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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Åke Nilsén för god vägledning och värdefulla råd under studiens 
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upp på intervjuer. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt att genomföra studien.  
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men också viljan att motivera oss under denna intensiva period.  
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Abstract 

"You are not strong enough" and "honey" are just some of the prevailing sentences that female 

police officers meet when they work in the community and meet the public. Being a woman in 

a male-dominated profession can be difficult when it comes to how they are treated and the 

opportunity to climb within the organization. The purpose of the present study was to find out 

how female police officers perceive that they are being treated by society's citizens, but also in 

the workplace. In the study, Erving Goffman's theory of impression management, Axel 

Honneth's theory of the three dimensions, Jean Lipman Blumen's theory of homosociality and 

heterosociality, and Morrison's theory of glass ceiling have been applied. These theories have 

been applied in order to answer the study's questions. The result of this study is presented by 

semi-structured interviews in a qualitative design, where ten female police officers participated 

in the interview and shared their experiences. The analysis of the results showed, with the aid 

of theories and scientific articles, that it is a harder climate for women in a male-dominated 

profession, both in terms of development opportunities and partly how women within the 

profession are treated by the society. The conclusion of the result and analysis showed that even 

though gender equality in the police profession is increasing, there are still differences between 

the sexes, which is based far behind in history and is difficult to get away from. 

Keywords: Women, policemen, male dominated, advancement opportunities, glass ceiling, 

treatment, organization. 
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Abstrakt 

”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande 

meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. 

Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur 

de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. Syftet med 

föreliggande studie var att ta reda på hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av 

samhällets medborgare, men även på arbetsplatsen. Finns det en större press på kvinnor i ett 

mansdominerat yrke att prestera hårdare för att bevisa att de räcker till? I studien har Erving 

Goffmans teori om intrycksstyrning, Axel Honneths teori om de tre dimensionerna, Jean 

Lipman Blumens teori om homosocialitet och heterosocialitet samt Morrisons teori om 

glastaket tillämpats. Dessa teorier har tillämpats i syfte till att besvara studiens frågeställningar. 

Resultatet av denna studie presenteras av semistrukturerade intervjuer i en kvalitativ design, 

där tio kvinnliga poliser deltagit i intervjun och delat med sig av sina upplevelser. Analysen av 

resultatet visade med hjälp av teorier och vetenskapliga artiklar att det är ett hårdare klimat för 

kvinnor i ett mansdominerat yrke, dels vad gäller utvecklingsmöjligheter, dels hur kvinnor inom 

yrket bemöts av samhället. Slutsatsen av resultat och analys visade att även om jämställdheten 

inom polisyrket ökar, finns det fortfarande skillnader mellan könen vilket grundar sig långt bak 

i historien och är svårt att komma ifrån.  

Nyckelord: Kvinnor, poliser, mansdominerat, avancemangsmöjligheter, glastak, bemötande, 

organisation.  
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1 Inledning  

I nedanstående kapitel presenteras uppsatsens inledning för att väcka intresse hos läsaren 

kring studiens valda fenomen, varför det har valts samt att öka förståelse kring vikten av 

fenomenet. I kapitlet introduceras även syfte och frågeställningar som legat till grund för 

uppsatsens innehåll. 

 

Det finns ett synsätt som kännetecknar många mansdominerade arbetsplatser och det synsättet 

är ”kvinnor hör inte hemma här”. Enligt Alvesson & Due Billing (2011) är synsättet vanligast 

inom polisyrket och militären samt yrken som har en maskulin framtoning. Författarna menar 

att de flesta män som söker sig till polisyrket och militären, vill bevisa sin maskulinitet för sig 

själv och andra. 

Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha lika mycket makt i samhället och 

över sina egna liv. Frågan återstår, hur långt har vi kommit? För att nå ett jämställt samhälle 

måste alla samhällsområden vara likvärdigt fördelat mellan könen (Regeringen, 2017). Ett av 

världens mest jämställda länder är Sverige, förutom när det kommer till den rådande 

könssegregationen på arbetsmarknaden (Regeringen, 2014). En förklaring till 

könssegregeringen mellan könen på arbetsmarknaden i Sverige är på grund av de strukturella 

hinder som kvinnor stöter på i samhället och i arbetslivet. Medlingsinstitutet (2017) uppmätte 

att kvinnor år 2016 hade endast 89 procent av männens lön, detta trots flera politiska insatser 

för att främja könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Könssegregeringen återstår vilket visar att 

kvinnor dominerar i den offentliga sektorn och män i den privata. Det finns en ojämn fördelning 

av yrken som förklarar uppkomsten av de stora löneskillnaderna som återfinns inom landsting. 

De flesta kvinnorna som dominerar inom landsting arbetar som undersköterskor medan de få 

män som arbetar inom landsting arbetar som läkare. 

Samhället har länge varit till fördel för männen där kvinnor har varit tvungna att anpassa sig 

och följa de normer som männen har skapat men det är inte socialt hållbart och inget samhälle 

kan utvecklas till sitt fullo när arbetsmarknaden inte ser likadan ut för alla människor. Det finns 

en del kvinnodominerande yrken där få män är anställda och även där måste en förändring ske. 

