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Sammanfattning  
 
Kvinnliga polisers yrkesroll har varit huvudfokus i denna studie. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur kvinnliga poliser i yttre tjänst upplever sin yrkesroll och hur de ser 

på möjligheten till avancemang inom organisationen. Frågeställningen lyder som följer: 

Hur upplever de sex intervjuade kvinnliga poliserna sin yrkesroll? Hur beskriver de 

intervjuade kvinnliga poliserna sina möjligheter att avancera inom organisationen? Hur 

kan studiens resultat förstås utifrån teorier om genus? Kvalitativa intervjuer har 

genomförts med sex kvinnliga poliser på huvudsakligen en polisstation i södra 

Stockholm. Svaren har analyserats utifrån en tematisk ansats. Resultatet har delats upp i 

tre kategorier. Rollen som den avväpnande kvinnan, rollen som undergiven och de 

ouppnåeliga delarna av organisationen.  

 

Resultatet som framkommit är att de intervjuade kvinnliga poliserna utvecklar egna 

strategier utifrån de förutsättningar de har. Kvinnliga poliser ses som avväpnande och 

omhändertagande i större utsträckning än deras manliga kollegor. De kvinnliga poliserna 

som deltagit i vår studie upplever att de har svårare än sina manliga kollegor att avancera 

inom organisationen. De upplever också att de har svårare att identifiera sig med den 

stereotypa ledaren i polisorganisationen.   

 

Nyckelord 

Kvinnlig polis, genus, glassko,  
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Inledning  
 
1957 antogs de första kvinnliga poliserna vid polisen i Stockholm (Internet 4). 1981 fick 

Sverige sin första kvinnliga länspolismästare (a.a.). I Sverige finns det idag cirka 20 000 

poliser, av dem är 29 procent kvinnor (Internet 1). Inom polisen arbetar man aktivt för att 

öka andelen kvinnor på chefspositioner. Andelen antagna kvinnor till Polishögskolan var 

år 2013 39 procent (Internet 2). Idag försöker man framhäva det kvinnliga inom 

polisyrket. Exempelvis ser man en bild på fyra poliser på Polishögskolans hemsida varav 

tre är kvinnor (Internet 3). Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska polisen 

eftersträvar en jämn könsfördelning inom yrket. Men vad händer sedan? Hur ser det ut 

för den kvinnliga polisen när hon är färdigutbildad och kommer ut i arbetslivet? Hur ser 

vardagen ut på arbetet? Har de kvinnliga poliserna samma chans till avancemang och 

utveckling som sina manliga kollegor?   

 

Flertalet studier har gjorts på kvinnliga poliser och deras yrkesroll. I tidigare studier har 

man bland annat undersökt hur kvinnliga poliser som minoritet upplever yrket och 

eventuella könsskillnader (Fejes och Haake 2013). Hur genus skapas i organisationer har 

också berörts i tidigare forskning och att vissa yrken är symboliskt märkta kvinnligt och 

andra som polisen, symboliskt märkta manligt (Ashcraft 2013). När Ashcraft talar om att 

ett yrke är symboliskt märkt menar hon vem vi tänker oss utför arbetet. Vissa yrken 

tänker vi oss exempelvis utförs av vita män. Ashcraft räknar således inte individers kön 

inom yrken när hon vill förstå hur yrket är symboliskt märkt med genus utan fokuserar på 

vilka egenskaper som tillskrivs vissa yrken och vilken typ av kultur som formas utifrån 

dessa symboliska egenskaper (a.a.). I denna studie vill vi bidra med kunskap genom att 

undersöka hur kvinnor i minoritet upplever sin yrkesroll inom polisyrket som kan ses 

som en symbol för maskulinitet. I syfte att förstå hur genus skapas inom polisyrket 

använder vi teorier om hur genus skapas mellan individer och hur yrken kan vara 
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symboliskt märkta av genus. Med symboliskt märkta yrken menar vi de egenskaper som 

tillskrivs vissa yrken som Ashcraft (2013) beskriver det. Vi har i denna studie valt att 

fokusera på hur kvinnor i yttre tjänst upplever sin yrkesroll. Vi har även valt att intervjua 

yngre kvinnliga poliser som är relativt nyutexaminerade för att se om det påverkar deras 

upplevelser.  

Syfte, frågeställning och 
avgränsningar  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor upplever sin yrkesroll och möjligheter 

att avancera inom ett yrke som symboliskt är manligt märkt.  

 

Studien avser besvara följande frågor:  

Hur upplever intervjuade kvinnliga poliser sin yrkesroll? 

Hur beskriver intervjuade kvinnliga poliser sina möjligheter att avancera inom 

organisationen?  

Hur kan studiens resultat förstås utifrån teorier om genus?  

 

Resultatet av denna studie går inte att generalisera till hela poliskåren eller till alla 

kvinnliga poliser i Sverige. De resultat som framkommer är endast giltiga för de sex 

kvinnliga poliser vi har intervjuat.  

Teori 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesroll i ett 

symboliskt manligt märkt yrke. Som verktyg i denna uppsats används tre teorier om 

genus. Vi redogör också för tidigare forskning om polisen och genus.  
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Genusroller skapas  
 
I föreliggande uppsats används perspektivet doing gender (West och Zimmerman 1987). 

Perspektivet syftar till att förklara hur genus skapas. West och Zimmerman menade att 

genus skapas i samband med mänsklig interaktion. Det är alltså inte en nedärvd egenskap 

utan ett fenomen som uppstår i interaktionen och socialisationen mellan människor. I och 

med att vi skapar kön förenklar vi för oss själva genom att snabbt kunna dra slutsatser om 

en människa bara genom att använda synen. Det är också ett sätt för människor att 

legitimera vissa typer av beteenden som bekräftar de fördomar som redan finns. Vi söker 

efter egenskaper hos människor som kan bekräfta det vi redan tror oss veta genom att 

veta könet på personen. På så sätt återskapar vi könsroller gång efter gång och de 

fördomar och egenskaper som tillskrivs ett visst kön förstärks. Doing gender kan ses både 

som något som sker i interaktionen mellan två individer, men också på samhällsnivå där 

en viss typ av beteende eller vissa egenskaper legitimeras på grund av kön. Detta skapar 

också institutioner och förutfattade meningar på en samhällsnivå. Kön skapas i alla 

former av interaktion och är något som vi inte är direkt medvetna om. När vi hela tiden 

återskapar kön som en process kommer detta leda till att vi också legitimerar olika typer 

av beteenden baserat på just kön. Vi utgår ifrån att en distinktion mellan kvinnor och män 

finns och att detta betyder att kvinnor och män lämpar sig för till exempel olika arbeten 

och arbetsuppgifter. West och Zimmerman menar vidare att aktiviteten ”att göra kön” är 

ett mönster som kan brytas. Något som vi i denna uppsats utgår ifrån (a.a). 

 

Sammantaget menar doing gender att skillnader i kön skapas i samhället, det är inte något 

som är nedärvt. Utifrån detta perspektiv skapas yrkesroller, som polisens roll, i en 

interaktion på arbetsplatsen utifrån stereotyper av manligt och kvinnligt. Detta bidrar till 

en segregering på arbetsplatsen där kvinnor och män gör olika saker. Föreställningar om 

att könen är bra på olika saker förstärks och återskapas hela tiden inom organisationen.  
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Genus och yrkets symbolik 
 
Inom arbetslivsforskningen finns det en hel del olika glasmetaforer. Begrepp som glastak 

och glasklippa är vanligt förekommande inom detta forskningsfält. Ashcraft (2013) har 

kommit med en ny glasmetafor, glasskon. Begreppet glassko syftar till att förklara de 

fördelar och nackdelar som yrkesidentiteten medför. Glasskon handlar om att vissa typer 

av arbeten är symboliskt skapade som feminina och andra symboliskt skapade som 

maskulina och på det sättet anses passa vissa typer av människor och vice versa.  

 

Segregation på arbetsplatser är ett ämne som ofta studeras men då frånskilt från yrket 

som sådant. Ashcraft teoretiserar kring sambandet mellan segregationen och yrket. Enligt 

Ashcraft går det inte att teoretisera dessa två var för sig eftersom vi dömer yrken utifrån 

kön och etnicitet. Syftet med artikeln är att skapa teoretiska verktyg för att förstå 

sambandet mellan yrkets karaktär och den sociala identiteten som yrket innehar. Att 

yrken innehar en viss social identitet finns det flera exempel på. Ett exempel som 

beskrivs och som visar på fenomenet är att svarta medicinstudenter misstogs för att vara 

vaktmästare och städerskor.  

 

Yrkessegregation kan delas upp i två olika typer, fysiska och symboliska. De fysiska 

egenskaperna som sammankopplas med yrkesidentitet handlar om vem som utför arbetet. 

Ett exempel på detta är att lönen för ett visst yrke beror mer på vem som utför det snarare 

än hur komplicerat det är.  Även faktorer som graden av övervakning och möjligheten till 

avancemang hänger ihop med vilket kön och vilket etnicitet som knyts samman med 

yrket. Yrkesdiskriminering gäller alltså inte bara människor utan även arbete och vem vi 

tänker oss ska utföra det. Den symboliska aspekten handlar om vem vi föreställer oss 

utför ett arbete baserat på sociala identiteter. Anledningen till varför Ashcraft använder 

sig av just glas som metafor grundar sig i att det har blivit ett vedertaget begrepp inom 

arbetslivsforskningen. Glas används för att beskriva maktprocesser som är förknippade 

med genus och etnicitet. Begreppet glastak är känt av dem flesta för att symbolisera taket 

som bland annat kvinnor slår i när de försöker klättra inom en organisation. Ett annat känt 

begrepp är glashissen som illustrerar hur vita män snabbt avancerar när de arbetar i 
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kvinnodominerade yrken.  

