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Sammanfattning 

Utifrån regeringsdirektiv ska Rikspolisstyrelsen sträva efter att öka jämställdheten och 

mångfalden inom polisen, då polisen ska avspegla samhällets befolkning. För att uppnå 

detta behövs ytterligare insatser ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Rikspo-

lisstyrelsen har 2009 utarbetat en ny handlingsplan för mångfald och likabehandling 

som utgör grunden för Rikspolisstyrelsens mångfaldsarbete samt fungerar som stöd och 

underlag för polismyndigheter som utarbetar lokala handlingsplaner. Polismyndigheter-

na är idag skyldiga att ha en mångfaldsplan. Mångfaldsarbetet inom polisen har visat sig 

gå långsamt. Syftet med studien är att undersöka hur diskursen om mångfald i form av 

konkreta handlingsplaner påverkar polisens organisation och dess dagliga arbete, genom 

att undersöka hur tjänstemän och poliser definierar begreppet mångfald, samt hur de 

dominerande definitionerna av mångfald påverkat implementeringen av mångfaldsstra-

tegier utifrån obligatoriska handlingsplaner för ökad mångfald. Vidare avser studien att 

undersöka på vilket sätt polisens organisation påverkas av regeringens krav på ökat 

mångfaldsmedvetande och intensifierat arbete med mångfald. En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med tio personer som arbetar inom polis-

myndigheten i Stockholms län. Organisationsteori samt organisationskultur används 

som teoretisk referensram för att beskriva processer med implementering av strategier 

inom organisationer. Tidigare forskning bygger på studier om mångfaldsarbete inom 

polisen internationellt samt i Sverige. Resultat visar att poliser och tjänstemän har en 

bred uppfattning om begreppet mångfald, men att fokus officiellt sett riktas mot etnici-

tet. Medvetenheten om mångfaldsfrågor anses ha ökat, men det varierar i vilken ut-

sträckning som mångfaldsfrågorna prioriteras. Processen med mångfaldsarbetet känne-

tecknas av organisatorisk tröghet, då det är svårt att omsätta mångfaldsvisioner i prakti-

ken inom hela organisationen. Regeringsdirektiv har främst påverkat polisens medve-

tenhet om att polisen ska öka den etniska mångfalden, det vill säga att anställa fler per-

soner med utländsk bakgrund.  

Nyckelord 

Polisen, Handlingsplan, Mångfald, Mångfaldsplaner, Organisationsteori, Organisations-

kultur.  
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1. Inledning 

”Jämställdheten och mångfalden ska öka inom polisen”. Så lyder rubriken i ett pressmedde-

lande publicerat på polisens hemsida (Pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen, 2009.06.09). 

Detta väckte intresset att undersöka varför samt hur polisen arbetar med mångfaldsfrågor. 

Varför mångfalden bör öka motiveras explicit enligt följande: ”Det är viktigt att polisen är en 

förebild för andra i samhället och en avspegling av vårt multietniska samhälle. Som offentlig 

arbetsgivare har polisen också ett ansvar att öka den etniska och kulturella mångfalden på 

alla nivåer i organisationen” (Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2010-2011 för 

Rikspolisstyrelsen). Hur polisen arbetar med mångfaldsfrågor är intressant att undersöka när-

mare, då poliskulturen speglar ett manligt kodat yrke där verksamma poliser än idag i huvud-

sak är etniska svenskar (Westin & Nilsson, 2009). Vid Polismyndigheten i Stockholms län är 

andelen kvinnor cirka 39 procent, varav 25 procent är poliser. Anställda med utländsk bak-

grund utgörs av cirka 7 procent, varav mindre än 5 procent är poliser (Justitiedepartementet, 

Regeringsbeslut I:6). För att polisen ska spegla samhällets befolkning behövs ytterligare in-

satser ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Polismyndigheterna är idag skyldiga att 

ha en mångfaldsplan, men redan 2004 då förre länspolismästaren Gunno Gunnmo utredde 

polisens mångfaldsarbete på uppdrag av Justitiedepartementet, framgick att processen med att 

öka mångfalden inom polisen går långsamt (Svensk Polis, En tidning från Rikspolisstyrelsen, 

publicerad 2004.06.21).    

Rikspolisstyrelsen har 2009 utarbetat en ny handlingsplan för mångfald och likabehandling 

som utgör grunden för Rikspolisstyrelsens mångfaldsarbete samt fungerar som underlag och 

stöd för polismyndigheterna som utarbetar lokala mångfaldsplaner. Även Polismyndigheten i 

Stockholms län har 2009 utarbetat en ny handlingsplan för mångfald och likabehandling. Po-

lisen är en statlig, omfattande och hierarkiskt uppbyggd organisation, vars struktur består av 

flera olika nivåer. Då mångfaldsfrågor inom Polismyndigheten i Stockholms län ska vara en 

del av det dagliga arbetet för alla medarbetare i myndigheten samt en del av ledningens stra-

tegi, ställer detta krav på omfattande och tidskrävande insatser för att skapa gemensamma 

mångfaldsvisioner och ambitioner att omsätta dessa i praktiken. Svensk forskning om mång-

faldsarbetet inom polisen är ytterst begränsad, vilket motiverar till studier kring ämnet. Det är 

därför av intresse att undersöka hur obligatoriska handlingsplaner för mångfald påverkar poli-

sens organisation och dagliga praktiker.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursen om mångfald i form av konkreta hand-

lingsplaner påverkar polisens organisation och dess dagliga arbete. För att uppnå syftet utgår 

studien ifrån följande frågeställningar:  

 Hur definieras begreppet mångfald inom polisen av ansvariga tjänstemän och poliser? 

 På vilket sätt har de dominerande definitionerna av mångfald påverkat implemente-

ringen av mångfaldsstrategier utifrån obligatoriska handlingsplaner för ökad mång-

fald?  

 På vilket sätt påverkas polisens organisation av regeringens krav på ökat mångfalds-

medvetande och intensifierat arbete med mångfald?   

1.2 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till den del av Rikspolisstyrelsens nya handlingsplan för mångfald och 

likabehandling som behandlar frågan om mångfald inom polisen. Vidare inkluderas den hand-

lingsplan för mångfald och likabehandling som utarbetats för Polismyndigheten i Stockholms 

län och Polismyndigheten Gotland, vilken bygger på Rikspolisstyrelsens handlingsplan. Övri-

ga frågor som omfattas av handlingsplanerna, till exempel jämställdhet mellan kvinnor och 

män, arbetsförhållanden, trakasserier eller kränkande särbehandling behandlas inte explicit i 

uppsatsen. Dessa frågor är givetvis lika viktiga, men ämnet blir då alltför omfattande inom 

ramen för uppsatsarbetet. Studien är även avgränsad till Polismyndigheten i Stockholms län.     

1.3 Disposition 

Inledning, syfte, frågeställningar och avgränsningar i kapitel ett följs av en beskrivning av 

polisens organisation, polisens handlingsplaner för mångfald och lika behandling samt en 

definition av begreppet mångfald i kapitel två. Kapitel tre beskriver teoretiska utgångspunkter 

utifrån organisationsteori samt organisationskultur, följt av tidigare forskning om mångfald 

inom polisen internationellt och i Sverige i kapitel fyra. Kapitel fem beskriver metodval, ur-

val, genomförande, bearbetning och analysmetod. Även kriterier för studiens resultat i form 

av validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden diskuteras här. Resultat 

och analys presenteras i kapitel sex. Kapitel sju avslutar med slutsatser och diskussion utifrån 

resultat- och analysdelen, samt förslag till vidare forskning kring ämnet.   
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2. Bakgrund   

2.1 Polisens organisation  

Polisen är en av de största statliga verksamheterna med drygt 27 000 anställda, och dess orga-

nisation är indelad i en central och en lokal nivå, som består av den centrala Rikspolisstyrel-

sen (RPS), Statens Kriminaltekniska Laboratorium samt 21 polismyndigheter. Rikspolissty-

relsen är en central förvaltningsmyndighet som utövar tillsyn över polisväsendet med Rikspo-

lischefen som ytterst ansvarig, vilken utses av regeringen. Varje län utgör ett polisdistrikt, och 

inom varje polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i områ-

det. En länspolismästare är chef för polismyndigheten (Polisens årsredovisning 2009). Polisen 

är således organiserad i ett antal hierarkiska nivåer. Rikskriminalen och Säkerhetspolisen är 

delar av RPS och även Polishögskolan befinner sig organisatoriskt underställd RPS. De stora 

polismyndigheterna är dessutom indelade i polisområden (Andersson, 2003).  

 

Stockholms läns polismyndighet är indelad i åtta geografiska polisområden och dessutom 

finns flygplatspolisen Arlanda. Dessa polisområden leds av en polismästare under vilken det 

finns en förvaltningschef respektive en operativ enhet, där varje enhet har en egen chef. I den 

operativa enheten ingår ordningspolisen, kriminalpolisen, trafikpolisen samt närpolisen. Ord-

ningspolisen arbetar med utryckningsverksamhet, vilket är en så kallad reaktiv verksamhet 

som i huvudsak styrs från alarmeringscentralen och bedrivs i en polisbil. Kriminalpolisens 

verksamhet omfattar utredning och spaning kring brott och trafikpolisen arbetar med trafikre-

laterade brott. Under varje polisområde finns flera närpolisområden, vilka motsvarar ett visst 

geografiskt område inom vilket närpoliserna arbetar med att förebygga brott (ibid.). 

2.2 Handlingsplaner för mångfald och likabehand-

ling inom polisen  

 

Rikspolisstyrelsen (RPS) har av Regeringen ålagts uppdraget att öka jämställdheten och 

mångfalden inom polisen. En ny Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2010-2011 

har utarbetats för RPS vilken ersätter den tidigare från 2007. Handlingsplanens syfte är att 

styra och följa upp mångfalds- och jämställdhetsarbetet enligt krav som ställs på myndigheter 

och arbetsgivare utifrån diskrimineringslagar samt utifrån EG-direktiv om ålderslagstiftning, 
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lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor.  Målformuleringar är att poli-

sen ska vara en jämställd arbetsplats med ökad mångfald, där samtliga medarbetares kompe-

tenser ska tas tillvara. Båda könen ska finnas representerade på alla nivåer inom verksamheten 

och ingen får utsättas för diskriminering eller trakasserier. Handlingsplanen behandlar frågor 

om mångfald tillsammans med frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskri-

minering i en mångfaldsplan, då problemen anses vara likartade och således kräver likartade 

åtgärder. Polisen ska genom ett strategiskt mångfaldsarbete öka förmågan att rekrytera, ut-

veckla samt behålla kompetenta medarbetare. Rikspolischefen har det yttersta ansvaret för att 

mångfaldsarbetet får genomslag i organisationen. För att uppnå målet med ökad mångfald och 

lika behandling ska polisen därför arbeta aktivt och parallellt med rekrytering, arbetsmiljö, 

attityder och förhållningssätt. Mångfaldsarbetet ska vara en självklar och naturlig del i Riks-

polisstyrelsens verksamhet och beaktas vid all strategisk planering (Handlingsplan för mång-

fald och likabehandling 2010-2011 för Rikspolisstyrelsen).   

  

I samverkan med Rikspolisstyrelsen har en nationell policy och en handlingsplan för mång-

fald och likabehandling för myndigheterna inom polisväsendet tagits fram, enligt vilken po-

lismyndigheterna ska utforma lokala handlingsplaner för jämställdhet och mångfald. Syftet 

med den nationella handlingsplanen är att den ska vara ett stöd i arbetet med att integrera jäm-

ställdhets- och mångfaldsperspektivet i all verksamhet inom polisen. Mångfaldsarbetet är 

tänkt att ge effekter såväl internt, inom organisationen, som externt, för att öka förtroendet 

och för att kunna bemöta allmänheten i samhället som idag präglas av allt fler människor med 

olika etniska bakgrunder. Effekterna ska vara mätbara i ett kortare och i ett längre perspektiv.  

