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Sammanfattning 
Ändamålet med den här studien har varit att undersöka kvinnors karriärmöjligheter och 
upplevelser av att arbeta på Polismyndigheten som är en mansdominerad organisation. I 
presentationen av studien har vi valt att redogöra empiri utifrån respondenternas egna 
perspektiv och sedan kopplat ihop framställningarna med teorier om organisations- och 
könsstrukturer som kan förklara Polismyndighetens hierarkier och arbetsfördelningar. 
Uppsatsen är gjord utifrån en kvalitativ ansats och det insamlade materialet är framställt utifrån 
intervjuer som vi har gjort med sex stycken kvinnor som arbetar på olika platser inom 
Polismyndigheten. Resultatet indikerar att kvinnornas upplevelser inom Polisen liknar varandra 
även då de befinner sig på olika avdelningar och hierarkiska nivåer. Kvinnornas upplevelser 
påvisar att det finns hinder och svårigheter för dem i organisationen. De är underrepresenterade 
och utgör inte är den ideala polisen som baseras på manlighet. De ska kunna verka och 
accepteras i organisationen på ett liknande sätt som sina manliga kollegor. Kvinnorna tar ofta 
ett större ansvar för familj som därmed påverkar deras karriärer och yrkesstatus. Resultatet i 
studien har kunnat styrka vår egen förförståelse och påvisat att manlighet är normen inom 
myndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
The purpose of this study has been to investigate women's career opportunities and experiences 
of working at the police authority, which is a male-dominated organization. In the presentation 
of the study, we have chosen to describe empirical data from the respondents own perspective 
and then link the representations with theories of organizational and gender structures that can 
explain the police authorities' hierarchies and division of labor. The essay is based on a 
qualitative approach and the collected material is presented on the basis of interviews that we 
have done with six women who work in different places within the police authority. The result 
indicates that women's experiences within the Police are similar to each other even when they 
are at different departments and hierarchical levels. The women's experiences show that there 
are obstacles and difficulties for them in the organization. They are underrepresented and do 
not constitute the ideal police based on masculinity. They should be able to work and be 
accepted in the organization in a similar way to their male colleagues. The women often take a 
greater responsibility for the family, which thus affects their careers and professional status. 
The result of the study has been able to strengthen our own understanding and demonstrated 
that masculinity is the norm within the authority. 
 
Keywords: Police, women, male dominated, career, ideal, minority, organizations structures, 
gender structures 
 
 
 
  



 

Innehållsförteckning 
1 INTRODUKTION ...................................................................................................................2 

1.1 Syfte & frågeställningar ......................................................................................................... 3 
1.2 Disposition ............................................................................................................................. 3 

 
2 TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................4 

2.1 Kvinnliga poliser i Sverige - en historisk översikt ................................................................. 4 
2.2 Kvinnan i polisyrket ............................................................................................................... 5 
2.3 Hierarkier, arbete & kroppar i arbetsorganisationer .............................................................. 7 
2.4 Homosocialitet & hegemonisk maskulinitet .......................................................................... 7 

 
3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ..................................................................................8 

3.1 Genussystem - mannen som norm ......................................................................................... 8 
3.2 Kvinnor som minoritet i organisationer ................................................................................. 9 
3.3 Samverkande strukturer ......................................................................................................... 9 
3.4 Organisatorisk tröghet .......................................................................................................... 10 

 
4 METOD .................................................................................................................................11 

4.1 Övergripande metodansats ................................................................................................... 11 
4.1.1 Tillförlitlighet & pålitlighet ............................................................................................. 12 

4.2 Urval .................................................................................................................................... 12 
4.2.1 Beskrivningar av respondenterna .................................................................................... 13 

4.3 Tillvägagångssätt ................................................................................................................. 13 
4.4 Bearbetning och analys av material ..................................................................................... 14 
4.5 Förförståelse ......................................................................................................................... 15 
4.6 Etiska överväganden ............................................................................................................ 16 

 
5 RESULTAT ...........................................................................................................................16 

5.1 Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas perspektiv ........................................... 17 
5.2 Upplevelser av att vara kvinna inom Polismyndigheten ...................................................... 19 
5.3 Kvinnors upplevda karriärmöjligheter inom Polismyndigheten .......................................... 25 

 
6 DISKUSSION .......................................................................................................................29 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................ 29 
6.1.1 Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas perspektiv ....................................... 29 
6.1.2 Upplevelser av att vara kvinna inom Polismyndigheten ................................................. 30 
6.1.3 Kvinnors upplevda karriärmöjligheter inom Polismyndigheten ...................................... 32 

6.2 Slutsatser .............................................................................................................................. 35 
6.3 Fortsatta forskningsområden ................................................................................................ 36 
6.4 Metoddiskussion .................................................................................................................. 37 

 
7 Käll- och litteraturförteckning ...............................................................................................38 
 
8 BILAGOR .............................................................................................................................40 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev .................................................................................................. 40 
8.2 Bilaga 2: Intervjuguide......................................................................................................... 41 

 
 



 

1 
 

Förord 

Vi som skrivit denna uppsats vill tacka vår kontaktperson och respondenterna från 
Polismyndigheten som har gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. Utan 
respondenterna och deras öppenhet hade detta inte varit möjligt, inte heller utan vår 
kontaktperson som varit mycket hjälpsam för vårt arbete. Vi vill också tacka vår handledare 
Jonas Westman som har visat stort engagemang och gett bra handledning som varit mycket 
uppskattad från vår sida.  
 
Tack för er tid och energi som ni har lagt ner för att hjälpa oss! 
 
Therése Urheim & Louise Äärlaht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1 INTRODUKTION 
Studier om kön och organisation innehåller ofta hänvisningar till statistik gällande jämförelser 
kring män och kvinnor. Vanligen framkommer det att kvinnor generellt tar större ansvar för 
arbetet i hemmet samt att kvinnorna är starkt underrepresenterade på högre poster i arbetslivet. 
Det är inte överraskande att arbetslivet ofta försöker att förstås ur ett könsperspektiv. 
Könssegregation lyfts fram där män och kvinnor har olika förutsättningar och positioner på sina 
arbeten. Sverige är ett utav de mest jämställda länderna när det gäller hur många män och 
kvinnor som förvärvsarbetar, men ändå beskrivs Sveriges arbetsmarknad som ett utav de mest 
könssegregerade (Abrahamsson, 2009, s.127). Könssegregation kan förstås ur ett vertikalt och 
horisontellt perspektiv. Den vertikala könssegregationen avser de olika hierarkiska nivåer som 
män och kvinnor befinner sig på. I praktiken innebär det att män i högre grad än kvinnor 
tenderar att sitta på ledande positioner. Det horisontella syftar på att kvinnor och män arbetar 
inom olika branscher och yrken, det vill säga att det finns kvinno- och mansdominerade yrken 
(Peterson, 2017, s.353ff.). Det är en större andel kvinnor som har påbörjat arbete i 
mansdominerade yrken än andelen män som tagit ett arbete i en kvinnodominerad bransch. En 
anledning till detta är att det satsas mindre på att locka män att börja arbeta i de 
kvinnodominerade yrkena och att fokus istället ligger på att öka antalet kvinnor i de 
mansdominerade branscherna (Abrahamsson, 2009, s.132ff.). Det kan bero på att branscherna 
som är kvinnodominerade anses ha lägre status och att de män som ansluter sig till sådana 
arbeten förlorar sin auktoritet (Alvesson & Lundholm, 2014, s.36). 
 
I Sverige finns det en diskrimineringslag som syftar till att främja människors lika rättigheter 
kring arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetslivet 
oavsett könstillhörighet (Diskrimineringslag 2008:567). Enligt lagen ska lika villkor på 
arbetsplatser råda, men ändå förekommer det skillnader och olikheter mellan könen i arbetslivet 
som ofta är till fördel för männen. Begreppet homosocialitet avser tendensen att de som är 
överordnade upprätthåller mönster och förstärker sin egen makt genom att söka sig till de som 
är lika sig själv. Genom homosocial reproduktion dominerar männen de ledande positionerna i 
mansdominerade branscher och arbetsorganisationer som resultat av ett homosocialt beteende. 
Att homosocial reproduktion är ett fenomen som upprepas kan bero på att det finns kulturella 
föreställningar om att kvinnor i en auktoritetsposition anses vara opassande eftersom det inte 
tycks vara kvinnliga egenskaper (Thompson & McHugh, 2009, s.114). 
 
Polisen utgör en arbetsorganisation som domineras av män. Kvinnorna inom Polisen har en 
historia på över 100 år där de har försökt att bli accepterade som fullvärdiga poliser. 
Polismyndigheten är en politiskt styrd statlig organisation som har en uttalad ambition att spegla 
hur samhället ser ut ifråga om både kön och mångfald. I Polisens årsredovisning (2018) framgår 
det att av 20 000 poliser i yttre tjänst i Sverige är 33 % kvinnor och av de 10 300 civilanställda 
i myndigheten är 69 % kvinnor (Polisen 2018).  
 
Polisen har som mål att stärka sin kompetensförsörjning och bli en attraktivare arbetsplats. 
Eftersom att organisationen är politiskt styrd finns direktiv om hur verksamheten ska se ut och 
utföras. Ett av målen för Polisen är att öka antalet kvinnor i organisationen. Det finns redovisade 
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strategier för det, där bland annat annonser i sociala medier har riktats till gruppen och fler 
bilder på kvinnor har publicerats på deras hemsida. En ytterligare strategi är att kvinnliga poliser 
representerar Polismyndigheten vid offentliga framträdanden (Polisen 2018). På Polisens 
hemsida går det inte bara att se bilder på flera kvinnor utan också manliga poliser med utländsk 
bakgrund. Bilderna representerar inte hur myndigheten ser ut i verkligheten men hur det skulle 
kunna se ut om inte kön och etnicitet påverkar strukturerna i samhället. Bilderna på hemsidan 
synliggör därmed en vision som myndigheten själv inte lever upp till. 
 
Denna studie ämnar att beskriva hur kvinnor som arbetar på Polisen upplever sin belägenhet 
med hänsyn till att de utgör en minoritet. Polismyndigheten är en mansdominerad organisation 
och studien kommer att ha fokus ur kvinnors perspektiv där kvinnliga poliser intervjuas och 
framför sina upplevelser av att arbeta i myndigheten. Vi är medvetna om att det redan finns 
studier i ämnesområdet för könsstrukturer men vi anser att det finns möjlighet att bidra 
ytterligare till den. Vi ämnar att presentera respondenternas subjektiva tolkning av att arbeta 
inom Polismyndigheten vilket betyder att resultatet kommer att bli unikt i sig. 
Polismyndigheten har valts ut för att det kan utgöra ett bra fall att studera hur det är att vara 
minoritet i en arbetsorganisation och för att organisationen har en vision om ökad mångfald 
gällande kön. Avgränsningar till arbetet är således en begränsning till kvinnliga poliser med 
polisutbildning, vilket avser kvinnor som arbetar inom Polismyndigheten oavsett befattning och 
plats. Undersökningen kommer därmed inte framföra någonting från någon annan person som 
inte faller in i den givna beskrivningen, då vi är intresserade av att synliggöra strukturer och 
mönster kring kvinnors upplevelser inom myndigheten.  
 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor på Polisen idag upplever att vara en minoritet 
i arbetsorganisationen och sina möjligheter att göra karriär. Studien syftar också till att med 
hjälp av arbetsvetenskapliga teorier om kön och organisation stärka förståelsen kring 
kvinnornas subjektiva upplevelser av att arbeta i en mansdominerad organisation som 
Polismyndigheten. 
 

• Hur upplever respondenterna sin roll som poliser och att vara kvinna inom 
Polismyndigheten? 

• Hur upplever respondenterna möjligheterna att som kvinna göra karriär inom 
Polismyndigheten? 

•  Hur kan respondenternas upplevelser förklaras genom valda organisationsteoretiska 
perspektiv om organisations- och könsstrukturer? 

 

1.2 Disposition 
Nästa kapitel introducerar vad som tidigare finns forskning om organisations- och 
könsstrukturer. Därefter följer kapitlet teoretiska utgångspunkter där teorierna för studien 
redogörs. Sedan beskrivs studiens kvalitativa forskningsdesign, om hur vi har gått tillväga för 
att genomföra studien och därefter presenteras resultatet. Till sist presenteras ett 
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diskussionskapitel där vi tolkar empirin genom våra teorier och metoden för studien utvärderas. 
Vi redogör även för våra slutsatser av vad studien har kommit fram till och förslag på fortsatt 
forskning i kapitlet. 
 

2 TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet presenteras en bakgrund till kvinnliga polisers intågande i yrket och vad som 
tidigare har undersökts inom området för organisation och kön samt vad den forskningen har 
kommit fram till. 
 

2.1 Kvinnliga poliser i Sverige - en historisk översikt 
I Stockholm år 1908 anställdes de tre första kvinnliga poliserna i Sverige. De benämndes inte 
då som poliser utan hade yrkestiteln polisbiträde eller polissyster och deras huvudsakliga 
uppgifter skiljdes gentemot de manliga kollegornas. Polissystrarnas främsta uppgift var mjuka 
och kvinnliga såsom att ta hand om barn och kvinnor som antingen blivit utsatta för brott eller 
som begått brott själva. De skulle hjälpa att vårda hemlösa, hjälpa barn och kvinnor till sjukhus 
och utföra kroppsvisiteringar på kvinnor. På 1930-talet utvecklades uppgifterna till att de även 
fick hålla i förhör och ta emot anmälningar men i övrigt var uppgifterna fortfarande att ta hand 
om kvinnor och barn. Ofta var det utredning om abort, våldtäkt och andra sedlighetsbrott som 
kvinnorna utförde. De fick också närvara som förhörsvittnen eller vid husrannsakan hos 
kvinnor. Det var tydligt att kvinnorna i poliskåren inledningsvis fick en vårdande roll 
(Dahlgren, 2007, s.37f.). 
 
Polissystrarna skulle ha utbildning som sjuksköterska eller erfarenheter av socialt arbete. Deras 
kompetenser kom att bli föremål för diskussioner kring en polissysterutbildning som skulle ha 
inslag av just de två delarna. De kurser som polissystrarna inte hade läst för området skulle 
genomföras och det fanns förslag att lägga till en kurs i sinnessjukvård. Utöver de adderade 
kurserna skulle systrarna helst genomgå den ordinarie utbildningen på polisskolan. Kraven om 
sjukvårdsutbildning försvann i slutet av 1950-talet, ändå hade en tredjedel av kvinnorna som 
anställdes under den här tiden utbildningen vilket tyder på att den ansågs viktig (Dahlgren, 
2007, s.42f.). 
 
1957 antogs de första kvinnorna till den så kallade konstapelklassen på polisskolan där det 
ansågs att kvinnor och män skulle ha tillgång till samma utbildning för att bli poliser. Vid 
närmare undersökning var utbildningen trots allt inte densamma för män och kvinnor. När 
männen fick utbildning i stridsövningar fick kvinnorna träna sig i att hantera sitt tjänstevapen 
och kulsprutepistol. Kvinnorna hade inte tillgång till samma fysiska träning och de hade heller 
inte fått läsa en av kurserna männen obligatoriskt hade fått läsa innan de började i polisklassen. 
Kvinnorna erkändes inte som riktiga poliser och de bidrog till att upprätthålla 
könsfördelningarna eftersom de inte kunde utföra vissa arbetsuppgifter (Dahlgren, 2007, 
s.52ff.). Antalet kvinnor inom polisen ökade i slutet av 1950-talet men i relation till manliga 
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poliser gick ökningen långsamt. Runt år 1960 arbetade totalt 10 500 poliser i Sverige och av 
dessa var det endast 100 kvinnor (Dahlgren, 2007, s.40).  
 
Polisen hade två fackförbund, ett var starkt kritiskt till kvinnor och ett var avvaktande på grund 
av avsaknad av kvinnliga medlemmar (Dahlgren, 2007, s.86). Det var obefordrade poliser och 
polisbefäl i Stockholm som var medlemmar hos föreningen som var starkt kritiska till kvinnor. 
Kriminalpoliser och poliser i andra delar av Sverige var anslutna till det den andra föreningen 
som inte hade några kvinnliga medlemmar. Därför kunde de ha en mer avvaktande position i 
sina uttalanden kring kvinnliga poliser jämfört med den andra föreningen. Föreningen som var 
kritisk till kvinnorna var i en utsatt position och ansågs ha mer att förlora om kvinnor anställdes 
än den andra föreningen (Dahlgren, 2007, s.135). Efter polisutbildningen placerades de första 
kvinnliga ordningspoliserna ut på Klaradistriktet i Stockholm som betraktades vara ett av de 
hårdaste områdena. Det låg centralt beläget med mycket trafik och människor på grund av 
nöjesliv. Enligt det ena fackförbundet hade polismästaren uttryckt att de placerats där för att 
testas om kvinnor klarade av yrket och var lämpliga som poliser (Dahlgren, 2007, s.87f.). 
 