 

Ashcraft vill med metaforen glasskon visa på sambandet mellan yrkesidentitet och social 

identitet och de för- och nackdelar som konstruktionen medför. Yrkesidentitet är något 

som vi själva har skapat. På samma sätt som Askungens sko är gjord för henne har vi 

beslutat att vissa yrken ska passa vita män och ingen annan. Problemet som uppstår är att 

vi glömmer bort att det är vi som skapat denna glassko. Efter ett tag tror vi att det är 

själva yrket som skapat beskrivningen av hur den som arbetar med uppgifterna ska vara. 

Begreppet glasskon syftar till att förstå hur yrkets sociala identitet skapas och för att 

förstå hur en person med detta arbete anses ska vara. Glasskon bidrar även till att förstå 

hur yrkesidentiteten skapas runt egenskaper som egentligen inte är relevanta för arbetet. 

Detta för att man vill premiera en viss typ av egenskaper som man vill förknippa med 

yrket. Egenskaperna i sig behöver inte vara en förutsättning för att klara arbetet. Ett 

exempel på detta är hur beskrivningen av en ingenjör stöttar män och underminerar 

kvinnor trots att könet inte har någon betydelse för hur man utför arbetet. Återigen drar 

Ashcraft paralleller till Askungen. Symboliken här blir den elaka styvsystern som inte 

passar i skon eftersom den är designad för Askungen. Yrkesidentiteten är inte skapad för 

styvsystern varpå hon inte passar i rollen. Glasskon är dock inte något som är 

oföränderligt. Den kan utmanas och förändras, något som en gång varit ett typiskt 

kvinnligt yrke kan skifta till ett typiskt manligt yrke. Ett exempel på detta är pilotyrket. 

Under 1920-talet så var det vanligt med kvinnliga piloter. Tanken var att locka fler att 

köpa flygplan. Tanken med att marknadsföra flygplanen med kvinnliga piloter var, om 

hon kan, kan du. Problemet som uppstod var att allmänheten såg på flygning som något 

som inte var särskilt avancerat och började se pilotyrket som ett kvinnoyrke. Detta 

medförde att biljettintäkterna minskade. För att råda bot på detta arbetade flygbolagen 

och pilotfacket för att allmänheten skulle se pilotyrket som något tekniskt och 

komplicerat. Ett mansyrke. Detta medförde att kvinnorna flyttades från cockpit till 

kabinen. Man valde att framställa piloter som supermän, några som använde sig av 

teknisk utrustning och var auktoritära. För att förstärka detta ändrades uniformen för att 

tydligt markera rang på axlarna. Kabinpersonalen genomgick också en omvandling mot 

det feminina. Detta för att förstärka de olika könsidentiteterna (a.a).     
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Sammanfattningsvis menar Ashcraft att det finns en konstruerad mall (en glassko). Detta 

innebär att ett yrke symboliskt ofta ses som antingen kvinnligt eller manligt. För att bli 

accepterad i yrket måste individen passa in i de stereotyper som glasskon representerar. I 

föreliggande studie är yrket polis symboliskt märkt manligt och har traditionellt ansetts 

passa män. 

 

Kvinnors och mäns möjlighet att avancera i 

organisationen.  
 
Lika barn leka bäst. Chefer tenderar att privilegiera och ge makt åt de personer som enligt 

dem passar in i deras syn på vad som är en bra chef, de som är lika chefen (Kanter 1977). 

Detta innebär att man letar efter någon som är lik en själv och som sen tar efter den 

ledarstil man själv använder sig av. Denna likformighet skapar en inre cirkel på chefsnivå 

som stänger ute outsiders. Det hela handlar mycket om tillåt. Vem kan man egentligen 

lita på? Ofta vill man inte släppa in de som inte är tillräckligt lika en själv för att på så 

sätt undvika möjliga konflikter och diskrepanser som kan leda till att den egna makten 

undermineras. 

 

Kanter menar på att det finns två typer av homogenitet som avgör om man kan lita på 

någon. Det ena innebär att man har samma sociala bakgrund. Den andra är att man har 

liknande erfarenheter inom organisationen. Män anses ofta vara bättre ledare än kvinnor. 

Det finns teorier som säger att kvinnor hanterar makt annorlunda än män. Att män är 

resultatinriktade och dominanta, något de får med sig redan från barndomen. Dock finns 

det inget bevis för att det ska vara någon könsskillnad när det kommer till ledarskap. 

Stereotypen av den kvinnliga ledaren har också gjort det svårare för kvinnor att få 

ledande positioner. Egenskaper som ”för känslosam”, ovänlig, strikt och kritisk har 

historiskt sett tillskrivits kvinnliga chefer. När man jämför kvinnor och män på samma 

positioner kan det se ut som att det finns skillnader som har med kön att göra, när det 

egentligen handlar om skillnader i makt. När man jämförde ledarskapsstilar där man 

undersökte saker som att ta tag i saker eller ge känslomässigt stöd fann man inga 
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skillnader i kön. Den skillnad som man dock fann var att de avdelningar som män hade 

ansvar för ansågs ha en högre moral än de avdelningar där kvinnor var ansvariga. Kanter 

menar att kvinnor i ledande positioner inte har samma makt som deras manliga kollegor. 

Kvinnor återfinns ofta i maktpositioner i mellanskiktet där de svarar mot män. I Kanters 

studie framkom det även att det fanns ren missunnsamhet kvinnor i mellan. Man kunde 

inte glädjas åt att en annan kvinna fick en tjänst som man själv inte fick. Att kvinnor inte 

har samma makt som män och befinner sig på högre positioner beror på att de är i 

minoritet (a.a.). Färre kvinnor i en organisation leder till diskriminering när det kommer 

till avancemang (Wahl 1992). Maktlösheten som kvinnor upplever leder till en 

ledarskapsstil som uppfattas som ”en bossig kvinna”. Som tidigare nämnt handlar det inte 

om kön utan graden av upplevd makt (a.a).                             

 

Sammanfattningsvis menar Kanter att kvinnor har det svårare att ta sig upp på högre 

positioner inom mansdominerade organisationer på grund av deras minoritetssituation 

skapar sämre möjligheter. Detta då männen över dem har ett större förtroende för män 

som liknar dem själva. Graden av upplevd makt skiljer sig också åt mellan män och 

kvinnor vilket resulterar i att kvinnor utvecklar en annan sorts ledarskapsstil. Den 

ledarskapsstil som kvinnor utvecklar upplevs sen som mer bossig. Skillnaden från doing 

gender är att Kanter ser att detta handlar om just minoritetssituationen. Doing gender och 

Ashcrafts (2013) begrepp glasskon ser mer genus som att det skapas och det är inte säkert 

att yrket blir jämställt för att det blir fler kvinnor inom yrket. 

 

Tidigare forskning om genus inom polisen 
 

Fejes och Haake (2013) har problematiserat West och Zimmermans teori om ”doing 

gender” i en studie om den svenska polisen. Studien genomfördes i norra Sverige och 

omfattade 28 poliser, 10 av dessa var kvinnor. De har valt att angripa perspektivet i 

relation till två yrkeskategorier som är traditionellt könsuppdelade; äldreomsorgen och 

polisen. Fejes och Haake menar att genus skapas på olika sätt i dessa två yrken. Inom 

polisen uppstår en ”machokultur” som associerar och premierar manliga egenskaper i 

yrket. Manliga poliser arbetar med farliga arbetsuppgifter som har en hög status medan 
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kvinnliga poliser arbetar med mer mjuka arbetsuppgifter som ställer krav på omsorg. 

Fejes och Haakes studie visar att polisyrket är tydligt könsuppdelat. Manliga poliser 

arbetar inom avdelningar där man arbetar med allvarliga brott som till exempel piketen. 

Kvinnliga poliser arbetar exempelvis med utredningar och brott i nära relationer (a.a.).  

 

Forskning på området kring ”doing gender” menar att genus kan upplösas om kvinnor 

kommer in i typiskt manliga yrken. Det kan dock även få motsatt effekt. Ett exempel på 

detta är Fejes och Haakes (2013) studie. Enligt studiens resultat får kvinnliga poliser inte 

ta del av det ”riktiga polisarbetet”. Som tidigare nämnt är äldreomsorgen ett kvinnomärkt 

yrke och polisen ett manligt märkt yrke. Detta trots att andelen kvinnliga poliser har ökat 

de senaste åren. Likheterna mellan dessa yrken är dock enligt Fejes och Haake stora då 

båda arbetar med människor på ett omhändertagande sätt. I studien av Fejes och Haake 

framkom det två diskurser när de undersökte hur genus skapas i de olika 

organisationerna, ett omhändertagande och ett risktagande. Den omhändertagande 

diskursen fanns inom äldreomsorgen. Den risktagande diskursen var den som var 

framträdande inom polisen och handlar om att manliga poliser väljer yrket på grund av att 

arbetet är spännande. Kvinnliga poliser är dock inte en del av den risktagande diskursen i 

samma utsträckning. Detta enligt både manliga och kvinnliga poliser som deltagit i 

studien. En av intervjupersonerna i studien berättar att våld i nära relationer samt sexuellt 

våld har blivit en typiskt kvinnlig arbetsuppgift. Att det är en tydlig uppdelning av 

arbetsuppgifterna tyder enligt Feje och Haakes studie på att genus skapas i 

organisationen. Vidare menar Fejes och Haake att män och kvinnor dras till olika delar av 

organisationen beroende på vad de är intresserade av. En av intervjupersonerna i deras 

studie menar på att tjänsten som utredare, speciellt inom våld i nära relationer, är en 

kvinnofälla som leder till att kvinnor hamnar på ett kontor där de sitter och utreder hela 

dagarna (a.a).  