 

Även Polismyndigheten i Stockholms län har utarbetat en ny handlingsplan för mångfald och 

likabehandling 2009-2011. I mångfaldsplanen definieras mångfald enligt följande: Mångfald 

innebär att alla människors lika värde ska respekteras, att alla människor ska bemötas utifrån 

detta oavsett bakgrund och individuella olikheter, som kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lägg-

ning och ålder. Med mångfald avses även en blandning av bakgrund och kompetens som har 

betydelse för arbetets kvalitet och medborgarorientering. Mångfaldsfrågor ska vara en del av 

det dagliga arbetet för alla medarbetare i myndigheten och en del av ledningens strategi 

(Handlingsplan för mångfald och likabehandling vid Polismyndigheten i Stockholms län och 

Polismyndigheten Gotland 2009-2011).  
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2.3 Definition av mångfald 

 

Mångfald är ett relativt nytt begrepp i Sverige och har sitt ursprung i de amerikanska begrep-

pen ”Diversity” och ”Diversity Management” som utvecklades i USA under 1980-talet, vilket 

är en ledarskapsfilosofi som bygger på att tillvarata mänskliga resurser i företagande på ett 

mer effektivt sätt. Begreppet mångfald dök upp i Sverige först i mitten av 1990-talet, dels i 

samband med integrationspolitiken, dels i samband med strategier för arbetsplatsers utveck-

ling. Det är utifrån dessa två perspektiv, samhällsperspektivet respektive organisationsper-

spektivet, som mångfaldsdiskussioner tar sin utgångspunkt (Mlekov & Widell, 2003). Utifrån 

ett samhällsperspektiv handlar mångfald om önskvärda tillstånd i samhället och på arbets-

marknaden, samt hur dessa bör organiseras. Politiska mål är att invandrare, funktionshindrade, 

äldre, lågutbildade och andra grupper ska integreras i det svenska arbetslivet. Utifrån ett orga-

nisationsperspektiv handlar mångfald om affärsstrategier och vilka effekter olika faktorer som 

kön, etnicitet, funktionshinder, för att nämna några, har i en arbetsgrupp. Mångfald som ma-

nagementstrategi innebär att leda och tillvarata resurser hos alla individer. Centrala begrepp är 

ledarskap och organisationsutveckling, med fokus på blandningen av olikheter i bakgrund och 

kompetens vilket har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering (ibid.). Polisens arbete 

med mångfaldsfrågor kan betraktas utifrån såväl ett samhälls- som ett organisationsperspek-

tiv. Då polisens mångfaldsarbete grundas på politiska beslut om ökad mångfald och likabe-

handling i arbetslivet, med hjälp av regleringar och styrdokument, kan det betraktas ur ett 

samhällsperspektiv. Men det handlar även om verksamhetsmål inom polisen, att tillvarata alla 

medarbetares resurser, öka effektiviteten och legitimiteten hos allmänheten, vilket medför att 

det således även kan betraktas utifrån ett organisationsperspektiv.  

 

De los Reyes (2000) menar att mångfaldsbegreppets innebörd har diskuterats lite, med tanke 

på dess betydelse som medel och mål för integration i arbetsliv och samhälle. Frågan är till 

exempel vilka grupper eller egenskaper som berörs av konceptet mångfald. I Sverige har be-

greppet främst använts som ett samlingsbegrepp för att hantera i första hand etniska olikheter 

och integrationsfrågor, även om andra faktorer som klass, genus, ålder och funktionshinder 

diskuteras, om än i mindre omfattning. Det har forskats lite om mångfald i Sverige, och de los 

Reyes menar att mångfaldssatsningar har baserats mer på visioner och intentioner än på ve-

tenskaplig forskning (ibid.). Även polisens officiella strävanden efter att öka mångfalden, 

tycks ofta betona främst etnicitet som en prioriterad målgrupp. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska ram bygger på organisationsteori som erbjuder en beskrivning av proces-

ser med att implementera strategier inom organisationer, samt de möjligheter och svårigheter 

som ofta förekommer då organisationer ska införa nya visioner och strategier inom sin verk-

samhet. Organisationsteori erbjuder även förklaringar till så kallad organisatorisk tröghet och 

motstånd till förändringsprocesser, vilket är ett vanligt förekommande fenomen. Organisa-

tionskulturen inom poliskåren är stark och tydlig, vilken uttrycks genom den så kallade kår-

andan, vilket gör det lämpligt att även inkludera organisationskultur inom teoriramen.     

3.1 Organisationsteori 

3.1.1 Strategi och strategiska processer 

Strategier används inom organisationer för att hantera omställning och utveckling, för att or-

ganisationen ska uppfylla de krav som ställs utifrån samhällsutvecklingen, marknaden och 

intressenter. Det som sker på den strategiska nivån är i de flesta verksamheter den högsta led-

ningens arbets- och ansvarsområde (Bakka m.fl. 2006). Hatch (2002) använder begreppet 

strategisk anpassning (”fit”) för att beskriva medvetna ansträngningar från den högsta led-

ningen och andra i organisationen, för att koppla samman organisation och omgivning. Stra-

tegiprocessen betraktas som ett rationellt beslutsfattande med de utmaningar som följer, följt 

av målbegreppet, det vill säga koppling mellan strategin och dess målformuleringar. En fram-

gångsrik strategi leder till att organisationen kan anpassas efter omgivningens krav och behov. 

När organisationens kompetens överensstämmer med omgivningens krav blir organisationen 

bevarad och får de resurser den behöver samt legitimeras (ibid.).  

 

Det strategiska arbetet kan organiseras på många olika sätt, från en mycket systematiskt och 

logiskt uppbyggd procedur till en mera tillfällig, okoordinerad och oförutsägbar process. Ar-

betet kan involvera många eller få personer, äga rum i toppen av hierarkin eller omfatta alla 

nivåer. Vilken form som väljs beror på verksamhetens storlek, behov och traditioner. Detta 

kan visas i en modell hämtad från Bakka m.fl. (2006) som visar en vanligt förekommande 

fördelning av det strategiska arbetet på olika ledningsnivåer inom en organisation.    
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Högsta ledningen     Strategisk nivå 

 

 

Ledarna på mellannivå    Taktisk nivå 

 

 

Arbetsledarna     Operativ nivå 

 

Figur1. Det strategiska arbetet på olika ledningsnivåer (Bakka m.fl. 2006:256). 

 

Efterhand som man rör sig från de överordnade, generella målformuleringarna ned genom 

organisationens hierarkiska uppbyggnad av divisioner, avdelningar eller motsvarande till de 

utförande enheterna, som har till uppgift att svara för det praktiska genomförandet av målen, 

sker en gradvis precisering. Strategin kan formuleras ensidigt av toppledningen, vilket emel-

lertid kan få konsekvenser på beslutens kvalitet. Det kan lätt uppstå problem i genomförande-

fasen på grund av bristande motivation och kännedom om de förutsättningar som ligger till 

grund för den valda strategin. Ledningen kan alternativt välja en form som involverar alla 

nivåer i organisationen, vilket kan bidra till ett bredare informationsunderlag och en bredare 

acceptans inom organisationen. I gengäld kommer detta arbetssätt att ta mycket längre tid och 

vara mer konfliktbetonat. Större verksamheter förfogar över en viss planeringskompetens i 

staben eller i högsta ledningsgruppen på central nivå. Arbetet med att utforma strategier kan 

ligga inom fasta ramar och följa fastställda procedurer. Ofta finns processen skriftligt beskri-

ven (Bakka m.fl. 2006).  

3.1.2 Implementering 

Den rationella modellen av strategiprocessen förutsätter en uppdelning mellan strategiutform-

ning och implementering. I många organisationer sker en separation genom en hierarkisk ar-

betsdelning. Vissa personer (ofta högre chefer eller formella planeringsavdelningar) utformar 

strategin, medan andra (från mellanchefsnivå och nedåt i organisationen) får i uppgift att im-

plementera den (Hatch, 2002). Personer i den högsta ledningen och planerare inriktar sig på 

att analysera de hot och möjligheter som finns i omvärlden, samt att utveckla strategier som 

syftar till att maximera prestationerna när det gäller organisationens kärnkompetens. Under 

tiden sköter organisationens operativa nivå de dagliga aktiviteterna som ingår i förverkligan-

det av företagets strategiska mål. Mellanchefer är ansvariga för att översätta ledningens stra-

tegier till samordnade mål och aktiviteter på den operativa nivån. Den uppdelning av uppgif-

ter som den rationella modellen beskriver skapar ofta kommunikationsproblem. Till exempel 
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kanske implementerarna inte förstår vad utformarna menar, eller att utformarna har dålig upp-

fattning om vad implementerarna kan göra, eller inte bryr sig om vad de föredrar att göra. 

Uppdelningen kan även påverka implementerarnas engagemang när det gäller de strategiska 

målen. Ett flertal psykologiska studier har visat att personer som inte har deltagit i målformu-

leringen är mindre motiverade att uppnå målen. När brist på engagemang uppstår till följd av 

en separation mellan personer i den högsta ledningen och deras organisationer, kan dålig 

kommunikation och bristande engagemang leda till att strategier missförstås eller tas emot på 

ett ofördelaktigt sätt. Det kan även leda till att man helt enkelt inte bryr sig om eller aktivt 

motarbetar strategierna. Alla dessa förhållanden kan leda till att man misslyckas med att im-

plementera strategin (ibid.). Delaktighet i planeringsprocessen brukar ofta ses som en lösning 

på problem som rör styrning uppifrån och ned. Denna delaktighet skapar emellertid vissa pro-

blem i den rationella modellen, vilken bygger på en linjär process där alla idéer flödar i en 

riktning från organisationens topp till dess botten. Vid delaktighet blir det en process som 

både går nedifrån och upp, och uppifrån och ned. En strategi som uttalat innefattar processer 

som går nedifrån och upp kallas för en ”uppdykande strategi”, vilken går längre än till delak-

tighet, då den beaktar alla de sätt på vilka organisationens medlemmar på samtliga nivåer kan 

utforma den strategiska processen (ibid.).  

3.2 Organisationskultur 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighets-

uppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra 

och omvärlden” (Bang, 1999:24). Om nya värderingar ska införas i företaget måste de först 

och främst komma till uttryck genom nya, konkreta handlingar och beteenden. Ledningen 

måste visa att de menar allvar med de nya värderingarna genom att själva leva efter dem, och 

de måste följas upp med sanktioner och belöningar beroende på om de följs eller inte av de 

anställda (ibid.). Starka kulturer kan skapa stor lojalitet och uppslutning bakom vissa värde-

ringar och antaganden bland organisationens medlemmar, samt se till att medlemmarna i 

största möjliga utsträckning ”drar åt samma håll”. Starka kulturer kan enligt Bang vara både 

en fördel och en nackdel för en organisation (ibid.). Grupptänkande är ett fenomen som kan 

uppstå i en grupp med alltför stark och tät kultur, till exempel när medlemmar i en grupp mo-

tiveras att okritiskt acceptera ledares eller kollegors idéer, värderingar eller förslag, eller när 

det utvecklas gruppnormer som främjar kårandan på bekostnad av förmågan till kritiskt tän-

kande. Atmosfären präglas ofta av en till synes harmonisk och konfliktfri ”vi-känsla” som 
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måste upprätthållas till varje pris. Den här typen av grupper är ofta hårda när det gäller förhål-

landen till andra grupper, eller ”fiender” som de ofta uppfattas som, men även mot egna med-

lemmar som försöker avvika från gruppnormerna eller som är kritiska mot gruppens idéer och 

värderingar (ibid.). Det uppstår en stark psykologisk press när människor arbetar nära var-

andra och delar samma värderingar. Medlemmarna väljer ofta en måttlig och dämpad form för 

att framföra kritik, och det byggs in en slags censur i tänkandet vilket kan ske omedvetet 

(Bakka m.fl. 2006). En kultur som funnits länge och fungerat bra blir mycket motståndskraf-

tig mot förändring (Bang, 1999). En ”stark kultur” där medlemmarna i hög grad delar centrala 

värderingar, verklighetsuppfattningar och symboler, leder å andra sidan till att de i högre grad 

förstår varandra, lättare kommunicerar med varandra samt har lättare för att samordna sina 

handlingar med varandra. Kulturen ger medlemmarna en gemensam tolkningskarta för hur de 

ska uppfatta och tolka verkligheten. Om dessa tolkningskartor är någorlunda samstämda 

minskar sannolikheten för missförstånd. Mycket samstämda kulturer har dock för liten varia-

tion för att de på längre sikt ska kunna anpassa sig till snabba förändringar i omgivningen. En 

stark och tät kultur kan då vara ett hinder för organisationens anpassningsförmåga (ibid.).  

 

Det är lättare att påverka synliga kulturuttryck än att påverka organisationens normer, värde-

ringar och verklighetsuppfattningar. Att ändra rutiner och procedurer direkt är oftast möjligt 

att genomföra, men det är nästan omöjligt att ändra normer och värderingar på samma sätt. 

Det är inte troligt att medlemmarna i en organisation ändrar sin verklighetsuppfattning bara 

för att en grupp människor säger åt dem att göra det (Bang, 1999). Schein utvecklade i början 

av 1980-talet en inflytelserik teori om organisationskultur. Enligt denna teori finns kulturen på 

tre nivåer: på ytan finns artefakter, under dessa ligger värderingar och normer för beteendet 

och på den djupaste nivån finns kärnan av grundläggande uppfattningar och antaganden.  