År 1959 fick fackföreningen som var kritiskt till kvinnor igenom ett rekryteringsstopp av 
kvinnliga poliser. Föreningen drev också frågan om att omplacera de redan anställda kvinnorna 
till andra enheter eller civilt arbete där de heller inte skulle ha tillåtelse att bära uniformer. De 
var rädda att fotarbetet bland manliga poliser skulle sjunka i status om även kvinnor fick arbeta 
som poliser. Frågan att omplacera kvinnorna utfördes år 1969 av Rikspolisstyrelsen och 
Svenska Polisförbundet efter att Polisen förstatligades år 1965 (Dahlgren, 2007, s.135ff.). 
Därefter fick kvinnor inte längre arbeta i uniform och inte heller i patrulleringstjänst. Kvinnorna 
var naturligtvis missnöjda över utestängandet och år 1971 överklagade två kvinnor beslutet hos 
Konungen som sedermera gav dispens. Det ledde till att Svenska Polisförbundet ångrade 
överenskommelsen med Rikspolisstyrelsen och ett beslut fattades istället om att kvinnor och 
män inom polisen skulle arbeta på lika villkor. Det ledde till att kvinnorna fick tillbaka sina 
uniformer och tjänster som patrulleringspoliser (Dahlgren, 2007, s.170f.). 
 
Under 1950- och 1960-talen var åsikterna starka i att kvinnors primära uppgift i samhället var 
i hemmet som mor och maka. Därför ansågs det inte att kvinnor borde arbeta. Under 1960-talet 
startade debatten om jämlikhet mellan kvinnor och män. Det ansågs att alla skulle behandlas 
lika och ha samma rättigheter oavsett kön (Dahlgren, 2007, s.168). Än i dag är kvinnor 
underrepresenterade inom Polismyndigheten även om statistiken visar en riktning uppåt för 
kvinnor. På 1960-talet utgjorde de kvinnliga poliserna cirka 1 % och under 50 år till idag har 
de ökat till 33 %. Bakgrunden kring hur kvinnorna har tagit sig in i polisyrket med motstånd 
och hur ledningen inom Polisen och fackföreningarna har agerat, är bra att ha vetskap om att 
förhålla oss till för genomförandet av denna studie. 
 

2.2 Kvinnan i polisyrket 
Agevall (2006) har sammanfattat Christin Holmbergs och Åsa-Anna Johanssons studie från år 
2003 om hur polisstudenter ställer sig till frågan om kvinnligt och manligt och hur 
genusaspekten kommer i uttryck under utbildningen. Forskarna presenterar inledningsvis andra 
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studier som påvisat att kvinnliga poliser har upplevt att lärare och arbetskamrater inte anser att 
kvinnorna har den fysiska förmågan som krävs för att klara av våldssituationer. Även fast det 
inte finns exempel på att kvinnor oftare än män har agerat felaktigt i konkreta situationer 
betraktas kvinnor som en större säkerhetsrisk. Författarna för fram att kvinnorna i polisen 
internaliseras och reproducerar den stereotypa uppfattningen om att de är underlägsna männen 
och undervärderar ofta sig själva. De redogör också för en studie som genomfördes om 
jämställdhetsfrågor på Polismyndigheten i Stockholm år 1990 där följande slutsatser togs; 
kvinnornas kunskap och erfarenhet tas inte tillvara på och de får sämre vitsord och har svårare 
att göra karriär än männen. Männen anser att kvinnorna slipper utföra svåra arbetsuppgifter 
medan kvinnorna känner att de blir borträknade för de svårare uppgifterna. Kvinnorna känner 
sig inte alltid tagna på allvar och halkar efter i karriären på grund av föräldraledighet och 
deltidstjänstgöring (Agevall, 2006, s.133). 
 
Holmberg och Johansson ifrågasatte i sin studie om deras egna uppfattningar stämde. Syftet 
med deras studie var att synliggöra könsmaktförhållandet mellan kvinnor och män som 
utbildade sig till poliser. De analyserade resultatet utifrån sociala mekanismer som skapar 
könsmaktförhållanden. De sociala mekanismerna innebär att manliga egenskaper utgör normen 
för det mänskliga och kvinnan är “den andra” som anpassar sig efter mannens sätt att vara. 
Forskarna menar att framställningar om att männen i yrket är rationella och mer rakt på sak är 
något positivt, medan kvinnornas sätt att vara mer känslomässiga och vårdande ses som ett 
komplement till vad som utgör normen. Vidare beskrivs hur normen utgörs vara en stark manlig 
polis och att kvinnorna kompletterar bristen på samma fysiska styrka med att vara bra på att 
kommunicera, medan männen inte uttrycker att deras fysiska styrka kompenserar kvinnornas 
egenskaper att kommunicera. Det framkommer också att männen ofta kommer till tals och att 
kvinnorna är mer tysta vilket ger männen utrymme att göra sin röst hörd. En kvinna berättar att 
hon ofta hamnar i konflikt med männen för att hon är bestämd och uttrycker sina åsikter. 
Forskarna menar att hon då uppfattas som störande av männen eftersom att hon frångår rollen 
som underordnad. Gällande beteende beskriver studenterna att de oftare anpassar sig till 
männen än vad männen anpassar sig till kvinnornas sätt att vara. Forskarna menar att kvinnorna 
upprätthåller och reproducerar den manliga jargongen när de accepterar den för att passa in 
(Agevall, 2006, s.136ff.).  
 
Holmberg och Johansson kommer fram till att könsmaktförhållandet inte utgör ett problem i 
relationen mellan männen och kvinnorna i studien. Det beror på att kvinnorna accepterar sin 
position som underordnad och då uppstår inga konflikter. Vidare beskrivs en kvinnlig polis vara 
bättre på att hantera situationer som innefattar familj och kvinnovåld. Om kvinnorna blir 
uppmuntrade vid utförande av omsorgsrelaterade och mjuka uppgifter är chansen stor att de 
fortsätter arbeta med sådana och konsekvensen av det är en bibehållande segregering mellan 
könen. Ofta betonas kvinnans mjuka sida som en tillgång för polisyrket vilket forskarna 
ifrågasätter och undrar om en kvinna som inte ger uttryck för de egenskaperna ändå utgör en 
resurs som polis eller inte (Agevall, 2006, s.145). De slutsatser som Holmberg och Johansson 
har kommit fram till kan vi i vår studie använda för att jämföra resultaten och att ta reda på om 
våra respondenter har likvärdiga eller andra uppfattningar än respondenterna i deras studie.  
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2.3 Hierarkier, arbete & kroppar i arbetsorganisationer 
Acker (1990) diskuterar den problematik som finns i brist på teorier om kön och organisation. 
Hon menar att feministisk forskning lyfter fram att det är vanligt förekommande med manlig 
dominans i organisationer som har hierarkiska nivåer. De feministiska forskningsstudierna, 
gjorda av bland annat Kanter, menar att organisationer är könsneutrala vilket Acker själv inte 
håller med om. Acker menar att organisationer är könade då det finns föreställningar om kön 
inom alla organisationer och det i sin tur påverkar strukturerna. Den könsprägling som 
uppkommer vill organisationerna osynliggöra och försöker istället att hålla rollerna inom 
organisationen könsneutrala. I verkligheten är det ändå en man som symboliseras och 
föreställningar om mannen genomsyrar hela organisationen och dess processer. Som 
konsekvens uppkommer könssegregering och en marginalisering av kvinnor så länge som 
mannen är symbol för strukturer i organisationen enligt Acker (1990). Polisyrket är ett typiskt 
symboliskt, manligt yrke samtidigt som kvinnliga poliser representeras flitigt på Polisens 
hemsida (Polisen, 2018). 
 
Acker (1990) menar därmed att hierarkierna i organisationer är könade. Beroende på en persons 
arbetsuppgifter blir en plats i hierarkin tilldelad. Majoriteten av de lägre positionerna innehas 
av kvinnor vilket också betyder att de har mindre ansvar och lägre lön. Acker tyder detta på 
uppfattningar som finns att kvinnor har andra skyldigheter utöver jobbet och att det då anses 
opassande att inneha en högre position. Kvinnor förväntas ta större ansvar för hem och barn till 
skillnad från mannen som istället förväntas fokusera på sitt arbete. Hon beskriver vidare att det 
finns uppfattningar om att en kvinna inte kan vara i ledande position och samtidigt vara en 
mamma. Kvinnan behöver sedermera utesluta sina feminina egenskaper för att nå en högre 
position (Acker 1990). Ackers studier om organisation- och könsstrukturer kan hjälpa oss att 
förklara kvinnors och mäns olika positioner i Polismyndigheten.  
 

2.4 Homosocialitet & hegemonisk maskulinitet  
Homosocial reproduktion förklarar hur företag organiserar sig utefter kön. Män väljer män och 
att män orienterar sig mot andra män i organisationer är ett homosocialt agerande. Kvinnor 
tenderar att inkludera män i större utsträckning på kvinnodominerade arbetsplatser än vad män 
inkluderar kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser. Genom att välja personer som är lik 
sig själv och välja bort de personer som är annorlunda än sig själv kommer organisationen 
fortsätta se ut och fungera som den redan gör (Holgersson 2006).  
 
Holgersson lyfter flera aspekter av homosocialitet. Det kan verka som en segregerande process 
med en uppdelning mellan könen där män har mer makt och inflytande över kvinnor och andra 
män. Könssegregeringen är ett uttryck för den könsordning och maktrelationer som finns inom 
organisationer. De könsordningar som i organisationer skapas och återskapas både inkluderar 
och exkluderar personer. Män dominerar ledande positioner i samhället och i många 
organisationer och deras beteende är homosocialt. Kvinnor som vill nå ledande positioner har 
kommit att behöva agera heterosocialt, de behöver även dem orientera sig mot männen för att 
nå ledande positioner. Homosocialitet kan också verka som bekräftelseritual där männens avsikt 
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inte är att exkludera kvinnor utan att bekräfta andra män. Männens homosociala beteende 
resulterar i en idealbild och en idé om mannen som överordnad vilket kallas för hegemonisk 
maskulinitet. Hegemonisk maskulinitet avser en konstruktion av manlighet där kulturella 
normer överensstämmer med maktstrukturerna inom organisationer. Ett exempel är om 
officerare inom den Amerikanska flottan där manlighet utmärks av fysisk styrka, uthållighet 
och aggressivitet. Normerna i flottan upprätthålls genom att berätta historier om hur män klarar 
de olika prövningarna men att kvinnorna inte håller måttet. Männen upprätthåller detta 
beteendet även om dem inte trivs i det för att det finns risk att förlora sin egen makt om de 
skulle utmana den hegemoniska maskuliniteten. Kvinnor upprätthåller också den hegemoniska 
maskuliniteten genom att skapa ett ideal om sig själva som underordnade (Holgersson 2006). 
Aspekter om homosocialitet och hegemonisk maskulinitet kan hjälpa oss att förstå varför 
Polismyndigheten upprätthålls att vara en mansdominerad arbetsplats och även för att kunna 
förstå kvinnliga polisers möjligheter eller begränsningar i att göra karriär. 
 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de teoretiska utgångspunkterna för studien och hur de 
avses att användas i analysen av empirin. 
 

3.1 Genussystem - mannen som norm 
Hirdman (1988) lyfter begreppen genus samt genussystem som användbara vid forskning 
gällande könsvillkorade mönster. Det grundas på två logiker; isärhållning av kön och det 
manliga som norm, där det föreligger en generell underordning av kvinnor och en överordning 
av män. Hirdman presenterar vidare att principer om isärhållning mellan könen uttrycks genom 
könssegregering. Manligt och kvinnligt uppfattas inte som lika utan de båda könen är naturligt 
skapta för olika uppgifter i livet, där ett yrke som polis skulle kunna uppfattas vara typiskt 
manligt. I arbetslivet visas dessa föreställningar genom hur arbetsdelningen ser ut och vad som 
anses vara manliga och kvinnliga arbeten. Det föreligger en övertygelse om att det är viktigt att 
hålla isär könen även om det ibland gäller mindre skillnader och ibland kan könsuppdelningen 
gälla en mycket detaljerad nivå. Synen på vad det manliga innebär är att de är hårda, starka och 
aggressiva jämfört med kvinnor som anses vara mjuka, svaga och omhändertagande. Kvinnan 
är “den andra” och betraktas därmed som en ofullständig människa eftersom hon inte når upp 
till mannens kvaliteter. Det män utför och det som är manligt betraktas som mer värt än det 
kvinnor gör och det som anses vara kvinnligt. Dessa föreställningar om könens olika värde leder 
till att både kvinnor och män förväntar sig bättre kompetens från män än från kvinnor. Detta är 
den grundläggande strukturen som män och kvinnor ordnas in i för genussystemet 
(Abrahamsson, 2009, s.156, Peterson, 2017, s.355). Hirdmans teori om genussystem kan 
förklara bilden som finns av hur och vem en polis ska vara och hur kvinnorna inom 
Polismyndigheten kan mötas av genusstrukturer. Den kan också förklara hur kvinnor och män 
hålls isär genom att inte låta kvinnorna utföra samma typ av uppgifter och de manliga poliserna 
har möjlighet att behålla sin stereotypa status med mannen som norm. 
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3.2 Kvinnor som minoritet i organisationer 
I och med könssegregeringen på arbetsmarknaden är ofta ett kön en minoritet i organisationer. 
På en mansdominerad arbetsplats såsom polisen, är arbetsmiljön ett uppmärksammat problem 
för kvinnor där verktyg och utrustning ofta är anpassade för män i form av exempelvis höjd på 
arbetsbord och tyngd och storlek på verktyg. Kanter (1993) har studerat fenomenet och menar 
att det ofta uppstår svårigheter för minoritetsgruppen. Kanter beskriver minoritetssituationer 
som leder till tre olika konsekvenser gällande könsstrukturer; kontrast-, synlighets- och 
stereotypiseringseffekter. Kontrasteffekten beskriver fenomenet när majoriteten upptäcker sin 
egen kultur när en minoritet tillkommer. Ofta reagerar majoriteten då med att förstärka sin 
kultur genom att tydliggöra skillnaderna mellan grupperna. Det skulle kunna vara att personer 
på en mansdominerad arbetsplats visar sin styrka genom att arbeta extra hårt vilket skulle leda 
till att en kvinna skulle kunna få det svårt att hålla måttet. Det kan också handla om att män 
använder sig av en starkare manlig jargong för att testa kvinnorna och deras lojalitet och hur 
mycket de tål. De kvinnor som “tål” kulturen får agera gatekeepers med uppgift att hålla andra 
kvinnor ute från gruppen för att upprätthålla strukturen och kulturen. Denna effekt uppstår då 
det finns en rädsla att förlora sin befintliga kultur. Kontrasteffekten skulle kunna förklara hur 
strukturer inom Polismyndigheten upprätthålls och varför kvinnor präglas in i det. Enligt den 
andra effekten, synlighetseffekten (Kanter 1993) får minoritetsgruppen mycket uppmärksamhet 
och blir näst intill ett utställningsföremål vilket kan kännas bra till en början. Problemet blir att 
på en mansdominerad arbetsplats blir kvinnan i det här fallet en symbol för sitt kön där allt hon 
gör uppfattas som kvinnligt, i synnerhet när det kommer till misslyckanden. Misslyckanden 
bevisar att alla kvinnor är olämpliga till yrket. Prestationer och kompetenser kamoufleras i 
annorlundaskapet och det blir svårt att vara en i mängden vilket gör att kvinnor ofta känner att 
de får prestera mer än en man. Synlighetseffekten kan visa på hur medlemmar inom 
Polismyndigheten ser på kvinnliga polisers prestationer och hur deras upplevelser på krav kan 
påverkas. Den sista effekten Kanter (1993) tar upp är stereotypiseringseffekten, som sätter 
etiketter på kön i form av fördomar och generaliseringar. Konsekvensen av effekten är att 
kvinnan på en mansdominerad arbetsplats ofta kopplas till stereotypt kvinnliga roller. Kvinnor 
ämnar att representera den “mjuka sidan” och får komplettera männen med det “kvinnliga 
perspektivet”. Stereotypiseringarna av könen gör att kvinnorna i jämförelse med männen anses 
som otillräckliga och undermåliga vilket gör att kvinnorna har svårt att få respekt för sitt yrke 
och sina prestationer (Abrahamsson, 2009, s.172ff.). Polismyndigheten är en mansdominerad 
arbetsplats där kvinnor utgör en minoritet. Kanters (1993) angivna effekter kan förklara hur 
kvinnor och män reagerar och påverkas i en organisation som Polismyndigheten. Vi skulle 
kunna förklara hur uppdelningar inom Polisen sker på grund av stereotypiseringar av kön där 
det finns en skillnad mellan män och kvinnor.  