Det är därför viktigt att kvinnor också får samma livsvillkor, social sammanhållning och makt 

som män har. Abraham Maslows (1987) förklarar vägen till självförverkligande men menar att 

det finns en del trappsteg som ska bestigas för att man ska nå dit. Maslow förklarar 

behovstrappan genom att dela in den i fysiologiska behov: behov av trygghet, behov av kärlek 
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och behov av uppskattning. Fysiologiska behov och behov av trygghet går under kategorin 

primära behov vilket innebär att man har bra sömn, mat och dryck, ett tak över huvudet, bra 

stabilitet, avsaknad av rädsla samt ångest för att överleva. Maslow delar in resterande i 

kategorin sekundära behov som är Behov av kärlek och tillhörighet, behov av uppskattning och 

behov av självförverkligande. Behov av kärlek och tillhörighet innebär att man känner att man 

har tillhörighet till familj, vänner, bra arbetsgemenskap eller andra grupper. Behov av 

uppskattning innebär att man får uppskattning samt att man känner att man har ett gott rykte, 

bra status etc. Behov av självförverkligande handlar om att man får en känsla att man gör det 

man är lämpad för. Hos vissa människor handlar självförverkligande om att vara en bra förälder, 

hos andra, en bra musiker. (Maslow, 1987) Det är viktigt att ha en psykosocial arbetsmiljö som 

tillgodoser de primära och sekundära behoven man har som människa. Att arbeta som kvinnlig 

polis i organisationen kan leda till stora arbetsbelastningar och påfrestningar som dålig sömn, 

dåliga mat-rutiner samt utvecklade känslor som rädsla och ångest. När en människa känner 

avsaknad av grundläggande trygghet kan det leda till psykisk ohälsa. Av den anledningen är 

det viktigt att man har sina primära behov tillgodosedda för att kunna klättra till nästföljande 

steg i behovstrappan. Som polis är det också väldigt viktigt att man känner en slags känsla av 

sammanhang och att man upplever att man får uppskattning och respekt för det man gör för att 

känna sig som en fullvärdig medborgare. Som tidigare nämnt kan dessa i sin tur bidra till bättre 

livsvillkor och social sammanhållning för de kvinnliga poliserna. Om de blir mer respekterade 

och accepterade i samhället bidrar det till en känsla av makt.  

Att ha sina grundläggande behov tillgodosedda är viktigt för människan eftersom det är den 

grund som bidrar till bra livsvillkor i livet och god social sammanhållning samt att man an 

känna att man har makt över sig själv och över sitt eget liv. Det i sin tur leder till en känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005), som innebär att man upplever sin tillvaro som 

sammanhängande. Vi fann det intressant att undersöka hur samhället förhåller sig till en kvinna 

som både är kvinna och polis i nutida samhället. Generellt sett har polisyrket betraktats som ett 

maskulint yrke och därför blir det intressant att ställa oss frågor kring hur kvinnliga poliser 

anpassar sin naturliga kvinnliga roll till den maskulina yrkesrollen. Frågor kring hur kvinnliga 

poliser upplever att de blir bemötta av samhället och på arbetsplatsen i jämförelse med hur sina 

manliga kollegor blir bemötta ligger också i vårt intresse. Det ligger även i vårt intresse att ta 

reda på hur den psykosociala stressen på arbetsplatsen upplevs av de kvinnliga poliserna.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse och reflektion kring kvinnliga polisers 

arbetssituation och karriärmöjligheter. Studien syftar även till att undersöka kvinnliga 

polisernas upplevelser av allmänhetens bemötande. Det ligger även i vårt intresse att rikta in 

oss på de kvinnliga polisernas arbetsplats och deras psykosociala arbetsmiljö. Detta gör vi med 

hjälp av en huvudfrågeställning samt två underfrågor.  

1.2 Frågeställningar:  

• Hur upplever kvinnliga poliser att de blir bemötta av samhället? 

o Hur hanterar kvinnliga poliser press på deras yrkesroll från arbetsplatsen?  

o Hur hanterar kvinnliga poliser psykosocial stress på arbetsplatsen?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I nedanstående kapitel introduceras bakgrundsfakta om kvinnliga polisers historia fram till 

nutid med hjälp av Richard Swedberg. Vidare i kapitlet introduceras det forskningsfält som 

ligger till grund för studien. Syftet med kapitlet är att öka förståelsen för kvinnliga polisers 

historia och svårigheter som de har fått bemöta. 

2.1 Förstudie 

Med hjälp av Richard Swedbergs teori om teoretisering kommer vi i vår förstudie använda oss 

av olika typer av data som inspiration för vår studie. Swedberg menar att det finns tre 

huvudsakliga steg i själva teoretiseringsprocessen vilka är empirisk observation, att utveckla 

begrepp samt att komma fram till en förklaring. Det första steget, empirisk observation, innebär 

att försöka få en kännedom kring det ämne som ska studeras. Det är lämpligt att denna 

observation är bred, och innefattar data från olika sorters källor såsom litteratur, filmer och 

artiklar. Det andra steget, att utveckla begrepp, handlar om att försöka komma fram till vad det 

mest centrala i fenomenet är genom att försöka utveckla ett nytt eller ett redan befintligt 

teoretiskt begrepp. Det sista steget, att komma fram till en förklaring, innebär att försöka lyckas 

förklara det fenomen som undersökts genom mer än bara logiska resonemang (Swedberg, 

2014). Som material till vår förstudie har vi bland annat valt att använda oss av en artikel från 

SVT Nyheter (Hedin, 2018) där Eva Högfeldt Petterson, polisområdeschef i Kristinehamn, talar 

om bristande respekt för kvinnliga poliser i dagens samhälle. Hon menar att en av anledningarna 

till detta beror på vad man har med sig i bagaget, det vill säga vilken värdegrund man har samt 

hur man ser på kvinnor. Det som inspirerade oss i artikeln var Högfeldt Petterssons sätt att agera 

på detta. I artikeln (Hedin, 2018) berättar hon att hon sätter ner foten genom att planera en 

manifestation där hon har planer på att under några helger bara ha kvinnliga poliser i tjänst. Att 

bara ha kvinnliga poliser i tjänst är en mycket intressant idé att prova för att låta kvinnor i 

polisyrket få ta plats och visa upp sig. Förhoppningsvis kan det leda till att ett större förtroende 

hos allmänheten skapas och att kvinnliga poliser därmed får den respekt som de förtjänar. 

En annan inspiration för vår studie är en text från Minnenas Journal som är skriven av Kjell 

Andersson Lagergren (2017) och beskriver hur det sett ut för kvinnliga poliser i Sveriges 

historia. Genom att läsa texten väcks både känslor och tankar kring hur tufft det varit för 

kvinnliga poliser och att detta satt sina spår för hur kvinnliga poliser blir bemötta än idag. 