 

 En kritik mot Fejes och Haakes studie är att det kanske inte är så enkelt att jämföra 

polisyrket med äldreomsorgen. Andra forskare som utgått ifrån doing gender, men som 

enbart fokuserat på polisen är Chan m.fl. (2010). I rapporten så problematiseras West och 

Zimmermans teori i och med formuleringen av den egna termen ”doing and undoing 
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gender”. Författarna har med hjälp av teorin undersökt skillnader och upplevd 

särbehandling på grund av kön mellan manliga och kvinnliga poliser i Australien. 

Resultatet av studien visade att flertalet poliser som medverkade i intervjustudien menade 

att manliga och kvinnliga poliser är olika och att kön skapas inom polisen, men att ingen 

värdering i sig bör ligga i skillnaderna och att detta inte är någon grund för särbehandling 

(a.a). 

 

Mycket forskning har bedrivits om genus inom polisen. Strävan efter en jämn 

könsfördelning är något som Prenzler m.fl (2010) tar upp i deras studie. De har undersökt 

hur utvecklingen av andelen kvinnliga poliser i Nya Zeeland och Australien sett ut under 

en femårsperiod. Resultatet visar att det skett en marginell ökning av andelen kvinnliga 

poliser. Enligt dem behövs rekryteringen av kvinnliga poliser ses över. Bland annat lyfts 

de formella kraven upp som förslag för att göra det lättare för kvinnliga poliser att 

ansöka. Hur man behåller kvinnliga poliser var också något som man ansåg behövde 

förbättras (a.a).  

 

Dick och Metcalfe (2007) har i en surveystudie gjord i två polisdistrikt i England 

undersökt möjliga bakomliggande förklaringar till att den växande kvinnliga andelen 

poliser ändå inte är representerade i högre positioner. Förklaringen som i första hand 

presenteras är att kvinnliga poliser inte skulle vara lika engagerade i polisarbetet som 

manliga kollegor. Något som Dick och Metcalfes survey tydligt visar inte stämmer (a.a.).  

 

 Inom polisen finns det en könshierarki som favoriserar mannen då han är normen 

(Stenmark 2005). Även Haake (2011) beskriver i en studie av polisen i Sverige att 

mannen är normen och den naturliga chefskandidaten. Kvinnor exkluderas enligt studiens 

resultat då de ses som svagare och inte tillräckligt kompetenta (a.a.). I en artikel från 

2012 tar författarna upp problemen med få kvinnor på ledande positioner inom polisen i 

England och Wales (Silvestri m fl. 2012). Ett av problemen som tas upp är att det inte 

finns någon mångfald bland cheferna inom polisen. Detta för att polisen ska framstå som 

mjukare. Forskningen visar på att satsningarna som gjorts för att få fler kvinnor på 

chefspositioner inom polisen beror mer på kriser inom organisationen snarare än att man 
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vill uppnå en jämställd fördelning. Satsningarna görs för att minska klagomålen, något 

man tror sig uppnå genom att få in fler kvinnor i kåren. Det har dock enligt författarna 

gjorts framsteg inom polisen de senaste åren gällande bland annat jämställdhet. 

Rapporten visar att det finns en tydlig koppling mellan mångfald på arbetsplatsen och 

servicen mot allmänheten. Bland annat leder detta, enligt studien, till att man utmanar de 

sätt som man tidigare tänkt på. Det ökar även den övergripande kvalitén på 

arbetsgrupperna, färre som säger upp sig och mindre klagomål från allmänheten. 

Argument som läggs fram av Silvestri m fl för att andelen kvinnor inom polisen ska öka 

är att de tar med sig mjuka egenskaper in i sin yrkesroll. Kvinnor är mindre aggressiva, 

de brukar mindre våld och de hamnar inte lika ofta i konfrontationer. Kvinnor är också, 

enligt studien,bättre på att kommunicera och visar mer empati. Detta speciellt när till 

exempel barn är brottsoffer eller vid sexuellt våld. Det som är intressant här är framförallt 

den kvinnliga ledarskapsstilen som inte är en typisk polisiär ledarstil. Fördelarna med den 

mer kvinnliga ledarstilen har enligt Silvestri m fl. blivit uppmärksammad på flera håll. 

Det som lyfts fram är att den ledarstilen skapar långvariga förändringar som förändrar 

polisorganisationen och som ökar dess legitimitet i förhållande till allmänheten. Vidare 

menar författarna att om polisen väljer att utöka den kvinnliga delen av ledarskapet 

kommer det att leda till att de kan möta de utmaningarna de har gällande ledarskap inom 

organisationen (a.a.). 

 

Hur upplever kvinnliga poliser sina karriärmöjligheter? Detta är något som Burke och 

Mikkelsen (2005) har undersökt. Deras resultat visar på att kvinnliga poliser upplever att 

de har sämre möjligheter till avancemang jämfört med sina manliga kollegor (a.a.). Rabe-

Hemps (2008) studie tyder dock på motsatsen. Enligt denna studie upplever kvinnliga 

poliser att de blir accepterade i sin polisroll och får ta sig an stereotypiska manliga 

arbetsuppgifter (a.a.).  Här ser vi alltså en diskrepans inom den tidigare forskningen som 

också är viktig att ta i beaktning. Även om mycket av forskningen inom fältet visar på det 

negativa med att vara kvinna inom polisen så finns det även tendenser till andra resultat.  

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det inom polisen görs kön och att 

arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga poliser. Det behöver satsas 
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mer på hur man rekryterar kvinnliga poliser och hur man får dem att stanna kvar. Den 

tidigare forskningen visar även att kvinnor antagligen skulle passa väldigt bra som chefer 

inom organisationen, men att man inte gör något för att detta ska ske. De kvinnor som vill 

klättra stöter även ofta på svårigheter.  

Teoretisk sammanfattning  
 
West och Zimmerman (1987) har redogjort för hur genus skapas i samband med den 

mänskliga interaktionen. Hur vi skapar uppfattningar om hur personer är baserat på vilket 

kön de har. Det viktigaste är just att detta är något vi människor skapar, det är inget som 

är medfött. Problemet som uppstår är när vi gång på gång återskapar dessa föreställningar 

om att personer av ett visst kön är på ett visst sätt (a.a.). Yrken kan också märkas utifrån 

egenskaper som vi tillskriver individerna som vi tror innehar dessa yrken. Ett resultat av 

märkningen blir att individer vi inte anser passar in i glasskon blir utestängda från yrket. 

Egenskaperna vi väljer att förknippa med yrket behöver inte vara förutsättningar för att 

klara av arbetet (a.a.). Glasskon blir en tydlig och användbar metafor i föreliggande 

studie för hur polisen är symboliskt märkt manlig och hur svårt det kan bli att passa in i 

en förutbestämd mall. Kanter (1977) beskriver i sin studie hur maktstrukturen runt chefer 

bibehålls genom att chefen väljer individer som påminner om den själv. Det är en 

homogenitet som grundas i liknande social bakgrund samt liknande erfarenhet från 

organisationen. Kvinnor tillskrivs ledarskapsstilar som inte anses önskvärda inom 

organisationen, ett problem som ofta kan ses i organisationer (a.a.). Kanters perspektiv är 

användbar i föreliggande studie för att förstå kvinnors möjlighet till avancemang inom 

organisationen.   

 

Metod 
 
Valet av metod har vi grundat på vårt forskningsproblem. Med en kvalitativ ansats och 

intervju som metod har vi fått möjlighet att utforska och få en uppfattning om den miljö 

och de förhållanden som råder på en arbetsplats med utgångspunkt i upplevelser, 
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reflektioner och tankar (Ahrne och Svensson 2011) från sex kvinnliga poliser.  

 

Förförståelse och urvalsprocess 
 

Båda författarna av den här uppsatsen har studerat programmet personal, arbete och 

organisation, (PAO) i snart tre år på Stockholms Universitet. Vi har under den perioden 

kommit att intressera oss för arbetsförhållanden och arbetssituationer ur olika aspekter. 

Vi har också fått lärdom om genus och kön i relation till arbetsmarknaden. Det var med 

dessa begrepp som grund, som vi intresserade oss för att skriva om just kombinationen 

kön och yrkesroll. Valet av att studera polisen kom efter att en av uppsatsförfattarna hade 

viss insyn i yrket genom en släkting.  Vi valde också att studera kvinnliga poliser då vi 

var intresserad av att förstå hur kvinnor i minoritet upplever sin situation i ett yrke som är 

symboliskt manligt. Det fanns även ett antagande från vår sida där vi menade att 

polisyrket och den kvinnliga rollen i den kontexten kunde exemplifiera och visa på den 

diskrepans som finns på arbetsplatser mellan kvinnor och män. Polisyrket blir då en 

tydlig symbol för det maskulina idealet. Urvalet uppstod genom ett tvåstegsurval (Ahrne 

och Svensson 2011) där vi först valde ut en polisstation för att sen kunna tillfråga möjliga 

intervjuobjekt. Valet av polisstation kom sig av att vi hade en kontaktperson där som 

hjälpte oss att hitta potentiella intervjupersoner som hade de kvalitéer och egenskaper 

som vi efterfrågade. De efterfrågade egenskaperna var att vi ville hitta yngre kvinnliga 

poliser som inte arbetat i yrket alltför länge. Anledningen till att vi föredrog lite yngre 

poliser var främst för att det var vår hypotes att de antagligen reflekterade mer kring 

genus och diskriminering än äldre personer. De personer vi slutligen intervjuade befinner 

sig i åldersspannet tjugosex till trettioåtta. Att vi efterfrågade poliser som inte arbetat allt 

för länge, vilket också hänger ihop med ålder var också för att det var vår hypotes att 

personer som befunnit sig i samma yrke eller på samma arbetsplats väldigt länge kanske 

är så pass vana vid kulturen som råder att de inte reflekterar lika mycket över orättvisor 

och problem. Genomsnittstiden inom polisen bland de vi intervjuat är fem år. Att 

poliserna arbetat i yttre tjänst var även ett kriterium. Valet av poliser i yttre tjänst var en 

konsekvens av att vi ville få med mötet med allmänheten i vår studie. Utifrån dessa 

kriterier valde vår kontaktperson ut ett flertal kandidater som hen ansåg passade vår 
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kravprofil. Vi valde sedan ut sex intervjupersoner från den listan. Dessa personer 

kontaktade vi via email eller telefon. Den skevhet som kan uppstå i och med den 

maktsituation som tilldelats vår kontaktperson är förstås en problematik som vi var 

medvetna om. Vi ansåg dock att den skevheten var värd att acceptera då det målinriktade 

urvalet (Bryman 2011) gjorde det omöjligt för oss att på egen hand hitta och kontakta 

kandidater.   