 

  Synlig nivå, men sällan möjlig att uttyda 

       

           Högre grad av medvetenhet  

 

   Osynlig nivå, tagen för given 

 

Figur 2. Scheins tre kulturella nivåer [Schein, 1985:14] Hämtad ur Hatch, 2002:242. 

 

Enligt Hatchs tolkning av Schein utgör olika uppfattningar och antaganden kärnan i en orga-

nisationskultur. Utifrån medlemmarnas perspektiv är dessa grundantaganden sanningen, och 

Artefakter 

 

Värderingar 

Antaganden 
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det de uppfattar eller tror är verkligt är oftast något som inte kan diskuteras (Hatch, 2002). 

Grundantaganden utövar störst inverkan på kulturen genom normer, värderingar och artefak-

ter. Värderingar är de sociala principer och mål som anses ha ett inneboende värde i en viss 

kultur, till exempel frihet, demokrati, lojalitet etcetera. Värderingar utgör grunden för vad som 

är rätt eller fel, och används därför som en moralisk eller etisk kod. Värderingar är mer med-

vetna än grundantaganden även om individerna inte ständigt tänker på dem, men kan upp-

märksammas då någon försöker förändra kulturen i något viktigt avseende. Ifrågasättandet av 

värderingar kommer ofta från marginaliserade individer i organisationen, till exempel nykom-

lingar, revolutionärer eller outsiders. Normer är nära kopplade till värderingar och är oskrivna 

regler som medför att medlemmarna i en kultur vet vad som förväntas av dem i olika situatio-

ner. Normer och värderingar uppmuntrar i sin tur aktiviteter som producerar artefakter, som 

är utvidgningar av, eller uttryck för samma kulturella kärna som vidmakthåller normerna och 

värderingarna. Artefakter är synliga, påtagliga och hörbara rester av beteenden som bottnar i 

kulturella normer, värderingar och antaganden. Medlemmarna i en kultur kan vara medvetna 

eller omedvetna om sina kulturella artefakter, men artefakterna i sig kan iakttas direkt av vem 

som helst (Schein, 2004; Hatch, 2002). När nya medlemmar inlemmas i en kultur, väljs de 

antingen för att deras värderingar stämmer överens med kulturens, eller så socialiseras de till 

att acceptera kulturella värderingar. Kulturer förändras, men endast när nya värderingar når in 

i kulturen utifrån, till exempel genom organisationsledningens beslut eller genom att man föl-

jer chefernas exempel. Först när organisationens medlemmar upptäcker fördelarna med de 

nya värderingarna kommer de att tas för givna och utgöra omedvetna antaganden (Hatch, 

2002).  

 

Organisationsteori används här för att beskriva processen med implementering av mångfalds-

strategier inom polisen. Den visar hur ansvaret fördelas genom en hierarkisk uppdelning mel-

lan olika ledningsnivåer, från högsta ledning, till mellanchefer och nedåt i hierarkin, från sy-

stemnivå ned till den operativa nivån, där strategier ska omsättas till handlingar. Den beskri-

ver det vanliga fenomenet med bristande kommunikation mellan dem som utformar strategi-

erna och dem som ska implementera dessa. Teorin kan även förklara eventuella svårigheter 

med att sprida och förankra strategier och ambitioner på samtliga nivåer inom polisens orga-

nisation. Kulturteori används för att beskriva den organisationskultur som finns inom polisen, 

det vill säga den starka poliskulturen med dess kåranda, som i vissa fall kan leda till eventuellt 

motstånd eller anpassningsproblem, då direktiv som kommer utifrån handlar om till exempel 

förändring av attityder eller sätt att arbeta.   
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4. Tidigare forskning 

4.1 Internationellt mångfaldsarbete  

Nedan presenteras två studier om mångfaldsarbetet inom polisen i Kanada respektive Eng-

land. Det finns vissa likheter med mångfaldsarbetet inom polisen i Sverige, vilket framgår 

tydligast i studien från Kanada.     

4.1.1 Mångfald inom polisen i Kanada 

Polisreformer i Kanada syftar till att legitimera, samt förbättra förtroendet för polisen hos et-

niska minoriteter. Studien bygger på djupintervjuer med kanadensiska poliser angående 

mångfaldsstrategier, målformuleringar, utmaningar och åtgärder. Poliskåren i delprovinsen 

Ontario och flera andra polisorganisationer har undersökts. Studien bygger även på insamlade 

dokument. Tre frågor utmärker polisens anpassning till en multikulturell omgivning: rekryte-

ring, praktik och samhällsengagemang (Ben-Porat, 2008). Rekryteringsproblem uppges vara 

ett hinder för att öka mångfalden inom polisen. Vissa etniska minoriteter tilltalas inte av po-

lisyrket, vilket ofta beror på dåliga erfarenheter av polisen från hemlandet, eller att personer 

som väljer polisyrket betraktas som förrädare av sina landsmän. I Toronto hade polisen som 

mål 2006 att rekrytera kvinnor, etniska minoriteter, personer med funktionshinder eller med 

olika sexuell läggning, samt personer som talar mer än ett språk. En handlingsplan upprätta-

des med 40 procents mångfald som mål, och statistik från 2007 visar att bland uniformerade 

poliser fanns 9,3 procent etniska minoriteter. I Ottawa var det tills nyligen 90 procent vita 

män bland nyrekryterade, men dessa utgör nu endast 50 procent eller mindre. Interna under-

sökningar har genomförts för att identifiera olika egenskaper bland anställda. Frivilliga och 

anonyma enkäter har använts för att fråga om dels yttre (synliga) egenskaper, men även inre 

(mindre synliga) egenskaper, som till exempel religion, sexuell läggning eller släktingars kul-

turella tillhörighet. Svarsfrekvensen som låg på 73 procent användes sedan som underlag vid 

polisrekryteringen. Ontario Polishögskola använder civila instruktörer som undervisar om 

etniska relationer och mångfaldsfrågor. Utbildningsprogram för kulturell mottaglighet an-

vänds för att utmana och förändra existerande uppfattningar och värderingar. Problem eller 

hinder för mångfaldsarbetet uppges vara kostnader, men även att poliser känner sig kränkta då 

de ska lära sig att behandla sina medborgare bättre (ibid.).   
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4.1.2 Mångfald inom polisen i England  

Denna studie undersöker hur politiskt erkännande av kultur- och könsaspekter har påverkat 

poliskulturen. Två breda och kontrasterande perspektiv presenteras, varav den första karaktä-

riseras av motstånd och förbittring gentemot det nya mångfaldsarbetet, främst av vita, hetero-

sexuella, manliga poliser. Den kontrasterande ståndpunkten utmärks av erkännande från kvin-

nor, etniska minoriteter samt homosexuella inom polisen, vilka beskriver känslor av isolering 

inom poliskåren (Loftus, 2008). Data är hämtade från en etnografisk studie (18 månader) i 

poliskulturen. Författaren understryker att resultaten inte kan generaliseras för alla poliser, 

samt nödvändigheten av att reflektera över de skillnader som finns inom poliskulturen, även 

om dessa berättelser har dominerat undersökningen. Studien bygger på direkta observationer 

vid två polismyndigheter, samt intervjuer med över 60 poliser. Kvinnor och etniska minorite-

ter är fortfarande underrepresenterade. Av 2300 poliser är 1800 vita, heterosexuella män. För-

ändringar inom polisen anses vara trögföränderliga och motvilliga. Resultat tyder på mot-

stånd, även om rasistiskt och diskriminerande språk har avtagit inom poliskulturen (ibid.).   

4.2 Svenskt mångfaldsarbete  

Det finns väldigt lite forskning om mångfaldsarbete inom svensk polis, vilket föranledde be-

slutet att inkludera en utvärdering av en annan svensk organisation och dess mångfaldsarbete, 

då processer med mångfaldsstrategier i stort sett är desamma inom statliga och offentliga or-

ganisationer. CEIFO (Centrum för invandrarforskning) har utvärderat sex organisationer och 

företag vilket sammanställts i rapporten Mångfald som vision och praktik (Integrationsverkets 

rapportserie 2001:05). Nedan presenteras utvärderingen av Länsarbetsnämnden i Västra Göta-

land som i egenskap av offentlig arbetsgivare ska vara en förebild för andra arbetsgivare, samt 

spegla samhällets sammansättning hos de anställda. Därefter följer en C-uppsats som behand-

lar uppfattningar om mångfald inom polisen i Göteborg.        

4.2.1 Mångfaldsarbete i en svensk organisation  

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland har av CEIFO utvärderats genom en fallstudie. Policy-

dokument, handlingsplaner och andra dokument har studerats, i vilka arbetsgivare beskriver 

mångfaldsarbetets utveckling (Integrationsverkets rapportserie 2001:05). Vidare ingår enkäter 

till ansvariga arbetsgivare samt övriga medarbetare inom organisationen. Länsarbetsnämnden 

inledde sitt mångfaldsarbete under hösten 1997 med ett mål om att minst femton procent av 

de anställda skulle ha utländsk bakgrund 2003. Vid tillfället då rapporten kom ut (2001) an-
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sågs organisationen ha kommit en bra bit på vägen med sitt mångfaldsarbete. Myndigheten 

arbetar aktivt med rekrytering och urval, bland annat genom riktade annonser, där utländsk 

bakgrund och kulturell kompetens efterfrågas. Annonserna anses dock inte ha gett önskad 

effekt. Genom en projektgrupp för kulturell mångfald och genom kvalitetssäkringsprogram 

arbetar Länsarbetsnämnden med de anställdas attityder på seminarier och vid diskussioner. 

Regelbundna utvärderingar av mångfaldsarbetet genomförs. Länsarbetsnämnden har stora 

förväntningar på mångfaldsarbetet i form av till exempel ökade språkkunskaper, ökad tolerans 

mot andra kulturer samt minskade fördomar. Det är svårt att nå ut i hela organisationen och 

arbetet tar lång tid. Det finns åsikter om att den centrala ledningen vill väldigt mycket men att 

det inte händer så mycket ute i verksamheten. De anställda upplever att det är svårt att få tid 

över till mångfaldsarbetet på grund av stor arbetsbelastning, men även farhågor om snål re-

surstilldelning uppges. De engagerade anser att mångfaldsarbetet inte ses som en självklarhet 

av alla. Andra är kritiska till centreringen kring etnicitet. Kravet att kunna tala och skriva god 

svenska anses vara en flaskhals vid anställning av personer med utländsk bakgrund (ibid.). 

4.2.2 Mångfaldsarbete inom polisen i Göteborg  

Smajic (2007) har skrivit en C-uppsats med syfte att undersöka uppfattningar om mångfalds-

frågor inom polisen i Göteborg. Frågeställningar är huruvida mångfaldstänkande/strategier 

finns inom polisen, hur poliser ser på mångfald i sitt yrke, om mångfalden har utvecklats samt 

hur mångfald tolkas utifrån köns- och etnicitetsaspekten. Åtta kvalitativa intervjuer har ge-

nomförts med manliga och kvinnliga poliser i Göteborg, med svensk respektive utländsk bak-

grund. Studien visar bristande kunskap om mångfaldsbegreppets innebörd, då mångfald 

främst definieras som kön, etnicitet och religion. Polisen prioriterar även köns- och etnicitets-

aspekten. Definitioner som ålder, sexuell läggning, och funktionshinder utelämnas helt. In-

formanterna menar att mångfald är nödvändigt för att uppnå positiva resultat inom polismyn-

digheten, då poliskåren bör spegla samhället. Polisen kan då få nödvändig information från 

olika grupper, vilket kan minska klyftan mellan polisen och allmänheten. En kompetens som 

värderas högt hos poliser med utländsk bakgrund är språkkunskaper samt förståelse för andra 

kulturer, vilket poliskåren bör ta vara på och använda i större utsträckning. Svenska språket 

anses vara en förutsättning för att kunna arbeta som polis. Mångfaldspratet anses ha stannat 

kvar på den högre nivån inom polisorganisationen. En polis uppfattade även att majoriteten 

inom poliskåren tenderar att motsätta sig alla slags åtgärder på mångfaldsområdet, då utveck-

lingen går för fort och att det behövs en attitydförändring först. Avsaknad av intresse för 

mångfaldsfrågor nämns, vilket visas genom att det inte talas om ämnet inom personalleden. 



 

 14 

En djupare utbildning om mångfald är något som efterfrågas. Det finns vissa problem inom 

poliskåren, till exempel har poliserna för lite kunskap om mångfald, både dess för- och nack-

delar, och även om de uttrycker sig politiskt korrekt visar det sig inte alltid i praktiken (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att ökad mångfald främst tycks fokusera på re-

krytering av personer med utländsk bakgrund, även om andra definitioner av mångfald 

nämns. Fördelar med ökad etnisk mångfald anses vara språkkunskaper, förståelse för andra 

kulturer, minskade fördomar samt ökat förtroende för organisationer hos allmänheten. Hinder 

för att öka mångfalden anses bero på svårigheter med att rekrytera etniska minoriteter, pro-

blem med förankring av mångfaldsarbetet på alla nivåer i stora organisationer, vilket ofta be-

ror på bristande kommunikation mellan olika nivåer inom organisationerna. Organisationskul-

turen kan ibland påverka förändringsprocesser ofördelaktigt, genom motstånd mot påtvingade 

förändringar av attityder eller värderingar. Mångfaldsarbetet tycks vara en process som går 

väldigt trögt, trots handlingsplaner för mångfald.     

