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 Abstract 

I denna rapport vill vi belysa det problem som många poliser och polisstudenter 

diskuterar dagligen under vinterhalvåret, polisens vintermössa. Dess utseende skapar 

känslor som hämmar både yrkesverksamma poliser och polisstudenter i sin vardag. I 

samband med köldrekord i stora delar av landet det senaste året har detta ämne 

aktualiserats mer än någonsin. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer har vi 

tillfrågat polisstudenter, yrkesverksamma poliser samt allmänheten vad de anser om 

den aktuella vintermössan och vilka känslor vintermössan kan bära med sig. De 

resultat vi uppnått i samband med dessa undersökningar är intressanta, och visar 

tydligt på att vintermössan skapar problem och ett missnöje för många inom detta 

yrke. Vi anser att det finns stora möjligheter att förbättra arbetsmiljön för poliser 

runtom i Sverige och ett förslag på en alternativ lösning presenteras i vår rapport. 
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1 Inledning 

I vårt inledande kapitel redogör vi för bakgrunden till varför vi ville fördjupa oss i 

detta ämne och de bakomliggande faktorerna. Vi introducerar dessutom de syften 

och de avgränsningar som vi valt att göra. Vi beskriver också hur vi gått tillväga för 

att söka och finna material till denna rapport.  

Grunden för varför vi ville fördjupa oss i detta ämne lades när vi fick ut våra 

studentuniformer i termin 2. Många av oss var glada och lite stolta över att få klä sig 

i uniform, men glädjen mattades fort när uniformerna packades upp och en av våra 

klasskamrater hittar sin vintermössa och utbrister ”men vad är det här för skit?!” 

Snart var diskussionen igång mellan studenterna om hur ful och löjlig vintermössan 

var och att man aldrig skulle ha på sig den. Detta har varit ett genomgående problem 

under vinterhalvåren och diskussionen huruvida man skulle bära vintermössan, eller 

om man skulle bita ihop i kylan och använda sig av båtmössan1

Detta uppmärksammade vi som ett problem inom utbildningen och vi undrade om 

detta även gäller utanför utbildningens korridorer och därför har vi valt att fördjupa 

oss i detta ämne. 

, har funnits med oss 

vid varje lektion vi skulle bära uniform utomhus. 

                                                 
1 FAP 798-1 sid. 53 
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1.1 Bakgrund 

Under vintern 2009/2010 slogs många köldrekord i Sverige. Umeå har inte haft lika 

ihållande kyla sedan vintern 19652

Polispersonalen är tilldelad en vintermössa kallad M/92

 och många har hackat tänderna under dessa 

månader.  Som polis arbetar man dygnets alla timmar, oavsett väder och vind, vilket 

gör att man blir väldigt utsatt för vädrets makter. Därför är det viktigt med bra 

utrustning som fungerar i det dagliga arbetet.  

3

Det man då har att välja mellan är att frysa om öronen då vädret inte är passande 

nog för vintermössan, eller att man bryter mot föreskrifterna i FAP 798-1 och 

använder sig av en mössa man skaffat själv. En utredning gjordes av Sara Strömberg 

på Rikspolisstyrelsen (RPS) år 2005

 (i fortsättningen kommer 

denna mössa att kallas för vintermössan) som är gjord av fleece och fungerar 

ypperligt i kalla förhållanden närmare -20 grader och under. Men varje gång det 

närmar sig varmare temperaturer är det många som använder sig av den vanliga 

båtmössan då de anser att vintermössan är ful och förlöjligar deras ställning som 

polisman.  

4

Efter ett kompletterande samtal med Strömberg

 för att förnya den gamla vintermössan så den 

skulle fungera för  yrkespoliser men även för polisstudenterna som skulle utbildas. 

5 visar det sig att det snarare handlar 

om en snäv avgränsning i FAP 798-1 än en motvilja att byta ut den gamla 

vintermössan. En utredning har även gjorts av polisens etiska råd och där kommit 

fram till att man vill starta ett uniformsprojekt för att låta uniformen få en mer civil 

framtoning6

                                                 
2 http://www.smhi.se/klimatdata/langsta-sammanhangande-period-med-minusgrader-vintersasongen-2009-10-
1.9654 

. 

3 FAP 798-1 s.54 
4 http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2006/december-2005/vintermossa/ 
5 Samtal med Sara Strömberg RPS 2010-04-07 
6 http://www.blaljus.nu/pdf/070614%20Nya%20remissen%20uniform%20mm.pdf  sid.31 

http://www.blaljus.nu/pdf/070614%20Nya%20remissen%20uniform%20mm.pdf�
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka om åsikterna angående vintermössans 

signalvärde skiljer sig mellan Polisutbildningens studenter, Polismyndigheten i 

Västerbotten samt allmänheten i Umeå. Dessutom vill vi uppmärksamma 

problematiken med den civila olydnaden som finns inom Sveriges poliskår då man 

inte följer den reglementsenliga klädkoden i FAP 798-1 som belyses i polisens 

etiska råds utredning angående polisens uniformering7

1.3  Frågeställningar 

.  