 

Tillvägagångssätt 
 

Vi har grundat vårt tillvägagångssätt på en klassiskt kvalitativt process (Ahrne och 

Svensson 2011) där vi långt innan intervjuerna beslutade kring ämne för uppsatsen, 

metod, vissa litterära analysgrunder samt tidsplan. Det var av stor vikt för oss att ha klara 

visioner för vår uppsats innan själva intervjutillfällena för att på så sätt kunna generera så 

användbart material som möjligt vid dessa tillfällen. I enlighet med den kvalitativa 

metoden har vi utgått från ett induktivt förhållningssätt (Bryman 2011). Det bör dock 

tilläggas att vi innan datainsamling ändå utgick ifrån vissa antaganden som grundar sig i 

teorier. Samtidigt har vi varit noga med att inte försöka bekräfta eller förkasta hypoteser 

utan att försöka se på materialet som något som genererar teori som vi sedan kan förankra 

i tidigare forskning. Vi har på så sätt hämtat inspiration från den induktiva metoden.  

 

Vi beslutade också att vi skulle använda oss av en semi-strukturerad intervjuteknik då vi 

på det sättet ansåg att den tekniken skulle kunna generera så lämpligt och genererande 

material som möjligt. I och med det semi-strukturerade tillvägagångssättet så skapade vi 

en intervjuguide med tre huvudteman som vi utgick ifrån vid samtliga intervjuer. 

Beroende på hur utförliga och utvecklade resonemang som respondenterna förde hade vi 

till varje tema ett antal stödfrågor som vi ställde för att hjälpa respondenten med att 

konkretisera sina tankar och inställningar kring olika företeelser. 

 

Själva intervjuerna ägde rum på olika platser, detta för att vi ville anpassa oss så mycket 

som möjligt till intervjupersonernas situation och göra det så enkelt som möjligt för dem.  

Alla intervjuer förutom en hölls dock i förhörsrum på en polisstation eller i anslutning till 
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arbetsplatsen. Detta för att majoriteten av intervjupersonerna föredrog att göra 

intervjuerna i samband med deras arbetspass. Den övriga intervjun som inte genomfördes 

på arbetsplatsen ägde rum på en offentlig plats som vi på förhand kommit överens om. 

Intervjuernas tidsmässiga varaktighet skilde sig relativt mycket, mellan cirka fyrtio 

minuter till cirka en timme och tjugo minuter som längst. Efter granskning av 

transkriberingarna så framkom dock att de kortare intervjuerna ändå genererade mycket 

material. Detta för att de kortare intervjuerna ofta delvis var en konsekvens av att 

intervjupersonen pratade i ett snabbt tempo. Samma sak gällde de lite längre intervjuerna 

då dessa var en konsekvens av att intervjupersonen pratade i ett långsammare tempo. 

Detta resulterade i att vi efter utförda transkriberingar kunde konstatera att intervjuerna 

ändå var relativt lika varandra i genererat underlag, även om tidsaspekten skilde sig. 

 

Efter utförda intervjuer transkriberades materialet för att därefter kodas för att få fram 

tendenser. Detta har gjorts genom att vi skrivit ut samtliga intervjuer för att sedan stryka 

under de olika tendenserna ”bra erfarenheter/upplevelser” ”sämre 

erfarenheter/upplevelser” samt ”neutrala erfarenheter/upplevelser” Detta för att förenkla 

analysprocessen och enklare kunna ta ut genomgående teman och reflektioner från 

samtliga sex intervjuer. Vi har studerat vårt material utifrån teman även kallat tematisk 

analys (Langemar 2008). Dessa teman utarbetades efter vi samlat in materialet vilket 

innebär att vår tematiska analys varit empiristyrd (a.a).  

 

Begränsningar och kvalitativ validitet 
 

I och med den valda metoden uppstod vissa svårigheter och begränsningar i vårt 

genomförande. Tidsaspekten var en överhängande begränsning som bidrog till att vi 

bland annat inte kunde kombinera olika metoder, till exempel genom en kompletterande 

observationsstudie för att på så sätt kunna öka den externa validiteten (Bryman 2011). 

Det är också en problematik att det inte finns någon garanti i det att intervjupersonen 

faktiskt agerar som de hävdar att de gör. Av denna anledning kan det, om tidsaspekten 

tillåter, vara fördelaktigt att med en etnografisk utgångspunkt just kombinera intervjuer 

med observationer (Ahrne och Svensson 2011). 
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Generaliserbarheten som ofta kan tyckas bristfällig vid kvalitativa forskningsmetoder är 

ett problem även för oss. De sex personer som har intervjuats i denna studie behöver inte 

säga något om rådande attityder och inställningar i en större population. Däremot finns 

det tendenser till upplevelser och inställningar som beskrivs inom tidigare forskning och 

många andra forskningsområden, och där just de olika ansatserna och metoderna 

förstärker sannolikheten att våra noteringar inte är ett resultat av slumpen (Ahrne & 

Svensson 2011) 

 

Som tidigare nämnt kan man inte generalisera de resultat som framkommit under den här 

studien till hela polismyndigheten. De resultat som vi valt och lyfta fram anser vi dock är 

generaliserbara för våra sex intervjupersoner. Saker som påverkar generaliserbarheten när 

det kommer till datainsamlingen är bland annat vem som genomfört intervjuerna 

(Langemar 2008). Vi har intervjuat tre personer var, detta påverkar självklart 

datainsamlingen. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer men följdfrågor och 

ordning på frågorna har skilt sig åt mellan oss. Att alla intervjuer utom en ägt rum på 

arbetsplatsen kan ha påverkat våra intervjupersoner (Langemar 2008). Detta är dock inget 

vi märkt av. Vi upplever att våra intervjupersoner pratat öppet och fritt om de ämnen vi 

berört men det kan ändå vara viktigt att ta i beaktning. Genom våra intervjuer har vi fått 

en djupare förståelse och inblick i hur våra intervjupersoner upplever sin yrkesroll vilket 

var syftet med studien.      

 

Etiska överväganden 
 

Det har varit av stor vikt för oss att hela tiden göra etiska överväganden under 

arbetsprocessen. Det ämne som vi valt att studera kan av vissa anses vara extra känsligt 

och bygger ofta på uppfattningar och värderingar som kan tyckas privata. Det har varit av 

extremt stor vikt för oss att deltagarna ska känna sig trygga i sitt deltagande. Vi har utgått 

från de etiska principer som inkluderar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 2011)  
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Resultat 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesroll. Vi har 

valt att intervjua sex kvinnliga poliser som arbetar med ingripandeverksamhet. Analysen 

har utmynnat i tre teman: rollen som den avväpnande kvinnan, rollen som undergiven och 

de ouppnåeliga delarna av organisationen. Dessa tre teman är det vi kommer behandla 

vidare under resultatdelen. I syfte att skydda intervjupersonernas identitet har vi valt att 

döpa våra intervjupersoner till IP1-6, detta redovisas efter varje citat.     

 
 

Rollen som den avväpnande kvinnan 
 

En av de tydligaste tendenserna som vi kunde utläsa av de sex intervjuerna rör den 

kvinnliga polisens yrkesroll som avväpnande och avdramatiserande funktion i hetsiga 

situationer. Den kvinnliga polisen faller sällan in i den traditionella bilden av en polis 

som stor, stark och auktoritär. Dessa ”begränsningar” har bidragit till att andra 

arbetsmetoder har stärkts och haft stor betydelse för att klara av lägen där de annars 

traditionella polisegenskaperna spelar en avgörande roll för att lösa situationen. Dessa 

arbetsmetoder bygger främst på ett uppvisande av tålamod och en öppen inställning till 

dialog, men också på att kvinnor ofta inte upplevs som lika provokativa och hotfulla för 

allmänheten. Flera av de som vi intervjuat beskriver även hur de som just kvinnlig polis 

ofta får en betydande roll i ärenden som rör till exempel våld i hemmet eller andra 

situationer där brottsoffret är kvinna.  Här får alltså samma avväpnande funktion en helt 

annan innebörd, även om det i båda situationerna får ses som en mycket positiv sådan. 