Andersson Lagergren (2017) lyfter fram att när de 14 första kvinnliga ordningspoliserna 

började tjänstgöra i Stockholm år 1958 möttes de omedelbart med skepsis, både från samhället 

men även av sina manliga kollegor. De ansågs inte klara av patrulleringens påfrestningar 
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eftersom det fanns en tro om att kvinnor har en mycket svagare fysik. Under den här tiden 

uppstod även protester från manliga poliser som vände sig till facket då de inte ville ha med 

kvinnor i radiobilarna. Andersson Lagergren nämner även i sin text att när polisväsendet år 

1965 förstatligades, hade rekryteringen av kvinnliga poliser nästan upphört helt. I slutet av 

samma årtionde ska även ett förbud för kvinnor att patrullera i uniform tagit kraft. Det var inte 

förrän efter 1971 som kvinnor återigen fick bära uniform och tjänstgöra på samma villkor som 

män (Andersson Lagergren, 2017). Till sist har vi även valt en studie på magisternivå vid namn 

Upplevelser av arbete och hälsa bland kvinnliga poliser i Västerbotten skriven av Annika 

Lindskog & Anna Paegle (2016) vid Umeå Universitet. Studien belyser hur sjuktalen hos 

kvinnliga poliser i Sverige ökat de senaste åren och hur detta påverkar både individen och 

samhället. Studien syftar även till olika stressorer som påverkar polisers hälsa, förmågan att 

hantera dessa stressorer samt hur det är att vara kvinnlig polis. 

Precis som Swedberg nämner så är det viktigt att under hela teoretiseringsprocessen använda 

sig av sin fantasi och känslor för att lyckas teoretisera det fenomen som ska studeras. Swedberg 

trycker även på att detta är framför allt viktigt under processens tredje och sista steg eftersom 

förklaringen till fenomenet är det som utgör det centrala i en teori (Swedberg, 2014). Med hjälp 

av Swedbergs sätt att teoretisera hoppas vi med hjälp av vår förstudie lyckas teoretisera ett nytt 

alternativt ett befintligt teoretiskt begrepp som kan vara till hjälp i förklaringen av vår studies 

valda fenomen. 

2.2 Tidigare forskning 
2.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Den avhandling som vi har valt heter Burnout, Work, Stress of Conscience and Coping Among 

Female and Male Patrolling Police Officers (Backteman-Erlanson, 2013) och är skriven av 

Susann Backteman-Erlanson vid Umeå Universitet. Avhandlingen riktar in sig på poliser i yttre 

tjänst (PPO) som mestadels arbetar ute i samhället och därmed har en kontinuerlig 

kommunikation med medborgare och allmänheten. PPO påträffar mängder av människor som 

blivit utsatta för olika typer av brott eller olyckor men även dödsfall. Detta medför en ökad risk 

för psykosocial stress. I avhandlingen skriver Backteman-Erlanson att ohälsa bland PPO är 

vanligt förekommande och kan påverkas av till exempel höga krav och låg kontroll i yrket samt 

att det finns en förekommande ”samvetsstress”. Det finns även ett antagande kring att det råder 

skillnader i själva upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön mellan könen då polisyrket 

rent traditionellt sett är manligt kodat. Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa 

sig i förekomsten av sambandet mellan ohälsa, psykosocial arbetsmiljö och utbrändhet i 
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hänsynhet till den rådande samvetsstressen bland patrullerande poliser i Sverige. Den första 

delstudien (I) som utgår från en kvalitativ ansats tar upp polisers egna erfarenheter och 

upplevelser kring hur det är att vara först på plats på en brottsplats eller olycksplats där det finns 

skadade eller avlidna personer. I resultatet framkommer det att majoriteten av de intervjuade 

poliserna tar hjälp av stödsystem inom organisationen samt egna strategier efter en traumatisk 

händelse. Med egna strategier menar författaren polisers egna sätt och hjälpmedel att bearbeta 

en svår händelse. Det framkommer även att ifall dessa åtgärder som till exempel olika 

stödsystem varit otillräckliga har det lett till att poliserna känt sig otrygga. Som resultat av 

avhandlingen framkommer även att både manliga och kvinnliga poliser påvisar höga nivåer av 

emotionell utmattning (EE), bland kvinnorna uppvisade en tredjedel hög nivå av EE. För 

kvinnorna var det framför allt höga krav, ett svagt organisatoriskt klimat samt samvetsstressen 

som ökade risken för EE. Det framkommer även att det ibland är otillåtet att prata om vissa 

företeelser med sina kollegor vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på polisernas sätt att 

hantera liknande händelser. Avslutningsvis belyser avhandlingen att den psykosociala 

arbetsmiljön brister och är i behov av förbättring för PPO i Sverige (Backteman-Erlanson, 

2013).  

2.2.2 Mansdominerad bransch 

Den vetenskapliga artikeln Role of Female Police Officer and Her Challenges Within the Police 

Organization (Shishani, 2016) är skriven av Fitim Shishani och utgiven från Univerisuty of 

Pristina, Kosovo. Artikeln beskriver att polisyrket i de flesta länder är ett mansdominerat yrke 

och att i många länder är det ett yrke för endast män. I artikeln framgår det att det är en 

gammalmodig tradition att tänka att polisyrket endast är för män. Ett fenomen som än idag 

växer är att engagera kvinnor i det offentliga samhället. I artikeln skriver Shishani om att 

kvinnor har ett ökat intresse av olika yrken och deltar i alla kretsar i det sociala livet. I den här 

studien visar man framförallt vilken attityd man har gentemot kvinnliga poliser genom att 

undersöka om de är konventionella eller okonventionella samt vilken bakgrund de kvinnliga 

poliserna har. Studien och vetskapen om polisens könsstruktur i flera länder runt om i världen 

har gjort det potentiellt att dra slutsatsen om kvinnliga polisers signifikans och deras roll i 

polisyrket. Samtidigt har man studerat den allmänna uppfattningen mot kvinnliga poliser som 

tidigare har varit att kvinnor endast bör utföra hushållsarbete, men som nu är att polisyrket inte 

endast är för män. I artikeln redogör författaren om de svårigheter som kvinnliga poliser har 

fått stå ut med i nästan alla polissystem men med hjälp de kvinnliga polisernas engagemang 

och deltagande samt stöd från kollegor har det lett till att de har fått större befogenhet. I studien 
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har det även framkommit att kvinnliga polisers engagemang och resultat i polisyrket har lett till 

att fler länder väljer att anställa kvinnliga poliser. Även om polissystemet var skeptiska till att 

anställda kvinnliga poliser eftersom de inte ansågs tillräckligt adekvata, visar forskning som 

nämns i artikeln hur polisers attityd gentemot kvinnliga poliser har förändrats i ett senare skede. 