De frågor som vi ställer oss i denna rapport är följande: 

1. Skiljer sig meningarna om vintermössan mellan polisstudenter och 

yrkesverksamma poliser? 

2. Vilka är de åsikter som finns angående vintermössan på Polisutbildningen 

och på polismyndigheten? 

3. Vad anser allmänheten om den nuvarande vintermössan? 

1.4  Avgränsningar 

I samband med vår rapport så kommer vi att avgränsa det geografiska området till 

Umeå stad då vi anser att det finns tillräckligt underlag för vår rapport där.  

Dessutom kommer vi också att avgränsa vår rapport till vilka känslor och åsikter 

som den nuvarande vintermössan avspeglar. Ingenting gällande ekonomiska 

kalkyler eller de fysiska problem som kan uppstå kommer att speglas i denna 

rapport.  

                                                 
7 http://www.blaljus.nu/pdf/070614%20Nya%20remissen%20uniform%20mm.pdf  
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1.5 Tillvägagångssätt 

För att kunna få fram bra resultat för vår rapport så inhämtades information via en 

webbenkät som vidarebefordrades via e-post till samtliga studenter i termin 4 på 

polisutbildningen i Umeå. Enkäten delades upp på åtta delfrågor8

En enkät

 med fasta 

svarsalternativ samt utrymme för att kunna delge övriga synpunkter på enkäten eller 

vår rapport.  

9

Vi ville också fördjupa oss i vilka synpunkter som finns hos en yrkesverksam polis 

gällande vintermössan och dessutom få verkliga händelser att referera till. Vi valde 

därför att intervjua en aktiv polis angående detta och dennes erfarenheter kring 

vintermössan. Detta gjordes med planerade frågor som skrevs före intervjutillfället 

med följdfrågor på de svar som gavs av den som intervjuades. 

 med likadana frågor som i studentenkäten lämnades till Polismyndigheten 

i Umeå så att de poliser i yttre tjänst som kommer i kontakt med vintermössan 

kunde ge oss svar på frågorna. Denna enkät fanns tillgänglig för myndigheten i ca 

14 dagar innan de samlades ihop och sammanställdes. 

För att samla information om hur allmänheten ser på mössan så fotograferade vi en 

student i vintermössan i halvporträtt både framifrån och från sidan för att de skulle 

få en större insikt i hur mössan är utformad. Ansiktsuttrycket för studenten ville vi 

skulle vara så neutralt som möjligt så det inte ska vara en ledande faktor för den som 

blir tillfrågad.  

Detta problem fanns i Rapport 40410 vilket vi ville undvika. Ett andra foto med en 

vanlig svart stickad mössa liknande mössa M/0411

                                                 
8 Se bilaga 3 

 fotograferad med samma student 

och vinklar på bilderna gjordes också för att kunna ha en referens till den nuvarande 

vintermössan. Båda huvudbonaderna saknade helt emblem för att göra bilden så 

neutral som möjligt för betraktaren.  

9 Se bilaga 2 
10 ”Rapport 404, Polisens uniform och utrustning ur allmänhetens perspektiv” Per Söderberg 2006 
11 FAP 798-1 sid.54 
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För att nå en så blandad publik som möjligt begav vi oss ut till de centrala delarna 

av Umeå vid lunchtid en vardag då mycket folk är i rörelse. Vi gick tillsammans och 

medan den ene frågade en person antecknade den andre de svar som personen gav. 

Informationen den tillfrågade fick var att vi kom från polisutbildningen i Umeå och 

att vi gärna ville ha deras åsikt angående polisens huvudbonad. Därefter visades 

bilderna bredvid varandra och ställde då frågorna: ”Om en polis skulle möta dig, 

vilken av dessa två huvudbonader skulle tilltala dig mest att polisen bar?”  Om 

personen tvekade eller inte tyckte det spelade någon roll bad vi personen välja 

någon av huvudbonaderna och motivera sitt val. 

2 Teori 

I detta kapitel vill vi berätta om vilka teorier vi använt oss av för att utföra 

undersökningen och skriva rapporten. 