 

”Ibland kan jag vi har stora kollegor, alltså manliga kollegor som har jättesvårt att få 

kontakt med folk för att de tycker att det är bara muskler de ser. Då kan det snarare va så 

att det retar upp folk” (IP 1) 

 

”Det är väldigt få killar som känner för att slå till en kvinna även fast det är en polis, ofta 

då kan man prata mer och då spelar jag lite på att jag är lite mindre också”( IP 6) 
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”Just när män är aggressiva och upprörda. Dom ska kanske precis till att slåss med 

någon eller har slagit någon, då känns det ofta som att man har fördel som kvinna när 

man kommer till platsen. Dom mäter sig inte med mig, dom jämför sig inte med mig. Jag 

tror att man har en lugnande effekt ofta som kvinna. Om man jämför men en manlig 

polis, då ska dem gärna tagga igång”(IP 5) 

 

 Flertalet av intervjupersonerna menade att anledningen till att de kan använda dialog och 

ett lugnt odramatiskt bemötande på ett så pass framgångsrikt sätt, även i situationer där 

det av utomstående kan framstå som svårt, är en konsekvens av både självmedvetenhet 

om att man som kvinnlig polis ofta är styrkemässigt begränsad jämfört med en man, men 

också att allmänheten och då främst civila män inte gärna brukar våld mot kvinnor i 

samma utsträckning som de är villiga att göra mot manliga poliser. På frågan om 

respondenten upplever att det finns positiva sidor med att vara just kvinnlig polis löd ett 

av svaren; 

 

”Ja, absolut, i olika situationer. Ibland tror jag att man kan vara lite avväpnande. Det är 

inte så jävla häftigt att slå en tjej liksom”( IP 4) 

 

Även om det råder konsensus bland de kvinnliga poliser som vi intervjuat om att det 

finns många positiva aspekter med att vara kvinnlig polis, och att en av de främsta då är 

just den avdramatiserande effekten i hetsiga situationer, menar flera även att samma 

avdramatiserande effekt ibland kan få motsatt inverkan i form av en viss respektlöshet 

och nedvärderande inställning mot kvinnliga poliser. Detta kan visa sig i form av att 

allmänheten oftare vänder sig till den manliga polisen i en hypotetisk situation där en 

manlig och en kvinnlig polis patrullerar tillsammans.  

 

”Däremot har jag märkt av att vanliga människor som hamnat i en trafikolycka att dom 

kanske hellre ställer sina frågor till min manliga kollega även om det är en aspirant” (IP 

5) 
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”Det kan vara både från allmänheten och internt. Till exempel att när man jobbar i 

patrull med en kollega att man vänder sig till honom. Framför allt om han är äldre men 

också för att han är man” (IP 4) 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att våra intervjupersoner ser de avväpnande 

egenskaperna som positiva. De har utvecklat ett eget arbetssätt som skiljer sig från det 

traditionella maskulina polisarbetet. Självklart finns det också baksidor av detta 

arbetssätt. Det som våra intervjupersoner upplever som negativt är att det ibland finns en 

brist i respekt från framförallt allmänheten, men även internt.   

 

Rollen som undergiven  
 

Det råder konsensus bland de flesta, både i samhället och bland de kvinnliga poliser som 

vi har intervjuat att en viktig egenskap som ofta tillskrivs en polis är den auktoritära 

förmågan. En egenskap som också får ses som traditionellt manlig. Flera av de kvinnor 

som vi intervjuat beskriver dock hur begreppet auktoritet ofta genomsyrar både bilden av 

en bra polis, men också hur en bra ledare ska vara. Bland de kvinnor som vi har intervjuat 

uttrycker majoriteten att just den typen av föråldrad syn på ledarskap kan komma att 

påverka ansvarsdelegeringen under ett arbetspass, men också på längre sikt möjligheter 

till avancemang inom organisationen. Här beskrivs bland annat ett tilltalssätt som 

uppvisar en maktsituation där den manliga polisen är den informella ledaren och där den 

kvinnliga polisen agerar under honom; 

 

”Nä men lite så där nedvärderande, ska tala om för en exakt vad man ska göra och inte 

göra. Jag har lite svårt att se att han skulle göra det mot en manlig kollega. Parkera där, 

parkera inte där, gör si gör så. Säg det på radion. Jag tror att han gör det mer generellt 

när han åker med tjejer” (IP4) 

 

”En kille tar på sig lite för mycket och bossar över, ja nästan styr dig. Gör si och gör så 

ungefär. Det kan jag väl känna att i dom fallen jag känt av det är så är det dels för att 
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man är den man är, men också att man är tjej och de tar chansen att liksom, han skulle 

nog ha längre att göra det till en manlig kollega” (IP1) 

 

Det fanns också en uppfattning bland flertalet av de kvinnliga poliserna att just den 

skillnad som finns i ledarskapsstil och det auktoritära förhållningssättet till ledarskap och 

sin yrkesroll är en diskrepans som leder till att de kvinnliga poliserna hela tiden måste 

prestera ytterligare lite bättre än sina manliga kollegor för att få samma erkännande.  

 

”Det känns ibland som att man måste visa sig ännu lite bättre och jag vet inte om flera 

tjejer känner så, men jag kan känna så. Men det är ju inget uttalat utan det är bara något 

man känner, något tryck liksom att för att man ska kunna va bra på skytte och ses som 

bra så måste man va extremt bra för att utmärka sig och för att folk ska se det” (IP6) 

 

Flertalet av de som vi intervjuat beskriver en inställning bland kollegor, både manliga och 

kvinnliga, som ofta är reserverad gällande kvinnors ledarskapspotential. Män som ofta 

har en annan mer dominant och övertygande framtoning (men utan att den egentligen är 

berättigad) klättrar också snabbare och får mer ansvar. Flera av poliserna som vi 

intervjuat nämner också att de upplever att gamla normer sitter kvar och att 

polisorganisationen är trög att förändra.  

 

”Det är ett väldigt föråldrat sett att se på yttre befäl att man ska peka med hela handen 

och vara duktig på att styra folk, det har ju så otroligt lite med det att göra… Det är så 

uråldrigt att se på det på det sättet. bara för att man har varit gammal militär så innebär 

det inte att man är en bra chef, absolut inte.” (IP1) 

 

”Jag blir lite minimerad, det märker man sen när man går ut och jobbar. De frågar inte 

efter min kunskap. Utan de låter mig bara vara med.” (IP3) 

 

Sammanfattningsvis beskriver våra intervjupersoner det som att de måste prestera ännu 

bättre än sina manliga kollegor för att synas och höras. Vidare anser våra intervjupersoner 

att det finns en föråldrad syn på ledarskap inom organisationen. De känner inte att de kan 
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identifiera sig med bilden av en chef.  

 

De ouppnåeliga delarna av organisationen  
 

Vi har frågat våra intervjupersoner om de upplever att det finns delar av organisationen 

som är mer svåråtkomliga än andra. Svaret på frågan var enstämmigt, piketen och den 

nationella insatsstyrkan är de delar av polisen som är mest svåråtkomliga som kvinnlig 

polis. Anledningen till varför dessa enheter är mer svåråtkomliga beror på de hårda 

fysiska krav som ställs på dessa poliser. 2010 var de cirka 180 piketpoliserna uteslutande 

män. Detta såg Carin Götblad, länspolischef, som ett problem och beslutade att vid 

årsskiftet 2010/2011 skulle det finnas 4 kvinnliga piketpoliser. Det görs dock inga extra 

satsningar på att få in fler kvinnor i piketen (Internet 5). Piketens huvudsakliga uppgifter 

är att göra ingripande i svåra och farliga situationer. För att få söka till piketen krävs ett 

och ett halvt års tjänstgöring och goda vitsord från chefer. De fysiska krav som ställs är 

innebär bland annat att springa 1800 meter med en 30 kilos mundering på under 10 

minuter samt släpa en kollega på 130 kilo 20 meter på under en halv minut. Dessa fysiska 

krav är svåra för kvinnor att klara av vilket medför att väldigt få söker och blir antagna. 

Bilden av en piketpolis är just en stor och stark man. Arbetet beskrivs som tekniskt, 

farligt och där taktik spelar en stor roll. Dock vittnar en av våra intervjupersoner om att 

det finns egenskaper som kvinnor har som skulle vara värdefulla inom exempelvis 

piketen. 

 

”Ja, och det kan man ju se på olika sätt, precis som att visst, som brandmän måste det ju 

också vara så att de måste klara av en massa saker och måste kunna bära ut varandra 

med en massa utrustning och så. Men om man tittar på dom flesta ärenden som vi har så 

är det väldigt lite som är så fysiskt… vi är inte militär… utan det är mer förhandling, att 

va snabba in i lägenheter, asså det är mycket som jag tror att tjejer skulle ha fördel i, vi 

är smidigare, snabbare och kanske mindre att det skulle kunna vara bra och man skulle 

kanske kunna utnyttja det på ett bra sätt, alltså inom piketen att man kanske måste räkna 

med att man inte kan göra exakt samma saker men man skulle fortfarande kunna jobba 

där, och ja som i nationella insatsstyrkan finns det inga kvinnor, och inom piketen finns 
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det egentligen inga heller, några som jobbar med underrättelser, dom spanar och gör 

förrek och sånt… men det är svårt att komma in där.” (IP6) 

  

En annan viktig del av piketen är förhandlingsdelen. För att lösa svåra situationer är 

förhandling ett viktigt redskap (Internet 1). Detta är en ytterligare en egenskap som en av 

våra respondenter anser att kvinnor besitter i högre utsträckning.  

 

”Som tjej har man många fördelar också, att man kanske kan nå fram mer kommunikativt 

än, ibland kan jag, vi har stora kollegor, alltså manliga kollegor som har jättesvårt att få 

kontakt med folk för att de tycker… ja det är bara muskler de ser, det kan snarare va så 

att det retar upp folk, så det är väldigt olika.” (IP1)   

 

En annan av respondenterna beskriver piketen så här: 

 

”Det är ju ett slitigt, ganska manligt sätt att jobba på.  Det är tufft och fartfyllt även fast 

man försöker vara ganska kommunikativ. När man frågar dom om hur de möter busarna. 