3.3 Samverkande strukturer 
Kanter (1993) studerade ett företag och dess strukturer, gällande organisering och om var 
kvinnorna och männen befann sig i organisationen. Hon såg en trend där kvinnor ansågs som 
olika gentemot männen och kan därför inte ha vissa arbetsuppgifter eller positioner. För att 
mäns och kvinnors möjligheter någon gång ska kunna bli jämlika menar Kanter att 
arbetsorganisationerna måste förändras. Hon menar att det finns tre samverkande strukturer 
som möjliggör för enbart män att tillhöra den innersta cirkeln och inneha de ledande 
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positionerna i organisationer. Dessa är möjlighetsstrukturer, maktstrukturer och 
frekvensstrukturer. En arbetsorganisations möjlighetsstrukturer innebär att medlemmar som 
känner att det finns begränsningar i möjligheten att göra karriär väljer andra intressen framför 
arbetet. Kanter menar att möjligheterna att avancera i en organisation är begränsad för just 
kvinnor och påverkar deras yrkesliv eftersom att kvinnor generellt har mindre inflytande över 
arbetets innehåll och dess organisering än vad männen har. Det innebär också att kvinnor 
generellt har sämre karriärvillkor än män. När kvinnorna uppfattar att deras utveckling i arbetet 
är begränsat väljer de ofta att fokusera på andra intressen istället såsom familjelivet där de kan 
utvecklas och känna tillfredsställelse. Kanter beskriver det som en självuppfyllande profetia där 
cheferna i sin tur tolkar kvinnornas agerande som om de inte är intresserade av en yrkesmässig 
karriär (Abrahamsson, 2009, s.149, Peterson, 2017, s.359). Möjlighetsstrukturer kan i vår studie 
hjälpa oss att förstå varför det är fler män än kvinnor inom hela Polismyndigheten och på vissa 
positioner och varför kvinnor skulle kunna tänkas välja familj framför arbete.  
 
Maktstrukturer definieras av Kanter som möjligheten att få saker gjorda och göra det som 
behövs för att nå organisationsmål. Många nya chefer och kvinnor framstår som slavar för ett 
byråkratiskt system där de trots sin maktposition inte kunnat utöva makt och framstår då som 
maktlösa. De flesta arbetar hellre för en vinnare än en förlorare vilket ger konsekvenser för de 
som innehar en maktposition. När en kvinna har lyckats etablera sig i en god maktposition är 
hon inte längre representant av en könskategori. Hon är alltså inte längre kvinna utan hon är en 
person med makt. Ingen kommer längre fundera över hennes biologiska tillhörighet (Eriksson-
Zetterqvist & Styhre, 2007, s.51). Teorin om maktstrukturer kan förklara hur kvinnor som 
lyckas göra karriär uppfattas av andra medlemmar inom Polismyndigheten.  
 
Frekvensstrukturer avser hur många som representerar en grupp. Att vara en representant 
innebär att en person representerar sin grupp eller kategori snarare än som egen person. Det 
betyder att oavsett vad en person gör som representerar en minoritetsgrupp förblir personen 
ändå en representant av gruppen, en så kallad token (Eriksson-Zetterqvist & Styhre, 2007, s.52). 
Att utgöra token som kvinna enligt Kanter (1993) leder till en känsla av att behöva prestera 
bättre än den dominerande gruppen, som i Polisen är männen, för att uppfattas som kompetenta. 
Kanter menar att tokenism egentligen inte handlar om kön utan att det är maktstrukturer som är 
av betydelse. Kanters teorier om frekvensstrukturer kan förklara hur kvinnor inom Polisen 
representerar en minoritetsgrupp som kvinnor och hur de kan tänkas behöva prestera mer än 
män.  
 

3.4 Organisatorisk tröghet 
Med tröghet menas inte att organisationerna aldrig förändrar sig men att förändringarna är små 
och att de tar lång tid att genomföra. Organisering skapar trygghet i en osäker värld för 
människor och är ett sätt att samla viktiga resurser som en organisation kan dra nytta av. Med 
trygghetssökande och rädsla för förändringar kommer tröghetsmekanismer som gör att 
organisationer ur samma epoker ofta liknar varandra i sina strukturer och som också upplevs 
beständiga. Ahrne och Papakostas (2014) beskriver orsakerna till den organisatoriska trögheten 
i två delar. Den ena är ovilja till förändring och den andra är oförmåga till förändring. Ovilja 
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till förändring syftar till bland annat kultur, engagemang och värderingar inom organisationen. 
Ofta kommer oviljan ur att individer eller grupper är rädda för att förlora makt, inflytande eller 
trygghet och är primära orsaker till att en förändring är svår att genomföra eftersom att det finns 
motstånd. Trots att ovilja beskrivs som stor orsak till motståndet att genomföra förändringar 
menar författarna ändå att oförmågan är den största orsaken till organisationers tröghet. 
Oförmågan innebär att fatta beslut eller helt enkelt att kunna se möjligheter och problem i sin 
organisation. Organisationer skapar rutiner, språk och andra vanor som ett resultat utifrån 
erfarenheter att de tillslut blir blinda och utestänger andra metoder. Resurser i form av 
byggnader, maskiner och medarbetare organisationen samlat på sig är en annan anledning. När 
en resurs precis tillsats är de lätta att omprogrammera eller omvandla men ju längre den stannar 
i organisationen desto svårare är den att ändra på vilket också kan handla om bristande förmåga. 
Organisationer sätter strukturer, regler, beslutsvägar och innehar en kultur som också är 
bidragande till trögheten. Med en tydlig struktur i hur saker skall skötas kan det som oftast 
generera trygghet och säkerheten blir en slags tröghet och förmågan att ta beslut och genomföra 
förändringar går förlorade (Ahrne & Papakostas, 2014, s.70ff.). Det går alltså enligt Ahrne och 
Papakostas inte bara att skylla på sina medlemmars ovilja till förändringar utan den största 
orsaken till organisationers tröghet är organisationers oförmåga att se och kunna genomföra 
förändringar. Med hjälp av teorin om tröghetsmekanismer kan vi göra kopplingar till vår studie 
om Polismyndigheten och förstå varför Polisen kan ha svårt att förändra sig. Myndigheten är 
en stor arbetsplats med en lång historia och gamla traditioner med mannen som norm, som kan 
vara svåra att bryta.  
 

4 METOD 
I det här avsnittet presenteras studiens genomförande och därmed den metod som använts för 
insamlandet av empiri, hur material har analyserats liksom argument för de val som har gjorts. 
 

4.1 Övergripande metodansats 
Kvinnliga polisers upplevelser av deras arbetssituation, yrkesroll och karriärmöjligheter har 
utforskats genom en kvalitativ ansats. En sådan ansats är lämpad att användas för att förstå 
polisernas upplevelser och kunna presentera en tolkning av deras framföranden (Justesen & 
Mik-Meyer, 2011, s.13f.). Studien har utifrån ett fenomenologiskt perspektiv eftersträvat att 
söka förståelse kring kvinnliga polisers subjektiva upplevelser kring deras arbetssituation, 
yrkesroll och karriärmöjligheter. Det betyder att de uppfattningar och livsvärldar som kvinnorna 
i studien presenterat är det intressanta som sedermera har kopplats ihop med teoretiska 
referensramar kring organisations- och könsstrukturer (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.18).  
 
Undersökningen har vidare gjorts utifrån en abduktiv slutledningsförfarande där vi har utgått 
från tidigare forskning på området samt teorier om organisations- och könsstrukturer men att vi 
ändå har varit öppna för respondenternas subjektiva upplevelser. Abduktion är således en 
växelspelning i empirisk forskning mellan induktion och deduktion (Ahrne & Göransson, 2015, 
s.218f.). Genom att vi var öppna inför vad respondenterna förmedlade var vi också beredda att 
ompröva vår förförståelse om det studerade fenomenet, däribland de teoretiska utgångspunkter 
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som använts i studien. Fenomenologi söker efter det unika och specifika upplevelser snarare än 
generella mönster. Intervjuer bör erhålla många spontana, specifika och fylliga svar vilket är 
det studien har krävt för att säkra den kvalitet som eftersöktes (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 
s.21). Resultatet syftar inte till att kunna generaliseras statistiskt, däremot skulle studien kunna 
bidra till att ge teorierna analytiska generella anspråk. Resultatet syftar därmed till att vara en 
analytisk generalisering och berätta något om ämnet som kan adderas till andra studier och 
teorier som behandlar samma fenomen om minoriteters möjligheter och roller i homogena 
arbetsorganisationer (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.39). Med urvalet av respondenter kan vi 
skildra mönster i deras upplevelser som kan kopplas till andra kvinnors upplevelser i 
mansdominerade organisationer (Becker, 2008, s.78). Studien är ingen komplett helhet kring 
det studerade ämnesområdet men det kommer att bidra med en del till forskningsområdet 
genom att vi har kopplat respondenternas upplevelser med teorier för ämnesområdet. 
 

4.1.1 Tillförlitlighet & pålitlighet 
Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet kan alternativt benämnas som studiens 
tillförlitlighet samt pålitlighet. Tillförlitligheten antyder vilken grad av generaliserbarhet 
studien har och att den undersöker det som ska undersökas. Det innebär också att studien ska 
ha en tillförlitlighet vid undersökningens genomförande och att rätt insamlingsmetod av empiri 
används (Bryman, 2011, s.352). Genom respondentvalidering förstärks dessa kvalitetskriterier 
eftersom respondenterna har fått läsa analysen och kommenterat huruvida de anser att det är en 
korrekt tolkning som vi har gjort (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.39f.). Våra respondenter fick 
ett utkast av resultatet skickat till sig för att kommentera det och ge oss feedback om vår analys 
av deras berättelser. Genom en utförd respondentvalidering kan vi stärka trovärdigheten i vår 
analys. Vi har också eftersträvat att vara transparenta och göra det möjligt för den som läser 
studien att förstå hur den genomfördes och få argument för de val som gjorts för att kunna 
bedöma om våra tolkningar och vägval har varit rimliga (Justesen & Mik-Meyer s.40).  
 

4.2 Urval 
I studien har vi använt oss av ett målstyrt urval där vi strategiskt satt upp kriterier för vad 
respondenterna behöver uppfylla för att delta. Kriterierna som sattes upp var att respondenterna 
skall vara kvinnor och de ska ha genomfört en polisutbildning. Det var inget krav att de idag 
ska arbeta i yttre tjänst utan respondenterna kunde vid tidpunkten befinna sig på annan position 
eller avdelning inom Polismyndigheten där vi även accepterade civilanställda med 
polisutbildning. Dessa kriterier valdes för att studien syftar till att ta reda på kvinnors 
upplevelser och karriärmöjligheter inom Polismyndigheten (Bryman, 2011, s.392). Kriterierna 
syftar till att undersökningen ska kunna uppnå en mättnad och bra kvalitet för dess storlek. 
Denna avgränsning är gjord utefter vad som är möjligt att genomföra med de resurser och den 
tid som finns för uppsatsskrivandet. Om fler perspektiv skulle beaktas såsom män eller ledning 
skulle inte innehållet bli lika detaljerat.  
 
Begreppet dörröppnare används inom forskning och innebär att det finns en person som kan 
hjälpa forskare in i en organisation. I vår studie har det varit en kontaktperson som har tillträde 
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till personer i Polismyndigheten och som även vet vart vi kan få mer information (Ahrne & 
Göransson, 2015, s.105). För att vår dörröppnare inte skulle kunna påverka vår studie genom 
att välja respondenter utefter egna åsikter presenterades vår uppsatsidé i Polismyndigheten och 
förfrågan om medverkan lämnades till så många som möjligt (Bryman, 2011, s.196). 
Kontaktpersonen har också via vår önskan vänt sig till möjliga respondenter på olika positioner 
och nivåer som erhåller de kriterier vi har satt för att kunna återge ett så brett spektra som 
möjligt i vår studie om kvinnor inom Polismyndigheten. 
 

4.2.1 Beskrivningar av respondenterna 
Respondenter i studien är kvinnor som alla arbetar inom Polismyndigheten och de befinner sig 
på olika hierarkiska nivåer, tjänster, avdelningar och regioner. Detta är ett urval vi gjort då vi 
önskade att spegla kvinnors upplevelser inom olika delar av Polismyndigheten. Respondenterna 
är i olika åldrar och har olika lång erfarenhet av att arbeta i myndigheten eftersom att vi ville 
jämföra kvinnor som hunnit göra karriär med kvinnor som inte gjort det för eventuella olikheter 
i upplevelser. Alla sex respondenter har en polisutbildning och har befunnit sig i yttre tjänst 
någon gång under sin verksamma tid inom Polismyndigheten. Kriteriet kan hjälpa oss att tolka 
helheten av Polismyndigheten genom att förstå varje respondents upplevelse av deras tid inom 
Polisen.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Under våren 2018 gick vi på ett seminarium som handlade om arbetslivet efter #metoo och där 
det diskuterades hur personer i ledande positioner fortsätter med arbetet om jämställdhet och 
förebyggande av kränkningar på arbetsplatser. På seminariet föreläste en polis om hur de på 
Polismyndigheten arbetar med ämnet och ett intresse väcktes i frågan. Vi tog därefter kontakt 
med föreläsaren och frågade om han var intresserad av ett samarbete. Efter några möten kunde 
vi ta ett beslut om vad studien skulle handla om. När syftet och ämnet beslutats skickade vår 
kontakt ut mail till kvinnor med olika befattningar i olika nivåer, både civilanställda och 
uniformerade kvinnor, inom Polismyndigheten vari det efterfrågades intresse om att medverka. 
Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) om uppsatsen till de som anmälde intresse som 
sedan fick ta beslut om medverkande i studien eller inte. 
 
Innan intervjuerna genomfördes för insamlande av empiri skrev vi allra först ner våra 
förutfattade meningar om hur vi tror att det är att vara kvinna i en mansdominerad organisation 
som Polisen. Efter det läste vi om hur det gick till när de första kvinnorna började arbeta som 
poliser. Vi valde att börja läsa om poliser och deras arbete, både hur de arbetar i organisationen 
idag och hur det var förr. Vi gjorde det för att vara väl inlästa på ämnet och inte bara utgå från 
våra egna uppfattningar. Det är bra att göra ett visst förarbete innan intervjuer genomförs för 
att kunna veta vilka frågor som ska ställas vid intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015, s.34). 
Därför skrev vi också inledning, tidigare forskning, teori och några delar i metodavsnittet innan 
intervjuerna för att vi skulle kunna säkra att vi genom intervjuerna kunde få bra material. När 
förarbetet var klart utformade vi en intervjuguide (se bilaga 2) som totalt innehöll 16 frågor 
med ett antal underfrågor samt med plats för att kunna fråga respondenterna vidare följdfrågor 
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under intervjuns genomförande. Intervjumallen som användes fick vi respons på av vår 
kontaktperson hos Polisen samt vår handledare för ett antal revideringar. 
 
Empiri samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer och intresset var riktat mot 
respondenterna och deras ståndpunkter om ämnet. Vi lät respondenterna svara på våra frågor 
utifrån vad de tyckte var viktigt och tillvägagångssättet med en semistrukturerad intervju tillät 
det för att få fylliga och detaljerade svar av respondenterna (Bryman, 2011, s.413). En 
semistrukturerad intervjuguide är flexibel och det finns utrymme att skapa fler frågor utöver de 
teman och frågor som redan finns i guiden (Bryman, 2011, s.415). Frågorna i intervjuguiden 
var utformade att fråga “hur” istället för “varför”. Tidigare erfarenheter har visat att frågan 
“hur” ofta kan ge mer utförliga svar än frågan “varför” som kan leda till att en intervjuperson 
kan känna sig ifrågasatt och replikera genom försvar (Becker, 2008, s.69). 
 
Vi valde att träffa respondenterna vid en bestämd tid och plats (Ahrne & Svensson, 2015, s.39). 
Fem intervjuer skedde i ett mötesrum som vi hade anordnat och en intervju skedde i 
respondentens egen bostad. Det kan ibland vara till fördel att intervjuerna inte genomförs på 
respondenternas arbetsplats eftersom respondenten då verkar som representant för sin 
arbetsplats. Hålls intervjun i en mer neutral miljö kan respondenterna våga yttra mer personliga 
tankar (Ahrne & Svensson, 2015, s.42f.). Intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans 
med respondenterna en och en. Intervjuerna började vi varje gång med ett antal enklare 
inledande frågor för att sedan gå vidare till de frågor som berörde studien. Ofta frångicks 
intervjuguidens struktur, vilket inte har betydelse för en semistrukturerad intervju. Dock såg vi 
alltid till att alla frågor var besvarade innan intervjun var slut. Varje intervju var ett unikt samtal 
där det fanns plats för följdfrågor om det respondenten pratade om för att vi skulle kunna få 
bättre förståelse (Ahrne & Svensson, 2015, s.44f.) De totalt sex intervjuer som gjordes var 
vardera på cirka en och en halvtimme. Alla intervjuerna spelades in av oss båda för att minimera 
risken att förlora materialet. Till följd av vårt abduktiva slutledningsförfarande var vi öppna för 
vad respondenterna förmedlade och genom att vi ställde följdfrågor var vi beredda på att 
ompröva vår förförståelse så att inte våra fördomar skulle speglas i studien (Aspers, 2011, 
s.40f.).   
 