Att teoretisera något som är så vardagsnära och personligt som självkänsla kan låta 

onödigt men det finns några teorier gällande just detta som kan kopplas till vår 

rapport. George Herbert Mead (1863-1931) ansåg att man inte föds med en egen 

självkänsla utan den skapas av andra under hela livet. Allt från utseende, klädesval 

samt de åsikter och beteenden man har som person bedöms. Man blir då en 

mottagare för vad andra tycker och tänker om en som person.  Detta kallades för 

”reflektivt omdöme av viktiga andra”12

William James (1842-1910) var en filosof som däremot ansåg att människan är sin 

egen individ och självkänslan bestäms av individens egna värderingar

. Dessa omdömen, positiva som negativa, tar 

man då till sig och låter forma sin egen avbild och den värdering man har om sig 

själv.   

13

                                                 
12 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 20 

. Han påstod 

att om man anser att ett visst attribut, som till exempel utseendet, är mer viktigt för 

individen än ett annat, och det blir sårat, kommer detta att bli en törn i den aktuella 

självkänslan som individen bär på. Skulle det vara så att personen inte anser att det 

är ett viktigt attribut kommer inte det att påverka personens självkänsla i någon 

större utsträckning. 

13 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 19 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1863�
http://sv.wikipedia.org/wiki/1931�
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Exempelvis skulle en person med stark utseendefixering ha stora problem om 

personer i dennes omgivning anmärkte på personens klädval eller utseende, men 

skulle däremot inte bry sig nämnvärt om stadens fotbollslag förlorade det lokala 

derbyt. Detta skulle dock en sportfanatiker göra. Denne skulle däremot kanske inte 

bry sig alls om någon kommenterade dennes utseende, då personen inte har detta 

som ett viktigt attribut i sin självkänsla. 

En stark självkänsla skyddar också en person vid kriser och förluster i både 

arbetssituationer men även på personliga plan. En låg självkänsla ligger till viss mån 

alltid bakom sociala och psykologiska problem såsom ångest och depression. 

Några kännetecken för en stark inre självkänsla kan vara: 

• Ett gott humör visar på en mer positiv grundsyn på livet. 

• Uppvisandet av sund självhävdelse och integritet, dvs. man vet när man har 

behov av att säga ifrån och att visa vad som är rätt och fel från individens 

ståndpunkt. 

• Att veta sina gränser14

Dessa kvaliteter är något som en polisman använder dagligen. Självkänslan kräver 

kontinuerligt underhåll för att polismannen ska kunna klara av det dagliga arbetet. 

, dvs. att ha kunskapen om vad som är 

möjligt/omöjligt att genomföra visar på bra självkännedom. 

Självkänslan blir då en form av hälsobuffert när stress, sjukdomar och andra 

anspänningar uppstår. En låg självkänsla gör att man känner mer osäkerhet och 

rädslor inför jobb och relationer15

                                                 
14 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 45 

 vilket kan vara avgörande i polisyrket. 

15 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 73 
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3  Resultat 

Detta kapitel presenteras den information vi fått genom intervjuer samt enkäter.  

En sammanställning av detta material presenteras nedan. 

I den enkätundersökning som utfördes hos polisen i Västerbotten, Umeå mellan den 

26/3 – 12/4 2010 deltog 38 personer. I Umeå fick vi veta att det arbetar ungefär 50 

personer i yttre tjänst16

I den enkätundersökning som gjordes på polisutbildningen i Umeå den 26/3 2010 

var det 78 personer som deltog av 100 möjliga. Av dessa var 59 män och 19 

kvinnor. Åldersfördelningen var sådan att de flesta var mellan 20 och 29 år. 

 så att vi fick så många svar visar på att intresset har varit 

stort. Av de som deltog var 21 män och 6 kvinnor, resterande 11 hade inte uppgett 

svar på frågan om sin könstillhörighet. Majoriteten av de svarande var mellan 25 

och 39 år. 

                                                 
16 Samtal med Anna Jonsson, biträdande chef vid ordningsavdelningen i Umeå. 
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3.1 Använder du din vintermössa? 

Använder du din vintermössa?
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Helst inte Nej, aldrig

Studenter
Yrkespoliser

 

17 personer från polisen uppgav att de aldrig använder den, medan 15 personer 

svarade att de helst inte använder den. En person använde den endast på grund av 

bestämmelserna i FAP 798-1  och fem personer brukade använda sin vintermössa. 

Poliserna fick även svara på frågan vad de använder istället, om de inte använder sin 

vintermössa. Majoriteten av de svarande brukade då använda toppluva, insatsmössa, 

annan svart mössa eller polisens båtmössa.  

På samma fråga bland studenterna på polisutbildningen så var det 9 personer som 

aldrig använder den, medan 32 personer helst inte använder den. Även här var det 

en person som använder den endast på grund av bestämmelserna i FAP 798-1  och 

36 personer som brukar använda sin vintermössa. 
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3.2 Skulle du vilja se en ny vintermössa? 