Man måste vara kommunikativ och schyst, det har ju tjejer alltid varit. Där handlar det 

om att busarna vill mötas av stora… de vill inte mötas av fyra tjejer.” (IP3) 

 

På frågan om det finns svåråtkomliga delar av polisorganisationen svarar en av 

intervjupersonerna så här: 

 

”Kanske inte svåråtkomliga, däremot, ja piketen vet vi ju och NI, det är ju bara män i de 

yttre funktionerna. För visst, du kan bli chef för en administrativ tjänst. Du sitter med 

pappersarbete och fattar beslut för deras räkning. Men du är inte engagerad där nere.  

Där går det ju inte.” (IP3) 

 

På frågan vad som kan göras för att underlätta för kvinnliga poliser att få tillgång till hela 

organisationen svarar en av våra respondenter så här:  

 

”Det jag vet att de har gjort och som jag håller med om är att sänka vissa krav som 
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kanske inte är, som inte behövs. För de har vissa uppgifter de går väl på gammal hävd, 

att du ska vara stor och stark och lång och sådär, medan att det kanske man inte behöver 

vara, om man ser upp till sina arbetsuppgifter så behöver man ju inte vara det, de har ju 

plockat ner de fysiska kraven till exempel lite för att anpassa mer till deras verklighet och 

till dem som söker… för annars lever du kvar i den här stereotypen om att polisen ska 

vara stor och stark och lång… så det bör de ju få bort och det tycker jag är helt rätt, och 

börja se mer till rätt person, faktiskt.” (IP2) 

 

En av våra intervjupersoner vittnar om att hon blivit ifrågasatt rörande om hon klarar av 

uppgifter som kan ses som typiskt manliga: 

 

”Det var lite det här att, kan du skjuta. Då var det mycket så här, jag har ju gått samma 

utbildning. Det är klart att jag kan skjuta. Annars skulle jag inte vara här. Det var 

väldigt mycket på makt och då var det just det att jag var tjej.” (IP3)  

 

Några av de kvinnor vi intervjuat tog upp kvotering som ett sätt att få in kvinnor i de 

svåråtkomliga delarna av organisationen. Bland de som vi pratat med så fanns det dock 

en inställning om att kvotering inte var rätt sätt att handskas med problematiken.  

 

”Det kan ju va svårt eftersom att nu har vi haft lite kvotering men ingen av oss tjejer 

inom polisen vill egentligen ha kvotering. Dom flesta tycker nog att det inte är så bra, för 

att man vill ha det på sin erfarenhet liksom” (IP6) 

 

”Då pratar jag kvotering på skolan och så, för det finns inte uttalat att vi kvoterar in 

tjejer annars. Men en del killar tror det, eller har fått för sig det och det är också 

hämmande för oss tjejer.” (IP6) 

 

Sammantaget visar våra resultat att piketen och NI är den delen av polisen som är mest 

svåråtkomliga för kvinnliga poliser. Detta beror delvis på hårda fysiska krav som ställs 

men även på en machokultur som lever kvar i den här delen av organisationen. För att 

klara av det arbetet ska man besitta en hel del av de egenskaper som stereotypt anses vara 
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maskulina.  

Analys  
 
Under resultatet berördes fenomenet att kvinnliga poliser ofta har en avväpnande roll i 

situationer där det finns risk för våld, jämfört med manliga poliser som mer beskrivs som 

provokativa i sin framtoning och sina fysiska attribut. Samtliga kvinnliga poliser som vi 

intervjuat menade även att detta var något positivt som de hade stor användning av i sitt 

arbete. Detta fenomen kan förklaras med hjälp av Ashcrafts (2013) teori om ”The glass 

slipper” där en förklaring ges av att personer inom ett visst yrke också tillskrivs en social 

identitet som bland annat grundar sig i de fysiska egenskaper som vi kopplar ihop med 

yrkesidentiteten. I fallet med den avväpnande funktionen upplever de kvinnliga poliserna 

att yrkessegregationen har haft ett positiv inflytande i det att de egenskaper som de 

tillskrivs i att de är just kvinnor faktiskt bidragit till att de har tillskrivits kompetenser 

som de manliga poliserna inte har i lika stor utsträckning. Dessa kompetenser är alltså i 

detta fall den lugnande inverkan i kombination med en kommunikativ förmåga. På sikt 

kan detta kanske bidra till en omformning av glasskon som ska passa den typiska polisen. 

Egenskaper som kvinnliga poliser tillskrivs som till exempel avväpnande och lugnande 

kan komma att bli viktigare än att vara stor och stark som polis.   

 

Man kan också tänka sig att den situationen där den kvinnliga polisen tillskrivs denna 

”mjuka” kompetens är ett klassiskt exempel på ”doing gender” (West och Zimmerman 

1987). Istället för att de använder samma strategier som deras manliga kollegor utvecklar 

de kvinnliga poliserna ett eget arbetssätt. En våldsam man väljer att inte slå en kvinnlig 

polis då han tillskriver henne egenskaper baserat på hennes kön. På samma sätt skapas 

genus i situationen när en kvinna blivit utsatt för sexuellt våld eller våld i nära relationer. 

I denna situation utnyttjas alltså samma mjuka egenskaper och avväpnande funktion men 

i ett helt annat syfte. Synen på den kvinnliga polisen blir inte samma som av den manliga 

polisen. I den kvinnliga polisens fall ses hon mer som en kvinna medan hennes manliga 

kollega ses som en polis. Uniformen blir en barriär för mannen och könet skapar en 

öppning för den kvinnliga polisen i dessa situationer. Här görs en tydlig diskrepans som 
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är baserad på just kön. Om vi använder ett doing gender perspektivet kan vi också se att 

de intervjuade beskriver att görandet av genus även leder till nackdelar för de intervjuade. 

Som vi nämnde i resultatet finns det situationer när personer från allmänheten istället 

vänder sig till en manlig polis då man tillskriver honom andra egenskaper. Respekten blir 

en annan för de manliga poliserna, de ses som mer kunniga inom fler områden. De 

kvinnliga poliserna ses inte som lika tekniskt kompetenta eller auktoritära. Som tidigare 

nämnt skapas det en risktagande diskurs inom polisen. Som polis arbetar du med 

människor men polisyrket beskrivs inte som omhändertagande på samma sätt som till 

exempel vårdyrket. Detta beror till stor del på att yrket som Ashcraft (2013) diskuterar 

kan vara symboliskt genusmärkt. Vem föreställer vi oss arbetar som polis? Att polisyrket 

är förknippat med manlighet och ses som ett maskulint yrke lever enligt våra resultat kvar 

trots att vi närmar oss en jämställd fördelning inom kåren.    

 

Ashcrafts (2013) flera glasmetaforer ger en tydlig symbolik för flera olika områden inom 

den polisorganisation som de poliser vi intervjuat har beskrivit. ”Glastaket” är en metafor 

som bland annat Ashcraft använder sig av för att beskriva hur kvinnor ofta når en lägre 

högstanivå i avanceringsmöjligheter än män. Kvinnorna ”slår i” ett glastak där 

avancemanget tar stopp. I den här studien beskriver de intervjuade att bilden av en polis 

är att den har en auktoritär och hård ledarskapsstil. Att hierarki och en dominant retorik 

används för att bedriva ledarskap innebär att kvinnorna ”slår i glastaket”. Flera av de 

kvinnliga poliser som vi intervjuat beskriver att de stundtals upplever att de blir tilltalade 

på ett förminskande sätt av manliga kollegor där deras kompetens ifrågasätts genom ett 

språkbruk som är styrande och liknar ordergivande. Det fanns också en uppfattning av att 

de som uttryckte sig på detta sätt egentligen inte hade någon som helst formell makt eller 

position som rättfärdigar ett sådant beteende utan att detta var något som förekom bland 

likställda manliga kollegor. Utifrån ett doing gender perspektiv skapas en roll där den 

manliga polisen åtar sig en ledarskapsroll som delegerar arbetsuppgifter, samt en kvinna 

som lyssnar och lyder. Denna rollfördelning tycks skapas av att manlighet sätts i likhet 

med den hårda kultur som ses som den riktiga polisen och ledaren (jfr Fejes och Haakes 

2013). Av våra resultat att döma kan skapandet av rollerna utifrån sådan kultur innebära 

att könssegregeringen inom kåren fortsätter. 
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Teorin om ”doing gender” (West och Zimmerman 1987) kan även förklara den 

reserverade attityd som vissa av de intervjuade beskriver att de upplever existerar kring 

kvinnors ledarskapspotential och möjligheter att klättra i organisationen. Kön skapas här i 

de situationer där en kvinna behandlas annorlunda än en man och där just diskrepansen 

leder till den kedjereaktion som i slutändan resulterar i det ”glastak” som tidigare 

redogjorts för. Fenomenet med ”doing gender” kan också förstås genom att kvinnor inte 

söker sig till ledarskapspositioner eller de delar av organisationen eftersom att de inte kan 

identifiera sig med den ledarskapsstil som kommit att bli norm och som premieras.  

 

Kanter (1977) beskriver i ”Men and women of the corporation” hur chefer och 

makthavare tenderar att systematiskt kvotera in personer som är väldigt likställda dem 

själva. På detta sätt både stärker man sin egen framtid samtidigt som man stänger ute de 

som kan ifrågasätta eller förändra dynamiken och den egna framtiden. Homogeniteten 

som uppstår är också kopplad till de attribut som traditionellt sätt tillskrivs just poliser. 

Här får vi alltså en form av dubbeleffekt där polisyrket i sig som traditionellt sett har 

tillskrivits egenskaper som auktoritet och styrka, i kombination med att det är ett yrke 

som historiskt sett, och fortfarande i viss utsträckning domineras av män, bidrar till ett 

systematiskt utnyttjande av den ”glassko” som Ashcraft (2013) hänvisar till.  

