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Abstract 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur möjligheterna att få bära benhölster ser ut på 

samtliga polismyndigheter i Sverige. Underlaget i denna rapport är intervjuer med 

utrustningsansvariga på samtliga polismyndigheter i Sverige samt ett 20-tal intervjuer med 

poliser i yttre tjänst. Intervjuerna med poliserna i yttre tjänst har genomförts för att se vilka 

för- och nackdelar de ser med bärandet av benhölster. Resultatet i denna rapport visar att 

en majoritet av polismyndigheterna ställer sig negativa till bärandet av benhölster men att 

det finns en möjlighet att få ut det i alla fall och det är bl a då polismannen har ett 

läkarintyg som styrker behovet. Resultatet pekar på att det finns lika många fördelar som 

det finns nackdelar med benhölster. 
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1  Inledning 

Det har hänt att bilbälten har knäppts loss, höfter förstörts och ryggar gått sönder. Detta är 

några av de saker som kan drabba den enskilde polismannen då denne inte själv får välja 

vilken utrustning han/hon önskar bära. Borde inte detta vara upp till varje polisman att själv 

välja utrustning, som är godkänd av Rikspolisstyrelsen, eller skall det vara så att respektive 

polismyndighet skall ta beslutet för honom eller henne? 

Det finns flera olika utrustningsobjekt som polismannen, i de flesta myndigheter, inte själv 

ges möjlighet att bestämma över, utan får sig tilldelat. Exempel på detta är batonglängd, 

höfthölster/benhölster samt pistolmodell. Då vi alla ser olika ut, den ena kort, den andra 

lång, den ena smal, den andra tjock så bör den enskilda polismannen själv få ta ett större 

ansvar över sin utrustning efter just sin egen kroppslängd och storlek, samt dennes 

funktionalitet och personliga styrkor och svagheter.  

Frågan om benhölster är ett återkommande samtalsämne på polisutbildningen i Umeå, detta 

vet vi då vi själva har burit det under snart två terminer och många frågor har ställts om det.  

Frågan är då om man skall bortse från polismannens funktionalitet och eventuella skador då 

allmänheten kan uppfatta det som mer provocerade?  

Diskussionen om att ett benhölster skulle vara mer provocerande än ett vanligt höfthölster 

tog länspolismästaren i Gävleborgs län, Lars-Göran Carlsson, upp i sin rapport som kom 

under våren 20071. 

Dock har det visat sig i en tidigare undersökning2, att det går att motverka, det som kan 

uppfattas som provocerande, med ett leende på läpparna. 

                                                

1 Lars-Göran Carlsson, (2007), Utredning om Polisens uniformering och polisens särskilda hjälpmedel vi 
våldsanvändning 

2 Per Söderberg, David Ivansson, David Persson, (2007), Polisens uniform & utrustning ur allmänhetens 
perspektiv, Rapportnummer 404, Fördjupningsarbete vid Polisutbildningen i Umeå 
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1.1 Syfte 

Rapporten avser att belysa för- och nackdelar med benhölster samt hur polismyndigheterna 

ställer sig till bärande av benhölster. 

1.2  Frågeställningar 

• Hur kommer det sig att vissa polismyndigheter tillåter benhölster men andra inte gör 

det? 

• Om det finns en möjlighet att få benhölster, vad krävs då för att han/hon skall få 

bära benhölster? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med ett benhölster? 

1.3  Tillvägagångssätt 

Vi har gjort två stycken undersökningar. En för att belysa hur polismyndigheterna ställer 

sig till bärande av benhölster samt en undersökning med ett 20-tal poliser i yttre tjänst för 

att få deras synpunkter angående bärande av benhölster. 

I undersökning ett tog vi kontakt med kommissarie Göran Kessel, operativt ansvarig för 

uniformerna på RPS, för att ta reda på vad som gäller angående bärande av benhölster och 

med samtliga polismyndigheter ute i landet för att höra med dem hur det ser ut, angående 

benhölster, på deras polismyndighet.  

Vi har pratat med Göran Kessel vid ett flertal tillfällen, per telefon, och frågat bland annat 

om det finns någon FAP angående bärande av benhölster, vad RPS tycker krävs för att få 

bära det samt varför det skall vara upp till varje polismyndighet att bestämma och inte 

polismannen. Vi kontaktade även den utrustningsansvarige3 vid varje polismyndighet, per 

telefon, för att fråga vad som gällde angående benhölster hos dem samt anledning till det.  