Skulle du vilja se en ny vintermössa?
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Av poliserna i Umeå så var det 35 personer som skulle vilja se en ny vintermössa, 

en person som inte ville det, samt två personer som svarade att de inte tyckte att det 

spelade någon roll. 

Bland studenterna på polisutbildningen så var det 59 personer som ville se en ny 

vintermössa medan tre personer inte ville det, samt 16 personer som inte tyckte att 

det spelade någon roll. 
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3.3 Har du varit sjuk någon gång som du kan koppla till vintermössan? 

Har du varit sjuk någon gång som du kan koppla till vintermössan?
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Nej, inte vad jag vet Inget svar
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Bland poliserna så svarade endast två personer att det hade varit det ett flertal 

gånger och tre personer svarade att det hade varit det någon enstaka gång. 32 

personer svarade ”Nej, inte vad jag vet” och en person lät bli att svara på frågan. 

Samma fråga ställdes till studenterna och där var det endast en person som svarade 

att de hade varit sjuk ett flertal gånger medan två stycken personer hade varit det 

någon enstaka gång. 74 studenter upplevde inte att de blivit sjuka med en koppling 

till vintermössan och en person lät bli att svara på frågan. 
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3.4 Skulle du använda mössan om den var av ett modernare snitt? 

Skulle du använda mössan om den var av ett modernare snitt?
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19 personer från polisen svarade att de skulle använda den, medan 14 personer 

kanske skulle det. En person skulle inte det medan två personer inte tyckte att det 

spelade någon roll. Två personer avstod att svara på frågan. 

Bland studenterna var det 45 personer som skulle använda den, medan 16 personer 

svarade att de kanske skulle det. Två personer skulle inte det och 14 personer tyckte 

inte att det spelade någon roll och en person avstod att svara på frågan. 
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3.5 Hur viktig är vintermössan för dig? 

Hur viktig är vintermössan för dig?
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Bland polisen svarade 13 personer att de tyckte att den var mycket viktig, 16 

personer tyckte att den var ganska viktig, två personer tyckte inte att det spelade 

någon roll och sju personer tyckte det var helt ointressant. 

Bland studenterna var det 25 personer som tyckte att vintermössan är väldigt viktig, 

27 personer som tyckte att den var ganska viktig, 15 personer tyckte inte att det 

spelade någon roll och tio personer tyckte det var helt ointressant. En person avstod 

att svara på frågan. 
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3.6 Vintermössans signalvärde? 

Studenterna på polisutbildningen fick svara på vilka signaler de tycker att mössan 

sänder ut. 27 studenter svarade att ”ingen skulle ta mig på allvar”, 33 personer 

tyckte att den var omodern/ful och 14 personer tyckte inte att den sänder ut några 

speciella signaler. Två personer tyckte att den sänder ut goda signaler och två 

personer lät bli att svara på frågan. 

Yrkespoliserna fick istället för att svara på samma fråga istället själva skriva ned 

vilka signaler de tycker att mössan sänder ut. Svaren blev många, en hel del tyckte 

att mössan ser fånig ut, att den är omodern och att ingen tar en på allvar. Vissa 

tyckte den var komisk och påminde om gamla Sovjetunionen. Andra tyckte inte att 

mössan sänder ut några signaler, att den är en del av en uniformspersedel eller att 

den inte utstrålar något hotfullt utan snarare vänlighet. 

Vi bad även yrkespoliserna ge oss ytterligare kommentarer om vintermössan för att 

få mer insikt i vad de anser om den. Kommentarerna visar att de är ense om att 

tycka att en förnyelse var viktig och att det tagit alldeles för lång tid att producera 

fram en huvudbonad som de kan trivas i. Några ansåg också att de inte rymde 

vintermössan i benfickorna samt att det var svårt att höra vad andra sade när man 

bar vintermössan. Att många ansåg att folk skrattade åt dem när de bar mössan var 

också en del av de kommentarer som noterades. 

3.7  Undersökning av allmänhetens åsikt 

Den 15 april 2010 gjorde vi en undersökning i Umeå stad, där allmänheten blev 

tillfrågade om vilken vintermössa de föredrog att polisen använder. Bilderna de fick 

titta på visade en person med vintermössan och en person med svart stickad 

toppluva. Polisens märke var borttaget på vintermössan för att bilderna skulle bli 

mer likvärdiga. Av de 31 personer som förfrågades var 15 personer män och 16 

personer kvinnor. Personerna var mellan 17 och 70 år gamla.  
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3.8  Val av mössa från allmänhetens synpunkt 

Val av mössa
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På frågan om vilken mössa de föredrog att polisen använde så svarade 16 personer 

att de föredrog polisens vintermössa, medan 15 personer föredrog en svart toppluva. 