Detta har skett i takt med samhällets utveckling. Idag har både manliga poliser och kvinnliga 

poliser lika behandling när det gäller val av polisiärt arbete (Shishani, 2016). 

2.2.3 Konsekvenser av psykosocial stress 

I artikeln Relationship Between Organisational Role Stress and Life Satisfaction Among 

Female Police Personnel (Tundwal & Behmani, 2016) skriver Sunita Tundwal och Rakesh 

Kumar Behmani om att stress är en del av människans existens. Författarna skriver även om 

den organisatoriska stressen som har en stor påverkan på ledning, anställda och andra 

intressenter i en organisation. Studien är en omfattande kvantitativ undersökning med 

forskningsfokus på effekterna av rollstressorer i organisationer. Undersökningen genomfördes 

med hjälp av 400 kvinnliga poliser som deltog i enkätundersökning. Data samlades in genom 

en slumpmässig provtagningsmetod där man tog uppgifter från kvinnliga poliser med minst två 

års arbetslivserfarenhet, från olika distrikt i Haryanastaten. I artikeln beskriver man att 

livstillfredsställelse är en bedömning av känslor och attityder om ens egna liv vid en viss period. 

För att uppnå livstillfredsställelse måste en rad grundläggande behov vara uppfyllda samt att 

mål som man sätter upp ska ses som uppnåeliga. Resultatet av studien visar att effekterna av 

yrkesrelaterade stressorer kan skada de anställda i en organisation och deras familjer. Detta 

gäller givetvis för individer som befinner sig på stressiga arbetsmiljöer, till exempel polisyrket. 

Där kan de anställda uppleva fysiska, känslomässiga och sociala problem som försämras av de 

stressorer som kommer från deras polisiärarbete. Studien visar även att kvinnliga poliser 

tenderar till att känna mer överbelastning, nedbrytning och stillastående i sin roll som polis 

vilket leder till låg livstillfredsställelse. Studien visar också på att det råder svårigheter att få en 

befordran och göra framsteg som kvinnlig polis samt att kvinnliga poliser upplever för många 

förväntningar vilket leder till en lägre livstillfredsställelse (Tundwal & Behmani, 2016). 

2.2.4 Könssamarbetskonflikter på arbetsplatsen 

Den här vetenskapliga artikeln, Women (Do Not) Belong Here: Gender - Work Identity Conflict 

Female Police Officers (Veldman, et al., 2017) undersöker påföljderna av att uppleva konflikter 

mellan kön och arbetsidentiteter i mansdominerade yrken. Studien har med hjälp av enkäter 

undersökt 657 medarbetare i 85 olika lag i polisstyrkan i Belgien. Undersökningen utgick bland 

annat på att ta reda på ifall poliserna upplevde sin könsidentitet som motsägande i jämförelse 
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med deras arbetsidentitet. Resultatet av studien visar på att de kvinnliga poliserna upplevde 

svårigheter vad gäller samarbete mellan könen då det råder en upplevd könssamarbetskonflikt. 

Denna upplevelse var betydligt högre bland kvinnorna än männen. Resultatet av studien visar 

även att de kvinnliga poliserna upplevde att det befintliga stödet från sina medarbetare användes 

för att förmildra förhållandet mellan den upplevda könssamarbetskonflikten och skillnaden 

mellan könen. Kvinnorna menar även att ett mångkultursklimat har en positiv påverkan för att 

minska den upplevda könssystemsidentitetskonflikten. Slutligen visar resultatet vikten av att 

skapa ett hållbart socialt klimat för alla anställda i ett mansdominerat yrke, dels för att förhindra 

att medarbetare känner sig undervärderade men även för att förbättra arbetsresultat. (Veldman, 

et al., 2017) 

2.2.5 Kvinnliga polisers upplevelser i Latinamerika 

Forskningen vid namn Female Police Officers and Their Experiences: The Metropolitan Police 

of Buenos Aires Context (Colvin, 2017) undersöker kvinnliga polisers erfarenheter i 

Metropolitan Police of Buenos Aires. Syftet med forskningen är att ge en bredare och högre 

förståelse för de möjligheter och hinder som kvinnliga poliser i Latinamerika stöter på. Detta 

för att brottsbekämpande tjänstemän ska vara bättre rustade så att även kvinnliga tjänstemän 

har möjlighet att lyckas uppnå högre, om inte de högsta, nivåer i en organisation. Som resultat 

av undersökningen medger de kvinnliga respondenterna att de inte upplever någon institutionell 

diskriminering. Däremot uppgav de att det förekommer en informell diskriminerande 

behandling och även sexuella trakasserier. Resultatet av undersökningen visar att kvinnliga 

poliser väljer polisyrket på grund av samhällsansvar och karriärmöjligheter som ledande orsak 

till att bli polis, de manliga poliserna gör samma uttalanden. I studien framkommer även att 

kvinnor som anslöt sig till polisyrket under 1900-talet fick utföra polistjänst men fick inte bli 

officerare samt fördömdes till att ta hand om kvinnliga fångar. Dessa resultat tyder på vissa 