                                                

3  Se referenslista 
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I undersökning två genomfördes intervjuer med ett 20-tal poliser i yttre tjänst ute på 

polismyndigheterna. Dessa intervjuer är genomförda både per telefon samt muntligt på 

myndigheterna under våra fältstudier. Samtliga polismän fick själv säga vad han/hon tyckte 

att det fanns för några för- och nackdelar med benhölstret utan någon påverkan från vår 

sida.  För- och nackdelarna är även våra egna observationer då vi under två terminer, på 

Polisutbildningen i Umeå, burit benhölster under olika övningar. 
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2  Beslutsordning och tidigare undersökningar 

2.1 Beslutsordning 

Polisen, som lyder under justitiedepartementet, består av:  

• Rikspolisstyrelsen, central förvaltnings- och tillsynsmyndighet 

• 21 Polismyndigheter  

21 självständiga polismyndigheter 

Varje län utgör ett polisdistrikt. Polismyndigheten ansvarar för polisverksamheten inom 

polisdistriktet. För ledning av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Den dagliga 

verksamheten leds av länspolismästaren. Det dagliga polisarbetet sker inom de 21 

polismyndigheterna. Nedan visar bilden hur organisationen styrs i polismyndigheten i 

Hallands län. Det behöver inte se ut så här i alla myndigheter men detta är ett exempel. 

Polisstyrelserna avgör själva hur en polismyndighet ska vara organiserad. Därför kan 

strukturen variera från myndighet till myndighet.   

Beslutsordningen varierar från polismyndighet till polismyndighet beträffande benhölster. 

Det kan vara allt från länspolismästarens beslut ändå ner till respektive polisman. Det har 

visat sig att den enskilda polismannen inte har särskilt mycket att besluta om i de flesta av 

polismyndigheterna, men dock inte i alla. 
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Bilden ovan visar en översikt hur en polismyndighet kan vara strukturerad från länspolismästare och ner till 

varje enskild polisman som ryms inom varje avdelning. Exemplet ovan är taget från polismyndigheten i 

Halland. 

2.2  Tidigare undersökningar 

Tidigare fördjupningsarbeten som gjorts på Polisutbildningen vid Umeå universitet visar att 

det människor lägger märke till hos en polis är inte utrustningen, utan polismannens 

ansikts- och kroppsspråk. Dessa undersökningar har gått till på följande sätt: de tidigare 

rapportgrupperna har gått ut på gatorna i Umeå för att visa upp bilder på en polisman i olika 

uniforms- och utrustningsalternativ. Sedan har de tillfrågade fått besvara frågor bl.a. om hur 

de uppfattar de olika bilderna och varför de uppfattar de som de gjort.  

I den första undersökning4, som gjordes under våren 2007, visade det sig att utrustningen 

                                                

4 Per Söderberg, David Ivansson, David Persson, (2007), Polisens uniform & utrustning ur allmänhetens 
perspektiv, Rapportnummer 404, Fördjupningsarbete vid Polisutbildningen i Umeå 
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inte är det första som undersökningspersonerna lade märke till, utan ansiktsutryck och 

kroppshållning. 

I den andra undersökningen5, som gjordes på samma sätt under hösten 2007, visade det sig 

att majoriteten av undersökningspersonerna inte tyckte det spelade någon roll vilket typ av 

hölster som användes. 

                                                

5 Daniel Sandberg, Linus Sikström, David Särdqvist, (2007), Allmänhetens syn på polisens nuvarande 
uniform, Fördjupningsarbete vid Polisutbildningen i Umeå 
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3  Resultat 

3.1 Resultat – Är det upp till enskild polisman att bära benhölster? 

Telefonintervjuerna med utrustningsansvariga på polismyndigheterna visar att en majoritet 

av polismyndigheterna i Sverige ställer sig negativa till att den enskilda polismannen själv 

skall få välja vilket typ av hölster han/hon skall få bära. 

Bild 1. Bilden visar att, av de 21 polismyndigheterna, så ställer sig sexton stycken negativa till om 

polismannen själv får välja hölster, fyra säger ja och en polismyndighet säger att det är upp till 

avdelningschefen. 