5. Metod och empiriskt material 

5.1 Val av ansats och metod 

5.1.1 Kvalitativ ansats 

 

Kvalitativ forskning utgår från antaganden och föreställningar om verkligheten. Den använder 

lämpliga teorier och undersöker ett forskningsproblem genom att fråga individer eller grupper 

vad de tillskriver ett socialt fenomen eller problem. För att studera olika fenomen genomför 

kvalitativa forskare undersökningar, där insamling av empiriskt material sker i naturliga mil-

jöer för de individer eller fenomen som ska studeras. Analys av material är induktivt och tol-

kande, med fastställanden av teman och vissa mönster. Den skrivna rapporten eller presenta-

tionen inkluderar både deltagares uppfattningar och uttalanden, samt forskarens egna reflek-

tioner och tolkningar utifrån resultat (Creswell, 2007). För studien är en kvalitativ ansats 

lämplig för att skapa insikt och förståelse för de uppfattningar och erfarenheter som finns 

kring polisens mångfaldsarbete, hos de personer som arbetar inom polisens organisation.      
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5.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen ur den intervjuades livs-

värld och perspektiv. Det är ett samspel mellan två människor där synpunkter utbyts genom 

samtalet. En kvalitativ forskningsintervju försöker täcka både det faktiska planet och me-

ningsplanet, det vill säga att lyssna både till direkt uttalade beskrivningar och till innebörder, 

men även till vad som sägs mellan raderna. Intervjuaren kan då formulera det underförstådda 

budskapet och sända tillbaka det till den intervjuade, för att få en bekräftelse på om tolkning-

en är riktig eller inte (Kvale, 1997). Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, 

vilket innebär att det varken är ett öppet samtal eller utgår från ett strängt strukturerat fråge-

formulär. Vanligtvis genomförs intervjun enligt en intervjuguide som innehåller vissa teman 

med ett antal formulerade frågor. Intervjuaren och den intervjuade reagerar på varandra och 

påverkar varandra ömsesidigt, vilket intervjuaren bör vara medveten om, samt ta hänsyn till i 

intervjusituationen och i den kommande analysen av intervjun. Ett problem som brukar näm-

nas vid kvalitativa intervjuer är att det föreligger risk för så kallad intervjuareffekt, där den 

intervjuade eventuellt lämnar socialt önskvärda svar (Bryman, 2002). Semistrukturerade in-

tervjuer med olika personer inom polisens organisation används här som metod för att samla 

in empiriskt material, vilket fångar flera olika uppfattningar och tolkningar kring ämnet mång-

faldsfrågor inom polisen. En annan fördel med kvalitativa intervjuer är flexibiliteten beträf-

fande frågornas ordningsföljd samt möjligheten att ställa följdfrågor (Kvale, 1997).   

5.2 Datainsamling  

5.2.1 Urval 

Ett strategiskt urval har använts för att få tag i lämpliga informanter, det vill säga personer 

som arbetar inom polismyndigheten i Stockholms län. Strategiskt urval används när informan-

ter söks som kan lämna värdefull information om det forskningsproblem eller fenomen som 

ska studeras (Creswell, 2007). Även ett snöbollsurval har använts då Stockholms centrala 

mångfaldssamordnare förmedlat kontakt med några poliser (Bryman, 2002). Urvalet består av 

en kvinnlig, central mångfaldssamordnare vid personal- och utvecklingsavdelningen hos poli-

sen i Stockholms län samt en kvinnlig mångfaldshandläggare som även är polisinspektör vid 

Södertörns polismästardistrikt, vilka båda arbetar med att ta fram och följa upp mångfaldspla-

ner. Vidare ingår en manlig HR-konsult som arbetar med rekrytering vid personalavdelningen 

i Södertälje polismyndighet, en manlig polisinspektör som arbetar vid hatbrottsjouren i Stock-
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holm city, en kvinnlig chef över Närpolisen i västerort, en manlig administrativ chef vid 

Nacka polismyndighet samt en kvinnlig polismästare för ett polismästardistrikt inom Stock-

holms län. Urvalsgruppen består även av en kvinnlig ordningspolis från Södertälje samt en 

manlig och en kvinnlig närpolis från Hässelby - Vällingby poliskontor. Urvalet består totalt av 

tio personer med olika befattningar och arbetsuppgifter inom polismyndigheten i Stockholms 

län.  

5.2.2 Studiens genomförande 

Inledningsvis var det svårt att få tag i intervjupersoner då syftet presenterades som en under-

sökning om hur polisen arbetar med mångfaldsfrågor utifrån mångfaldsplaner, samt hur poli-

sen arbetar med mångfald i praktiken. I de allra flesta fall hänvisades till två mångfaldshand-

läggare vilka redan hade kontaktats. Detta gav intrycket av att mångfaldsfrågor främst borde 

besvaras av mångfaldshandläggare, vilket fick mig att fundera över om syftet framställdes 

tillräckligt tydligt, eller om mångfaldsarbetet utgör ett känsligt ämne med tanke på den lång-

samma utvecklingstakten. Intervjupersonerna har kontaktats via telefon och e-post för inter-

vjuförfrågan samt för att avtala tid och plats för intervjuer. Samtliga intervjupersoner har varit 

väldigt tillmötesgående och villiga att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och upp-

fattningar. Intervjuerna har genomförts på deras respektive arbetsplatser, det vill säga polis-

myndigheten i Stockholm (city), Södertälje, Flemingsberg, Solna och Nacka. Närpoliserna 

från Hässelby poliskontor intervjuades dock vid Solna polismyndighet under en utbildnings-

dag för poliser som hölls i Solna. En telefonintervju har genomförts med en kvinnlig polis-

mästare på grund av tidsmässiga skäl. Semistrukturerade intervjuer har genomförts utifrån en 

intervjuguide med fastställda teman och ett antal frågor (se bilaga) anpassade efter studiens 

syfte och frågeställningar (Kvale, 1997). Samma intervjuguide har använts vid samtliga inter-

vjutillfällen. Beroende på intervjupersonens arbetsuppgifter har vissa frågor ibland betonats 

mer. Om frågan till exempel handlar om mångfaldsstrategier har mångfaldshandläggare fått 

fler, eller mer ingående frågor om dessa, medan poliser till exempel har lämnat mer utförlig 

information om hur polisen arbetar med mångfald i det dagliga arbetet. Intervjuerna har följt 

intervjuguidens teman, även om frågornas ordningsföljd har varierat och olika följdfrågor har 

ställts (ibid.). Intervjuerna har pågått cirka tre kvart och även bandats.  
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5.3 Bearbetning av material och analysmetod 

De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant för att inte förvränga intervjupersoner-

nas uttalanden eller tappa information. Utskrifterna har sedan använts vid kodnings- och ana-

lysarbetet. Att strukturera materialet i en text ger överblick och underlättar kodnings- och ana-

lysarbetet, även om analys till viss del sker även under själva intervjutillfället och vid tran-

skriberingen (ibid.). Utifrån en hermeneutisk tolkningsmodell är det är vid analysen av kvali-

tativa intervjuer vanligt att först läsa igenom intervjun för att skaffa sig en mer eller mindre 

allmän mening. Sedan går man tillbaka till vissa teman och särskilda uttryck för att söka ut-

veckla deras mening, för att sedan återvända till helheten av meningen i intervjun, och så vi-

dare (Kvale, 1997). Analys av material är deduktivt då jag utgår från valda teorier och tidigare 

forskning för att förklara studiens resultat. Utskrifterna har först lästs igenom för att få en 

sammanhängande bild av intervjuerna. Därefter har dessa kodats med olika färger för respek-

tive tema utifrån intervjuguiden, vilket innebär att kodningen bygger på redan förutbestämda 

teman. Utifrån dessa teman har vissa centrala frågor och stycken lyfts fram för djupare analys 

(Bryman, 2002). Intervjupersonernas svar kopplas till syfte och centrala frågor för att söka 

efter gemensamma mönster eller skillnader. Vid presentation av resultat och analys används 

citat för att belysa intervjupersonernas uttalanden. Resultat har analyserats med teori och tidi-

gare forskning som referensram.   

5.4 Validitet  

I ett bredare perspektiv handlar validitet om i vilken utsträckning en metod undersöker vad 

den är avsedd att undersöka. Det krävs även en teoretisk föreställning om det som undersöks, 

och att verifiera tolkningar är därför till väsentlig del att skapa teori (Kvale, 1997). Detta be-

nämns intern validitet, medan extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultat kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002). Svårigheter med att 

validera kvalitativ forskning behöver enligt Kvale (1997) inte bero på svaghet hos kvalitativa 

metoder, utan kan tvärtom bygga på dess förmåga att spegla den undersökta sociala verklighe-

ten som är komplex och skiftande. Kvale menar att validering vid kvalitativa intervjuer sker 

genom studiens samtliga stadier. Tematiseringsstadiet: Teori och logiska härledningar från 

teorin till forskningsfrågorna är viktiga aspekter för validiteten. Intervjuguidens teman och 

frågor har utformats utifrån teori och tidigare forskning, vilket kan betraktas som en form av 

validering. Planeringsstadiet: Att välja rätt metod för studiens syfte inverkar på resultatens 
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validitet. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har valts för att fånga upp olika personers 

uppfattningar om polisens mångfaldsarbete. Intervjustadiet: Under intervjuerna handlar vali-

dering om att ifrågasätta meningen i det som intervjupersonen säger och att hela tiden kontrol-

lera den information som erhålls (ibid.). Detta har främst skett genom att ställa följdfrågor. 

Utskriftsstadiet: Översättning från talspråk till skriftspråk kan påverka resultatens validitet, 

varför intervjuerna har transkriberats ordagrant för att behålla intervjuernas ursprungliga 

form. Analysstadiet: Det är viktigt att frågor och intervjutext är sammanhängande och att 

tolkningarna kan bedömas som logiska slutsatser. Citat från intervjuerna används för att visa 

hur uttalanden har tolkats. Det är svårt att säga huruvida jag gör en sann tolkning eller inte, 

men enligt Kvale handlar det inte om att producera sann kunskap, utan om att vara medveten 

om att olika uppfattningar och upplevelser från olika personer är möjliga. Valideringsstadiet: 

Innebär att använda lämpliga valideringsförfaranden, som validitet, reliabilitet och generali-

serbarhet. Rapporteringsstadiet: En valid och korrekt redogörelse för undersöknings huvudre-

sultat är här centralt (ibid.).  

5.5 Reliabilitet 

Extern reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, vilket är svårt 

inom kvalitativ forskning, eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala 

betingelser som gäller vid den inledande studien (Bryman, 2002). Även om samma intervju-

guide används vid ett senare tillfälle, kan frågornas ordningsföljd eller följdfrågor skifta i oli-

ka intervjusammanhang. Intervjupersoner kan svara olika, men samma intervjupersoner kan 

även svara annorlunda vid ett senare tillfälle. Intern reliabilitet innebär att medlemmar i ett 

forskarlag kommer överens om tolkningar, vilket inte är aktuellt för denna studie, då jag en-

sam utför tolkningar av resultat, vilket kan betraktas som en svaghet för studiens reliabilitet. 

Ledande frågor kan oavsiktligt påverka svaren, men anses ändå vara nödvändiga i många 

sammanhang, beroende av undersökningens ämne och syfte (Kvale, 1997). Det väsentliga 

inom kvalitativ forskning är främst om frågorna kan bidra till att skapa ny och intressant kun-

skap (ibid.). Utskrift av en intervju innebär översättning från tal- till skriftspråk, vilket medför 

att utskriftens reliabilitet kan ifrågasättas. Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens 

reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet, kan en allt för stark tonvikt på reliabilite-

ten motverka kreativitet och föränderlighet (ibid.).  För att försöka skapa en viss replikerbar-

het samt för att öka resultatens trovärdighet, kan tillvägagångssätt beskrivas så utförligt som 

möjligt för att skapa transparens, vilket här har eftersträvats i den mån som utrymmet tillåter.  
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5.6 Generaliserbarhet 

Då kvalitativ forskning sällan bygger på slumpmässiga urval, utan oftast bygger på kriterier 

som typiskhet eller tillgänglighet, är det inte möjligt att generalisera till populationen på 

samma sätt som vid kvantitativ forskning. I kvalitativa studier används ibland begreppet natu-

ralistisk generalisering vilket bygger på personlig erfarenhet som framgår ur en tyst kunskap 

om hur saker förhåller sig, vilket leder till förväntningar mer än formella förutsägelser. Analy-

tisk generalisering är en väl överlagd bedömning om i vilken utsträckning resultat från en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 

1997). Det är inte möjligt att generalisera studiens resultat till hela polismyndigheten i Stock-

holms län. Däremot kan den kunskap som här framställs leda till vissa föreställningar eller 

förväntningar om hur polisen arbetar med mångfaldsfrågor.  