4.4 Bearbetning och analys av material 
Det material som spelades in transkriberades efteråt ordagrant av oss båda och då vi båda var 
med på alla intervjuer minimerades risken att någonting viktigt som respondenten uttryckte 
under tillfället föll bort vid transkriberingen (Ahrne & Svensson, 2015, s.51ff.). Det insamlade 
materialet har efter transkriberingen genomgått en process där vi har sorterat, reducerat och 
argumenterat för det. I det transkriberade dokumenten markerade vi sådant som vi ansåg var 
extra viktigt för studien och på så vis sorterade vi materialet först i det “kaosproblem” som 
rådde (Ahrne & Svensson, 2015, s.220). Några av intervjuerna lyssnade vi på en gång till för 
att få höra samtalet igen. Efter ytterligare läsning av materialet klistrade vi in alla relevanta 
delar från var och en av intervjuerna i ett gemensamt dokument under provisoriska rubriker. De 
rubriker vi sorterade in materialet under innebar att vi kunde utläsa likheter och olikheter mellan 
respondenternas svar inom samma kategori och det blev möjligt att därefter koppla materialet 
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till teori (Ahrne & Svensson, 2015, s.220). Det som vi tidigare hade markerat vid genomläsning 
av intervjuerna fick förbli markerat även i det gemensamma dokumentet för att inte riskera att 
det försvann eller glömdes av då det ansågs som mycket viktiga av oss. I det sorterade materialet 
urskilde vi likheter och olikheter samt återkommande resonemang (Bryman, 2011, s.528ff.). 
Det ledde till en uppdelning av tre huvudrubriker med tillhörande underrubriker. De 
huvudrubriker som kom till var således; Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas 
perspektiv, Upplevelser av att vara kvinna inom Polismyndigheten, och Kvinnors upplevda 
karriärmöjligheter inom Polismyndigheten. 
  
Det är omöjligt att presentera allt insamlat material från intervjuerna och därmed tog vi ställning 
till representationsproblemet. Det gjordes genom att vi reducerade materialet från intervjuerna 
med de kvinnliga poliserna, och valde ut vad som skulle finnas med i studien och vad som inte 
skulle finnas med. Vi har haft som mål att beskära materialet utan att förlora viktiga nyanser 
och skildringar för att kunna återberätta det väsentliga ur respondenternas upplevelser. Vi är 
också tagit ställning till auktoritetsproblemet genom att argumentera för vår studie med hjälp 
av empiri. Vi har även skilt vårt framställande från annan forskning men samtidigt kopplat 
materialet till relevanta teorier (Ahrne & Svensson, 2015, s.220).  
 

4.5 Förförståelse 
Vår förförståelse av att vara kvinna i en mansdominerad organisation grundar sig i våra egna 
erfarenheter när vi tidigare av olika anledningar varit i kontakt med, eller stött på organisationer, 
där flertalet medlemmar inom organisationen har varit män eller där kvinnor har utgjort en 
minoritet. Vi har också genom Högskolan i Borås och det program vi läser för organisations 
och personalutveckling, kommit i kontakt med jämställdhets- och genusfrågor ur flera olika 
perspektiv. Det betyder att redan när vi påbörjade att skriva detta arbete hade vi en uppfattning 
om ämnet och viss erfarenhet. Genom att vi valde ett abduktiv slutledningsförfarande har vi 
därmed varit beredda att utmana våra fördomar. Därför var vår förförståelse det första vi skrev 
ner för att kunna skildra våra uppfattningar innan de påverkades. Den kontextkännedom som vi 
fått på högskolan och våra egna erfarenheter som kvinnor kan påverka våra förståelser. Vi 
menar ändå att dessa kan ha väglett oss och använts som en resurs, både i att förstå och att välja 
teorier men också förstå situationer i egenskap som kvinna. 
 
Vår förförståelse kan sammanfattas på följande vis; En förutfattad mening vi hade var att 
kvinnor inom Polismyndigheten måste prestera mer än sina manliga kollegor för att respekteras 
i sitt yrke och att yrket har ett manligt ideal där kvinnor skall nå upp till manliga normer. Vi 
trodde också att det inom Polismyndigheten fanns en hård och sexistisk jargong som kan vara 
till nackdel för kvinnors arbetsmiljö. Vi gick också in i studien med uppfattningen att 
myndigheten är en hierarkisk organisation med män i ledande positioner och där polisyrket i 
sig är manligt betingat vilket också skapat de manliga normerna inom organisationen. För att 
vara kvinna i yrket eller att göra karriär inom Polismyndigheten som kvinna trodde vi att dessa 
kvinnor måste besitta en personlighet med pondus och skinn på näsan. Slutligen utgick vi från 
föreställningen att kvinnor som bildat familj väljer att lämna yttre tjänst för kontorsarbete inom 
myndigheten på grund av ett större ansvarstagande av familjen. Vi trodde också att i 
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parrelationer mellan poliser som är mellan en kvinna och en man, är det kvinnan som lämnar 
yttre tjänst när de fått barn för att lösa praktiska delar av familjelivet och mannen stannar kvar. 
 

4.6 Etiska överväganden 
Forskning ska alltid ske med respekt för alla som medverkar. Därför ska alltid människors 
välfärd och frihet få företräde framför vetenskapens behov (Ahrne & Svensson, 2015, s.29). I 
studien har grundläggande etiska aspekter tagits hänsyn till i fråga om dem som medverkat. 
Innan, under och efter studiens genomförande har vi tänkt på respondenternas frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet. Det går vidare att dela in dessa fyra aspekter i etiska 
principer som berör informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitet och nyttjandekrav. Det 
är viktigt att alla dessa krav uppfylls av oss som genomför studien för att värna om 
respondenternas integritet. 
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska få information om studiens syfte, hur 
insamling av materialet ska ske. I denna studie skedde insamlingen genom intervjuer och 
respondenten informerades om sina rättigheter om ett sådant förfarande som således är att 
respondenten har rätten att avbryta intervjun när som helst eller att välja att inte svara på en viss 
fråga. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenten själv valde att visa intresse för att 
delta i studien. För att bibehålla respondenternas konfidentialitet har deras personliga uppgifter 
behandlats varsamt av oss så att obehöriga inte kan få tag i dessa uppgifter. Respondenterna 
fick också vid intervjutillfället skriva på ett papper där information om studien gavs, deras 
rättigheter för sitt medverkande samt att behandling av deras personuppgifter sker enligt GDPR. 
Gällande anonymitetskravet, att inte kunna identifiera respondenterna, har deras personliga 
uppgifter självfallet inte presenterats på något sätt. För att vi inte heller skulle riskera att någon 
kan identifiera respondenterna har vi beslutat att inte nämna vilken grupp, avdelning eller region 
kvinnorna arbetar på i Polismyndigheten. Vi valde också att endast nämna att alla respondenter 
arbetar på Polismyndigheten och att de alla innehar en polisutbildning. Därför var valet vidare 
självklart att vid citat inte nämna deras riktiga namn utan namnen som nämns är pseudonymer. 
Genom att aktivt arbeta för att inte riskera att röja någon av respondenternas identiteter har vi i 
arbetet stött på olika svårigheter. Vi har varit tvungna att utesluta att presentera värdefulla 
berättelser från intervjuerna och vi har fått förhålla oss till att inte kunna ge läsaren information 
om respondenternas position. För att kunna uppfylla nyttjandekravet har de uppgifter och det 
insamlade materialet endast använts i undersökningssyfte och inte brukats någon annanstans. 
Vid slutförande av studien kommer allt övrigt material som inte presenteras i detta dokument 
att förstöras (Bryman, 2011, s.131f.). 
 

5 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet för studien under tre huvudrubriker; 
Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas perspektiv, Upplevelser av att vara kvinna 
inom Polismyndigheten, och Kvinnors upplevda karriärmöjligheter inom Polismyndigheten. 
Dessa uppdelningar har vuxit fram ur våra teoretiska perspektiv och utifrån vad respondenterna 
har framfört. 
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5.1 Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas perspektiv 
Flera av respondenterna menar att Polismyndigheten är en hierarkisk organisation som är 
mansdominerad. De berättar också hur myndigheten genomförde en stor omorganisering för 
några år sedan där flera polismyndigheter blev en sammanhållen myndighet och att 
organisationen därmed skulle bli mer platt. 
 

“Det fokuserades väldigt mycket på hur många chefer som skulle tas bort. Men vad var det i 
slutmålet var egentligen, vad var visionen med den här stora omorganisationen och vad ville 

vi för någonting? Jag tror att det försvann mitt i allt kaos som det blev”. (Daniella) 
 
Respondenten menar att en stor organisationsförändring är svår att göra om det inte finns ett 
tydligt mål med varför det ska göras. Flera av respondenterna berättar att trots myndigheten har 
genomgått en stor organisationsförändring där myndigheten skulle bli mer platt har den gått 
tillbaka till att vara hierarkisk. En kvinna nämner också att hon inte tror att en hierarkisk 
organisation är till fördel för kvinnor. 
 

“Jag vet bara att jag befinner mig i en väldigt hierarkisk myndighet fortfarande även om den 
skulle bli platt. Ja, det gick ju sådär. Är det en hierarkisk organisation, ja då är det en mer 
manlig organisation överlag. Det är nog så ofta kanske att kvinnor passar in i en mer platt 

organisation, men det är ju högst personliga tankar”. (Daniella) 
 
Respondenterna anser att det märks av att det arbetar fler män än kvinnor i organisationen. En 
berättade om hur hon märker av att de som kvinnor är en minoritet inom Polismyndigheten. 
 

“På möten framförallt, det märks eftersom att vi är färre tjejer där. Jag upplever att jag med 
mina kvinnliga kollegor diskuterar mer mjuka frågor”. (Frida) 

 
Ett flertal av kvinnorna uttrycker att männen är mer för att fatta snabba och kortsiktiga beslut 
och det är något som genomsyrar organisationen på grund av sin homogena miljö. 
 

“Min teori är ju att vi rekryterar folk som är bra på att fatta snabba beslut och peka med hela 
handen. Män är inte så långsiktiga och strategiska för det tycker de inte är roligt”. (Christina) 

 
Respondenten menar att Polismyndigheten borde arbeta mer med sin personal och att ta hand 
om dem på bästa sätt. Hon menar att Polisen behöver premiera det förebyggande och strategiska 
arbetet istället för det minutoperativa. En respondent menar att det inte räcker med att skapa 
strategier, policys, manualer och föreskrifter för att driva en så stor myndighet men att det inte 
heller är det som premieras. 
 

“Vi bara dränks i en massa olika papper och då tror flertalet att då har vi löst problemet. Men 
det här med att jobba långsiktigt, att jobba förebyggande tillsammans med resten av samhället 

det är inte det som är coolast i vår organisation”. (Christina) 
 



 

18 
 

Flera av kvinnorna tar upp att de skulle behöva ha mer förståelse för varandra inom 
organisationen och att många beteenden inte är illa menade utan att det ofta sker omedvetet. En 
respondent menar också att det finns stora skillnader i hur män och kvinnor uttrycker sig. 
 

“Ingen utav dem menar att bete sig illa mot en kvinna. Många gånger är de inte medvetna att 
de gör det. [...] Jag är inte den som skriker högst som jag upplever att de kan göra. De 

uttrycker sig väldigt självsäkert och de uttrycker att de är bäst. Den skillnaden är jättestor”. 
(Anna) 

 
En annan nämner att hon inte har tänkt så mycket på att det finns skillnader mellan kvinnor och 
män men säger också att hon har blivit van vid att det är färre kvinnor inom myndigheten. Hon 
menar vidare att det är vana med en hård och manlig jargong och att de som kvinnor bedöms 
hårdare. Det är något alla kvinnor uttrycker. En av respondenterna förklarar fenomenet med att 
det är en gammal organisation som har traditioner i det manliga som är svåra att bryta. 
 
Kvinnliga poliser om likabehandling och att anmäla en kollega för brott 
Flera av respondenterna nämner att det skapats ett likabehandlingsråd i myndigheten och de 
tror att rådet kom till i efterskalven av #metoo. Ingen av respondenterna har direkt insyn i vad 
rådet gör men de säger att de bör jobba med likabehandling. En respondent anser att det inte 
behöver vara likabehandling med fokus på likabehandling mellan man och kvinna utan att det 
gäller att inkludera alla och inte exkludera någon. Två andra respondenter ifrågasätter vad 
likabehandling faktiskt är och en av dem anser att det kommer vara svårt att förändra 
organisationen så länge grupperna utgörs av mestadels män. 
 

“Idag pratar vi om likabehandling, vi ska behandla alla lika. Ja okej, men vad är det då? Vi 
har likabehandlingsråd, för att alla ska behandlas lika, vad blir det i slutändan då? Ja det blir 

ju ingenting”. (Christina) 
 
Flera av kvinnorna nämner att det inte bara krävs olikheter som att vara kvinna och man i en 
organisation utan också att det behövs andra olikheter. De menar att alla inte kan ha samma 
egenskaper i en organisation utan att det behövs en blandning i hur saker uppfattas och en 
blandning i medlemmarnas kompetenser och styrkor inom myndigheten. 
 

“Så länge det är en grupp som bara består av män, så är det klart att det blir ingen utveckling, 
det blir ingen kreativitet, det blir ingen innovation”. (Christina) 

 
Flera av respondenterna berättar att de ställer sig frågande till vad likabehandling betyder och 
hur det ska visa sig i verkligheten. De anser att det troligen är bra men ingen av dem säger sig 
veta vad som konkret ska göras i organisationen. En respondent hoppas att hon själv behandlar 
både kvinnor och män likadant för att inte kränka någon. Men skulle hon själv bli kränkt vet 
hon inte vem hon ska säga till, vilket flera av respondenterna nämner. Hon tror överlag att en 
polis gärna inte anmäler en annan polis vilket flera andra respondenter också tar upp. 
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“Det är väldigt stora konsekvenser att anmäla, man ska känna att man orkar det också. När 
jag har bett honom dra åt helvete och är jag nöjd med det. En process är inte helt smärtfri, 

den har sitt pris”. (Frida) 
 
Flera av respondenterna menar att det är en stor process att anmäla någon, det krävs mycket 
energi från individen som gör det. De menar att det inte sker så ofta att kollegor som har 
behandlat någon annan kollega illa anmäls. Flera av respondenterna tror att det är på grund av 
konsekvenserna som kommer av att anmäla en kollega. Det är värre att anmäla och gå in i den 
processen än att inte anmäla de flesta gånger när det gäller att en kollega har gjort fel. En 
respondent har upplevt att det är den som är utsatt, ofta kvinnor, som då har flyttat bytt 
arbetsgrupp eller tjänst. 
 

“Det finns många kvinnor som har slutat som har känt att de inte är välkomna men som 
liksom har lämnat och skaffat sig andra arbetsuppgifter eller bytt enhet. Det har liksom varit 

den som varit utsatt som fått agera istället för att man har gjort någonting”. (Christina) 
 
Hon menar vidare att det inte är kollegialt att anmäla en arbetskamrat men att det finns ett 
dilemma där. Hon berättar att det finns de som anser med all rätt att brott ska anmälas när någon 
har blivit trakasserad eller orättvist behandlad, men att det inte löser själva problemet. Hon 
säger att en anmälan ofta inte leder till någonting mer än att den som gör anmälan antagligen 
kommer bli utfryst av icke kollegialt beteende. Hon tror vidare att de brott som gäller 
trakasserier inte är sådana brott som någon vill ta konsekvenserna för efter en anmälan. En 
annan respondent nämner anmälningsplikten som poliser har men ofta inte utnyttjar. 
 

“Vi har ju som poliser anmälningsplikt. Det som kommer till vår kännedom som är brottsligt 
ska vi anmäla. Men det får nog gå lite längre inom polisen tänker jag innan det blir en 

anmälan. [...]Jag tänker att vi tänker lite så själva att vi är lite mer härdade, men det är vi ju 
självklart inte”. (Birgitta) 

 
Flera av respondenterna pratar istället om att personer som är utsatta antagligen pratar med 
någon de har förtroende för än att anmäla det som ett brott. 
 