 

När vi frågar utrustningsansvarige på respektive polismyndighet efter grunden till beslutet 

att polismannen inte själv får välja vilket hölster han/hon vill bära, har vi fått följande 

motiveringar: 
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”Etiska rådet är emot benhölster, skjutinstruktören ser inte några fördelar med det, om 

man själv får välja så blir det anarki, vi är inte några cowboys, ser militäriskt och combat 

ut, ser ej behovet, uniform betyder att alla skall se likadana ut, ej samma kontroll, det skall 

vara snyggt och prydligt, vi skall inte se ut som några legosoldater, provokativt, stöddigt, 

folk skall inte springa omkring med benhölster, vi följer RPS föreskrifter, det är en 

ekonomisk fråga, inte några aspiranter skall få benhölster då de är vana att använda 

höfthölster.”  

De fyra myndigheter (Gotland, Jämtland, Halland och Västerbotten) som svarade ja på 

frågan om den enskilde polismannen själv fick bestämma motiverade sina svar med: 

”Polismannen skall få bära det han känner sig bekvämast i, polismannen skall själv inom 

rimliga ramar få bestämma vilken utrustning han vill ha och där tycker vi denna ingår, 

polismannen i centrum, förebyggande syfte för skador.” 

Till myndigheter som svarade nej på frågan om polismannen själv fick bestämma ställde vi 

frågan vad som krävs för att man skall kunna få ut ett benhölster. Alla myndigheter svarade 

då, att om man inte ingår i någon form av insatsgrupp, är MC- eller hundförare krävs det ett 

läkarintyg. Av dessa krävde tre av myndigheterna att benhölstret skulle vara ett led i en 

rehabiliteringsprocess där utvärdering skall ske inom ett halvår. 

3.1.1 Vad gäller om polismannen själv står för kostnaden? 

När frågan om polismannen själv köper sig ett benhölster, som han avser att använda i 

tjänsten, ställdes till de Nejsägande polismyndigheterna, blev svaren som följer på nästa 

sida.  
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Bild 2. Bilden visar att, av de 17 polismyndigheter som svarade nej på frågan om den enskilde polismannen 
får välja hölster,  är det tretton som fortfarande svarar nej på frågan om det är okej för polismannen att bära 
benhölster om han/hon står för kostnaden, en polismyndighet som säger ja (Östergötland), en polismyndighet 
säger att det är upp till avdelningschefen (Skåne) och en polismyndighet som säger vet ej (Gävleborg). 
 

3.1.2  Vad gäller om en polisman med benhölster byter myndighet? 

Sista frågan vi ställde var att om man kommer från annan myndighet där man burit 

benhölster utan läkarintyg, får man då fortsätta att bära detta? 

Bild 3. Bilden visar att, av de 17 polismyndigheterna som svarade nej på frågan om den enskilde polismannen  

själv får välja hölster, så svarar sex stycken fortfarande nej då frågan om den enskilde polismannen får behålla 

sitt benhölster från tidigare myndighet, fyra svarade ja(Värmland, Östergötland, Norrbotten, Västra Götaland), 
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två svarade att de inte vet(Gävleborg, Västmanland) och fem av polismyndigheterna sa, i vissa fall alternativt 

prövning(Skåne, Uppsala, Södermanland, Örebro, Kalmar). 

3.2 Resultat – För- och nackdelar med benhölster 

Vi tar här upp för- och nackdelar med benhölster. De 20-talet poliser som vi har samtalat 

med i telefon och muntligen på myndigheterna under våra fältstudier har själva fått 

beskriva vad de tycker är bra respektive dåligt med benhölstret. Vi har även på skolan, 

själva testat benhölster, för att kunna bedöma för- och nackdelarna och några av de som 

följer är vår egen uppfattning. 

3.2.1 Fördelar med benhölster 

• Avlastar rygg/höft – med tanke på att den utrustning polismannen bär i bältet väger 

ganska mycket, kan det underlätta betydligt att viss vikt flyttas ner till benet istället 

för att sitta i bältet vid höften. En hundförare vid polismyndigheten i Halland som 

nu bär benhölster sa ”vid ett sök i terräng med höfthölstret, under ett par timmar, så 

var ryggen helt slut och det värkte under en längre tid”. Han säger även ” 

benhölster är inte det optimala, önskar att det togs fram en utrustningsväst för att 

förflytta hela vikten från höften och ryggen till axlarna. Dock så är det betydligt 

bättre med benhölster än med höfthölstret”. 