5.7 Etiska överväganden 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har de fyra allmänna kraven för individ-

skyddskravet beaktats, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna har informerats om studiens 

syfte, samtyckt till intervju samt inspelning av denna. Intervjupersoner har upplysts om rättig-

heten att vara anonym, vilket inte ansetts vara ett problem i egenskap av myndighetsperson. 

Beslutet blev ändå att inte använda namn, utan att istället uppge yrkesbeteckning samt distrikt, 

vilket medför att flera av intervjupersonerna ändå blir identifierbara. Vidare har intervjuper-

sonerna informerats om att uppgifterna endast ska användas för detta uppsatsarbete.  

6. Resultat och analys 

Nedan redovisas resultat och analys utifrån intervjuguidens teman, för de intervjuer som ge-

nomförts med personer som arbetar inom polismyndigheten inom Stockholms län. Citat an-

vänds för att belysa intervjupersonernas svar på olika frågor.  



 

 20 

6.1 Definition av mångfald 

Intervjupersonerna nämner oftast flera definitioner av begreppet mångfald, till exempel kön, 

etnicitet, kultur, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, men även faktorer som 

olika bakgrund, erfarenheter och egenskaper. Mångfaldshandläggare inkluderar även hand-

lingsplanernas definitioner om allas lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringsla-

gen, samt något som bidrar till arbetets kvalitet. Flera av intervjupersonerna anser att det är 

mest fokus på etnicitet, att det talas mest om att rekrytera fler personer med utländsk bak-

grund till polisen, trots att mångfald ska vara ett inkluderande förhållningssätt. Detta medför 

att andra grupper lätt hamnar vid sidan av eller glöms bort.       

 

Det man oftast pratar om angående mångfald, det är den etniska mångfalden, fak-

tiskt/…/framförallt när man läser rekryteringsannonser, ser man kön, kvinnor söks, och personer 

med annat etniskt ursprung än det svenska. Det är sällan man till exempel pratar om sexuell lägg-

ning, det är väldigt sällan i en rekryteringsannons. Det går bra ut, det har ett signalvärde.      

Manlig Polisinspektör  

 

Mångfald för mig då tänker jag mig mest att det är olika personer, med olika kulturer, bakgrund, 

personligheter, vad man har med sig. Att alla inte är likadana, utan att man är många med olika 

med sig i bagaget. Att man blandar, kvinnor, män, allt, det sociala. Det är mångfald för mig. Men 

inom organisationen känns det mer som om mångfald, då är det mer att man vill ha in folk med in-

vandrarbakgrund.  Kvinnlig Ordningspolis  

 

Jag brinner ju för det här med personer med just funktionsnedsättning, det är ganska lätt att man 

glömmer den gruppen.  Manlig HR -konsult  

 

Vi jobbar med att mångfald ska innebära olika egenskaper. Det är viktigt att kunna arbeta även 

med personer som är annorlunda än en själv. Även om det kan vara svårt ibland att arbeta med 

människor som tänker annorlunda, kan det vara just detta som leder till utveckling.               

Kvinnlig Mångfaldshandläggare/Polisinspektör  

 

Att fokus ofta riktas mot etnicitet är en uppfattning som framkom i studien om mångfald inom 

polisen i Göteborg (Smajic, 2007). Däremot har intervjupersonerna i denna studie en bredare 

uppfattning om hur begreppet mångfald bör definieras. Officiellt sett så talas det främst om 

etnisk mångfald inom polisen, vilket förmodligen påverkas utifrån regeringsdirektiv om att 

öka just den etniska och kulturella mångfalden inom polisen, samt utifrån media. Liksom i 

Kanada syftar de svenska polisreformerna till att förbättra anseende och förtroende hos all-

mänheten, i synnerhet hos etniska minoriteter (Ben-Porat, 2008; Smajic, 2007). Intervjuper-

sonerna är enbart positiva till mångfald och menar att de flesta inom polisen ser fördelarna 

med ökad mångfald. En bredare sammansättning av olika personer och egenskaper höjer 

kompetens och kvalitet samt bidrar till en öppnare stämning inom poliskulturen.       
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6.2 Mångfaldsstrategier 

Att det finns en handlingsplan för mångfald känner samtliga intervjupersoner till, även om det 

varierar i vilken utsträckning de har läst den eller känner till vilka specifika åtgärder och mål-

formuleringar som polisen ska arbeta efter. Det tycks även variera i vilken utsträckning olika 

polismästardistrikt arbetar direkt efter mångfaldsplaner, eller hur mycket prioritet som läggs 

på mångfaldsfrågor. Södertörn är det enda polismästardistriktet som har en egen mångfalds-

handläggare och en egen framtagen mångfaldsplan, utöver Stockholms centrala mångfalds-

samordnare.       

 

Det ska gå genom hierarkin, genom våra chefer i linjen, både när man jobbar med sin personal, att 

man har med sig de här perspektiven, men också i den verksamhet som vi bedriver utåt egentli-

gen/…/Men det är ju olika utbildningsetapper som är strategin. Och också då att jobba med en 

plan, så att det blir systematiskt, att vi ser vad vi ska göra, och vi gör det, och följer upp.         

Kvinnlig Mångfaldshandläggare 

 

Jag tror att det är så med de flesta, det här med handlingsplaner, att det kanske ligger på var och 

en. Det kanske tas upp på stora möten/…/vi har ju chef, på chef, på chef som delegerar ut det här. 

Och när ska jag göra det/.../Det kommer mer in på utbildningsdagar.  Kvinnlig Ordningspolis 

 

Jag vet att den finns. Som vi resonerar numera, det är att det är ett linjeansvar, man ska tänka på 

det här i sin chefsroll i vardagen, och vid rekrytering/…/Det ska inte vara ett projekt, utan det ska 

vara en naturlig del i arbetet. Kvinnlig Chef Närpolisen  

 

Det är så naturligt så det ifrågasätts inte. Det är en självklarhet. Uppriktigt sagt, planerna de ska 

finnas, och det är ett spel för galleriet lite grand. Manlig Administrativ Chef 

 

Det är ju inte klart bara för att vi har gjort de här dokumenten, utan att få ut det till de här gigan-

tiskt stora organisationerna. Med så mycket folk, och så mycket viljor/…/om man jämför oss i 

Stockholm med andra polismyndigheter, så tycker jag faktiskt att vi har kommit ganska långt. Sedan 

har vi mycket kvar att göra, men det märks att på många ställen kan det här vara en icke-fråga, det 

diskuteras inte, tas inte upp av högsta cheferna och så där/…/Men här känns det väl som om det är 

en känd fråga, man vet att man ska jobba med det här/…/Vi har ju många chefsnivåer, det är lätt att 

det liksom stannar någonstans på vägen. Det kan ju vara någon chef som inte prioriterar det, och 

då stannar det/…/Det är inte så tydligt alla gånger var det fastnar någonstans.                         

Kvinnlig Mångfaldshandläggare 
 

Mångfaldsstrategierna (mångfaldsplanerna) ska involvera samtliga nivåer och medarbetare 

inom polisens organisation, vilket enligt Bakka m.fl. (2006) är en process som tar lång tid och 

kan vara konfliktbetonat. Enligt intervjupersonerna tycks det förekomma vissa problem med 

bristande motivation eller kännedom om handlingsplanernas strategiska förutsättningar och 

mål. Hatch (2002) menar att implementerarnas engagemang för de strategiska målen kan på-

verkas om de inte har deltagit i målformuleringarna, vilket kan medföra att de blir mindre 

motiverade att uppnå målen, jämfört med dem som utformar planerna. När det uppstår en se-
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paration mellan personer i högsta ledningen och organisationen, kan bristande kommunikation 

eller engagemang leda till att strategier missförstås, tas emot på ett ofördelaktigt sätt eller 

motarbetas, vilket kan leda till att implementering av strategierna misslyckas. Inom Länsar-

betsnämnden i Västra Götaland fanns åsikter om att ledningen vill mycket, men att det inte 

händer så mycket ute i verksamheten (Integrationsverket, 2001). Utifrån intervjuerna i denna 

studie tycks det finnas en medvetenhet om att polisen ska arbeta med mångfaldsfrågor, även 

om alla specifika mål och åtgärder i mångfaldsplanerna inte är kända. Det som alla känner till 

är att polisen ska arbeta för att få in fler personer med utländsk bakgrund till polisen. Några av 

intervjupersonerna menar att mångfaldsplaner riskerar att bli ännu ett dokument eller en hyll-

värmare, som finns mest för formens skull, att det viktiga är att gå från ord till handling. Trots 

ökad medvetenhet om mångfaldsfrågor, tycks själva processen med mångfaldsarbetet väl-

komnas olika mycket. Alla inom polisen ser fördelarna med att få in fler personer med ut-

ländsk bakgrund, men ändå finns det vissa fördomar, ett visst motstånd till för stora, eller för 

många förändringsprocesser. Enligt en polis i Göteborg går utvecklingen med mångfaldsarbe-

tet för fort och att det därför behövs en attitydförändring först (Smajic, 2007). Även här menar 

några av intervjupersonerna att det finns en del attityder inom poliskulturen, som ibland 

kommer till uttryck i form av fördomar, speciellt vid förändringar eller i samband med nya 

projekt. Inom Länsarbetsnämnden uttrycktes stora förväntningar på mångfaldsarbetet, men 

även svårigheter med att nå ut i organisationen samt att arbetet tar lång tid (Integrationsverket, 

2001), vilket är fallet även här. Grundantaganden bygger på att polisen ska bemöta och be-

handla andra människor med respekt. Det finns även värderingar om mångfaldens fördelar, 

men att de så kallade artefakterna från poliskulturen ibland kan synas och höras (Schein, 

2004; Hatch, 2002).  

 

Just det här med homosexuell läggning, så startade vi upp den diskussionen när gayföreningen star-

tades för tio år sedan/…/Det blev minst sagt ett riktigt rabalder inom den här myndigheten kan jag 

säga/…/Det var inte mycket som var positivt/…/Det var ju i och för sig väldigt bra, för de här mör-

kerkrafterna visade ju sina fula trynen, vissa av dem/…/Sedan beviljade Carin Götblad gay före-

ningen att gå i Prideparaden i uniform. Och då var ju nästa storm på gång. Det var inte mycket po-

sitivt där heller/…/Det kom upp på dagordningen, från att ha varit en icke-fråga, så blev det en frå-

ga helt plötsligt/…/Och man har ju också medvetet från Rikspolisstyrelsen gått ut med just den här 

HBT-gruppen i annonser också, och det var ju inte positivt heller, faktiskt. Det var i Metro, då stod 

det, med annan sexuell läggning/…/men efter det här ringde ju kollegor, och framförallt kollegor 

från hela Sverige och hade åsikter/…/Carin medger att vi har problem med det inom myndigheten, 

och vi jobbar med det istället för att mörka. Manlig Polisinspektör  

 

Polisinspektören menar att det att pratas mer öppet om homosexualitet idag och fler är öppna 

med sexuell läggning vid rekryteringen. Det anses vara en generationsfråga då yngre personer 
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inte har samma fördomar. Hur homosexuella poliser upplever sin situation framgår inte ut-

ifrån denna studie, men de reaktioner som beskrivs i citatet ovan, påminner om studien från 

England (Loftus, 2008). Det kan vara artefakter från poliskulturen som uttrycks, då en homo-

sexuell polis eventuellt inte harmonierar med bilden av polisen som ett manligt kodat yrke, 

med den heterosexuelle mannen som norm. Det tycks dock som om polisen i Sverige åtmin-

stone har kommit längre med denna fråga, jämfört med polisen i England, då artikeln publice-

rades så sent som 2008 (ibid.).   

6.3 Mångfald i praktiken  

För att få en uppfattning om hur mångfaldsplaner påverkar polisens dagliga arbete ställdes 

frågan hur polisen arbetar med mångfald i praktiken.  