5.2 Upplevelser av att vara kvinna inom Polismyndigheten 
I intervjuerna med de kvinnliga respondenterna kommer det fram att de upplever att kvinnliga 
och manliga poliser har olika sätt att utföra sitt arbete på. Det finns starka normer kring hur en 
polis skall vara och det är i regel en stor stark man. Jargongen är något som också upplevs som 
ganska hård och kvinnorna anpassar sig till männens sätt att vara och de upplever begränsningar 
i att vara kvinna. 
 
Kvinnors kommunikativa styrkor och fysiska begränsningar jämfört med den ideala polisen 
Respondenterna berättar att fördelarna med att vara kvinna inom Polismyndigheten är många 
när arbetet utförs ute i allmänheten. Kvinnorna upplever sig själva som kommunikativa och 
behöver inte alltid lösa situationer med muskler vilket de också framför att de inte alltid kan 
eftersom att de ofta är mindre kroppsligt än vad brottslingarna är. 
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“Kvinnor utgör inte samma hot vid en situation, det blir mer avväpnande när en kvinna 

kommer till en stökig plats. Män drar sig från att slå en kvinna, de får bättre kontakt i det 
upprörda skedet. Kommer det en manlig kollega som kanske är lång och muskulös så börjar 

dem mäta sig mot varandra på en gång det är något lite djuriskt i det tror jag”. (Anna) 
 
Att kvinnor ofta har en lugnande effekt i kritiska lägen är något som samtliga kvinnor har 
uttryckt. Flera beskriver situationer där de kommit ut till ärenden där det har varit mycket folk 
med en hotfull stämning och hur de upplever att närvaron av de som kvinnliga poliser har lugnat 
stämningen. De berättar också att det ibland är taktiskt i vissa situationer att skicka fram en 
kvinnlig istället för en manlig polis först för att lugna ner en hektisk stämning vilket en manlig 
polis hade kunnat brusa upp istället med sin närvaro. 
 

“Man säger ju generellt att kvinnor är bättre att prata med folk och vi är med varandra och 
hanterar konflikter. Med män blir det liksom provocerat om det händer incidenter ute då är 
det bättre att skicka fram en kvinnlig polis för man vill gärna inte slå på en kvinna så, det 

sitter fortfarande i generna”. (Christina) 
 
Kvinnorna menar dock inte att styrka är något negativt utan att det behövs ju i flera situationer 
också. Vid utryckningar är det viktigt att läsa av vad det är som händer och vad det är som 
behöver göras för att lösa situationen. Ibland krävs det en kommunikativ lösning och ibland 
krävs det styrka. Alla respondenter nämner att kvinnorna är medvetna om att de inte är lika 
starka som männen och att det är så det är, men att de själva då får anpassa sitt sätt att agera 
utefter det. 
 

“Jag har ju alltid fått förhålla mig till min längd, min tyngd jag kan ju bara bli den polisen 
som jag är liksom och jag kan inte jämföra mig med någon annan. Jag menar, det finns ju 
män som är mindre än vad jag är, de är också extremt kommunikativa för att de måste”. 

(Elin) 
 
Respondenterna skulle gärna vilja gå in i en fysisk situation och lösa situationen på det sättet 
när det krävs. Men det kan vara svårt de gånger när brottslingarna är mycket större än vad de 
själva är. 
 

“Nackdel som jag ser är att man inte har samma fysiska styrka. Ibland finns det tillfällen man 
hade önskat och känt såhär att fan att jag inte var två meter lång och en jävla köttbit då hade 
jag bara tagit den här personen och kastat ner den i backen liksom. Nu kan jag inte göra det”. 

(Frida) 
 
Flera av respondenterna menar att det är få situationer där fysisk styrka faktiskt är nödvändig. 
Många gånger finns det sätt med hjälp av verktyg och tekniker som situationerna kan lösas på 
istället. En respondent framförde att det går att tjata in en person i en radiobil istället för att 
släpa personen dit. För att lösa en situation faller det sig ibland naturligt vem som gör vad i 
gruppen. I många fall framför respondenterna att det förekommer en viss uppdelning av 
uppgifterna på plats utan att någon tilldelar uppgifterna. Med det menar respondenterna att om 
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inte arbetsuppgifter delas ut av någon finns det vissa arbetsuppgifter som männen hellre tar och 
vissa arbetsuppgifter som kvinnorna tar. 
 

“Det generella har nog varit att det skall vara män som är handlingskraftiga och är ute lite 
mer i gränslandet och släpar in lite fler folk och griper lite mer och är lite mer aktiva. Kvinnor 

lite mer avvaktande”. (Birgitta) 
 
Flera av respondenterna upplever att uppdelningen av arbetsuppgifter grundas i uppfostran samt 
präglas av normerna i samhället. Männen ska uppfylla det som är typiskt manligt, männen ska 
vara stora, starka och handlingskraftiga medan kvinnor ska falla in i sin roll och vara 
omhändertagande och strategiska. Samma sak gäller också inne på polisstationerna och i de mer 
ledande rollerna att det finns en viss uppdelning. 
 
Kvinnors anpassning till den ideala polisen med mannen som norm 
Det finns ideal om hur en polis ska se ut och agera både från personer utanför 
polisorganisationen och medlemmarna som verkar inuti den. Idealet beskrivs av respondenterna 
som en man som är extremt macho som är svårt för egentligen vem som helst att uppnå eftersom 
idealet många gånger inte beskriver en verklig person menar en respondent. 
 

“Den ideala polisen är ju en man, 1.85, rakat hår, stor, springer en mil utan att andas. Det är 
ju övermänniskor och så är det ju inte”. (Elin) 

 
Respondenterna menar att myndigheten vill syfta till att spegla samhället gällande kön och 
etnicitet, men att det är en bra bit kvar till en sådan spegling. Några respondenter menar också 
att det inte hade fungerat att ha en organisation där alla uppfyller idealet heller för mångfalden 
är nödvändig. Flera av kvinnorna känner att de inte är helt tillräckliga för att de inte kan uppnå 
idealet som finns gällande styrka som är på grund av naturliga skäl, att kvinnor ofta är mindre 
i kropp och muskelmassa. 
 

“Det är liksom omöjligt om du inte är någon jävla tyngdlyftare liksom och då ligger du redan 
efter. Hur jag än gör lever jag inte upp till idealen, jag är kvinna liksom. Även om jag är stark 

för att vara tjej det är ändå inte hela vägen för att vara bra”. (Frida) 
 
Det framfördes även från flera av respondenterna att de ibland är frustrerade över att inte ha 
samma styrka som männen har. Alla respondenter uttrycker att det bästa arbetslaget har en 
blandning av kvinnor och män som kan komplettera varandra med sina olika egenskaper och 
attribut. Det finns också upplevelser bland kvinnorna att de i sitt utförande måste prestera bättre 
än vad en man behöver prestera i samma situation. De har känt av att det finns en press från 
sina kollegor att det de gör ska göras över förväntan. 
 

“Jag har upplevelsen iallafall att inför mina kollegor ska jag helst vara på topp. Sen kanske 
det är mina egna prestationskrav också. Men jag upplever inte att jag har möjlighet att ha så 
många dåliga dagar innan jag blir dålig. Utan att är jag på jobbet då ska jävlarimig prestera 

också”. (Daniella) 
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Respondenterna menar att om de skulle göra för många missar eller kanske bara en miss i 
arbetsutförandet riskerar de sin sociala plats i gruppen och kan bli utfrysta. De nämner att det 
beror på vilken grupp de jobbar i men också sina egna krav på sig själva och de tycker att det 
är annorlunda jämfört med hur männen ser på sig själva. 
 

“Män är snällare mot sig själva, ska man värdera sitt eget arbete så ger männen sig själva en 
åtta och kvinnorna ger sig en femma, att man som kvinna är hårdare mot sig själv och sin 

prestation”. (Frida) 
 
När några av respondenterna reflekterar kring prestationer känner de inte att de behöver prestera 
mer än sina manliga kollegor, däremot när de tänker tillbaka på tiden som nyutbildad polis, 
minns de att de hade en känsla av att de behövde prestera mer än sina manliga kollegor för att 
bevisa att de var bra nog. 
 

“Jag känner inte riktigt så längre men ändå tror jag att jag har känt så innan att man måste 
bevisa lite mer”. (Birgitta) 

 
De respondenter som har varit inom polismyndigheten en tid känner att de inte behöver bevisa 
lika mycket för någon annan längre. De beskriver sig som mer trygga i sig själva och att det är 
något som har kommit med deras erfarenhet i organisationen. Flera av respondenterna har 
uttryckt att de upplever att kvinnor får prestera mer och bedöms hårdare än sina manliga 
kollegor för att få respekt i sitt yrke. De berättar också att kvinnor snabbare tappar förtroendet 
hos sina kollegor om de gör ett misstag och en del av kvinnorna uttrycker att de inte blir hörda 
på samma sätt som männen. Några av kvinnorna beskriver att det förekommer härskartekniker 
i organisationen och att det är en av orsakerna att de inte blir lyssnade på alla gånger. En av 
kvinnorna lyfter vikten av att bli hörd och bekräftad; 
 

“Just att inte kunna bli sedd hörd och bekräftad. Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer 
uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket”. (Daniella) 

 
När vi frågar kvinnorna vad de tror krävs för att göra karriär inom Polismyndigheten beskriver 
de oftast en stark kvinna som är tuff och som har skinn på näsan. En respondent beskrev till och 
med kvinnor på positioner högt upp i myndigheten som benhårda och att hon tror att de formats 
in i det ur sina erfarenheter av organisationen. När kvinnorna beskriver sig själva och varför de 
tror att de passar till polisyrket är för att de efterliknar ett mer manligt sätt att vara. 
 

“Jag är ganska rak och tydlig, ganska rationell och inte så känslostyrd. Om man ska gå 
tillbaka till stereotyper och sådär så är jag kanske inte en tjej på det sättet att jag inte är så 
flamsig, jag är nog kanske lite mer som männen är. Jag tror att det hjälper mig på det sättet 

att männen lyssnar på mig, jag är ganska så kort och koncis och tydlig med vad jag tycker och 
tänker. Det tror jag faller mer in i deras norm”. (Frida) 

 
En av kvinnorna tar upp sekvenser ur sin barndom som format henne till den starka och 
självständiga kvinna hon är idag. Någon respondent tar också upp att idrotten påverkat henne 
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till att bli tuffare och tåligare och andra egenskaper kvinnorna tar upp är att de ska vara drivande, 
nyfikna, vill ha rättvisa och att kunna påverka. 
 

“Jag har alltid gått min egen väg och haft någon inre styrka som bara drivit mig. [...] Jag 
tycker att det är spännande att utmana mig. Sen triggar det mig när jag ser att där är många 

män så nu fasen ska jag visa dem att jag ska in i den gruppen. Så det är någonting som 
triggar mig, att jag ska visa fan att jag också kan”. (Anna) 

 
I och med att myndigheten har försökt att göra arbetsplatsen mer jämn i antal mellan män och 
kvinnor berättar en respondent hur hon fått höra att kvinnor får tjänster för att de just är kvinnor 
och inte för att de är individer med bra och värdefull kompetens. 
 

“Jag önskar att det inte hade funnits några könsstrukturer. Jag önskar att jag aldrig behövt 
höra att någon fått någonting för att hon är tjej.[...] Man ska ju lyfta kvinnor för att dem är få 

men man ska inte lyfta någon som inte är kompetent för uppdraget. Det är viktigt ur 
ledningssynpunkt att man är noga. [...] Jag vill inte ha något för att jag är tjej, jag vill ha 

något för att jag är bra och de tror på mig”. (Frida) 
 
Respondenten menar att det är viktigt vid rekryteringar av kvinnor att de behöver veta och 
känna att de har fått tjänsten för att de är bra och inte för att organisationen ska uppfylla 
önskvärd statistik i antal kvinnor. Flera kvinnor har uttryckt att de vill ha möjlighet att göra sitt 
arbete med sin egen identitet och inte att de ska behöva förställa sig och vara någon annan. En 
kvinna berättar att hon har manliga chefer runt sig med mjuka framtoningar men med utseenden 
som inger respekt. Hon menar att de kan leda på det sättet hon själv skulle vilja göra men inte 
kan, för att hon inte blir respekterad på samma sätt eftersom hon har sitt kvinnliga utseende. 
 
Kvinnliga polisers anpassning till manlig jargong 
Respondenterna beskriver en manlig jargong inom myndigheten som ibland hård och rå men 
hur mycket eller hur det låter, beror på vart i organisationen de befinner sig. En av våra 
respondenter menar att den är råast bland vissa grupper i yttre tjänst. Det benämns att det ofta 
är män som hörs och påtalar sexistiska skämt och respondenterna säger sig vara en del av det 
då många av dem har anpassat sig efter sättet att vara för att få vara med som en i gruppen. 
 

“Allting är så macho men det är ingen skillnad på oss. Man kan bli väldigt manligfierad, det 
är ingen skillnad, det låter likadant. Man äts in i det liksom, det blir ju vardagen, det normala. 

Och för att vara med i det normala dockar man ju in i det normala”. (Elin) 
 
Några av respondenterna menar att den ibland hårda jargongen inte enbart är skämt med anslag 
av sexism och trakasserier. Skämten är också till hjälp att prata om hemska saker och tragiker 
de kan ha upplevt ute i arbetssituationer på ett mer lättsamt vis. Respondenterna uttrycker att 
de som kvinnor är bättre på att prata om jobbiga saker men att det kan vara svårt för manliga 
kollegor. Samtidigt berättar dem om hur de tagit till sig ett mer manligt förhållningssätt att 
bearbeta händelser. 
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“Man får ju inte säga hur man vill ens i fikarummet. Men det är klart att man säger saker man 
inte skulle säga bland sina vänner. Någonstans måste man ha de där ventilerna”. (Birgitta) 

 
Det finns dock gränser menar respondenterna om vad som är okej att skämta om och vad som 
inte är det. De lyfter också att många gånger kan jargongen bli än hårdare om det bara är män i 
konversationen och att den dämpas något om de själva som kvinna är i rummet. Men 
respondenterna vet att även de ibland bidrar till jargongen. 
 

“Jag har ju anpassat mig också. Jag började förstå det för några år sedan när jag började dra 
lite grova sex skämt och sådant för mina civila kompisar. Så började jag förstå det att de inte 

tycker det här är roligt och varför tycker de inte det liksom tänkte jag”. (Anna) 
 
En av respondenterna nämnde att som polis ska de tåla mycket från allmänheten och klara av 
sådana situationer men att det inte betyder att en polis ska acceptera vad som helst från sina 
kollegor. 
 
Kvinnors arbetssituation och arbetsmiljö inom Polismyndigheten 
Respondenterna beskriver att hur de upplever den manligt dominerade organisationen beror på 
vem de själva är och var i myndigheten de arbetar. Flera av respondenterna har uppfattningen 
att det är bäst för de som individer att alltid få jobba med minst en annan kvinna oavsett vilken 
avdelning eller arbetsuppgift det gäller och att det även kan gynna hela gruppen om det är en 
blandad grupp. 
 

“Jag tänker att det finns både fördelar och nackdelar. En tjej i ett turlag kan göra fantastiskt 
bra med gruppen. Det blir en annan gruppdynamik och jag tror inte tjejen reflekterar över hur 

det har varit innan någon annan tjej kommer med i gruppen. [...]Det är bättre för individen 
om det är fler, sen är det bättre för gruppen om det är någon”. (Daniella) 

 
Några av respondenterna vet att det förekommer att kvinnor hamnar själva i en grupp ibland. 
Kvinnorna har upplevelsen av att myndigheten placerar ut kvinnorna för att få en större 
spridning av kvinnliga medarbetare. Respondenterna tror att det beror på att det ibland krävs 
minst en kvinna för vissa arbetsuppgifter, som exempel vid visitering av kvinnor. Men de tror 
också det beror på att organisationen ska påvisa någon slags jämställdhet där det då bör ingå 
minst en kvinna i varje grupp. Flera av respondenterna förstår resonemanget men anser att det 
inte är helt bra att göra så för individens skull. 
 