De kommentarer som fälldes av dem som valde den blå mössan var att den svarta 

toppluvan gjorde att personen såg ut som en rånare/sotare och att den kändes mindre 

uniformsenlig. De personer som valde den svarta toppluvan ansåg att vintermössan 

är en relik från gamla öststaterna och att den är ful och omodern. 

Många ansåg dock att det var viktigt att profilera mössan som en polismössa oavsett 

vilken mössa de valde, mest på grund av att man ville vara säker på att det var en 

polis man pratade med. 
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3.9  Intervju 

Den 26 april 2010 hölls en intervju med en polis som arbetar i yttre tjänst angående 

polisens vintermössa för att se vilka åsikter polisen hade om vintermössan. Personen 

vi intervjuade ville vara anonym och kommer hädanefter därför att kallas Kim i 

texten.  

Kim tyckte frågan om polisens vintermössa har varit återkommande i flera år. Kim 

berättade att Kim och några andra i det län Kim arbetar i tyckte att mössan de hade 

inte var tidsenlig eller praktisk. På grund av detta så tog de ett eget initiativ att göra 

en egen vintermössa och detta var inte sanktionerat av ledningen på något sätt. De 

hittade en mörkblå toppluva på en affär som verkade bra, praktisk och tidlös. På 

denna sydde de fast det lilla riksvapnet17

Mössan var bra för att den var mjuk och rymdes i benfickan och gick snabbt att ta 

på sig. Det kom dock fram synpunkter på mössan från en kollega som poängterade 

att polisen ska ha lika klädsel. Det gjordes ingen större sak av detta då det finns 

andra mössor att använda, men Kim tyckte dock att mössan de hade gjort var 

förträfflig. Mössan de hade gjort gick använda fast det var kallt ute men synpunkter 

från kollegor gjorde att den trots allt fasades ut.  

 i pannan, det stod inte polis på toppluvan 

men emblemet sattes dit för att det tydligt skulle synas att de tillhörde 

polisverksamheten.  

Klädsel är enligt Kim alltid en fråga som återkommer inom polisen, speciellt bland 

dem som arbetar i yttre tjänst. Kim säger att man kan tycka att personer som arbetar 

utomhus i princip året runt och dygnet runt borde ha en viss professionalism inom 

området med klädsel, men Kim får känslan av att det finns ett snett 

ledningsperspektiv uppifrån på dessa frågor istället för tvärtom, som det kanske 

borde vara.  

Kim tror att diskussionen uppkommer för att en del tycker att den nuvarande 

mössan är designmässigt ful och när det idag finns ett sådant brett utbud av mössor 

på marknaden som är mer stilfulla så kanske valet av denna mössa inte är det bästa. 

Allmänhetens åsikter både kring den egna toppluvan samt polisens nuvarande 

                                                 
17 http://www.royalcourt.se/monarkin/kungligasymboler/riksvapen.4.7c4768101a4e888378000999.html 
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vintermössa har aldrig lyft några större diskussioner, utan har mest förekommit som 

en fråga om huruvida polisen fått en ny vintermössa. Ingen negativ kritik har 

förekommit under den tid Kim arbetat i dessa huvudbonader. 

Diskussionen angående mössan och diverse annan utrustning på polismyndigheten 

uppkommer ofta på vintrarna när det börjar vara kallt och man då vill ha utrustning 

som är ändamålsenlig. Kim skulle aldrig välja att använda båtmössan istället för 

vintermössan vid kyligare temperaturer bara på grund av dess utseende, det 

viktigaste är att slippa frysa.  

Kim förutsätter dock att de som arbetar ska vara lika klädda. Kim får inte själv 

någon speciell känsla av vintermössan och känner sig inte heller ful i den i samband 

med arbetet. Dock är Kim förvånad över de få alternativen som finns inom 

polismyndigheten då det gäller huvudbonader och att en modernisering inte blivit 

aktuell ännu. 
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3.10 Kritisk granskning av resultatet 

I samband med vårt enkätutskick till studenterna på polisutbildningen i Umeå så 

upptäckte vi att alla studenter inte fått informationen om vår enkät och länken till 

vår webbenkät vilket hade möjligen skapat fler åsikter om vintermössan. Trots dessa 

tekniska problem anser vi att vi fick tillräckligt många svar från studenterna för att 

göra en bra utvärdering. 

I samband med vår enkät till polismyndigheten så ansåg en person att frågan om 

man blivit sjuk någon gång som man kunde koppla till sin vintermössa var 

dum/otydlig fråga. I samband med de avgränsningar vi satte skulle vi i efterhand 

kunnat utesluta denna fråga, men vi ansåg att den skulle kunna ha gett en intressant 

vinkling av problematiken som vintermössan kan medföra. 