Efter införandet av radiosystemet RAKEL så kommer det att bli en ännu större 

snedbelastning i höft och rygg då det inte finns någon motvikt i bältet för vapnet. 

• Knäpper inte upp bältet – likväl för höger som vänsterskyttar finns det en risk att 

höfthölstret kan knäppa upp bilbältet under färd. Då vapnet sitter nere på låret med 

benhölster så finns inte den risken. Vid samtal med en polis i Kungälv så nämner 

han att detta hänt honom vid ett flertal tillfällen innan han bytte till benhölster.  

• Kan bäras med tunga västen – detta är en av de främsta anledningarna till varför 

benhölstret är framtaget. Då insatspoliser runt om i Sverige skulle göra en insats och 

behövde ha på sig den tunga skyddsvästen så fick de problem att dra vapnet från 
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höften då västen i sig gör dem mindre rörliga samt att den även ligger över bältet. 

För att kunna dra vapnet så gav man då insatsgrupperna benhölster. 

• Bältet sitter kvar vid löpning – då man skall jaga någon och behöver springa, åker 

bältet upp och ner med höfthölstret medans benhölstret sitter kvar på höften då man 

spänner fast det vid låret.  

• Sitter bekvämare i bilen – sätena i bilen är så pass trånga att då man sitter i bilen 

med höfthölstret trycker det över höften och ger skavsår vid bäckenbenet. Detta är 

ett problem som man inte får med benhölstret då det sitter nere på låret och sitter 

fritt från bilbälte och bilsätet. 

• Naturligare vapendrag – ”då man drar sitt vapen från benhölstret får man en mer 

naturlig rörelse än då man skall dra från höften” säger en polis.  

 

3.2.2  Nackdelar med benhölster 

• Mindre koll på vapnet – då man bär vapnet i ett benhölster har man mindre koll på 

vapnet än då det sitter i ett höfthölster. Då man har höfthölster kan man vid 

vardagliga händelser på ett mer diskret sätt skydda vapnet genom att med all 

enkelhet lägga armen på det. Detta går inte med benhölster då man måste sträcka 

ner handen för att skydda det.  

• Mister en benficka – då benhölstret sitter fast med knäppning längs ena benet, 

betyder det att man förlorar möjligheten till att använda de bägge fickorna på detta 

ben, då hölstret täcker dessa. 

• Drar fel- då man på skolan inte själv får möjligheten att välja vilket hölster man vill 

använda, innebär detta att man lär in ett beteende där man drar från höften. Har man 

övergått till benhölster utan att lära in ett varaktigt beteende( ca 3000 drag) är risken 

stor att man vid en stressad och kaotiskt situation per automatik kommer att försöka 

hitta sitt vapen vid höften. 
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• Ändrar position vid löpning- vid löpning finns en risk att hölstret kan åka fram 

och sätta sig på benets främre del, istället för att sitta kvar på utsidan. Detta kan vid 

en eventuell konfrontation leda till att den man jagat i kapp lättare kan komma åt 

vapnet. Än värre kan det bli då man är tvungen att dra sitt vapen att man inte hittar 

det på en gång och måste börja leta efter det, i värsta fall även med blicken.  

• In och ut ur bil- benhölstret är i de flesta fall smidigare vid transport i bil. Dock 

finns det en stor nackdel för högerskyttar då dessa skall ta sig in och ut ur bilen på 

förarplatsen då ratten tar emot. 

• Kliar- eftersom benhölstret sitter fast med spännen över benet innebär det att 

uniformen sitter tight på benet och att svett lättare bildas. Detta resulterar i att man 

ofta upplever en obehagskänsla i form av att det kliar. Framförallt på sommaren, 

uppfattas detta som mycket irriterande.  

• Införande av gripen- då man sitter i bak i bilen med omhändertagen/gripen riktas 

vapnet, med ett benhölster, in i ryggen på föraren. Skulle det bli stökigt där bak och 

den omhändertagna/gripna på något sätt kommer åt och avfyrar vapnet,(om än liten 

risk) finns risken att skottet då kommer att träffa föraren i ryggen.  