“Man kan inte bara portionera ut kvinnor och tro att de ska lösa det. När man kommer som ny 
till en grupp så måste du acklimatisera dig, infinna dig i gruppen och då anpassar du dig och 

du anammar dem sätt som finns, även om du inte känner att det är riktigt bra”. (Christina) 
 
Några påtalar ensamheten kring att vara enda kvinnan i sin arbetsgrupp. De blir ensamma innan 
och efter arbetspasset i omklädningsrummet och får inte helt vara en del i gruppen eftersom 
övriga kollegor har ett annat omklädningsrum. En respondent uttrycker att det är av vissa 
praktiska skäl som kvinnorna placeras ut och inte för att kvinnors kompetenser är bra att ha i 
arbetslaget. 
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“Det känns som att det är det man tänker på, att vi behöver en kvinna som kan avvisitera. Inte 
att en kvinna kan vara bra att ha i alla situationer liksom. Gällande arbetsmiljön då så är det 

så att man är själv i omklädningsrummet, man missar omklädningssnacket liksom och man 
hamnar lite utanför. Men egentligen skulle man kanske frångå det praktiska att avvisitera och 

sätta kvinnorna två och två istället”. (Anna) 
 
En av respondenterna uttrycker att en av anledningarna till att hon inte trivs på sitt jobb är för 
att hon är ensam kvinna och att hon gärna hade haft en kvinnlig kollega. Flera av kvinnorna 
uttrycker att deras arbetsmiljö och trivsel hade blivit bättre med fler kvinnliga kollegor. En 
kvinna nämner att kvinnliga chefer skulle kunna känna sig dubbelt ensamma. Med dubbelt 
ensam menar hon att vara både kvinna och chef. Några nämner även att de har hört att manliga 
kollegor tycker att det har varit bättre när det har varit fler kvinnor i sitt arbetslag eftersom att 
det blir en mer trivsam arbetsmiljö. 
 

“Det är en mer behaglig arbetsplats om det är en jämn fördelning mellan män och kvinnor”. 
(Elin) 

 
Flera av kvinnorna upplever att Polismyndigheten bör prioritera att kvinnorna har minst en 
kvinnlig kollega än att de sprids ut ensamma med syfte att ha kvinnor på fler ställen inom 
myndigheten. Detta för att skapa en god arbetsmiljö för kvinnorna som annars kan känna sig 
både utsatta och ensamma i sin arbetsmiljö då männen inte bemöter kvinnorna på ett önskat sätt 
enligt en respondent. 
 

“Också det jag saknar är att bli bemött på ett känslomässigt plan att någon frågar “hur mår 
du?”, “hur kändes det där då?” och så. De flesta män i min grupp pratar inte så, inte med 

mig iallafall”. (Anna) 
 
Flera av respondenterna menar att de har vant sig vid att vara en minoritet och de har anpassat 
sig därefter. Vissa menar att de har anpassat sig till miljön som finns både vad gäller beteenden 
och organisationsuppbyggnad. De har också vant sig vid sättet de blir bemötta på och vid att 
vara en minoritet i organisationen både hierarkiskt och i ledet de befinner sig i. 
 

5.3 Kvinnors upplevda karriärmöjligheter inom Polismyndigheten 
Alla respondenter menar att det finns möjlighet att göra karriär inom Polisen. Några menar att 
även om möjligheten och intresse finns att göra karriär väljer inte alla att göra det av olika 
anledningar. Några av respondenterna har upplevelser av att det är svårt att få med sig gruppen 
när det är kvinnor som befinner sig på en ledande position. De menar att kvinnor inte alltid blir 
lyssnade på som ledare och att de måste prestera sitt yttersta hela tiden för att inte tappa 
förtroende. De tycker sig inte uppleva att män i ledande position stöter på samma problem. 
 

“Jag har insett att jag nog aldrig kommer göra karriär inom polisen. [...] stöttning finns men 
just det här som vi pratat om tidigare hur mycket energi man får lägga. Jag vill inte lägga ner 
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den kraften. Det finns så mycket annat som är viktigt också. Och hade jag bara fått komma till 
arbetet och fått göra mitt jobb och få leda så hade jag gärna gjort det”. (Daniella) 

 
Respondenten menar att den mesta kraften och energin i en sådan position får läggas på att bli 
accepterad som ledare av gruppen snarare än att leda. Respondenten har upplevt att den som är 
ledare inte alltid kan leda för att gruppen inte har gett ledaren informellt mandat att göra det. 
En kvinna nämner också ett tillfälle där hon tillrättavisat personal på ett rakt och tydligt sätt där 
männen i gruppen upplevt henne arg och som att hon skällt ut dem. Flera kvinnor påtalar att 
männen har en naturlig pondus som upplevs positiv av gruppen där de inte behöver göra så 
mycket för att få ett mandat eller att bli hörda och att de därmed tillåts tillrättavisa medarbetare. 
Det finns också upplevelser av att det är lättare för en kvinnlig ledare att tappa gruppens 
förtroende. 

 
“Jag tror att mycket handlar om mandat. Mandat att leda, mandat att leda framförallt på sitt 
egna vis. Mandat och få den stöttningen. Det är ju lätt att säga att vi uppfyller, att vi stöttar 
tjejerna lika mycket som killarna. Men det är inte lika lätt att vara tjej och göra fel, som att 

vara kille och göra fel. För då är det ett fel sen så är det bra”. (Daniella) 
 
Respondenterna menar att det inte bara är gruppen som hindrar dem att kliva upp på ledande 
positioner utan det är ofta de själva som stoppar det. Kvinnorna uttrycker att de är rädda att 
misslyckas i en sådan roll och tar kanske därför inte chansen att prova även om det finns 
möjlighet att göra det. De jämför sig själva med männen som gärna provar och de upplever att 
männen har mer självförtroende medan kvinnorna ifrågasätter sig själva på ett annat sätt. 
 

“Jag tror att vi vill vara säkra på att vi är bra innan. Jag tror att män framhäver sig mer än 
vad vi gör. De gör reklam för sig långt tidigare så att säga. Men vi vill veta vad vi kan och 
helst redan kunna nya arbetsuppgifter och känna oss trygga i dem innan vi går vidare. Så 

männen är nog lite djärvare i att hoppa på okända saker. Vi har nog lite det i bakhuvudet att 
vi blir ifrågasatt i och med att vi är kvinnor då. Lite så är det nog”. (Birgitta) 

 
Flera av respondenterna nämner att det finns de som pushar på att få dem att våga ta ett kliv 
uppåt och oftast kommer det stödet från sin närmsta chef, som ofta är en man, och inte lika ofta 
från kollegorna på samma nivå. Flera av respondenterna känner att det är viktigt att de kan få 
stöd från någon annan när de är kritiska mot sig själva om att klara av en sådan uppgift. Många 
av respondenterna har haft chefer som uppmanat dem att söka sig vidare. 
 

“Jag har haft extremt stöttande högre chefer. Nu har jag en fantastisk chef han säger att jag 
ska söka det här och det här.[...] Det är vi själva som sätter käppar i hjulet många gånger, 

man tror att andra tycker så mycket och då bromsar man sig själv”. (Elin) 
 
Flera av kvinnorna tycker att de har stöttande chefer som tror på dem men en utav kvinnorna 
menar att det ändå inte räcker för att klara av att tro att de kan ta den platsen. Detta anser de 
beror på kravet att de som kvinnor skall anpassa sig till en manlig kultur och ett ifrågasättande 
om varför det är de som ska anpassa sig till männen och inte männen till kvinnorna. En av 
kvinnorna beskriver att stödet från cheferna är uppmuntrande att de ska ta för sig mer. 
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“De försöker pusha mig och sådär liksom och sen någon gång har jag fått, det var väl senast 
här nu att någon sa ´du måste ta plats´. Då började jag tänka att varför är det jag som ska ta 

plats, varför ger inte mig mina manliga kollegor mig utrymme istället?”. (Anna) 
 
Respondenten berättar också att hon anser att det är dags för männen att ta kvinnornas parti och 
ge utrymme för dem att kunna utföra sitt jobb på samma villkor. Hon känner att hennes känslor 
och upplevelser som hon berättar om inte alltid tas på allvar av de manliga kollegorna. 
 

“Man blir misstrodd och förminskad i det man känner att man upplever. Och att det hela tiden 
är vi kvinnor som ska göra männen uppmärksamma på hur de ibland beter sig mot oss. Jag 
känner bara att nu är det dags för männen att ta vårt parti och liksom hjälpa oss. För om 

männen står upp för oss, eller några enstaka män börjar stå upp för oss så kommer de andra 
männen följa efter”. (Anna) 

 
Hon berättar att lösningen inte bara är att chefer skall pusha sina kvinnliga medarbetare till att 
våga ta plats, utan att cheferna och de manliga kollegorna behöver också ge dem utrymme för 
att kunna skapa dem förutsättningarna. Flera av respondenterna tycker att stöttningen är viktig 
för att kunna göra karriär och att det ibland är anledningen till att kvinnor vågar prova. 
 

“Vi har nog lite det i bakhuvudet att vi blir ifrågasatta i och med att vi är kvinnor då. Lite så 
är det nog. De flesta som har tagit steg i karriären har nog blivit lite pushade”. (Birgitta) 

 
Det är alltså inte bara de själva som hindrar att kunna göra karriär utan flera av kvinnorna tycker 
att de känner att det finns ett motstånd från sina egna kollegor att söka sig vidare till andra roller 
inom Polismyndigheten. Flera av respondenterna har uttryckt att de upplever att de blir 
ifrågasatta och inte alltid lyssnade på. 
 

“Om man nu vill ha fler kvinnor som är chefer kanske man ska se till att göra någon form av 
stöd. Man kanske ska göra ett internt mentorprogram”. (Christina) 

 
Kvinnorna lämnar förslag om mentorer, handledare och coacher som skulle ha som syfte att 
stötta och vägleda medarbetare in i nya roller, men även som finns där att prata med under 
processens gång. En respondent uttrycker också att det handlar om att kvinnorna skall få lika 
mycket tid och uppmärksamhet som männen i vardagen och att de skall ha möjlighet att känna 
sig lika mycket hörda. 
 

“Jag anser att det är oerhört viktigt att ha stöttning från sin närmsta chef och att det verkligen 
påtalas att det här är, eller oavsett vilken individ som väljer att ta steget upp, så ska det vara 

ett sådant ledarskap som ges möjlighet till att leda. Och, jag får uppfattningen om att den 
känslan att ges möjlighet inte finns. Ord är inte gott nog utan det måste till handling också 

och stötta individerna när det väl gäller.”  (Daniella) 
 
Mentorskapet är det flera av kvinnorna som menar att det inte bara är kvinnorna som skulle ha 
fördel av utan även männen. En annan sak som respondenterna tar upp är att andra kollegor tror 
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att kvinnor får arbeta på myndigheten för att Polismyndigheten vill ha fler kvinnor både i yttre 
tjänst men också få fler kvinnor att göra karriär. 
 

“Jag önskar att det inte hade funnits några könsstrukturer. Jag önskar att jag aldrig behövt 
höra att någon fått någonting för att hon är tjej. [...] Man ska ju lyfta kvinnor för att de är få 

men man ska inte lyfta någon som inte är kompetent för uppdraget”. (Frida) 
 
Respondenten menar att det är viktigt att ledningen är noga med hur budskapet förs fram kring 
att lyfta kvinnor inom myndigheten. Hon säger också att hon känner sig ledsen när hon hör hur 
andra tror att hon fått arbetet för att hon är kvinna. Hon anser sig själv ha fått jobbet för att hon 
är kompetent och det är något som är viktigt att ledningen lyfter. Ett annat hinder för kvinnorna 
att göra karriär inom Polismyndigheten som de har berättat är kombinationen av polisyrket och 
familjeliv. 
 
Att kombinera familjeliv med att arbeta och göra karriär inom Polismyndigheten 
Respondenterna har uppmärksammat att det är svårt att arbeta som polis i yttre tjänst där 
gruppen arbetar skift och att samtidigt ha en familj. Flera av kvinnorna menar att det inte är lätt 
att vara två skiftarbetande föräldrar och få ihop logistiken hemma om de har barn. Därför kan 
det bli ett extra stort bekymmer när två poliser som arbetar skift bildar familj tillsammans, då 
byter ofta en av parterna tjänst. 
 

“Det är att när man har fått barn är det nästan mer regel än undantag att man som kvinna 
inte kommer tillbaka till yttre tjänst utan då går man in och sätter sig och utreder på dagtid”. 

(Anna) 
 
Det framkommer av samtliga respondenter att det oftast är de kvinnliga poliserna som lämnar 
yttre tjänst för att gå in och arbeta på en utredningsavdelning för att få ihop familjelivet utanför 
jobbet och det ger konsekvenser till individen och organisationen. Respondenterna upplever 
inte att de manliga poliserna gör det alls samma utsträckning. 
 

“Nä de går in på utredning och så kanske de jobbar 80 %. Är man en man och kvinna så är 
det solklart liksom att det är kvinnan som går in, det är synd för man tappar kvinnlig 

kompetens. För att bli chef behöver du några års erfarenhet liksom, det är ett hantverksjobb. 
Erfarenhet är bra och det är klart, väljer man att göra något annat så finns det inga kvinnor 

kvar”. (Frida) 
 
För att underlätta för kvinnorna, eller för den delen män som vill vara föräldralediga, menar 
respondenten också att Polismyndigheten borde möjliggöra kombinationen chefskap och 
föräldraskap. Hon anser själv att karriären är viktig för den personliga utvecklingen och hon 
upplever att i nuläget är kombinationen av att gå ner i tid och göra karriär inte är förenlig för de 
som önskar. 
 

“Jag hade gärna sett att man kan kombinera chefsliv med föräldraskap på ett bättre sätt, man 
kanske inte behöver jobba 100 % liksom, det skulle kunna vara ett sätt att man inte behöver 

välja familjen eller karriären. Man kanske kan dela chefskapet eller plocka bort vissa 
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arbetsuppgifter, möjliggöra liksom. Att försöka kombinera, ‘du är super kompetent, vi vill ha 
dig till det här uppdraget’”. (Frida) 

 
Respondenten menar även att det är underförstått att chefer skall arbeta heltid vilket också kan 
göra det svårt att våga bryta den normen. En annan faktor kring föräldraskapet är att en 
graviditet innebär för kvinnor i yttre tjänst att de blir förflyttade därifrån och får arbeta med 
utredning och administrativa uppgifter. En respondent menar att det är svårt att komma tillbaka 
i yttre tjänst efter graviditet och föräldraledighet. 
 

“Man tas emot bra om man kommer tillbaka tidigt, får då har man inte tappat i sin roll. Men 
de som kommit efter ett och ett halvt eller två år och får börja om och har inte kvar samma 
status. Det är en träningssak och färskvara. Är man borta från yttre tjänst under en längre 

period är det svårt att komma tillbaka, man blir som en aspirant på nytt”. (Elin) 
 
Flera av respondenterna menar att männen såklart bryr sig om sin familj men det är oftast 
kvinnan som tar ansvaret över barnen. De upplever därför att det är enklare för kvinnor att 
arbeta dagtid och att de känner en större trygghet på utredningsavdelningen än ute i yttre tjänst. 
En annan faktor är att de ser att männen har större chans att göra karriär inom polisen. 
 

“Jag tror kanske att de här individerna känner lika stort ansvar men att det finns också fler 
möjligheter för män att göra karriär som yttre befäl och sådana bitar, så nä men jag tror rätt 
ofta när det blir barn, när det blir familj så fokuserar nog ofta kvinnan på att lösa familjen”. 

(Daniella) 
 
Flera av respondenterna nämner att det är så inom Polismyndigheten för att det också är 
kvinnans roll i samhället, hon är omhändertagande och att tar hand om hem och familj. 
 

6 DISKUSSION 
I detta slutgiltiga avsnitt kommer vi att presentera våra värderingar och tolkningar av resultatet 
och diskutera resultatet med kopplingar till de teoretiska referensramarna samt tidigare 
forskning för studien. Vi kommer även redogöra för de slutsatser vi drar av studien, ge förslag 
till fortsatta forskningsområden och diskutera vår valda metod. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet kopplas ihop med teori samt tidigare forskning och det kommer 
föras resonemang för våra tolkningar. Diskussionen är presenterad utifrån samma 
huvudrubriker som i resultatet.  
 

6.1.1 Polismyndigheten ur de kvinnliga respondenternas perspektiv 
Vår studie om kvinnors upplevelser av att arbeta och att göra karriär inom polismyndigheten 
har visat på ett visst motstånd för kvinnor. Det är lätt att förstå Dahlgrens (2007) studie om 
kvinnornas intåg i Polisen och det motstånd som kvinnorna upplevde då än idag lever kvar till 
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en viss del. Respondenterna nämner det försök arbetsorganisationen gjorde för något år sedan 
att ha en mer platt och mindre hierarkisk struktur där chefer togs bort från sina positioner för 
att göra kommunikationsvägarna kortare. Respondenterna bekräftar också hur försöket inte 
fullbordades och att organisationen ändå återgick till en hierarkisk struktur. Dessa upplevelser 
ger indikationer om tröghetsmekanismer (Ahrne & Papakostas, 2014) som antyder att det finns 
en oförmåga inom organisationen att förändras. För i detta fall är det inte oviljan från 
organisationen själv som tycks ha hindrat förändringen utan en oförmåga inuti den som grundas 
i en ovilja från dess medlemmar. Motståndet grundas inte nödvändigtvis i uppsåt utan det skulle 
kunna vara kopplat till den hierarkiska och manligt stereotypa organisationskulturen där 
beteenden och utföranden under en längre tid har sett ut på samma sätt. Sådana kulturer är svåra 
att förändra. Respondenterna själva härleder beteendena till att det sitter i väggarna på 
organisationen och att de får anpassa sig till den. 
 