återstående stereotyper av kvinnliga poliser på arbetsplatsen. Kvinnliga poliser som strävar 

efter högre positioner inom organisationen anses inte som tillräckligt adekvata och har därmed 

svårigheter med att få en befordran och klättra inom organisationen. De anses istället mer 

lämpade att kunna engagera sig i de ”mjukare” delarna av polisarbetet. Kvinnliga poliser har 

en lång och sorglig historia av att behandlas annorlunda på arbetsplatsen, inte bara i Argentina 

utan runt om i världen. Den här forskningen visar diskriminering och trakasserier mot kvinnliga 

poliser som grundar sig på sexuell läggning för latinska poliser i MPBA samt att denna 

olikartade behandling av minoritetsansvariga belyser svårigheter att ändra poliskultur (Colvin, 

2017). 
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2.2.6 Sammanfattning 

Gemensamt för den valda avhandlingen och de vetenskapliga artiklarna är att de belyser olika 

beteenden, upplevelser eller problem som kvinnliga poliser runt om i världen stöter på. Vid 

valet av vetenskapliga artiklar utgick vi från vårt syfte och våra frågeställningar och försökte 

därmed finna artiklar som var relaterade till detta. Då det övergripande syftet med uppsatsen 

var att bidra till en ökad förståelse för kvinnliga polisers arbetssituation och karriärmöjligheter, 

samt att undersöka hur kvinnliga poliser blir bemötta av samhället och på arbetsplatsen ansåg 

vi att de valda artiklarna kunde hjälpa oss att stärka argument och försöka ge oss förklaringar 

på vår insamlade empiri. Både i Colvins (2017) och Veldmans (2017) artikel belyses olika 

problem och hinder som kvinnliga poliser stöter på ute i samhället men även på arbetsplatsen 

vilket är relaterat till vår studies syfte och frågeställningar om hur kvinnliga poliser blir bemötta 

och behandlade. Genom att läsa dessa två artiklar ges den uppfattning om att kvinnor inom 

yrket är underlägsna och behöver stå ut med ett hårdare klimat än vad män gör. I avhandlingen 

som är skriven av Backteman-Erlanson (2013) och i Tundwal & Behmanis (2016) artikel nämns 

olika faktorer som genererar i stress inom polisyrket vilket vi ansåg vara relevant för vår sista 

frågeställning som berör just psykosocial stress. Både avhandlingen (Backteman-Erlanson, 

2013) och Tundwal & Behmanis (2016) artikel tar upp att kvinnliga poliser löper större risk att 

känna av en högre stressnivå än vad manliga poliser gör. Veldmans (2017) artikel om 

könsidentitet på arbetsplatsen kan bli något svårare att implementera in i vår text då den inte är 

lika tydligt relevant utifrån syfte, frågeställningar samt empiri. Artiklarna berör livsvillkor 

genom att de lyfter fram hur psykosocial stress kan påverka ens hälsa och välmående samtidigt 

som de lyfter fram att polisyrket traditionellt sätt är manligt kodat vilket är en fråga om makt. 

Det framkommer även i artiklarna hur enkelt det är för män att tilldelas mer makt än kvinnor 

inom polisyrket men också hur samhället ser på kvinnliga poliser som är mindre maktutövare i 

jämförelse med män. De vetenskapliga artiklarna belyser vilka hinder de kvinnliga poliser stöter 

på arbetsplatsen och i samhället som kan leda till oro, stress, ångest, låg känsla av sammanhang 

och kan ha en stor negativ effekt på den sociala sammanhållningen men också försämrade 

livsvillkor då ens hälsa är i fara på grund av olika oroskänslor. Då Sverige är litet med begränsat 

accepterade forskare inom området lägger vi stor vikt på internationella vetenskapliga artiklar. 

Ett annat argument för att lyfta fram vikten av internationella vetenskapliga artiklar är att 

jämföra studiens analys med omvärlden för att skapa högre reliabilitet. Internationella 

vetenskapliga artiklar tenderar även att vara mer omfattande än nationella vilket gynnar studien 

då studiens empiri analyseras mot dessa som i sin tur stärker reliabiliteten.   
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3 Teori 

Nedanstående presenteras motivering av val av teorier och begrepp i relation till syfte och 

frågeställningar. vidare introduceras de valda teorierna och dess olika begrepp för att ge 

läsaren en övergriplig kunskap om de begrepp som är signifikanta och återkommande i 

uppsatsen.  

3.1 Motivering av val av teorier 
De teorier som har valts ansågs vara relevanta och ha stor signifikans i relation till studiens 

syfte och frågeställningar. Studien syftar sig till att undersöka kvinnliga polisers upplevelser av 

allmänhetens bemötande, deras karriärmöjligheter samt den psykosociala stressen som de kan 

få uppleva. Av den anledningen ansåg vi att glastaket var en av de teorier som passade mycket 

väl och som kunde bidra till en ökad förståelse för hur organisationer har satt upp en osynlig 

barriär för kvinnor att inte kunna utvecklas i sina yrken. Homosocialitet och heterosocialitet är 

teorier som går hand i hand med varandra och med glastaket. Dessa teorier tillsammans vill 

lyfta fram och belysa de svårigheter som kvinnor står inför när det kommer till 

avancemangsmöjligheter. Vi ville ta reda på mer än bara den osynliga barriären som många 

organisationer har satt upp för sina kvinnliga medarbetare och vi ville även ta reda på orsakerna 

till varför kvinnor har svårigheter för att avancera sig i sina karriärer. Med hjälp av 

homosocialitet och heterosocialitet kan vi få en djupare förståelse för dessa svårigheter. Dessa 

svårigheter som kvinnorna står inför kan leda till försämrade livsvillkor, försämrad social 

sammanhållning och maktlöshet som i sin tur kan orsaka psykisk ohälsa vilket leder oss till 

vikten av en bra psykosocial arbetsmiljö.  För att ha en bra psykosocial arbetsmiljö är det även 

viktigt att man känner sig som en fullvärdig medborgare och upplever att man får erkännande 

för den man är och det man gör genom att få respekt och acceptans. Alex Honneth’s teori om 

erkännande är en av de teorier som vi ansåg ytterst relevant för studiens forskningsfråga. Erving 

Goffmans teori om intrycksstyrning ansågs vara relevant för studien eftersom det är i studiens 

intresse att ta reda på vilka intryck de kvinnliga poliserna sänder ut till samhället, detta för att 

kunna föra en diskussion i analysen om de upplever att de måste sända ut vissa särskilda intryck 

för att bli accepterade.  