 

3.3 Kritisk granskning av resultat 

Ser man till undersökningen om var beslutsfrågan att få bära benhölster ligger så skulle vi 

kunna ställa ytterligare en fråga till de polismyndigheter som svarade nej på frågan om det 

är upp till den enskilde polismannen att själv bestämma vilket hölster han/hon vill bära. 

Frågan skulle lyda som följer: Varför får inte den enskilde polismannen välja fritt bland 

utrustning som är godkänd av Rikspolisstyrelsen?  

I undersökningen om för- och nackdelar med benhölster så har vi inte tagit upp någon 

vetenskaplig bevisning till för- och nackdelarna utan bara lyssnat på de åsikter som de 20-

tal poliser som vi intervjuat framfört samt våra egna erfarenheter från de två terminer som 

vi burit detta. För att öka trovärdigheten i rapporten skulle fler vetenskapliga studier ha 
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presenterats, eller gjorts på egen, angående för- och nackdelarna med benhölster men detta 

kunde ej genomföras på grund av tidsbrist. 

3.4 Resultatsammanfattning 

Först och främst vill vi innan vi går in på detaljer säga att alla myndigheter godkänner 

bärande av benhölster vid uppvisande av läkarintyg. 

På första frågan, om polismannen själv får välja vilket hölster han vill bära, är de flesta av 

polismyndigheterna negativt inställda. Majoriteten svarar nej på den frågan (16 av 21).  

Efter frågan som lyder; om polismannen själv bekostar sig ett eget benhölster som han/hon 

ämnar använda sig av i tjänsten har några av polismyndigheterna ändrat sin inställning. 

Antalet som fortfarande säger nej har reducerats till 13. 

Den sista frågan, om polismannen kommer från en annan myndighet där han tidigare burit 

benhölster utan läkarintyg, svarar endast sex stycken av de kvarvarande 13 nej sägarna att 

han inte där i fortsättningen får bära benhölster.  

Tittar man närmre på bilderna på nästa sida ser man att resultatet har vridit sig från att vara 

majoritet nej till en stark majoritet ja.  
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Bild 4 och bild 5. Man kan  se skiftningen från majoritet nej till majoritet ja. 

På frågan om polismannen själv får välja vilket hölster han/hon skall bära har 16 (76%) av 

21 polismyndigheter svarat nej. På den nedre av bilderna är det 15 (71%) av 21 

polismyndigheter som det går att få ut ett benhölster på. Detta har vi kommit fram till 

genom att det bara var sex stycken som fortfarande stod fast vid sitt nej från frågan om 
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polismannen själv får välja vilket hölster han/hon vill ha. Detta efter att vi har ställt frågan 

om det är okej om polismannen får behålla sitt benhölster från en tidigare myndighet. 
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4  Diskussion 

Det har visat sig att frågan om benhölster har varit en lite känslig fråga hos de flesta 

myndigheterna. Lika känsligt har det varit då frågan om den enskilde polismannen skall få 

välja vad han skall bära på sig. Detta är något som vi har uppmärksammat då de intervjuade 

personerna ändrat röst- och ljudläge och blivit tvära och korta i tonen. Det har varit så i 

flera fall men inte alla, exempelvis har samtliga ja-sägare haft en öppen, positiv och ödmjuk 

attityd på både benhölster frågan och frågan om polismannens beslutanderätt. Vid samtal 

med dessa myndigheter får man känslan av att de utgår utifrån den enskilde polismannens 

behov samt önskemål av utrustning.  

Då det gäller de nejsägande myndigheterna uppkom känslan av att de är styrda på ett mer 

gammalmodigt sätt där toppstyrning sker och polismannens behov inte tillgodoses i samma 

utsträckning som hos de ja-sägande myndigheterna.  

Ser man till för- och nackdelar med benhölster har det visat sig att det finns ungefär lika 

många fördelar som nackdelar. Vid en observation av resultatet i den genomförda 

undersökningen borde det finnas lika många benhölster som höfthölster ute bland poliserna 

i yttre tjänst. Så är dock inte fallet då majoriteten inte tillåter benhölster från början utan 

bara om läkarintyg finns, polismannen köper det själv eller i vissa fall då polismannen har 

jobbat på en myndighet, och burit benhölstret, som tillåter det.  