 

Det fanns strömningar i de svar vi fick under genomförda intervjuer som visade på en 

känsla av att en viss kompensation krävdes för att ”väga upp” det faktum att man hade 

egenskap av att vara kvinna och inte man. Kompensationen beskrevs bland annat som att 

högre krav ställdes på kvinnor för att de ska bli uppmärksammade som 

ledarskapspotential. Flera av de intervjuade kvinnorna beskrev också själva hur Kanters 

teori förverkligades i praktiken i form av att män som har en viss överordnande funktion 

ofta knyter an till och tyr sig till andra män i sociala sammanhang som kanske inte är 

arbetsrelaterade. Även om detta såklart är harmlöst i teorin upplevde vissa av de 

intervjuade poliserna att de redan vid dessa situationer hamnar i ett underläge hos det 

hypotetiska manliga befälet. Den här typen av socialisation leder till en tydlig diskrepans 

mellan männen och kvinnorna i organisationen. 
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Under våra intervjuer har det framkommit att det finns en del av polisen som är 

svåråtkomlig, om inte helt stängd kvinnliga poliser. Detta är framför allt piketen. Trots att 

det funnits kvinnliga poliser i över 50 år finns det fortfarande delar av polisen som ses 

som mer manliga än andra. Som Fejes och Haake (2013) skriver; polisen delas upp 

baserat på kön. Kvinnor arbetar med utredningar och män arbetar i piketen. Det vi kan se 

är att detta dels beror på att det skapas kön i organisationen utifrån skillnader som inte har 

med kön att göra utan utifrån sociala egenskaper. Det finns dock fysiska skillnader 

mellan könen som man använder som ett starkt argument för varför det inte finns några 

kvinnliga piketpoliser. Självklart är detta något som är viktigt att ta hänsyn till men 

frågan är om det verkligen är den enda orsaken. Utifrån Ashcraft (2013) perspektiv skulle 

man kunna säga att det handlar om vilka man vill förknippa piketen med. Piketen ska 

finnas där vid särskild svåra situationer som kräver specialutbildad personal. Det våra 

intervjupersoner vittnar om är dock att dessa situationer kanske inte alltid kräver att man 

kan flytta en 130 kg tung person. Det kan finnas många tillfällen då piketen skulle tjäna 

på att ha någon liten och smidig på plats. Om så är fallet, varför anpassar man inte de 

fysiska kraven efter arbetsuppgifterna? Antagligen på grund av de symboliska 

egenskaperna som man vill förknippa med arbetet.  

 

Inom polisen har man skapat en speciell glassko för piketen som kvinnor omöjligt kan 

passa i. De fysiska egenskaperna är tydligt sammankopplade med arbetet som piketpolis. 

De symboliska är dock lika viktiga. En anledning till varför man inte vill sänka kraven 

kan vara att man är rädd att förlora de symboliska egenskaperna som kopplas samman 

med yrket. En piketpolis är stor och stark, inte liten och smidig. En annan anledning till 

varför polismyndigheten väljer att inte ändra kraven för piketen kan vara att man är rädd 

att förlora den respekt som piketen innehar. Här kan man dra paralleller till piloterna som 

Ashcraft (2013) skriver om. Hur skulle piketen uppfattas av allmänheten om den bestod 

av hälften kvinnor? Att upprätthålla en fasad kan vara en av anledningarna till varför 

kraven inte anpassas. Yrkesidentiteten skapas runt de egenskaper som förknippas med 

yrket. Det kan även finnas motstånd från de som redan arbetar inom piketen. Deras 

yrkesidentitet grundar sig mycket på de fysiska krav som ställts på dem. De som har 



 

27 
 

klarat de fysiska kraven och tagit sig till piketen skulle nog ha invändningar mot att 

kraven sänktes. Sen finns det även en risk att kvinnorna inte skulle få samma respekt som 

männen om andra krav ställdes på dem. Under våra intervjuer har det framkommit att det 

är viktigt för de kvinnliga poliser vi intervjuat att de inte blir inkvoterade på grund av 

kön.  

 

Doing gender perspektivet handlar om hur genus skapas utifrån sociala skillnader, inte 

biologiska. När det kommer till piketen skulle man kunna hävda att det just här inte 

handlar om doing gender. Att anledningen till varför kvinnor inte ges möjligheten att 

arbeta inom piketen handlar om enbart fysiska egenskaper. Frågan är dock om det 

verkligen är så enkelt. Fejes och Haake (2013)  beskriver det som att inom polisen har det 

utvecklats en risktagande diskurs. Poliser arbetar med människor, de har en 

omhändertagande roll. Det som skiljer polisen från vården är just den risktagande 

diskursen. Risktagande är något manligt, omhändertagande är något kvinnligt. Arbetet 

inom piketen skulle nog inte beskrivas som en omhändertagande utan som risktagande. 

Fejes och Haake (2013) menar att män som söker sig till polisen gör detta på grund av 

spänningen som arbetet medför. De flesta av de kvinnor vi intervjuat ser inte ens piketen 

som ett alternativ. De är medvetna om hur svårt det är att ta sig dit och därför är det inget 

man eftersträvar. Värt att nämna är att kraven är hårda även för män som vill bli en del av 

piketen.  

 

Diskussion  
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kvinnor upplever sin yrkesroll inom ett 

symboliskt maskulint yrke. Utgångspunkten i denna studie var forskningsfrågorna; Hur 

upplever intervjuade kvinnliga poliser sin yrkesroll? Hur beskriver intervjuade kvinnliga 

poliser sina möjligheter att avancera inom organisationen? Hur kan studiens resultat 

förstås utifrån teorier om genus? De resultat som framkommit är att intervjuade kvinnor 

ibland upplever att de utvecklar egna strategier för att lösa arbetsuppgifter på ett annat 

sätt än sina manliga kollegor, detta för att komplettera de delar som anses vara 
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begränsade i yrkesrollen som kvinnlig polis. Vidare upplever de sig vara begränsade 

angående att avancera inom organisationen, samt att vissa delar av organisationen är 

svåråtkomliga som kvinna. Våra resultat visar även att flera av de intervjuade kvinnliga 

poliserna upplever att de ofta uppfattas som avväpnande och omhändertagande i sin 

yrkesroll som just kvinnlig polis.  

 

Ett intresse från vår sida var att undersöka hur kvinnliga poliser i minoritet upplever sin 

yrkesroll i ett yrke som är symboliskt manligt märkt. Till exempel var vi intresserade av 

att förstå om de kvinnliga poliserna upplever sig blir annorlunda behandlade än manliga 

poliser av allmänheten, och att detta påverkade hur man som kvinnlig polis upplevde sin 

yrkesroll. Från början trodde vi att den största skillnaden i bemötande mellan manliga och 

kvinnliga poliser skulle komma från allmänheten. Resultatet visar på att den största 

skillnaden i bemötande kommer från kollegor. De flesta som vi intervjuande la inte någon 

större vikt vid att beskriva någon påtaglig skillnad i bemötandet från allmänheten eller att 

de påverkades av detta, även om en viss skillnad i respekt skildrades. Här blev utfallet 

istället att en viss attityd bland kollegor tog större plats än vi kanske på förhand anade. 

Resultatet visar även på att de intervjuade kvinnliga poliserna utvecklar egna arbetssätt 

som skiljer sig från manliga kollegor. Detta kan tolkas ur ett doing gender perspektiv där 

alltså kvinnorna anpassar sig efter den roll och de egenskaper de tillskrivits i egenskap av 

just kvinna. De utvecklar då egna strategier som baseras på dessa; till exempel genom att 

visa på tålamod och verbal skicklighet. Våra poliser ansåg, likt de i studien genomförd av 

Chan m.fl.(2010) att en diskrepans mellan kvinnliga och manliga poliser ofta finns. Men 

att denna inte alls behöver vara negativ.  

 

Vidare visar våra resultat att de intervjuade kvinnorna inte upplever sig ha samma 

tillgång till hela organisationen som sina manliga kollegor. Detta både i form av tillgång 

till alla enheter samt möjligheten att avancera inom organisationen. Detta resultat 

stämmer till stor del överens med resultatet av studien gjord av Burke och Mikkelsen 

(2005). Genom att granska problematiken som finns för kvinnliga poliser ur ett doing 

gender perspektiv samt den symboliska aspekten av Ashcrafts (2013) teori om glasskon 

kan vi se att det finns flera bakomliggande orsaker till att kvinnor slår i det metaforiska 
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glastaket när de försöker göra karriär inom polisen. Problematiken existerar i många 

dimensioner och att polisen är ett yrke som historiskt sett ofta har utövats av män är en 

förenkling med råge.  

 

En av de mest framstående och tydliga reflektioner som vi kom att notera under de 

intervjuer vi genomförde var att samtliga intervjuade kvinnliga poliser beskrev att de 

ansåg att det fanns väldigt många fördelar med att vara just kvinnlig polis. De ”mjuka” 

egenskaper som ofta tillskrivs kvinnor fanns det stort användningsområde för. Flertalet 

kvinnor kunde inte heller se något yrkesmässigt negativt med att vara just kvinna utan såg 

det enkom som positivt och som något de kunde använda sig av med framgång i många 

olika situationer. Resonemanget tyder också på att Dick och Metcalfes (2007) slutsats om 

att kvinnliga poliser är minst lika hängivna sitt polisarbete som manliga kollegor stämmer 

in även på de poliser vi intervjuat. Kanske är det dags omdefiniera polisyrket? Våra 

intervjupersoner ser de mjuka egenskaperna som mycket viktiga för att göra ett bra 

arbete. Kanske är polisyrket och vårdyrket mer lika än vad man tidigare trott? Den 

tidigare forskningen som gjorts av Fejes och Haake (2013) har funnit en stor diskrepans 

mellan de båda omhändertagande yrkena polis och äldreomsorg, där skillnaden fanns i 

den risktagande diskursen som tillskrivs polisen och den omhändertagande diskursen som 

tillskrivs äldreomsorgen.  Ashcrafts (2013) glassko blir här en tydlig symbol för hur 

skilda egenskaper som tillskrivs yrken som bygger på samma i grunden omhändertagande 

värderingar. Detta beror då på den symboliska märkningen, vilka hård och mjuka 

egenskaper som tillskrivs ett visst yrke.   