Vår undersökning med allmänheten hade också sina brister. Några upplevde att 

blixten på bilderna gjorde att bilderna inte blev så jämförbara som de hade velat. 

Dessutom reagerade en person på att studenten på bilderna var fotograferad på olika 

avstånd vilket gjorde att det blev svårare att jämföra huvudbonaderna. Merparten av 

de vi frågade reagerade inte på detta men bör ändå noteras.  

 

För att få fram så mycket information vid intervjutillfället med Kim så blev de 

frågorna som vi tidigare förberett väldigt detaljerade. Detta gör att vi inte kan 

publicera dessa i samband med arbetet då detta skulle enklare identifiera Kim, vi 

anser att vi ändå kan ge en bra bild i texten av det som diskuterades under intervjun 

med Kim.  
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3.11 Resultatsammanfattning 

Av resultatet kan vi se att en stor majoritet av poliserna som arbetar i yttre tjänst i 

Umeå inte använder sin vintermössa, eller helst inte använder den. Många använder 

istället egna toppluvor, insatsmössor eller den klassiska båtmössan som egentligen 

används vid varmare årstider. En betydligt större andel av studenterna brukar 

använda sin vintermössa även om det där finns en stor andel som helst inte använder 

den.  

Både bland studenter och poliser är det många som skulle vilja se en ny vintermössa 

eller att den vore av ett modernare snitt. Då skulle majoriteten av studenterna och 

poliserna använda den. Inte i någon av grupperna verkar det som att sjukdom har 

kunnat kopplas till användandet av vintermössan.  

Av synpunkterna kring mössans signalvärde så verkar många tycka att mössan är 

omodern eller inte tilltalande utseendemässigt. Det är även många som inte tror sig 

bli tagna på allvar på grund av mössan. Samtidigt är det en del som inte tycker 

mössan sänder ut speciellt mycket signaler och enstaka kommentarer finns kring att 

den utstrålar vänlighet, är varm samt bara är en del av uniformen. 

I intervjun vi gjorde kan vi även där se att frågan om vintermössan verkar vara 

återkommande och att detta kan bero på att poliser vill ha utrustning som är 

ändamålsenlig.  

Vid intervjutillfället framkom synpunkter kring att vintermössan inte är tidsenlig, 

tillräckligt praktisk och då antagligen inte heller det bästa alternativet på marknaden. 

Just denne polis väljer dock hellre att vara varm än att behöva arbeta i båtmössan 

och frysa. Av intervjun framkom också att dennes försök till att använda en egen 

mössa har mötts av synpunkter från kollegor men inte från allmänheten. 

Allmänheten verkar mer kluven i frågan. Resultatet visar att 16 av de 31 förfrågade 

personerna föredrar polisens nuvarande vintermössa medan 15 personer skulle 

föredra att polisen istället bar en svart toppluva.
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Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi våra resultat och kopplar samman dessa med de teorier 

vi tidigare presenterat. Vi ger även vår egen tolkning av resultaten. 

Den tolkning som vi gör av våra resultat är att det finns ett problem utanför 

utbildningens korridorer då det gäller den vintermössa som finns idag. Trots kyla så 

är det många som inte använder vintermössan och har andra lösningar på det 

problem som de anser finnas. Många vill se en förnyelse av den vintermössa som 

finns idag och att den gärna ges ett modernare utseende. Att få kommentarer om sitt 

yttre som gör att man vantrivs i den klädsel man bär på sitt arbete är det nog ingen 

som vill, och enligt de teorier vi läst om självkänsla så kan detta utmynna i ett 

arbetsmiljöproblem med påföljande depressioner, ångest och liknande symptom.  

Dessutom kan känslan av att bära en förlöjligande mössa vara än mer påfrestande 

för en person med redan låg självkänsla, vilket gör det svårare att kunna agera som 

en myndighetsperson. Enligt den undersökning vi gjort har allmänheten delad åsikt 

om den vintermössa som finns i dagsläget och att den då kan framkalla både 

negativa och positiva signalvärden om mössan som speglas över till bäraren enligt 

Meads teori18

Skulle vintermössan signalera negativa åsikter i riktning mot polisen finns det 

möjligheter att självkänslan skulle sänkas. Allmänhetens åsikt om att det inte spelar 

så stor roll vilken huvudbonad poliser använder är viktig att ta till sig. Så länge 

mössan profileras starkt som en polismössa så har inte allmänheten några 

invändningar, vilket kan göra att den spegling som Mead teoretiserat till stora delar 

kan uteslutas. 

.  