4. 1 Slutsatser och förslag 

På första frågan om polismannen själv ska få bestämma om hon/han vill bära benhölster, 

hänvisar många av myndigheterna till att benhölstret uppfattas som militäriskt och combat, 

och därför inte skall få bäras. En färsk studie genomförd på polisutbildningen vid Umeå 

Universitet6 visar dock att denna teori stämmer dåligt med verkligheten. Studien gick ut på 

att 60 personer i blandade åldrar, kön och bakgrund fick se en polisman i uniform med dels 

                                                

6 Daniel Sandberg, Linus Sikström, David Särdqvist,( 2007), Allmänhetens syn på polisens nuvarande 
uniform, Fördjupningsarbete vid Polisutbildningen i Umeå 
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benhölster och dels höfthölster. Efter att ha sett dessa bilder fick de sedan avgöra vilken 

polis de helst av allt hade velat bli bemött av. Åtta procent säger att de helst vill bli bemötta 

av en polis med benhölster medans 13 procent föredrar en med höfthölster. Detta är det inte 

så mycket att orda om. Det som däremot är intressant är att nästan 80 procent av de 

tillfrågade varken har uppfattat eller tycker det spelar någon roll vilket hölster polismannen 

bär. Det de istället fokuserar på är polismannens ansiktsuttryck och kroppsspråk7. 

Trivs polismannen och känner sig bekväm i sin uniform kommer leendet ofta per automatik 

om nu de aktiva personerna i antagningsprocessen gjort ett gott jobb. För det måste ju anses 

vara en självklarhet att man som polis skall vara glad och positiv i sitt bemötande med 

människor i landets alla gator och torg.  

Vi tycker att skillnaderna mellan de olika hölstren är så pass stor att det borde vara upp till 

den enskilde polismannen att själv ha möjligheten att bestämma vilket hölster han/hon vill 

bära i tjänsten. 

Någon myndighet hänvisade även till de stora kostnader införandet av benhölster skulle 

innebära. Aktuella priser för ett höft- respektive benhölster är 800 och 1000 kronor. Vad är 

200 kronor i förhållande till en sjukskrivning?   

Några av myndigheterna anser inte att benhölster skall användas och hänvisar till en FAP 

utgiven av RPS. Vid kontakt med RPS säger dessa att en sådan inte finns, men att det pratas 

om att kanske ta fram en sådan.  

Vi fick även under en av intervjuerna en barsk kommentar som löd som följer: ”aspiranter 

ska absolut inte få ut ett benhölster. På skolan övar man med höfthölster och det är det man 

får ut, det är det ni lärt er. Hur skulle det bli om ni kommer i en stressad situation och ni 

snabbt behöver dra ert vapen?” 

Denna kommentar tycker vi verkligen spär på känslan att vi som enskilda polismän inte har 

något att säga till om vad det gäller vår möjlighet till att bära den utrustning vi själva 

                                                

7 Per Söderberg, David Ivansson, David Persson, (2007), Polisens uniform & utrustning ur allmänhetens 
perspektiv, Rapportnummer 404, Fördjupningsarbete vid Polisutbildningen i Umeå 
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föredrar. 

Menade hon att en polisman med tio år i tjänst, som alltid burit höfthölster, och drillat 

därefter, har lättare att öva in ett nytt beteende än oss, som knappt använt våra vapen mer än 

i termin tre? 

En tanke man även kan ta upp är följande. Vilken chef, vid vilket företag som helst, skulle 

låta sin personal arbeta med en overall som väger drygt 15 kilo, ge honom obekväma 

arbetstider, dålig lön och till råga på allt ha arbetsuppgifter där han varje morgon, då han 

pussar sin fru och barnen adjö, inte kan lova att han kommer hem med livet i behåll? 

Sedan när han ber om att få ett verktyg (benhölster) för att underlätta sina arbetsuppgifter 

samt att minska slitaget på sin kropp i förebyggande syfte, vägra honom detta? 

Bland annat med en motivation som helt saknar verklighetsförankring (uppfattas stöddigt, 

militäriskt, combat osv).  
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