 

Vi jobbar ju mycket ute med sådant, vi möter ju mycket folk. Det handlar om förståelse och accep-

tans. Vi som jobbar i ett område med många invandrare, vi kanske måste ha ett annorlunda arbets-

sätt än många andra, det är inget vi kan läsa oss till/…/Jag tror att det kommer, men vi sätter inga 

ord på det/…/ Nu ska jag inte generalisera, men det kanske har hänt något som har med kulturen att 

göra, sexuellt eller något/…/Det här med kön och homosexuella, vi ska ställa rätt sorts frå-

gor/…/Man har nog fått tänka till lite, när man möter nya kulturer, som man inte är van vid.   

Kvinnlig Ordningspolis 

 

Man håller det i bakhuvudet, men jag tycker faktiskt att vi inte jobbar tillräckligt bra med det, utan 

det finns mycket, mycket mer att göra. En del som är väldigt bra, det är det här SPIRA projektet 

som vi har, praktikplats för ungdomar med utländsk bakgrund, att försöka få dem att vilja bli poli-

ser framöver/…/Vi måste vara ännu duktigare på att rekrytera, även om vi gör saker där, och mer 

nu, så finns det mycket mer att göra. Kvinnlig Polismästare 

 

På poliskontoret i Hässelby - Vällingby har vi något som heter polisens ungdomsvolontärer, men 

det har ju inte riktigt fungerat som det skulle/…/då hade man kunnat få fler ungdomar med annan 

etnisk bakgrund, så att de förstår vad polisen jobbar med, och ökat intresset. Kvinnlig Närpolis 

 

Vi har svårt att rekrytera de ungdomarna som var fokus för det här. Vi hade en ganska bred mång-

fald, men vi har tappat många av dem med annan etnisk bakgrund än svensk/…/Men när det funge-

rade bra, för kanske ett och ett halvt år sedan, då var det ju flera som kanske inte hade en jättebra 

syn på polisen, men det ändrades faktiskt ibland. Till och med att de nämnde att de skulle kunna 

tänka sig att söka till polisen. Det är ju en vinst. Manlig Närpolis 

     

Det är framförallt rekryteringar, och så kontakten med ideella organisationer och samver-

kan/…/Närpolisområdena samarbetar ju med de aktörerna, för att få ett tryggare samhälle, ett 

tryggare Rinkeby och ett tryggare Kista. Det skulle inte gå utan samverkan/…/En annan sak med 

mångfald, det är ju vårt relationsvåldscentrum, där har man i rekryteringen fokuserat på att få en 

mångspråkig grupp. Jag tror att de talar ett tiotal språk, i en arbetsgrupp på fem eller så/…/Språk 

och förståelse för andras kulturer. Kvinnlig Chef Närpolisen 
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I Södertörn jobbar vi mycket med mångfaldsfrågor/…/utbildning, information externt och internt, 

rekrytering, samverkan, internt och externt/…/Vi arbetar aktivt med uppsökande verksamhet, som 

att besöka skolor och skapa kontakt med ungdomar/…/Jag och min kollega patrullerar två dagar i 

veckan, och då besöker vi alltid skolorna/…/Polisen besöker även moskéer, poliser har till och med 

deltagit i bönestunder/…/ Vi har mycket diskussioner kring betydelsen av att kunna vara olika. Ofta 

väljer vi att arbeta med någon som är lik oss själva, trots att studier visar att det är olikheterna som 

kan vara framgångsrikt för arbetets utveckling/…/Det behövs personer som kan sticka ut lite.  

Kvinnlig Mångfaldshandläggare/Polisinspektör 

 

Polisen kommer i kontakt med mångfalden i sitt dagliga arbete genom att de till exempel mö-

ter många människor med olika bakgrund, kultur och egenskaper. Mångfald anses vara en 

naturlig del av arbetet. Det sätts inga ord på det, och kopplas inte direkt till mångfaldsplaner. 

Direktiv i form handlingsplaner syftar till att förändra, eller åtminstone utveckla organisatio-

nens värderingar och sätt att arbeta, för att anpassas efter samhällets krav (Bakka m.fl. 2006). 

Det kan eventuellt uppfattas som att polisens värderingar ifrågasätts, om polisen uppmanas att 

arbeta med något som de anser att de redan arbetar med. Mångfaldshandläggare menar att det 

gäller att få ut strategierna i hela organisationen, vilket ofta är problematiskt, men betonar 

liksom poliserna även nödvändigheten att omsätta planerna i praktiska handlingar. Även om 

alla inom polisen ser fördelarna med ökad mångfald, menar flera av intervjupersonerna att 

processen med mångfaldsarbetet går långsamt. Flera av intervjupersonerna menar att det är 

bra med eldsjälar (mångfaldshandläggare) som driver mångfaldsfrågor, vilket bidrar till att 

öka medvetenheten om att arbeta mer aktivt med mångfaldsfrågor. Det motstånd som finns i 

vissa sammanhang, menar några av intervjupersonerna kan bero på rädsla eller fördomar mot 

det som skiljer sig från det vanliga sättet att tänka eller arbeta (Bang, 1999). Det kan vara ett 

uttryck för ”vi-känslan”, eller kårandan, som uttrycks gentemot det främmande eller avvikan-

de, vilket inte behöver innebära motvilja mot en viss grupp av individer.  

 

Man har ju ändå satsat på att bredda rekryteringen/…/men det är många som säger att man inte 

lyckats med det, att det är väldigt etniskt svenskt, det är väldigt många män och så där. Och samti-

digt så finns det andra som säger att det händer någonting med de här människorna när de kommer 

in i vår organisation, som gör att man blir väldigt lika. Det finns någonting i vår organisationskul-

tur, något som gör att vi inte uppmuntrar olikheter och oliktänkande, utan snarare att man ska an-

passa sig, till en norm som finns här. Det har väl med uniformsyrket att göra, men det är också den 

här poliskulturen. Kvinnlig Mångfaldshandläggare 

 

Vi har nästan bara positiva erfarenheter. Men det har ju inte varit en dans på rosor, vilket beror på 

språkförbistring eller att man missar i kommunikationen med varandra, inte når fram. Hinder som 

jag upplevde i just SPIRA -projektet var kanske ändå att det finns personer som är fördomsfulla och 

ganska trånga i sitt tänk, och dömande istället för att ha en öppen inställning till andra människor. 

Rädsla, lite kulturvärdet.  Manlig HR-konsult 
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Fast jag tror att vi är väldigt många kvinnor här. Men det är ju manligt, det kan vi inte komma 

ifrån. Det är bara att titta på uniformen som är gjorda för män/…/Nej, jag tror att det håller på att 

förändras. Kåren har blivit yngre, Jag tror att det har hänt jättemycket. Förr var det ju så, gamla 

gamet. Men jag tror att de ändå omvänder sig till den värld som är idag/…/Men det har nog tagit 

väldigt lång tid. Kvinnlig Ordningspolis 

 

Enligt Bang (1999) ändrar personer i en organisation inte sin verklighetsuppfattning bara för 

att andra säger åt dem att göra det. Nya värderingar måste först och främst komma till uttryck 

genom konkreta handlingar, genom att ledningen visar att de menar allvar med vissa föränd-

ringsprocesser, och själva lever upp till dem. När nya medlemmar inlemmas i en kultur, me-

nar Schein att de antingen väljs för att deras värderingar stämmer överens med kulturens, eller 

att de socialiseras till att acceptera kulturella värderingar (Hatch, 2002). Här förekommer lite 

olika uppfattningar angående poliskulturen. Några menar att denna har förändrats under de 

senaste tio till femton åren, medan andra ger uttryck för en poliskultur som fortfarande är 

märkbar. En manlig polisinspektör menar att även om det finns negativa röster, så hörs de 

åtminstone inte på samma sätt eller i samma utsträckning längre, vilket kan jämföras med 

poliskulturen i England, där rasistiskt och diskriminerande språk har avtagit, även om kvinnor 

och homosexuella poliser där beskriver känslor av isolering (Loftus, 2008).   

6.4 Ansvar för mångfaldsarbetet  

När det gäller ansvar för mångfaldsstrategier och implementering av dessa blir det väldigt 

tydligt att strategiprocessens utformning och implementering delas upp genom en hierarkisk 

uppdelning. Processen med att arbeta utifrån mångfaldsplaner inom polisen ska omfatta alla 

nivåer, vilket kan visas utifrån Bakkas modell för det strategiska arbetet på olika ledningsni-

våer (se figur 1). Högsta ledningen (länspolismästaren) och planeringsavdelningen (mång-

faldshandläggare) arbetar på den strategiska nivån, medan ledare på mellannivå (polismästare) 

och administrativa chefer (personal och rekrytering) översätter ledningens strategier till sam-

ordnade mål och aktiviteter som ska genomföras på den operativa nivån, det vill säga under 

ledning av direkta chefer (olika polischefer och gruppchefer). Hatch (2002) menar att den 

rationella modellens uppdelning ofta skapar kommunikationsproblem, då implementerarna 

inte alltid förstår vad utformarna menar, eller att utformarna har dålig uppfattning om vad 

implementerarna kan göra. Ett problem som både mångfaldshandläggare och poliser tar upp i 

samband med implementeringen av mångfaldsplanerna, liksom poliserna i Göteborg (Smajic, 

2007), är att informationen stannar kvar där uppe, hos ledningen, vilket kan bidra till att 
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mångfaldsfrågor inte prioriteras på alla nivåer inom organisationen. Strategier och mål utifrån 

handlingsplanerna blir då inte kända för alla medarbetare (Bakka m.fl. 2006).  

Just vad det gäller planen, så är det i första hand vår länspolismästare Carin Götblad som är an-

svarig för den, men sedan är det ålagt på distrikten, till polismästarna som högsta cheferna/…/och 

sedan delegerar de ju nedåt, till sina chefer, och det ska ju gå igenom alla nivåer, men just för det 

strategiska arbetet, så är det Polismästare/…/Det är ju egentligen de cheferna, som vi kallar för di-

rekta chefer, som leder personal, som ser till att det fungerar i praktiken/…/man vill nog gärna läg-

ga ansvaret på någon annan också/…/Jag tycker att de är ganska duktiga faktiskt, men ibland kan 

det nog stanna någonstans däremellan, mellan polismästarna, polischeferna och de direkta chefer-

na. De direkta är kanske lite yngre, och det finns lite mer nytänk.  Kvinnlig Mångfaldshandläggare 

 

Det är chefens ansvar, och så beror det ju på nivå, om det är ett distrikt, så är det polismästarens 

ansvar ytterst, och till slut blir det varje medlems ansvar, att jobba med strategier. Det här är något 

som vi via kanalerna i arbetsledningen ska jobba med/…/Men det kan vara bra att man ändå har 

någon eldsjäl som tar på sig att driva de här frågorna. Risken är att det blir någon form av sido-

vagn, att man inte får ut budskapet riktigt från stationen. Manlig HR-konsult 

 

Det är nog kvar där uppe i sådana fall, och det är så styrt allt/…/Vi har ett befäl som är vår chef, 

och så har vi en gruppchef för hela vårt team. Det är om det skulle vara den gruppchefen det ligger 

på, men jag tror att det ligger ännu högre upp. Kvinnlig Ordningspolis  

 

Det är linjecheferna som har ansvar att skapa så mycket mångfald som möjligt på sin egen arbets-

plats. Vi har inga specifika mångfaldsplaner utöver de styrdokument som finns. Utan det här sättet 

att tänka, jämställdhet och mångfald, det ingår i ledarskapet.  Kvinnlig Chef Närpolisen 

 

Enligt Smajics studie (2007) efterfrågas en djupare utbildning om mångfaldsfrågor inom poli-

sen. Frågan ställdes här om polisen får någon utbildning i mångfaldsfrågor. Här förekommer 

lite olika uppfattningar huruvida, samt i vilken utsträckning det förekommer information eller 

utbildning i mångfaldsfrågor. Det tycks även vara lokala skillnader angående informations- 

och utbildningsmöjligheter. Den enda gemensamma utbildning som nämns, är en webb-

baserad utbildning om så kallade hatbrottsfrågor. Information om mångfaldsfrågor förekom-

mer vid arbetsplatsträffar, större samlingar eller genom mångfaldshandläggare.  

 

Vi har alltid pågående insatser till alla våra chefer, vad man är skyldig att göra, men då blir det 

mycket utifrån diskrimineringslagstiftningen/…/hur myndigheten ser på begreppet mångfald, och 

hur man ska jobba med det i en arbetsgrupp. Men sedan har vi särskilda satsningar, och då har vi 

en stor satsning som vi har sökt EU-pengar för/…/om vi får dem ska vi utbilda all vår personal i ytt-

re tjänst också. Då är det fokus på etnicitet och religion. Kvinnlig Mångfaldshandläggare  

 

Det var något dataprogram, vi fick svara ja eller nej, det tutar om det är fel svar, det var bedrövligt. 