 

Av vår studie att döma är dock ett problem som kvarstår att de mjuka egenskaperna 

tillskrivs kvinnor när det egentligen är viktiga för alla poliser oavsett kön, samt att dessa 

inte värderas lika högt som hårda egenskaper. Varför premieras inte dessa mjuka 

egenskaper mer om det är tydligt att det är ett framgångsrikt arbetssätt? Detta antagligen 

på grund av en djupt rotad inställning till organisationen som bygger på att det maskulina 

ska vara norm. Tidigare forskning visar på de positiva effekterna av en mer feminin 

framtoning inom polisen när det kommer till förtroendet från allmänheten. Att premiera 

mjuka egenskaper är alltså i organisationens intresse. Kanske är Kanters (1977) 
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minoritetsteori den bästa förklaringen där de män som premieras av den rådande 

inställningen inte gärna vill göra sina egna kompetenser irrelevanta. Detta skulle kunna 

leda till ett skifte i status bland egenskaper inom polisen, vilket skulle leda till ett 

maktskifte där kvinnors position skulle stärkas. 

 

De begränsningar som vi har haft i vår studie är bland annat ett begränsat material. Som 

tidigare nämnt i metoden har vi bara haft möjlighet att intervjua sex personer. Detta gör 

att det är svårt för oss att säga något generellt om polisen som helhet, något som är 

utmärkande för den kvalitativa forskningen. Vidare kan det vara problematiskt för 

intervjupersonerna att uttala sig kritiskt om den egna arbetsplatsen och kollegor. Något 

som kan ha påverkat resultatet. Vi har också valt att enbart intervjua kvinnor då vi i 

denna studie var intresserade av just deras uppfattning kring yrkesrollen som kvinnlig 

polis. Det är mycket möjligt att vi hade fått en annan bild om vi även intervjuat manliga 

poliser. Dock var detta inte något som skulle premiera syftet med studien vilket gjorde att 

vi valde bort män. 

 

Under våra intervjuer har en hel del uppslag till vidare forskning dykt upp. Ett exempel är 

hur de kvinnliga cheferna som finns inom organisationen upplever deras utveckling inom 

organisationen. Ett annat möjligt forskningsområde är piketen. Hur ser det ut på insidan? 

hur skapas den machokulturen som tycks finnas där? Ett annat område som skulle kunna 

granskas på ett djupare plan är det jämställdhetsarbete som sägs bedrivas. Vilka mål har 

man egentligen satt upp och hur ska man se till att dessa uppnås? Hur följs 

jämställdhetsarbetet upp och vilka har utformat det? Enligt doing gender och teorin om 

glasskon innebär inte ett ökat antal kvinnor i organisationen att jämställdheten för den 

sakens skull ökar. Doing gender som menar att kön skapas i interaktionen mellan 

människor ser egentligen ingen koppling mellan antal män och kvinnor, utan pekar på ett 

fel i den konsekventa socialiseringen som skapar och återskapar olikheter mellan könen. 

På liknande sätt så symboliserar den metaforiska glasskon en mall som bara kan 

förändras med en förändrad attityd. 

 

Så vad är det egentligen som anses viktigast inom jämställdhetsarbetet inom polisen? 
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Jämställdhet eller ett jämnt antal? Polisens jämställdhetsarbete är kanske mer för syns 

skull. Tanken är kanske inte att det ska få några faktiska konsekvenser inom 

organisationen. Det är kanske därför jämställdhetsarbetet i samhället i stort också går så 

pass trögt som det gör. Man är för en förändring som premierar kvinnor, så länge det inte 

på något sätt missgynnar män. En vision som får ses som omöjlig. För att låta oss 

inspireras av Ashcraft (2013) och hennes symboliska glassko likt den i sagan om 

Askungen kanske det börjar bli på tiden att utforma en ny glassko som poliskåren ska 

anpassa sig till, och möjligen blir det männen som den här gången tvingas kapa av en tå 

eller häl för att få plats.   
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Intervjuguide 
 
Presentation; 

Syftet med vår uppsats; att få en bild av hur du upplever ditt arbete och din arbetsplats 

utifrån ett perspektiv som kvinna. Fokus kommer att till stor del ligga på hur du upplever 

olika former av bemötanden i din yrkesroll. Självklart får du avbryta intervjun när du vill, 

och intervjun är anonym. Du får också gärna ta del av den färdigställda rapporten. Vi 

kommer av praktiska själ att spela in intervjun för att sedan transkribera den. Detta är 

enbart för oss själva och ingenting som kommer att publiceras. Det vi huvudsakligen är 

intresserade av är hur DU upplever situationer och din yrkesroll.  

 

Bakgrund;  

Ålder, titel, huvudsakliga arbetsuppgifter, hur länga har du jobbat?  

⁃  Berätta om hur det kommer sig att du ville bli/ blev polis? 

 

Bemötande från allmänheten; 

⁃  Berätta hur du upplever mötet med allmänheten i din yrkesroll som kvinnlig polis 

⁃  positiva upplevelser, kan du ge ett exempel? 

⁃  negativa upplevelser, kan du ge ett exempel? 

⁃  Har du någon gång känt av att allmänheten betraktar och möter dig annorlunda för att 

du är kvinna? Kan du beskriva en sådan situation? Vad handlar den om? Vad 

förväntar sig allmänheten av dig och vad förväntar de sig av dina manliga 

kollegor? 

⁃  märker du någon skillnad mellan män och kvinnor, unga och gamla, av olika etnicitet?   

⁃  Hur hanterar du eventuella skillnader i bemötande?  

http://polisen.se/Stockholms_lan/Bli-polis/Utbildningen/Statistik/
http://www.polishogskolan.se/
http://www.polismuseet.se/Samlingar/Polishistoria/Polis-igar-och-polis-idag/
http://www.polismuseet.se/Samlingar/Polishistoria/Polis-igar-och-polis-idag/
http://polistidningen.se/2010/11/piketen-styrka-med-tyngd/
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⁃  Hur reagerar du om du märker att du blir annorlunda bemött? Vad använder du för 

strategier för att hantera detta? Finns det något du inte gör, varför?  

⁃  Påverkar det ditt arbete? Vad gör dina kollegor?   

⁃  Upplever du att det finns fördomar om kvinnliga poliser, hur påverkas du av det? 

⁃  Vilka typer av fördomar  

⁃  Händer det att du blir kallad nedvärderade saker som är förankrade i att du är kvinna? 

⁃  Hur uppfattar du dessa situationer? 

⁃  Vi har nu pratat om mötet med allmänheten. Om du kunde förändra något, hur skulle 

du önska att det var? Finns det något idag som hindrar detta?  

 

 Bemötande från kollegor  

⁃  Hur ser uppdelning mellan könen ut på din arbetsplats? 

⁃  Hur ser arbetsfördelningen ut mellan män och kvinnor gällande arbetsuppgifter? 

⁃  Upplever du att det finns fördomar inom poliskåren gällande kvinnliga poliser? Isf 

vilka? 

⁃  Vem har dessa fördomar?  

⁃  Hur påverkas du och ditt arbete av dessa fördomar? 

⁃  Hur hanterar du fördomarna? Vad gör du, vad gör du inte? Varför? 

⁃  Upplever du att du blir bemött annorlunda av manliga och kvinnliga kollegor? På vilket 

sätt? 

⁃  Finns det någon tydlig uppdelning i umgänget på arbetsplatsen mellan män och 

kvinnor?  

⁃  Hur tror du att det kommer sig?  

⁃  Hur tror du att det påverkar arbetet? 

⁃  Upplever du att din kompetens ifrågasätts av kollegor av anledning av att du är kvinna? 

Finns det andra förväntningar på vad du som kvinna kan i fråga om kompetens än 

förväntningarna på dina manliga kollegor? Vad förväntas av dig, och vad 

förväntas av dina manliga kollegor? Hur hanterar du detta, vad gör du och vad gör 

du inte? Varför? 

⁃  Känner du att kraven är jämlika mellan dig och manliga kollegor?  

 

Bemötande från chefer  

⁃  Hur ser strukturen kring chefer ut på din arbetsplats?  

⁃  Finns det en majoritet av manliga eller kvinnliga chefer? 

⁃  Upplever du att det finns fördomar bland chefer gällande manliga och kvinnliga 

poliser? Isf vilka?  

⁃  Upplever du att chefer behandlar dig annorlunda då du är kvinna? Isf på vilket sätt? 

⁃  Hur upplever du att dina chanser ser ut gällande befordringar och avancemang med 

hänsyn till att du är kvinna?  

⁃  Upplever du att vissa delar eller områden av organisationen är svårare att bli en del av 

som kvinna? Vilka är det och varför är dessa stängda? Vem stänger ut?  

⁃  Upplever du att det finns en skillnad i avanceringsmöjligheter beroende på kön? 

⁃  Upplever du att chefer har förståelse för de eventuella skillnader som finns i bemötande 

gällande män och kvinnor inom polisen? 

⁃  Är det din uppfattning att chefer arbetar för en jämställd arbetsplats? På vilket sätt? 

 