Vårt resultat påvisar att flera av respondenterna anser att det sannolikt underlättar för kvinnor 
att befinna sig i mer platta organisationer och inte organisationer som består av en utpräglad 
hierarkisk ordning. Det menar också Acker (1990) som benämner problematiken kring att 
hierarkier ofta är könade och att majoriteten av de lägre positionerna i en sådan struktur innehas 
av kvinnor. Hon åsyftar att det finns uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det 
uppfattar även respondenterna som har sett kvinnors och mäns olika positioner hierarkiskt samt 
även skillnad i arbetsuppgifter som poliser. Vi tror att anledningarna till en hierarkisk struktur 
inom Polisen kan vara uppfattningar om att kvinnor kopplas till stereotypa kvinnliga uppgifter 
och roller. Kvinnor är vårdande och tar ett större ansvar över familjen och anses inte lämpliga 
för ledande positioner. Detta kan också kopplas till Kanters (1993) stereotypiseringseffekt som 
innebär att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser förväntas inta de typiskt kvinnliga rollerna 
att värna om de mjuka och strategiska dimensionerna. 
 
Inom Polisen har det uppkommit ett Likabehandlingsråd som alla respondenter kände till men 
som vi upplevde att de inte var informerade om syftet med rådet. Respondenterna tror inte att 
det går att behandla alla individer på samma sätt utan att det snarare handlar om att se, lyssna 
och förstå individers behov oavsett kön. Om någon inom Polisen skulle bli orättvist behandlad 
eller utsatt för kränkning fick vi uppfattningen av att ingen av respondenterna visste vart de 
skulle vända sig, eller hur rutinerna ser ut vid ett sådant förfarande. De vet om att de har en 
anmälningsplikt vid brott, men någon menar att den plikten istället gör att kvinnliga poliser inte 
pratar om händelsen eftersom att det inte är kollegialt att anmäla en medarbetare. En respondent 
nämner hur hon varit med om att en kvinna som har sagt ifrån men efter det blivit utfryst av sin 
arbetsgrupp och blev också förflyttad. Vi tolkar detta förfarandet till Kanters (1993) teorier om 
minoritetseffekter och frekvensstrukturer där kvinnor som utgör en token inte ska säga ifrån 
utan de ska passa in i strukturer och beteenden för att få vara en del av gruppen. 
 

6.1.2 Upplevelser av att vara kvinna inom Polismyndigheten 
Respondenterna lyfter flera fördelar med att vara kvinna i polisyrket och inom 
polisorganisationen. De framhåller att kvinnor i yttre tjänst ofta kan ha en lugnande effekt i en 
redan hotfull situation, de upplevs inte utgöra samma hot som en man. Kvinnorna upplever att 
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de inte kan gå in i alla fysiska situationer av naturliga anledningar och har därför kommit att 
behöva bli mer kommunikativa. Det är en egenskap som enligt normen är tilldelad kvinnan, det 
betyder inte att alla kvinnor behöver vara bra på just kommunikation. Holmberg och Johansson 
(2003) lyfter samma fenomen i sin studie där polisstudenterna hade liknande tankar. Kvinnorna 
måste förhålla sig till sin fysiska styrka vilket Hirdman (1988) antyder är naturligt eftersom 
könen är skapta för olika uppgifter. Det uttrycks genom isärhållning av könen och deras 
arbetsuppgifter som då leder till könssegregering. Även detta kan vi koppla till 
stereotypiseringseffekten då respondenterna berättar att kvinnor i Polisen utför mer vårdande 
uppgifter med mjuka värden, som förhör och att ta vittnesmål. Medan männen upplevs göra det 
som är handgripligt, som att gripa brottslingar och hålla avspärrningar. Respondenterna 
uttrycker en frustration över upplevelsen av att inte anses som fullvärdiga poliser utan att vara 
“den andra”. Att vara polis kopplas till ett ideal av en man vilket en kvinna aldrig kan uppnå. 
Holmberg och Johansson (2003) lyfter även upp detta fenomen i sin studie att polisstudenterna 
har upplevt att mannen är idealet. Hirdman (1988) menar att normen “att vara man” gör kvinnan 
till “den andra” som måste förhålla sig till mannen vilket respondenterna gör genom att 
komplettera männen med att utföra de uppgifter som anses vara kvinnliga. Männens 
arbetsuppgifter som är handgripliga anses vara mer värda än uppgifter som anses vara typiskt 
kvinnliga. Detta känner vi igen hos våra respondenter som upplever att männen inom Polisen 
vill göra det som syns medan kvinnorna gärna jobbar med långsiktigt och strategiskt arbete. 
Det sker därmed en generell överordning av män och en generell underordning av kvinnor inom 
mansdominerade organisationer (Hirdman 1988). Det tolkar vi som att normer och strukturer 
som finns mellan män och kvinnor inom Polisen även upprätthålls i arbetsuppgifterna där det 
finns en högre hierarki för operativt arbete och lägre hierarki för strategiska uppgifter. 
 
Respondenterna beskriver den ideala polisen som en machoman och det är även något Dahlgren 
(2007) tar upp i sin studie. I studien skildras hur kvinnor förr inte ansågs vara lämpliga som 
poliser utan att de gör sig bäst i hemmet och som mammor. Holmberg och Johansson (2003) 
har i modern tid gjort en överensstämmande iakttagelse som vi har gjort, att kvinnliga 
egenskaper som att kommunicera kompletterar männens egenskaper. Respondenterna uttrycker 
att de ibland känner sig otillräckliga för att de inte når upp till normen och av känslan att de 
måste prestera mer än sina manliga kollegor för att inte riskera att hamna utanför gruppen. Det 
kan vi koppla till synlighetseffekten som Kanter (1993) presenterar där kvinnor utgör en symbol 
för sitt kön. Vilket innebär att ett misslyckande i sitt arbete som kvinna bevisar att ingen kvinna 
är lämplig för det arbetet och kvinnors prestationer osynliggörs genom deras annorlundaskap. 
En enskild kvinna är en representant för alla andra kvinnor vilket innebär att utgöra en token, 
som kvinna inom Polisen leder det till en känsla av att behöva prestera bättre än idealet. Vår 
tolkning är att respondenterna känner att de behöver prestera bättre än sina manliga kollegor 
för att bli respekterade i sin yrkesroll som polis. Vi tror också att känslan kvinnorna har att inte 
alltid räcka till som polis är att männen tydliggör skillnaderna mellan män och kvinnor inom 
myndigheten genom visa på sin styrka än mer och därmed förstärka känslan enligt Kanters 
(1993) kontrasteffekt.  
 
Ett stereotypt manligt språkbruk och samtalsklimat 
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Våra respondenter indikerar att det inom Polisen finns en manlig jargong och en manlig sfär 
som de anpassar sig till. De menar att kvinnor och män inom Polisen, liksom i samhället, beter 
sig på olika sätt men att normen är ett manligt machobeteende som är det eftersträvansvärda. 
Holmberg och Johansson (2003) menar att kvinnorna försöker likna männens sätt att vara och 
upprätthåller den jargong männen utgör för att passa in i gruppen. Respondenterna uppfattar att 
män är mer högljudda medan kvinnor är mer återhållsamma och de hanterar jobbiga situationer 
på olika sätt. Dessa olika sätt att bete sig kan skapa svårigheter för kvinnor att ta plats inom 
organisationen. Respondenterna upplever att kvinnor gärna pratar om jobbiga saker på ett mer 
känslomässigt plan medan männen gärna tar till råa skämt vilket har präglat jargongen som 
kommit att bli en ventil. Kontrasteffekter framställs därmed genom att männen uppmärksammar 
sin egen kultur när kvinnor är närvarande (Kanter 1993). Respondenterna upplever att deras 
närvaro som kvinnor har en dämpande effekt på männens jargong medan Kanter (1993) menar 
att en jargong ofta triggas upp av att en token närvarar. Resultatet indikerar att den hårda 
jargongen upplevs vara ett sätt att testa kvinnornas lojalitet. Kvinnorna som vi har pratat med 
har berättat att de har anpassat sig till den manliga jargongen och vi tror att det beror på att de 
vill bevisa att trots sitt kön som kvinna också kan vara poliser. Kvinnor som klarar av kulturen 
får vara med men hjälpa till att hålla andra kvinnor ute (Kanter 1993). Detta påvisar också 
Holmberg och Johansson (2003) att kvinnor upprätthåller och reproducerar manlig jargong för 
att passa in. Vi kan tolka det som att ett kvinnligt sätt att vara inte är eftersträvansvärt då det är 
det manliga sättet att vara som ska efterliknas. Vidare är kvinnligt beteende någonting som 
nedvärderas och kvinnorna anpassar sig efter det manliga sättet att vara för att få behålla sin 
plats. 
 
Resultatet i studien påvisar att respondenterna förespråkar heterogena arbetsgrupper. Främst 
lyfter de upp att en kvinna inte bör vara ensam kvinna i en grupp med bara män om hon inte 
skulle vilja det. Upplevelserna vi tolkat från respondenterna är att kvinnorna ibland placeras ut 
en och en för att det ska finnas en kvinna i varje grupp som där kan utföra de arbetsuppgifter 
som männen inte får göra, såsom visitering av kvinnor. I en sådan situation upplever 
respondenterna att alla kvinnor inte trivs i och vi tror att det beror på att de blir utsatta som 
ensam kvinna, med härledning till att vara “den andra” (Hirdman 1988). Kvinnorna ska fungera 
som mjuka och omhändertagande men de ska samtidigt efterlikna män vilket vi anser vara 
någonting som inte är förenligt. Poliser är enligt normen en man vilket innebär att de kvinnliga 
egenskaperna ses som sekundära, men att de samtidigt är nödvändiga anser vi vara 
motsägelsefullt. En annan viktig poäng i att inte arbeta som ensam kvinna i en grupp är 
ensamheten innan och efter arbetspass i omklädningsrummet. Respondenterna har påvisat att 
det är en viktig sammanhållning som skapas i momentet av pårustning och att när de senare 
möter upp resten av sin grupp har männen redan hunnit socialisera med varandra, vilket skapar 
ett utanförskap för de kvinnliga poliserna. 
 

6.1.3 Kvinnors upplevda karriärmöjligheter inom Polismyndigheten 
Alla respondenter lyfter fram att det finns möjlighet för kvinnor att göra karriär inom Polisen 
men de framhåller också att kvinnor ofta kan uppleva sig själva som otillräckliga. De menar att 
kvinnor överlag har höga krav på sig själva och tycks ha sämre självförtroende än manliga 
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kollegor, vilket kan grunda sig i hur organisationsstrukturen och organisationskulturen speglar 
den stereotypa bilden av mannen. Kvinnorna berättar att det kan vara svårt att våga försöka göra 
karriär för att det finns en rädsla att misslyckas, vilket kan grundas i att de känner av sin position 
som en token som gör att rädslan att misslyckas blir starkare än känslan att lyckas (Kanter 
1993). Det kan vidare förklaras med Hirdmans (1988) teorier kring det manliga som norm, där 
vissa uppgifter framställs vara skapta för det manliga könet, vilket gör att en kvinna aldrig kan 
mäta sig med mannen och att deras kompetens aldrig förmår att leva upp till kravbilden. Vi tror 
därmed att respondenternas upplevelser om deras karriärmöjligheter kan grunda sig i att 
Polismyndigheten är en mansdominerad organisation. Kvinnorna upprätthåller organisationens 
strukturer genom inte söka sig vidare och att rätta sig efter genussystemet (Hirdman 1988) av 
vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Respondenterna upplever att kvinnor överlag i 
organisationen inte visar att de vill avancera hierarkiskt vilket gör att de som besitter ledande 
positioner inte heller uppfattar att de vill göra karriär. Däremot lyfter flera av respondenterna 
att deras närmaste manliga chefer har stöttat och uppmanat att de ska söka olika tjänster som 
skulle möjliggöra för dem att byta position. Många av respondenterna menar att det kanske inte 
bara räcker med att deras närmsta chef är uppmanande utan att det skulle behöva finnas ett 
mentorskap varigenom det går att få coaching och stöttning. Vi uppfattar det som att 
respondenterna anser att kvinnorna överlag i organisationen inte tror på sig själva och att det 
inte heller är enklare för dem när det är en manlig kultur de befinner sig i, där också de flesta 
ledare är män. Ofta upplever kvinnorna att männen har en naturlig pondus som övriga lyssnar 
på som kvinnorna har svårt att leva upp till. Acker (1990) menar att hierarkier i organisationer 
är könade och att kvinnor behöver utesluta sina kvinnliga egenskaper i manligt dominerade 
organisationer för att nå högre position. Detta tolkar vi som att kvinnor inte kan agera som 
typiskt kvinnligt utan måste falla in i männens sätt att uttrycka sig på för att kunna ta ett steg 
uppåt. Vi har också fått uppfattningen att kvinnor som agerar likt män och pekar med hela 
handen och som är rationella upplevs av andra organisationsmedlemmar som störiga och 
aggressiva (Thompson & McHugh, 2009), medan kvinnor som agerar mer stereotypt kvinnligt 
blir ifrågasatta om huruvida de är kompetenta nog. De kvinnor som lyckas etablera sig i en 
maktposition är inte längre representant för sitt kön (Kanter 1993) och vårt resultat har påvisat 
att kvinnor i ledande positioner beskrivs med manliga attribut av respondenterna. För att kunna 
etablera sig beskriver en respondent att de som är formella ledare behöver ett informellt uttalat 
mandat att få leda för att kunna göra det. Återigen är det enklare för en man att kunna få det 
mandatet med sitt manliga uttryck i en manlig arbetsorganisation. Kopplat till vad Holgersson 
(2006) beskriver om homosocialitet och hegemonisk maskulinitet, tolkar vi kvinnornas position 
som ett resultat av mannen som ideal inom Polismyndigheten och medlemmarnas 
upprätthållande av idealet. Det är alltså inte bara männen som upprätthåller strukturerna genom 
att orientera sig mot andra män, kvinnorna upprätthåller också strukturerna med sig själva som 
underordnad. Genom att mäta sig själva mot det manliga idealet och på grund av dålig 
självkänsla, söker de sig inte vidare till högre positioner och bidrar på så sätt till att 
Polismyndigheten förblir en manligt hierarkisk arbetsorganisation.  
 
Möjlighetsstrukturer 
Vi uppfattar av respondenternas framföranden att de behöver kämpa för sin plats på ett annat 
sätt än vad männen behöver. De undrar också varför inte männen kan ta deras parti och ge dem 
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utrymme. De vill heller inte få en tjänst bara för att de är kvinnor, de vill ha den för att de är 
värda den. Därför är det viktigt att Polismyndigheten som organisation tänker på hur de 
uttrycker sig kring kvinnlig kvotering. Respondenterna förmedlar bilden att de inte vill att 
kvinnor ska kvoteras in till positioner utan att de befinner sig på sina positioner för att de är 
kompetenta nog. Möjligheten till avancemang är begränsad för kvinnor då det systematiskt 
placeras på avdelningar och till arbetsuppgifter där det är svårare att visa framfötterna (Kanter 
1993). De kan leda till att kvinnorna väljer att fokusera på familjelivet vilket gör att chefer får 
uppfattning av att de inte är intresserade av att göra karriär vilket fungerar som en 
självuppfyllande profetia. Det beror på att samhällets normer antyder att kvinnor respekteras 
mer för sitt arbete hemma. Vi tror att dessa normer kan bli tydligare i en gammal organisation 
som Polismyndigheten där gamla traditioner och tankesätt med mannen som norm kan sitta 
kvar i väggarna. Det går även att koppla till homosocialitet (Holgersson 2006) där kvinnor har 
svårt att nå ledande positioner eftersom att de är män som innehar de ledande positionerna i 
myndigheten och män orienterar sig mot andra män. Genom att utesluta kvinnor från ledande 
positioner upprätthålls strukturerna och det kan inbringa en viss trygghet för medlemmarna i 
organisationen då förändringar kan skapa oro (Ahrne & Papakostas, 2014). Det är också ett sätt 
för det överordnade könet att behålla makten. Vi har noterat att Polismyndigheten vill framstå 
som en jämställd arbetsplats där både kvinnor och män arbetar. Bilden utåt genom sociala 
medier osynliggör ofta organisationens dominans av män och att de försöker att framstå som 
en könsneutral arbetsplats. Acker (1990) menar att sådant försök om att osynliggöra 
könsstrukturer inte fungerar och konsekvensen är att könssegregering fortfarande existerar.  
 