Det var obligatoriskt. Alla fick sitta var för sig, med ett headset/…/Det var nog om hatbrott. Det är 

det enda vi haft. Och det var det larvigaste jag varit med om/…/Det var på barnnivån, och så fick 

man ett diplom sedan. Det blev ju faktiskt ett skämt/…/Vi hör att man ska ta in mångfald, det är i 

stort sett vad vi vet. Kvinnlig Ordningspolis 

 

Det har jag aldrig varit med om. Däremot så vet jag att Elisabet i Södertörn arrangerade någon typ 

av utbildning, som vi skickade några poliser på/…/i Södertörn var det alla, de hade några platser 
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över och då skickade jag en handfull poliser. Det var en dagsutbildning, och de tyckte att det var 

jättebra/…/Man lägger in temadagar när man har lite större samlingar. Kvinnlig Chef Närpolisen  

 

Även om polisen ska arbeta aktivt med mångfaldsfrågor, tycks information och framför allt 

utbildning om kulturell mångfald vara något som saknas, och även önskas. Samtliga intervju-

personer betonar just betydelsen av förståelse för andra kulturer, vilket information och ut-

bildning om religion och kultur skulle kunna bidra med. I Kanada använder polisen civila 

instruktörer som undervisar om etniska relationer och mångfaldsfrågor, samt utbildningspro-

gram för kulturell mottaglighet (Ben-Porat, 2008). Länsarbetsnämnden i Västra Götaland har 

en projektgrupp för kulturell mångfald samt kvalitetssäkringsprogram, med seminarier och 

diskussioner (Integrationsverket, 2001). Detta är givetvis en tids- och kostnadsfråga. Inom 

Södertörns polismästardistrikt har all personal genomgått en grundläggande mångfaldsutbild-

ning som handlar om mångfaldsbegreppets innebörd. Som en fortsättning på utbildningen, 

finns en kurs som heter ”Ge och Ta varje dag”, där poliser och ungdomar träffas en hel dag 

tillsammans med föreläsare, för att skapa ett forum för aktiv och konstruktiv dialog mellan 

poliser och ungdomar. Utbildningen har genomförts vid tio tillfällen mellan 2006 och 2009 

för poliser som arbetar i yttre tjänst i samtliga närpolisområden i Södertörn. Ungdomarna är 

gymnasieelever från Södertörns fyra kommuner. Under 2010-2011 ska alla nya medarbetare 

få grundläggande information om mångfald, och yttre personal ska genomgå ”Ge och Ta ” 

utbildningen, vilket tycks vara ett uppskattat inslag hos både poliser och ungdomar. Detta 

skapar möjlighet att bygga upp en ömsesidig förståelse mellan poliser och ungdomar med 

utländsk bakgrund, vilka inte alltid har en positiv syn på polisen.     

6.5 Mångfaldsplaners effekter för polisens organi-

sation/verksamhet  

Fördelar med ökad mångfald inom polisen anses vara ökade språkkunskaper, ökad förståelse 

för andra kulturer, minskade fördomar, ökat förtroende hos allmänheten samt ökad kvalitet för 

polisverksamheten. En bred variation av bakgrund, erfarenheter och egenskaper anses även 

påverka poliskulturen positivt. Det kan dock finnas vissa fördomar ibland, eller ett visst av-

stånd mellan dem som kommer nya och dem som varit länge inom organisationen, vilket kan 

kopplas till organisationskulturen, ”Vi-och-Dem” tänkandet (Bang, 1999). Det kan även hand-

la om värderingar, vilka blir mer medvetna när någon försöker förändra kulturen i något avse-

ende (Hatch, 2002).  
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Dels så står vi inför stora pensionsavgångar framöver, och polisyrket har varit populärt, men vi 

måste attrahera unga människor. Man måste ställa om sin organisation/…/att kunna jobba i så kal-

lade invandrartäta områden, och få förtroende i alla grupper/…/Och vad gäller etnicitet så är det 

väl språk och kulturell kunskap/…/Det kan gärna bli lite vi – och – dem, mellan dem som har jobbat 

länge inom organisationen och de som kommer in som nya. De som kommer in är kanske lite äldre 

än vad de var förut, de har ofta med sig en annan utbildning också/…/I stället för att se det som en 

resurs och kraft, så ser man det som ett problem. Kvinnlig Mångfaldshandläggare  

 

Språkkunskaper, ökad förståelse för andra kulturer samt minskade fördomar var även fördelar 

som uppgavs i tidigare studier (Integrationsverket, 2001; Smajic, 2007) samt nödvändigheten 

att spegla samhället för att öka förtroendet hos allmänheten. Polisens organisation och verk-

samhet påverkas av regleringar och styrdokument i form av konkreta handlingsplaner för 

mångfald, vilket anses leda till ökad medvetenhet om att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor, 

vilket främst innebär att rekrytera fler personer med utländsk bakgrund till polisen. Flera in-

tervjupersoner säger att det är alldeles för få personer med utomnordisk bakgrund som söker 

till Polishögskolan, eller som arbetar inom polisen, vilket beror på att många personer från 

andra länder ofta har dåliga erfarenheter av polisen från sitt hemland, eller att poliser med 

utländsk bakgrund betraktas som förrädare av sina landsmän. Ett projekt som uppskattas inom 

polisen är SPIRA- projektet, där arbetslösa ungdomar med utländsk bakgrund får en praktik-

plats inom polisen, vilket i flera fall leder till fortsatt anställning eller att många söker vidare 

till Polishögskolan. Rekryteringen är avgörande för att öka mångfalden inom polisen, men 

även det mest problematiska, vilket framkommit i tidigare studier om polisen (Ben-Porat, 

2008; Smajic, 2007). Marknadsföring av polisyrket till önskade målgrupper är viktigt. Att 

behärska svenska språket anses vara en förutsättning för att över huvud taget kunna arbeta 

som polis, av rättssäkerhetsskäl. Poliser skriver mycket vid till exempel anmälningar och för-

hör. Kommunikationen är viktig, och ibland kan det vara svårt även om man behärskar svens-

ka språket menar flera av intervjupersonerna.   

 

Man kan ju träffa trevliga ungdomar av annan etnisk bakgrund/…/Det är ju ganska viktigt ändå, 

när man ska skriva anmälningar och vid förhör, så att det blir rätt nyanser i språket. Det kan bli 

rätt så stor skillnad, det kan bli jättefel. Då kan man i och för sig ge dem stödundervisning, om det 

här är ett ämne som vi skulle vilja satsa på.  Manlig Polisinspektör  

 

Man måste ju hela tiden vara mer offensiv, för att få ett större urval. Istället för att bara ha fem 

ungdomar som är från olika delar av Afrika, så är det ju naturligtvis mycket bättre att få femtio 

stycken från Afrika som söker. För då har vi ju mycket större chans att bland de här femtio, kanske 

hitta tio stycken lämpliga. Det är ju inte bara det att man ska ha annan etnisk bakgrund, man måste 

ju vara lämplig. Manlig Administrativ Chef 

 

Man har alltid det med sig när man rekryterar. Men jag tycker fortfarande att det finns en hel del 

kvar att göra för vår del. För fortfarande så är det ju så att det är flest män med svensk bakgrund 

som söker till Polishögskolan. Och som nummer två, så är det kvinnor med svensk bakgrund. Så det 
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finns mycket, mycket mer för polisen att göra, tycker jag/…/Informera mer, informera på fler språk, 

att finnas i föreningar och liknande, där det är människor som inte har svensk bakgrund. Vi går ut 

på svenska, med våra svenska affischer, med nordiska människor på anslagen, och så skriver vi på 

svenska att vi söker bred bakgrund och liknande. Det är i för liten utsträckning/…/Det är dem i 

unga åldrar vi måste prata med, så att när de blir vuxna, vill bli poliser. Kvinnlig Polismästare  

 

Då obligatoriska mångfaldsplaner framställs utifrån regeringsdirektiv och styrdokument, 

är frågan om dessa då kan uppfattas som ett krav, eller som ännu en handlingsplan, eller 

ännu ett dokument, som ska läsas, och eventuellt kan uppfattas som något negativt.    

 

Det finns en risk, om man inte tar in det här som en naturlig del, att det blir som ett tvång, det blir 

något negativt/…/Det blir för mycket måsten, och vad är kärnverksamheten? Att jobba med pap-

persdokument, eller att synas ute på gator och torg? Jag tror att man måste gå till praktisk hand-

ling, och visa via rekrytering eller via åtgärder att vi menar allvar/…/det kostar tid och resurser, 

och då gnälls det över det/…/inte direkt motstånd, men det kan gå trögt, om det kommer för mycket 

ändringar. Manlig HR-konsult 

 

Poliser är ju alltid intressanta, och är det val så används polisen för att locka väljare och 

så/…/Men jag tror, lite djupare, så behöver man kanske lite andra sätt för att motivera folk att job-

ba med mångfaldsfrågor, än att det bara är regeringen och lagarna som säger att vi ska göra 

det/…/Man måste känna någon form av vinst i det/…/Här försöker vi jobba konkret med vad det är 

vi ska göra. Det tror jag många chefer upplever som ett stöd/…/Vi försöker fylla planerna med kon-

kret innehåll. Kvinnlig Mångfaldshandläggare 

 

Jag tror nog att det kan kännas lite, men det här gör vi ju dagligen. Om det görs på rätt sätt, men 

ofta är felet att det görs på fel sätt, när det lämnas ut. Det här ska ni läsa, eller ett dataprogram, 

man måste ta in det till sin verksamhet, där man jobbar i sitt dagliga liv/…/Jag tror att det oftast 

blir för stort, det rör inte mig, man orkar inte ta det. Det står jättefina ord i en pappersbunt, som 

alla redan vet. Det kanske behöver vara fokus på det, men det måste komma på rätt sätt.          

Kvinnlig Ordningspolis  

 

Det är lite olika. Men för dem som redan jobbar med mångfald, blir det mer naturligt, medan de 

som inte gör det, kan tycka att det blir besvärligt. Men det är nog bra att det kommer direktiv upp-

ifrån, för att vi då måste engagera oss i frågorna.  Kvinnlig Mångfaldshandläggare/Polisinspektör  

 

Ja, jag tror att vi behöver styrdokument, det är jätteviktigt, men det måste ändå alltid finnas plats 

och möjlighet till lokala inriktningar. Det ser väldigt olika ut i olika distrikt. Däremot att vi ska sty-

ras, och att vi ska följas upp, så måste det vara/…/Det är viktigt att vi gör rätt saker. Vi är inte till 

för vår egen skull, utan vi är till för medborgarna, och då måste någon tala om vad vi behöver prio-

ritera, men däremot så måste vi ha möjlighet att kunna påverka. Kvinnlig Polismästare 

 

Studiens resultat tyder på att det finns en medvetenhet inom polisen i Stockholms län att 

polisen ska arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Mångfaldshandläggare menar dock att 

det är svårt att få ut dessa handlingsplaner i hela organisationen, att få alla inom polis-

myndigheten att prioritera mångfaldsfrågor i samma utsträckning. De största svårighe-

terna, eller hindren, för att öka mångfalden inom polisen, beskrivs lite olika.      
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Ja, det handlar ju om våra värderingar och våra attityder i slutändan. Det finns ett motstånd nästan 

inbyggt i frågan/…/Kanske inte att man är rasist eller homofob eller någonting, kanske snarare att 

man känner sig påhoppad av att ens ta upp det/…/Själva ämnet, det säger sig nästan självt. Men 

annars skulle man inte behöva jobba med de här frågorna, om det inte fanns ett motstånd.       

Kvinnlig Mångfaldshandläggare  

 

Oftast är det budgeten som avgör hur mångfaldsorienterad man kan vara. Man kanske har anställ-

ningsstopp, och då går det inte att skapa platser för att utveckla mångfalden/…/det är ju få tjänster 

inom polisen som lyses i tidningen till exempel. Det är ju också ett problem, att det är så mycket in-

tern lysning som aldrig kommer utanför myndigheten, eller till allmänhetens kännedom, vilket gör 

att många aldrig får tillfälle att söka/…/Men en anledning till att vi lyser internt, det är ju att vi inte 

har råd att öka personalstyrkan. Kvinnlig Chef Närpolisen  

 

Det är processen. Det kan vara svårt att få igenom förslag. Jag hade som förslag att samtliga poli-

ser i yttre tjänst ska besöka ställen där unga vistas en gång i veckan, men det blev nedröstat av che-

ferna. Det finns redan så mycket att göra, menar många, och det blir då väldigt besvärligt. Nu lig-

ger det under betänkande, och det kanske åtminstone blir var sjätte vecka framöver. En liten fram-

gång i alla fall. Kvinnlig Mångfaldshandläggare/Polisinspektör 

 

Ja, att få det här jobbet attraktivt för de personer som inte söker för närvarande.                      

