vår undersökning kanske hade erfarenheter från ett annat lands polis och 

lagar, där klimatet mellan polisen och allmänheten skiljer sig från hur vi har det i 

Sverige. Svenskarna i sin tur föredrog höfthölstret. Detta tror vi också har med historia 

att göra. Höfthölstret är vanligare bland den svenska polisen än vad benhölstret är och 

har så varit under många år. Man är helt enkelt van vid att polisen har vapnet på 

höften. Kommer det någon polis med benhölster så uppmärksammas det och måste 

direkt ifrågasättas. När vi visade bilderna ute på stan var det inte många av svenskarna 

som uppmärksammade var tjänstevapnet var placerat förrän vi visade båda poliserna 

uppställda bredvid varandra. 
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