Axel Honeths pratar om de tre dimensionerna och vikten av att känna sig accepterad och 

respekterad och menar på att om det brister i dessa områden kan det leda till frustration, ilska 

samt utövning av våld. För att ha bra livsvillkor är det viktigt att man som individ känner sig 

som en fullvärdig medborgare, få respekt och acceptans från samhället och sin omgivning vilket 

leder till social sammanhållning. För de kvinnliga poliserna kan livsvillkoren försämras om de 
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inte får en känsla av acceptans och respekt i yrket av samhället. Detta kan leda till att man som 

individ blir introvert och går miste om sina relationer. Det är även viktigt att de kvinnliga 

poliserna känner att de har makt att göra skillnad för att få en känsla av sammanhang men också 

få respekt för att kunna utöva sin makt på bästa möjliga sätt. Makt, livsvillkor och 

sammanhållning är tre begrepp som är sammanvävda och är av den anledningen betydelsefullt 

eftersom de berör många olika aspekter. För att ha bra social sammanhållning och bra 

livsvillkor samt makt, är det även viktigt att man som kvinna upplever att man är inflytelserik 

i sitt yrke och att man kan avancera sig i sitt yrke. Det är viktigt att ha avancemangsmöjligheter 

i sitt yrke för att kunna känna inkluderad i sitt arbete samt få en känsla av sammanhang. Detta 

genom att krossa glastaket så att fler kvinnor anställs för sin kompetens istället för att män, som 

i många organisationer enligt Blumens teori om homosocialitet, väljer att anställa andra män 

eftersom de orienterar sig mot andra män. Detta leder till ett utanförskap av olika nätverk och 

gemenskaper för det kvinnliga könet som kan beröra den sociala sammanhållningen, livsvillkor 

och makt. Det leder även enligt Blumens teori om heterosocialitet till att kvinnor söker 

bekräftelse hos andra män och orienterar sig mot andra män på grund av den rådande 

maktobalans mellan könen. Den sociala sammanhållningen kan påverkas eftersom ett ”vi och 

de” skapas som leder till maktobalans mellan könen. Exkludering kan skapas därmed som ett 

resultat av den rådande maktobalansen på arbetsplatsen där kvinnor stöter bort andra kvinnor 

för att kunna få en chans till att avancera sig inom yrket. Effekterna av denna obalans och 

utanförskap kan även förutom negativ påverkan på social sammanhållning resultera i 

försämrade livsvillkor. Man kan känna att man inte har någon makt och känna sig maktlös över 

att inte kunna inkluderas i de nätverk och gemenskaper som männen är priviligierade att vara 

inkluderade i. Att krossa glastaket kanske är naivt i många individers öron men det kan göra en 

stor skillnad i mångas liv. Många kvinnor kämpar med att skaffa sig en hederlig och bra 

utbildning, dels för att försörja sig men också för att kunna avancera sig inom sitt yrke och vara 

inflytelserik. När man har ett syfte och känner känsla av sammanhang berör det livsvillkor, 

social sammanhållning och makt positivt.  

3.2 Glastaket 

Begreppet glastak myntades som en metafor av Morrison m.fl. (1987) och med hjälp av 

glastaket förklaras varför kvinnor inte når toppen i olika yrken. Med glastaket menar Morrison 

m.fl. (1987) att när kvinnor vill utvecklas i sina yrken för att nå en högre position, möts de av 

en osynlig och ogenomtränglig barriär. Glastaket anses som en systematisk barriär och av den 

anledningen har kvinnor i olika organisationer svårt för att avancera sig till en högre position i 
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organisationen. Med det menas att kvinnor inte kan avancera eftersom de är kvinnor och inte 

för att de saknar kompetens. Enligt Wahl (2003) kan en kvinna klättra inom sin karriär om hon 

upplevs som ofarlig och icke hotfullt ur makt och konkurrensperspektiv. Kvinnor som har nått 

en högre position i sitt yrke anses vara hotfulla och hindras därmed av osynliga och indirekta 

maktstrukturer. För en man är det betydligt enklare att avancera sig och klättra inom en 

organisation (Wahl, 2003). Kvinnor som lyckas bestiga alla hinder som glastaket utgör och 

krossar glastaket drabbas av högre press än männen i likadan position. Anledningen till att det 

är högre press på kvinnorna är på grund av den rådande manliga normen i företagskulturen som 

utformas och byggs efter männen. Glastaket brukar gälla toppchefs positioner men det kan 

variera från olika organisationer och i vissa organisationer finns glastakets hinder på mycket 

lägre nivåer (Morrison, et al., 1987). 

3.3 Homosocialitet och heterosocialitet 
Jean Lipman Blumen har skapat en teori som kallas homosocial teori (1996). Teorin berör två 

begrepp som han kallar för homosocialitet och heterosocialitet och kan användas för att förklara 

icke synliga strukturer som finns i en organisation. Lipman Blumen (1996) menar att män tillser 

våra resurser i olika sociala institutioner samt i samhället vilket resulterar i att män urskiljer sig 

och orienterar sig mot andra män. Vid till exempel rekryteringstillfällen leder detta till att män 

gärna anställer andra män istället för kvinnor. Lipman Blumen (1996) kallar detta handlingssätt 

där män bekräftar och hjälper varandra för ett homosocialt beteende då kvinnor hamnar i ett 

slags utanförskap från olika nätverk och gemenskaper. Det som Lipman Blumen (1996) menar 

med heterosocialitet, eller heterosocialt samspel, innebär däremot att det även finns kvinnor 

som söker bekräftelse hos och försöker orientera sig mot män. En förklaring till detta är den 

existerande maktobalans som råder mellan kvinnor och män i olika organisationer. Det är 

egentligen inte naturligt för en kvinna att vara avståndstagande gentemot andra kvinnor och 

istället att söka sig till män, men Lipman Blumen (1996) menar att detta heterosociala samspel 

grundar sig just i organisationers maktobalans vilket utvecklar obalansen ytterligare.  