James teori19

                                                 
18 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 20 

 angående självkänslan i form av individens egna kriterier kan vara mer 

tydlig i detta fall. Om man utgår från den teorin verkar många ha sitt utseende som 

ett starkt attribut i sitt yrke som polis. Detta kan i och för sig stämma med tanke på 

det samhälle vi lever i idag som är väldigt kopplat till utseendefixering och där 

poliser kanske vill känna sig auktoritär i sin uniform utan möjlighet att få 

19 Självkänsla och anpassning, Maarit Johnson, Studentlitteratur, sid. 19 
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kommentarer om sin uniform. Vintermössan ger då många poliser och 

polisstudenter problem att hålla sig till de kriterier de ställt på sig själv och sitt 

utseende. Att vintermössan kan försämra deras egen självkänsla är något man bör ta 

i beaktning. 

James teori framträder också i samband med den intervju vi gjorde. För just den 

polisen verkar inte attributet att se bra ut i tjänsten vara viktigt. Dock verkar det 

handla mer om att vintermössan ska vara praktisk, och inte snygg, som de flesta 

andra indikerat på när de svarat på våra enkäter. Styrkan på attributet behöver inte 

vara svagare utan har bara en annan inriktning. Med en mer accepterad mössa kan 

en högre grad av självkänsla infinna sig hos de yrkesverksamma poliserna och den 

kan i slutändan skydda bättre mot kriser och negativa händelser i arbetet vilket är 

ofta förekommande inom polisyrket. 

Vår undersökning visar att en stor del av allmänheten inte anser att det spelar någon 

roll vilken av dessa huvudbonader som polisen använder sig av så länge det tydligt 

profileras att det är en polismössa. Skulle de dock vara tvungen att välja ser vi att 

det finns två olika läger bland allmänheten som är ungefär lika stora.  

Vi anser därför att det inte finns någon anledning att tro att allmänheten skulle 

reagera annorlunda om en polis använde den nuvarande vintermössan eller någon 

annan huvudbonad. Det kommer alltid att finnas olika åsikter om saker och ting, 

men att det skulle vara en överrepresenterad del av befolkningen som ansåg att en 

vanlig mössa skulle vara stötande anser vi vara felaktig. 

Vår egen teori angående allmänhetens inställning till vintermössan beror på tidigare 

erfarenheter av liknande huvudbonader. De flesta äldre personer tror vi enligt de 

kommentarer som lämnats kopplar mössan till tidigare krigsupplevelser, t.ex. finska 

vinterkriget20 och andra världskriget21

                                                 
20 http://www.ne.se/vinterkriget 

. Där kopplas vintermössan till liknande 

huvudbonader som användes då, vilket ger en negativ bild av vintermössan. De 

personer som inte har denna tidigare erfarenhet ser inte vintermössan som något 

negativt. Undantaget är de yngre personer som tillfrågades, vilka vi tror valde 

huvudbonad på grund av dagens aktuella mode. 

21 http://www.ne.se/andra-v%C3%A4rldskriget 
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Trots att det varit kallt det senaste året har inte yrkespoliserna haft några 

sjukdomskopplingar till vintermössan. Vi tror att detta beror på att de använt andra 

lösningar på huvudbonader som också varit varma, enligt de resultat som 

framkommit. Många av dessa lösningar strider mot FAP 798-1, men att 

vintermössan anses som viktig bland både studenter och yrkespoliser gör att man 

månar om sitt yttre och sitt välbefinnande, vilket också styrker James teori om att 

utseendeattributet är viktigt.  

Den största skillnaden mellan polisstudenterna och yrkespoliserna då det gäller 

huvudbonaden är frågan kring användandet av vintermössan. Polisstudenterna är 

överrepresenterade i att använda vintermössan medan yrkespoliserna använder den 

sällan eller inte alls. Detta tror vi har att göra med att kontrollen av 

polisstudenternas uniformsanvändande granskas i större utsträckning av lärare och 

annan personal inom det område som polisstudenterna kontinuerligt vistas i. 

Studentuniformen används enbart vid lektionstillfällen då en lärare är på plats som 

är snabba på att notera om något skulle misstämma i uniformen.  

Yrkespoliser däremot har en annan kontroll. Där kontrollerar man varandra och det 

är nog enklare att komma undan med en annan mössa i det dagliga arbetet än vid 

utbildningen. Polisstudenterna vistas inom ett kontrollerat område där allmänheten 

normalt inte vistas, vilket kan göra det enklare för polisstudenterna att använda sin 

vintermössa utan att behöva få kommentarer av andra. Yrkespoliserna däremot är 

ute bland allmänheten och ser hur folk reagerar på uniformen, vilket kan göra att det 

finns en annan åsikt bland yrkespoliserna om att använda sin vintermössa. 