Alla respondenter har berättat om att det är svårt att kombinera polisyrket med ett familjeliv. 
De menar att det är svårt att få ihop logistiken framförallt om det är två poliser i hemmet som 
jobbar skift. De kvinnor som är i yttre tjänst och blir gravida placeras på civiltjänst och får efter 
föräldraledighet svårt att komma tillbaka i yttre tjänst. Det är inte för att organisationen inte 
tillåter det utan respondenterna menar att det handlar om att kvinnorna tappar status inför sina 
kollegor om de varit borta en längre tid. Det leder återigen till att kvinnornas möjligheter att 
göra karriär begränsas när de utestängs från positioner att avancera i. När de inte har möjlighet 
att visa framfötterna kommer de heller inte kunna göra det vilket kan tolkas som att de inte är 
bra nog. Kvinnorna beskriver att det ofta är en utredningsavdelning de kommer tillbaka till efter 
en föräldraledighet. Detta kan vi koppla till Kanters (1993) stereotypiseringseffekt där en kvinna 
som fått barn inte är den stereotypa personen som jagar brottslingar på gatan, utan hon är en 
mamma och då passar en administrativ tjänst henne bättre. Av respondenternas framförande 
uppfattar vi att arbetet i yttre tjänst beskrivs som en färskvara och de som är borta från arbetet 
en längre tid förlorar sin status. Vi ställer oss frågande till om det verkligen är lättare att komma 
tillbaka till civiltjänst som utredare eftersom att arbetsuppgifterna på en utredningsavdelning är 
kopplade till lagar och andra förhållningsregler som förändras, vilket en längre ledighet kan 
bidra till att det är svårt att starta upp arbetet igen. Vi tror att kvinnorna inte går tillbaka i yttre 
tjänst efter en graviditet för att traditionen är att de blir civilanställda och eftersom att det ofta 
är kvinnan som tar störst ansvar i hemmet, då är det enklast för henne att arbeta på dagtid. Det 
menar även Acker (1990) att det är en vanlig företeelse att kvinnor förväntas ta större ansvar 
hemma i hierarkiska organisationer då sådana organisationer är könade och kvinnor hamnar 
ofta långt ner i sådana strukturer. När kvinnorna har mindre ansvar och lägre lön är det naturligt 
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att ansvara för de skyldigheter som finns utanför arbetsplatsen. Respondenterna tycker att 
Polismyndigheten borde möjliggöra kombinationen av chefskap med föräldraskap på ett annat 
sätt. En respondent nämner att det hade varit bra att som chef kunna arbeta deltid men detta 
upplevs inte som norm då chefer ska jobba heltid. Ett förslag från henne var att det kunde vara 
två personer som delar på en chefsposition för att kunna kombinera arbete med familjeliv. 
Holmberg och Johansson (2003) hänvisar i sitt arbete till en studie som är gjord på 
Polismyndigheten där slutsatsen var att kvinnors kunskap och erfarenhet inte förvaltades. 
Därför anser vi att det behöver möjliggöras för kvinnor att göra karriär både innan och efter 
dem bildar familj för att Polismyndigheten inte ska förlora viktig kompetens inom 
organisationens olika delar. 
 
Respondenterna beskrev sig själva med attribut som pojkaktiga; inte så känsliga, psykiskt starka 
och orädda. För oss är det egenskaper som beskriver ett manligt sätt att vara. Respondenterna 
beskrev kvinnor på högre positioner som “benhårda” och “som har formats av den manligt 
dominerande organisationen”. De beskriver ytterligare kvinnorna som starka, tuffa, med skinn 
på näsan och som inte heller är speciellt känslostyrda. Även detta är exempel på hur kvinnorna 
ordnas in för genussystemet med mannen som norm (Hirdman 1988) som kvinnorna ska förhålla 
sig till. Manliga egenskaper är eftersträvansvärt i mansdominerade organisationer, medan 
kvinnliga egenskaper kan ses som ett problem i arbetsorganisationer vilket gör att kvinnor 
utesluter sina feminina egenskaper (Acker 1990). Det betyder att de kvinnor som till en början 
är en del av den kvinnliga minoriteten sedermera inte kommer uppfattas tillhöra gruppen 
“kvinnor” när de når en högre position. De kvinnorna som lyckas etablera sig högre upp i 
organisationens strukturer är inte längre då en token (Kanter 1993), hon är inte längre en 
“kvinna” utan hon är en egen person utan kopplingar till kön för att hon har lyckats slå igenom 
strukturerna. 
 
Respondenterna har vidare upplevt att manligt och kvinnligt utseende spelar roll för att erhålla 
respekt av kollegor. En respondent har upplevt att manliga kollegor på ledande positioner kan 
gå in ett rum få respekt genom sitt manliga uttryck. Hon menar att det finns män som leder med 
mjuk framtoning, ett sätt som hon själv skulle vilja leda men inte kan med sitt kvinnliga 
utseende. Detta kan vi förstå av Ackers (1990), Hirdmans (1988) och Kanters (1993) teorier om 
organisation och kön där kvinnor är underordnad mannen och de manliga egenskaperna. 
Hirdman (1988) beskriver hur männens arbete värderas högre och förväntningarna på att de 
alltid gör ett bra jobb ger dem fördelar i att accepteras lättare, vilket vi kan känna igen i 
exemplet. Här tillåter sig inte kvinnan sig att leva ut sina kvinnliga egenskaper eftersom dessa 
är mindre eftersträvansvärda (Acker, 1990). Därför tror vi att hon anpassar sig till det manliga 
sättet att vara för att inte synliggöra sig som “den andra” (Hirdman 1988) eftersom att det som 
är kvinnligt inte är idealet och därmed inte heller eftersträvansvärt.  
 

6.2 Slutsatser 
Respondenternas upplevelser av sin egen roll är att män utgör normen och idealet, de befinner 
sig i en manlig atmosfär, vilket gör att de själva präglas in i de manliga strukturerna. För att bli 
accepterad av sina kollegor bör strukturerna efterlevas och därför är det nödvändigt för 
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kvinnorna att anpassa sig att efterlikna männens beteenden. För att kvinnorna ska kunna göra 
karriär behöver de stöttning eftersom de ibland inte har självkänslan att våga. Kvinnorna 
behöver få utrymme att vara sin egen person och inte behöva leva upp till ett manligt ideal, 
eftersom att de inte är män. Kvinnorna upplever sin situation och möjligheter till att göra karriär 
inom Polismyndigheten annorlunda när de jämför sig med männen. De menar att det finns 
hinder överlag för kvinnor med en hierarkiskt manlig organisationsstruktur och att det nästan 
alltid är kvinnorna som tar hand om en eventuell familj, vilket inte är förenligt med att kunna 
göra karriär inom Polismyndigheten. Vi upplever att det krävs en större kraftansträngning av 
kvinnorna än männen att avancera i organisationen. Det resulterar i att många kvinnor väljer att 
ta större ansvar över familjen, i en uppgift där de erkänns enligt samhällets strukturer. 
Respondenternas upplevelser om att arbeta som kvinna inom arbetsorganisationen kan styrkas 
med våra valda teorier om organisations- och könsstrukturer. Resultatet påvisar mäns 
överordning och kvinnors underordning som vi tror kan förklaras med att det upprätthålls av 
organisationens historia med traditioner kring könsordning. Polismyndigheten har en tydligt 
manlig historia där kvinnor inte blivit accepterade som fullvärdiga poliser utan de blev 
placerade långt ner i den hierarkiska strukturen. Kvinnorna upprätthåller strukturerna genom 
att låtas bli ”manligfierade” och uppmanas att ta plats medan de själva anser att de borde 
tilldelas lika stor plats i organisationen som männen. Män och kvinnor behöver inte bli lika 
behandlade då alla har individuella behov, men kvinnorna behöver bli sedda och respekterade 
på samma sätt som männen; 
 

“Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika 
mycket.” (Daniella) 

 

6.3 Fortsatta forskningsområden 
Förslag till vidare forskning inom ämnesområdet organisations- och könsstrukturer är att göra 
en studie om männen och deras upplevelser av att leva upp till det manliga idealet inom 
Polismyndigheten. Förslaget är baserat på våra egna tankar efter att ha gjort denna studie där vi 
konstant har benämnt mannen som norm och vi undrar därmed hur det är att utgöra normen och 
leva upp till den. En sådan studie skulle vara bäst lämpad att göra utifrån en kvalitativ ansats 
för att nå personliga upplevelser. Det skulle också vara relevant att undersöka om det finns 
korrelationer mellan könen gällande uppfattningar om sin arbetssituation, sin roll och möjlighet 
till att göra karriär. Det förslaget framkom tidigt när vi i vår studie funderade över att beskriva 
både mäns och kvinnors upplevelser att arbeta i Polismyndigheten innan vi bestämde oss för att 
göra en avgränsning till endast kvinnor. Vid en sådan undersökning anser vi att det skulle kunna 
vara möjligt att anta en kvantitativ ansats och skicka ut enkäter i Polismyndigheten där en 
statistisk generalisering hade kunnat uppnås. Vi har också som förslag, efter att vi har studerat 
kvinnors karriärmöjligheter, en undran om vilken del i rekryteringsprocessen till 
polisutbildningen kvinnorna möjligen faller bort. Därför skulle det vara intressant att undersöka 
Rekryteringsmyndigheten som ansvarar för antagningen till polishögskolan och hur 
myndighetens rekryteringsprocess går till. Undersökningen skulle visa på under vilka delar 
kvinnorna eventuellt sållas bort. Statistik på hur många män och kvinnor som söker 
utbildningen respektive kommer in skulle också ge intressant information. En sådan 
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undersökning om antagna män och kvinnor till polisutbildningen skulle vara intressant att 
jämföra med hur fördelningen på Polismyndigheten ser ut. Då Rekryteringsmyndighetens 
arbete och beslut är sekretessbelagt kan antagligen endast statistik i siffror tas fram då det kan 
vara svårt att komma åt hur beslutsprocesserna går till. 
 

6.4 Metoddiskussion     
Vi anser att vi med en kvalitativ ansats har kunnat uppnå vårt mål med att beskriva våra 
respondenters upplevelser av att arbeta inom Polismyndigheten. Resultatet i studien skulle 
kunna ge Polismyndigheten en inblick att förstå hur kvinnor upplever sin arbetssituation och 
möjligheter på arbetet som underordnad och minoritet i en mansdominerad organisation. 
Resultatet har kopplats samman till väletablerade teoretiska referenser om ämnesområdet där 
Acker (1990), Hirdman (1988), Holgersson (2006) och Kanter (1993) stödjer vår studie med 
deras forskning om kön och organisationer. Teoretikerna har gjort mer omfattande studier än 
vad vi har gjort om organisations- och könsstrukturer vilket styrker våra respondenters 
upplevelser. Vi har haft som mål att studien ska kunna generaliseras analytiskt med hjälp av de 
teoretiska referensramarna vilket betyder att vi med denna studie har kunnat bidra till att styrka 
dessa (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.39). En svaghet med studien är att vi inte har kunnat 
benämna respondenternas kontextuella förhållanden såsom familjesituation eller vart i 
Polismyndigheten de verkar. Anledningen till att vi frikopplade respondenterna från dessa 
faktorer var främst för att inte röja deras identiteter men vi anser inte att en presentation av 
respondenterna hade kunnat bidra till en mer utförlig analys än den som har gjorts.  
 
Resultatet i studien är i ganska stor del förenlig med vår förförståelse om kvinnornas 
arbetssituation och beteenden inom Polismyndigheten. I våra intervjuer ställde vi öppna frågor 
istället för ledande frågor för att respondenterna skulle kunna utforma sina svar personligt. Vi 
ville utmana våra fördomar vilka dock bekräftades av respondenterna. Det framkom en 
överraskande del och det var om de fördelar som finns med att vara kvinnlig polis som vi inte 
tidigare hade tänkt på, bland annat om hur en kvinnlig polis närvaro kan ha en lugnande effekt 
på hotfulla stämningar.  
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej vad roligt att du är intresserad av att medverka i vår studie! 
 
Studien är tänkt att kartlägga hur kvinnliga poliser upplever sin egen roll, sina karriärmöjligheter och 
få fram beskrivande upplevelser om hur det är att vara kvinna inom polisen. Vi har utifrån egna 
intressen och i samråd med en kontaktperson som arbetar på polisen valt att inrikta oss på ämnet. Vi 
har redan nu fått till oss att en sådan studie inte bara är intressant att genomföra, utan att den också i 
hög grad är relevant. Vår kontaktperson har presenterat idén för organisationen och vår slutprodukt 
kommer att uppvisas för Likabehandlingsrådet! 
 
Din medverkan kommer innebära att vi som genomför undersökningen får genomföra en intervju med 
Dig för en tid på cirka en, till en och en halv timma. Intervjun kan genomföras i grupprum på 
Högskolan i Borås som vi anordnar för det överenskomna tillfället. Skulle Du önska en annan plats för 
intervjun får du gärna föreslå detta. 
 
Vid intervjun kommer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer att följas (se bifogad fil). Detta 
innebär bland annat att Du som medverkar i intervjun gör detta frivilligt och att du när som helst under 
intervjun har rätt att avbryta eller välja att inte svara på en specifik fråga. Materialet som kommer fram 
i intervjun med dig kommer vara underlag för vår studie. Önskar du i efterhand att någonting du sagt 
inte ska vara med måste detta meddelas innan studien är färdigställd och publicerad. Att studien 
kommer publiceras innebär att det kommer bli en offentlig handling. Materialet kommer sedermera att 
behandlas konfidentiellt och du som medverkande kommer vara anonym för utomstående. Detta 
innebär att det inte ska vara möjligt för någon annan än vi två som utför studien att identifiera någon 
som är medverkande. 
 
Vi kommer vid intervjutillfället fråga om lov att få spela in intervjun för att på så vis säkra materialet 
och innehållet i studien för bästa möjliga analys. Sådana ljudfiler raderas vid studiens färdigställande. 
Med hänvisning till GDPR kommer du vid tillfället att få skriva på ett papper som vi behåller till att 
studien är publicerad. 
 
Studien genomförs inom området för Arbetsvetenskap på Högskolan i Borås. Den kommer publiceras 
och bli en offentlig handling efter godkännande av examinator. Det är viktigt för oss att du känner dig 
trygg i ditt deltagande. Skulle du ha några frågor innan eller efter intervjun hör gärna av dig till någon 
av oss. Hör också av dig för att boka in en intervju, vi önskar helst att göra intervjuer under vecka 17 
men det finns även möjlighet för vecka 18. Vi uppskattar om återkoppling sker så snart som möjligt.   
 
Vänligen 
Therese Urheim & Louise Äärlaht 
Högskolan i Borås, programmet för Organisations - och personalutveckling år 3, examensarbete.   
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat inom polismyndigheten? 
2. Hur såg vägvalen ut för dig att sedermera arbeta i polisen? 
3. Hur titulerar du din yrkesroll? 
4. Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 
Att arbeta som kvinnlig polis 

5. Hur upplever du att det är att arbeta som kvinnlig polis? 
Fördelar och nackdelar gentemot de manliga kollegorna. 

6. Hur upplever du de fysiska och psykiska kraven som ställs på dig i yrket? 
Hur upplever du kraven i yrket för er kvinnliga poliser gentemot era manliga 
kollegor? Prestationer. 

7. Hur skulle du beskriva dina egna möjligheter att göra karriär inom polisen? 
8. Hur upplever du att polismyndigheten arbetar med likabehandling inom 

organisationen?  
Lön, sjukfrånvaro och könsstyrda arbetsuppgifter. 

9. Hur skulle du beskriva att det är att kombinera polisyrket med fritid och familj? 
Den egna situationen, generellt, kanske en generell fördelning hos polispar. 
 
Att arbeta som kvinna i ett mansdominerat yrke 

10. Hur skulle du beskriva jargongen på din arbetsplats? 
Behöver du anpassa dig eller är du själv en del av det? 

11. Hur upplever du bemötandet från dina manliga kollegor? 
12. Hur skulle du beskriva relationen till dina kvinnliga kollegor? 
13. Hur skulle du beskriva dig själv bland manliga kollegor kontra bland kvinnliga 

kollegor? 
 
Avslutande frågor 

14. Vad tror du det beror på att det är så få kvinnor inom Polisen? 
Varför söker sig så få kvinnor till polisen? Varför rekryteras så få kvinnor? 

15. Vad tror du påverkar könsstrukturerna på din arbetsplats? 
16. Hur skulle du vilja att din arbetsplats såg ut i fråga om könsstrukturer? 

Vad tror du behöver göras för att nå dit? 
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