3.4 Tre dimensioner av erkännande 

Enligt Axel Honneth (2000) måste man ha en positiv personlig identitet och självrelation för 

att man ska känna välmående och kunna förverkliga sina önskningar och livsplaner i livet. I sin 

teori nämner Honneth ett tredimensionellt erkännande som innebär att man måste samspela 

med andra människor för att man ska kunna förverkliga sina önskningar. Enligt Honneth (2000) 

handlar den första dimensionen om att man får den kärlek och omsorg som behövs av nära och 

kära det vill säga familj, föräldrar och vänner. När individen har fått sina behov tillgodosedda i 
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den första dimensionen utvecklas en grundläggande trygghet som bidrar till att individen kan 

utveckla ett grundläggande självförtroende. I sin andra dimension om erkännande redogör 

Honneth (2000) för vikten av att känna att man bemöts med respekt och känner sig accepterad 

som en fullvärdig individ och medborgare för att man ska få en känsla av stolthet. Den sista 

dimensionen handlar om att man känner uppskattning för sin individualitet samt att man får 

uppskattning för den man är och det man gör som utvecklar en känsla av stolthet.  När individen 

upplever stolthet innebär det att hen är medveten om att de egenskaper som besitts uppskattas 

som värdefulla av andra individer. Det är först när alla dimensioner är uppnådda som individen 

kan utveckla en positiv identitet och självrelation till sig själv. Om en individ inte bemöts med 

erkännande av sin omgivning kan det leda till negativa känslor och därmed skada individens 

självbild. Detta kan på lång sikt leda till minskade möjligheter för individen att delta i samhället 

som en likvärdig medborgare. När individen inte bemöts med något av de tre erkännandena 

från sin omgivning och samhället kan känslor som skam, vrede och frustration uppstå. Känslan 

av icke-erkännande kan eskalera mer och leda till att individen i fråga använder sig av våld för 

att hen känner förnedring samt att hens rättigheter blir fråntagna (Honneth, 2000). 

3.5 Intrycksstyrning 

Med hjälp av Erving Goffmans (1959) begrepp fasad och dramatisk förverkligande kan vi förstå 

hur människor kan styra intryck som de vill sända ut till sin omgivning. Goffman (1959) kallar 

dessa begrepp för framträdanden och avser olika infallsvinklar av en människas uppträdande. 

Enligt Goffman (1959) styrs människans samspel av sociala regler och han menar på att med 

hjälp av gemensamma regler får vi en ökad förståelse för hur vi ska tolka olika situationer, 

händelse och beteenden. Goffmans (1959) analys om hur människan introducerar sig själv i 

interaktion med andra individer i sociala situationer utgår från ett dramaturgiskt perspektiv där 

interaktionen mellan människorna liknar en teater. Intrycksstyrning handlar om att vi i 

interaktion med andra individer sänder ut avsiktliga intryck som vi har planerat för att agera på 

ett visst sätt. Med hjälp av begrepp som scener, aktörer, publik och roller från teatervärlden vill 

Goffman (1959) visa hur människor på ett önskvärt sätt uppför sig framför varandra samt vilka 

tekniker som används för att göra det. Teatermetaforen används för att beskriva den interaktion 

som pågår mellan individerna genom att jämställa individen som en aktör, hennes handlingar 

som själva framträdandet och de som iakttar aktören blir publiken. Människan litar inte på 

slumpen utan vill styra de intryck som hon vill sända ut till sin publik, enligt Goffman (1959).  

Det dramatiska förverkligandet handlar om att avge intryck av säkerhet och pålitlighet där 
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huvudmålet ligger på att övertyga iakttagaren om att det som förs vidare är korrekt samt att 

individen framställer sig själv som pålitlig (Goffman, 1959). 
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4 Metod 

I följande kapitel redogörs studiens vetenskapliga angreppssätt och datainsamlingsmetoder. I 

kapitlet lyfts de etiska överväganden som beaktats och säkerställts. Avslutningsvis diskuteras 

kapitlet kring studiens kvalitét för säkerställningen av uppsatsens validitet och reliabilitet i 

koppling till det valda angreppssättet.  

4.1 Metodansats 

Den vetenskapsteori som valts för uppsatsen är hermeneutiken. Ordet hermeneutik kommer 

ifrån grekiskan och betyder förklaringskonst eller utläggningskonst. Hermeneutik som 

vetenskapsteori innebär därmed att förstå, tolka och förmedla. Denna vetenskapsteori kan vara 

till hjälp för att förmedla olika upplevelser, känslor och erfarenheter kring olika fenomen och 

är därför ett lämpligt val vid en studie som syftar till just detta. Att ha en förförståelse för ämnet 

har en betydande roll inom hermeneutiken och det är mycket viktigt att förhålla sig till de 

befintliga övertygelser, fördomar och förutfattande meningar som redan finns. Detta beror på 

att själva tolkningsprocessen blir tydligare samt att läsaren får en tydligare bild kring innehållet 

i texten (Gilje & Grimen, 1992, 2007). Vår studie syftar till att tolka och förstå hur kvinnliga 

poliser upplever att de blir bemötta både av samhället men även på sin arbetsplats. Med tanke 

på att polisyrket alltid varit ett mansdominerat yrke vill vi förstå ifall kvinnliga poliser upplever 

att detta har en påverkan i hur de blir bemötta som kvinnor i polisyrket. Vår förförståelse och 

våra fördomar kring detta fenomen var att kvinnliga poliser bemöts av samhället med mindre 

respekt gentemot vad män blir. Vi hade även fördomar om att kvinnliga poliser upplever en 

hårdare press på sin prestation från kollegor och chefer på själva arbetsplatsen vilket kan skapa 

en psykosocial stress för den anställda. Det var utifrån denna förförståelse som vi valde att 

basera våra frågeställningar på och vi anser att hermeneutiken som vetenskapsteori är den mest 

lämpliga metodansats till vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med kvinnliga poliser, passar hermeneutiken väl in på vår studie då vi vill 

tolka och förstå kvinnliga polisers egna upplevelser och uppfattningar av fenomenet. Vår valda 

teoriansats knyter också samman förståelsen för kvinnliga polisers upplevelser i sitt yrke då 

teorierna kommer att hjälpa oss att tolka samt förstå hur dessa poliser uttrycker sig, upplever 

att de blir bemötta samt upplever könsfördelningen som kan finnas i deras yrke. 