Valet av material i vintermössan kan också diskuteras. Mössan är gjord av fleece, 

vilket är ett brandfarligt material22

 

, vilket kan medföra risker i samband med 

eldsvådor eller liknande olyckor där polisens närvaro krävs. 

                                                 
22 
http://www.sakerhetspolitik.se/upload/PDF%20filer/Del%201B_Samhallets_sakerhet_webb_studiematerial.p
df sid 27. 

http://www.sakerhetspolitik.se/upload/PDF%20filer/Del%201B_Samhallets_sakerhet_webb_studiematerial.pdf�
http://www.sakerhetspolitik.se/upload/PDF%20filer/Del%201B_Samhallets_sakerhet_webb_studiematerial.pdf�
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4.1 Slutsatser och förslag på vidare studier 

I detta kapitel lägger vi fram den slutsats vi kommit fram till i denna rapport, vilket 

svarar på den problemställning och uppfyller de syften som vi i början presenterade. 

I vår rapport har vi märkt att det finns ett stort behov av en ny mössa. Allmänheten 

anser att den ska vara profilerad som en polismössa medan poliserna inte vill ha en 

vintermössa som ser uråldrig ut. Enligt Sara Strömbergs intervju i tidningen Svensk 

Polis så medför det inte speciellt stora kostnader att producera nya kläder till 

polisuniformen. Dessutom vill polisens etiska råd också ge uniformen en mer civil 

framtoning.  

Vi anser då att det finns goda möjligheter att framställa en vanlig mössa av vindtätt 

material som ryms i benfickan och håller en polis varm i de flesta 

väderförhållanden. Denna mössa kan utrustas med reflexband runtom samt tydliga 

märken som indikerar att det är en polismössa.  

För att snabbt kunna byta till en mer civil framtoning vid spaning av objekt kan ett 

förslag vara att man då snabbt vänder mössan ut och in och därmed får ett helt annat 

utseende på huvudbonaden. Dagens friluftsföretag har tillräckligt bra lösningar på 

huvudbonader som håller värmen, som dagens polis kan trivas i att arbeta i och som 

även allmänheten kan acceptera som uniformsenlig. 

Trots att en huvudbonad kan tyckas vara ett litet problem så tycker vi att det finns 

mycket att studera kring detta. När vi arbetade fram denna rapport ansåg vi också att 

det skulle intressera oss att jämföra antalet sjukdagar inom polisen, kopplade till 

dåligt klädesval, gentemot utformningen av en ny beklädnad samt om dessa två 

kostnader kunde slå ut varandra på längre sikt eller rentav spara pengar för svensk 

polis i framtiden. 

En annan intressant synpunkt är hur en polisman agerar vid nerkylning och om 

klyschan ”En bra polis är en varm polis” verkligen stämmer? Detta kan sättas i 

samband med mer hälsorelaterade synvinklar såsom hypotermi och det allmänna 

bemötande som en frusen polis ger. 
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Vi är väldigt nöjda med det vi kunnat presentera i denna rapport, dels för att vi 

kunnat belysa att detta verkligen är ett problem inom polismyndigheten och att det 

är något som skulle kunna förbättras i en polismans arbetsmiljö. Vi anser att en 

viktig del av polisens vardag är vad man signalerar till allmänheten och att man trivs 

i den roll som man besitter som polisman. Detta anser vi ha belyst i denna rapport. 
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Bilaga 1 

 
Dessa bilder fick allmänheten välja mellan då vi gjorde vår enkätundersökning 
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Bilaga 2 

Denna enkät fick polismyndigheten fylla i. 

Enkätundersökning för vintermössan M/92 

-ringa in det svar du anser passa bäst till din åsikt 
 
 
Man    Kvinna 
 
Ålder:    20-24      25-29      30-34   35-39   40-44 45-49 50+ 
 
 
Använder du din vintermössa? 
 
Ja  Ja, enbart pga FAP.en   helst inte  Nej, 
aldrig  
 
Nej, ingen annan använder den 
 
 
Om inte, vad använder du då?  _________________________________________ 
 
 
Skulle du vilja se en ny vintermössa? 
 
Ja  Nej  Spelar ingen roll 
 
 
Har du varit sjuk någon gång som du kan koppla till vintermössan? 
 
Ja, flertalet gånger Ja, någon enstaka gång  Nej, inte vad jag vet 
 
 
Skulle du använda mössan om den skulle vara av modernare snitt? 
 
Ja Kanske  Nej Spelar ingen roll 
 
 
Vilka signaler upplever du mössan sänder ut? 
 
 
 
 
 
Hur viktig är vintermössan för dig? 
 
Väldigt viktig Ganska viktig Spelar ingen roll  Helt ointressant 
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Bilaga 3 

Denna enkät fick Polisutbildningen fylla i. 
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