Kvinnlig Polismästare 

 

Jag tror att svenska språket är ett stort problem. Kommunikationen är väldigt viktig, man skriver 

otroligt mycket, och man kommunicerar poliser emellan väldigt mycket i skrift/…/Det är viktigt med 

språket. Det kan bli helt galet vid till exempel ett förhör. Kvinnlig Närpolis 

 

De hinder som anses föreligga för mångfaldsarbetet tycks i de flesta studierna vara ge-

mensamma. Polisen i Kanada, Stockholm samt Länsarbetsnämnden talar om kostnads-

frågor (Ben-Porat, 2008; Integrationsverket, 2001). Mångfaldsarbetet går dessutom väl-

digt långsamt framåt, vilket benämns som organisatorisk tröghet, vilket gäller för denna 

och tidigare studier. Rekryteringsproblem och bristande kunskaper i svenska språket 

anses vara de största hindren för att få in fler poliser med utländsk bakgrund till polisen. 

Problematiken är dels att det är för få ungdomar med utländsk bakgrund som söker till 

Polishögskolan, och dels det faktum att många faller bort vid antagningen på grund av 

brister i svenska språket, oavsett om de annars har förutsättningarna att bli bra poliser.  

7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursen om mångfald i konkreta handlingsplaner 

påverkar polisens organisation och dess dagliga arbete. För att uppnå syftet ska följande frå-

geställningar här besvaras utifrån de resultat som framkommit.  
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 Hur definieras begreppet mångfald inom polisen av ansvariga tjänstemän och poli-

ser? 

Poliser och tjänstemän använder en bred definition av begreppet mångfald, till exempel kön, 

etnicitet, kultur, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, olika bakgrund, erfarenhe-

ter och egenskaper. Mångfaldshandläggare inkluderar även handlingsplanernas definitioner, 

allas lika rättigheter och möjligheter samt något som påverkar arbetets kvalitet. Officiellt talas 

det mest om att polisen ska rekrytera fler personer med utländsk bakgrund, vilket medför att 

fokus främst riktas mot etnicitet.   

 På vilket sätt har de dominerande definitionerna av mångfald påverkat implemente-

ringen av mångfaldsstrategier utifrån obligatoriska handlingsplaner om ökad 

mångfald? 

Polisen känner till att det finns en handlingsplan för mångfald, däremot är det inte tydligt för 

alla vilka specifika målformuleringar och åtgärder som polisen ska arbeta efter utifrån mång-

faldsplanerna. Samtliga medarbetare vet dock att den etniska mångfalden inom polisen ska 

öka. Polismästardistrikten arbetar inte strikt efter den nationella mångfaldsplanen, och det 

varierar även i vilken utsträckning mångfaldsfrågor prioriteras. Ansvaret för mångfaldspla-

nerna ligger hos högsta ledningen, medan ansvaret för mångfaldsarbetet ligger hos samtliga 

medarbetare inom polisens organisation. Länspolismästaren ansvarar för mångfaldsplanen, 

men delegerar ansvaret för att översätta handlingsplanernas åtgärder och mål till samordnade 

aktiviteter, till mellanchefer (polismästare, eller chefer i linjen), som i sin tur delegerar ansva-

ret att se till att målen omsätts i handlingar i det dagliga arbetet, vidare till chefer vid operati-

va enheter samt direkta chefer. Processen med mångfaldsarbetet kännetecknas av organisato-

risk tröghet, då det är svårt att nå ut med mångfaldsvisioner som ska omsättas i praktiken till 

samtliga nivåer inom organisationen. Mångfald i praktiken definieras främst som kontakt och 

samverkan med olika individer eller grupper av individer, främst då med olika etniska bak-

grunder och kulturer. Mångfaldsarbetet inom polisen utvecklas, om än i långsam takt.    

 På vilket sätt påverkas polisens organisation av regeringens krav på ökat mång-

faldsmedvetande och intensifierat arbete med mångfald? 

Regeringsdirektiv och styrdokument i form av obligatoriska handlingsplaner har främst på-

verkat polisens organisation på så sätt att medvetenheten om att polisen ska öka den etniska 

mångfalden har ökat. Mångfaldsstrategier används för att hantera omställning och utveckling, 

samt för att uppfylla de krav som ställs utifrån samhällsutvecklingen, vilket här innebär att 

polisen ska spegla resten av samhällets befolkning som idag kännetecknas av många olika 

etniska bakgrunder och kulturer (Bakka m.fl. 2006). Officiellt så talas det främst om att öka 

den etniska och kulturella mångfalden inom polisen, vilket innebär att den definition av 
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mångfaldsbegreppet som främst kommer till uttryck är ”etnicitet”, även om mångfald innebär 

mycket mer än så. Även om polisen är medveten om mångfaldens fördelar, prioriteras inte 

mångfaldsfrågor alltid.  

 

Förhoppningsvis kan studien bidra till att skapa en bild av hur mångfaldsarbetet inom polisen 

i Stockholms län utvecklas. Däremot visar detta främst hur mångfaldsarbetet uppfattas och 

utvecklas utifrån den definition av mångfaldsbegreppet som berör etnisk bakgrund, vilket kan 

ses som en brist, då den breda definitionen av mångfaldsbegreppet inte berörs. De los Reyes 

menar att mångfaldsbegreppet främst har blivit ett samlingsbegrepp för etniska olikheter och 

integration och att andra definitioner som omfattas av begreppet diskuteras i mindre utsträck-

ning (de los Reyes, 2000). I ett spektakulärt avseende skulle mångfaldsbegreppet i vissa fall 

riskera att bli exkluderande, istället för inkluderande, då andra definitioner, det vill säga grup-

per av individer utelämnas. Organisationsteori ger inte någon djupare beskrivning av utveck-

lingen av mångfaldskonceptet utifrån organisationsperspektivet, vilket ”diversity managing” 

erbjuder. Organisationsteori är dock mer användbart här för att beskriva och förklara de svå-

righeter som vanligtvis uppstår vid implementeringen av strategier inom stora organisationer. 

Polisen är positiv till själva mångfalden, men mindre positiv när det kommer alltför många, 

eller stora förändringsprocesser. Polisen är även medveten om de fördelar som ökad mångfald 

innebär för organisationen och verksamheten, vilket innebär att utvecklingen kommit en bra 

bit på vägen. Men ännu är det lång väg kvar att gå för att nå målet med en poliskår som speg-

lar samhällets befolkning.  

 

Utifrån den dominerande definitionen angående ökad mångfald, det vill säga att rekrytera fler 

personer med utländsk bakgrund till polisen, blir det av central betydelse att nå önskad mål-

grupp, det vill säga ungdomar med utländsk bakgrund. Marknadsföring av polisyrket är då 

viktigt. Direkta kontakter mellan poliser och önskad målgrupp kan vara ett framgångskoncept, 

vilket även pågår i viss utsträckning. Detta skulle med fördel kunna intensifieras, då åtgärder-

na tycks ge positiva resultat för att påverka ungdomarnas syn på polisen. Enligt mångfalds-

planerna ska polisen arbeta aktivt med bland annat rekrytering, vilket då kan bidra till att om-

sätta handlingsplanen till konkreta och praktiska åtgärder. Vidare studier skulle kunna under-

söka i vilken utsträckning uppsökande verksamhet och kontakt mellan ungdomar och polis 

påverkar intresset och tendensen för ungdomar med till exempel utländsk bakgrund att söka 

till Polishögskolan. Vidare studier skulle även kunna undersöka önskemål och behov inom 

polisen av utbildning om olika etniska grupper och olika kulturer.   



 

 33 

8. Referenser 

Andersson, Susanne (2003). Ordnande praktiker. En studie av status, homosocialitet och 

maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer. Stockholm: Intellecta Docusys AB. 

 

Bakka, F. Jörgen, Fivelsdal, Egil, Lindkvist, Lars (2006). Organisationsteori: struktur – kul-

tur – processer. Malmö: Liber AB.  

 

Bang, Henning (1999). Organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ben-Porat, Guy (2008). Policing multicultural states: lessons from the Canadian model. Pol-

icing & Society Vol.18. No. 4 pp. 411-425.  

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Creswell, W. John (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five 

Approaches. Second Edition. California: Sage Publications, Inc.  

 

De los Reyes, Paulina (2000). Var finns mångfalden? Konstruktionen av mångfald inom 

svensk forskning och samhällsdebatt. Rapport 2:2000.  Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Hatch, Mary Jo (2002). Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna perspek-

tiv. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

 

Loftus, Bethan (2008). Dominant Culture Interrupted. Recognition, Resentment and the Poli-

tics of Change in an English Police Force. British Journal of Criminology Vol. 48 pp. 756-

777.  

 

Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Polismyndigheten i Stockholms län, Handlingsplan för mångfald och likabehandling vid Po-

lismyndigheten i Stockholms län och Polismyndigheten Gotland 2009-2011, Dnr AA 747-

20823-2009.  

 

Regeringen, Justitiedepartementet, Regeringsbeslut I:6, Ju2009/2250/PO 

Rikspolisstyrelsen, Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2010-2011 för Rikspolis-

styrelsen, Dnr PVS-747-1539/09. 

 



 

 34 

Schein, Edgar. H (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-

Bass.  

 

Smajic, Sabina (2007) Diversity in practice – A study of Gothenburg polices vision at diversi-

ty, C-uppsats i kulturvetenskap: Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan 

Väst.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Elanders Gotab. ISBN:91-7307-008-4.  

 

Westin, Charles, red. (2001). Mångfald som vision och praktik. Utvärdering av sex företag 

och organisationer. Integrationsverkets rapportserie 2001:05. ISSN 1404-5370 

 

Westin, Charles & Nilsson, Angela (2009). Attityd- och bemötandeproblem inom polisen. 

Rapport till Rikspolisstyrelsen. Stockholm.  

 

 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen 2009-06-09: Jämställdheten och mångfalden ska 

öka inom Polisen. Nedladdad 2010-03-24 från polisens hemsida, 

 

http://www.polisen.se/Uppsala_lan/Aktuellt/Pressmeddelanden/Rikspolisstyrelsen/Jamstalldh

eten-och-mangfalden-ska-oka-inom-polisen 

 

Polisens organisation. Nedladdad 2010-04-12 från polisens hemsida; Polisens årsredovisning 

2009.  

 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/Stockholm/Aret2009_minskad.pdf 

 

Polisen ingen jämställd arbetsplats. Nedladdad 2010-05-07 från Svensk Polis: En tidning från 

Rikspolisstyrelsen. 

 

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-20041/juni-2004/polisenintejamstalld/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

9. Bilaga: Intervjuguide  

Definition av mångfald 

 Hur definieras begreppet mångfald inom polisens organisation och verksamhet? 

 Läggs särskild vikt vid någon/några av dessa definitioner (utifrån önskemål och/eller 

problemorientering)? 

Mångfaldsstrategier 

 Vilka strategier används för att införa mångfaldstänkande över hela organisationen, på 

samtliga nivåer?  

 I vilken utsträckning har polisen idag lyckats förankra mångfaldstänkande inom orga-

nisationen? 

 Har de nya mångfaldsplanerna (insatser) påverkat polisens syn på mångfaldsfrågor, 

d.v.s. har medvetenheten om mångfald ökat? På vilket sätt?  

Mångfaldsarbete i praktiken 

 Hur arbetar polisen med mångfald i praktiken?  

 Vilka möjligheter och/eller problem finns med ”olikheter” i en organisation som even-

tuellt förutsätter ett ”likartat” tänkande/arbetssätt?   

Ansvar för mångfaldsarbetet 

 Vem/Vilka har ansvar för att mångfaldsstrategier/mångfaldstänkande etableras inom 

organisationen?  

 Vem/Vilka ansvarar för att mångfaldsarbetet fungerar i praktiken?  

 Får ansvariga/övrig personal information/utbildning om hur mångfaldsarbete kan eta-

bleras/utvecklas (internt/externt)?  

 Vem/vilka sammanställer information?  

 Vilka uppföljningar/utvärderingar genomförs för att mäta om målen uppnås? 

Mångfaldsplaners inverkan/effekter för polisens organisation/verksamhet 

 Vilka fördelar/möjligheter finns med ökad mångfald inom polisen? 

 Vilka eventuella nackdelar/svårigheter finns med mångfald inom polisen? 

 Hur fungerar antagningen till Polishögskolan idag? Vad kan förändras?  

 På vilket sätt/i vilken utsträckning marknadsförs polisyrket till önskade målgrupper? 

 Vilken betydelse har svenska språket vid antagning till polisutbildningen? 

 Hur uppfattas regleringar om ökad mångfald inom polisen? Hur tas dessa emot?  

 Påverkar mångfaldsplaner polisens organisation/verksamhet? På vilket sätt? 

 Vilka är de största hindren/svårigheterna med mångfaldsarbetet inom polisen?  

 

Övrigt? 