4.2 Metodval  

För att samla in empiriskt material har vi valt att göra en kvalitativ undersökning som utgår 

ifrån semistrukturerade livsvärldsintervjuer och elitintervjuer. Livsvärldsintervjuer innebär att 

försöka förstå vardagsvärlden ur intervjupersonens synvinkel enligt Kvale & Brinkmann 
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(2014). Författarna menar att kvalitativ datainsamlingsmetod är en öppen metod som möjliggör 

ett utrymme för intervjupersonen att reflektera över sina upplevelser. Kvale & Brinkmann 

(2014) menar även att man som forskare måste erhålla en professionell nivå genom att vara väl 

förberedd och erhålla den kunskap som behövs för intervjun och intervjuämnet. För att få fram 

den information som efterfrågas, menar Kvale & Brinkmann (2014) att forskningsintervjun ska 

vara ett samtal mellan två parter på olika nivåer där forskaren har kontroll på sin egen intervju 

för att intervjun inte skall misslyckas. Vid kvalitativ undersökning har intervjun en speciell 

kraft och enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär den kraften att en forskare kan nå djupet 

på intervjupersonernas olika uppfattningar om ett fenomen. Att genomföra djupintervjuer 

innebär att man som intervjuare måste pröva de svar som intervjupersonerna ger under 

intervjun. Det innebär att man som intervjuare måste ge något personligt av sig själv för att få 

ett välförtjänt öppet svar från intervjupersonen. Det är viktigt att vi författare av uppsatsen enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) har kunskap om intervjuämnet för att registrera och tolka 

intervjupersonens tonfall, ansiktsuttryck samt andra kroppsliga uttryck. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) görs elitintervjuer med personer som besitter någon form av 

makt så som ledare eller experter i ett samhälle. En elit är van vid att hantera frågor kring sina 

åsikter och tankar. Av den anledningen är det viktigt att intervjuaren är väl påläst i 

intervjuämnet och kan behärska det tekniska språket samt är välbekant med elitens sociala 

situation och biografi. Nackdelen med att intervjua en elit kan vara att de mer eller mindre kan 

ha förutspått vissa samtalsspår eftersom de är vana vid att bli intervjuade (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi ska intervjua kvinnliga poliser som besitter en form av makt genom att hålla ordning 

och reda i samhället och som med stor sannolikhet är vana vid att svara på frågor kring deras 

yrke. Detta kan försvåra arbetet för oss eftersom det kan leda till att den responsen som vi mottar 

från intervjuerna kan vara förutbestämda svar. En vändpunkt för undersökningen kan vara att 

genom att visa hur kunniga vi är inom ämnesområdet kan vi vinna en stor respekt och kan då 

ta del av obestämd respons från poliserna.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är fördelarna med djupintervjuer att forskaren kan få en mer 

detaljerad analys av intervjupersonens livsvärld som till exempel intervjupersonens känslor, 

värderingar och attityder. Det är fördelaktigt att som forskare kunna samla in en större mängd 

av datainsamling från varje intervjuperson genom att nå djupet på intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Eftersom vårt syfte med studien är att ta reda på kvinnliga polisers 

upplevelser av hur de blir bemötta av samhället är det en fördel för oss att använda oss av 

djupintervjuer. Detta för att få fram de kvinnliga polisernas värderingar, attityder och känslor. 
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Djupintervjuer kan dock enligt Kvale och Brinkmann (2014) vara mer tidskrävande än andra 

metoder och är en begränsad metod eftersom man inte kan generalisera utfallet till en hel 

population. En annan nackdel med kvalitativ undersökningsmetodik är enligt Bryman & Bell 

(2007) att forskaren kan påverka resultatet med sina egna tankar och åsikter, genom att välja 

vad som skall lyftas upp ur intervjuerna och vad som inte ska lyftas. I vår studie kunde vi märka 

av hur tidskrävande det var att utföra djupintervjuer då vi under två veckors tid var helt 

uppbokade med intervjuer. Problemet i vårt fall var att intervjuer vid ett flertal gånger ställdes 

in vilket innebar att vi fick försöka ändra om i vårt schema för att lyckas utföra alla intervjuer i 

god tid. Eftersom vi innan studien haft fördomar och egna åsikter kring hur kvinnliga poliser 

bemöts var det viktigt för oss att inte låta dessa påverka intervjupersonernas svar. Detta för att 

inte vinkla dem till vår fördel. 

4.3 Urval  

Enligt Skärvad (2016) har samtliga undersökningsenheter samma sannolikhet att komma med 

i ett obundet slumpmässigt urval. Urvalet för uppsatsämnet är att genom klusterval och 

stratifierat urval samla undersökningsenheter till uppsatsämnet. Ett klusterval är att man 

slumpmässigt drar en hel grupp av undersökningsenheter som till exempel bor i samma 

kommuner. Stratifierat urval innebär att populationen delas in i undergrupper, till exempel 

undergrupper av kön, ålder, yrke, och företag. Poängen med ett sådant urval är att inte överlåta 

urvalet helt till slumpen och på detta sätt säkerställer man att relevanta grupper blir 

representativa i urvalet. Uppsatsens syfte är att intervjua kvinnliga poliser från Göteborgs 

upplevelser av hur de blir bemötta av samhället och om de upplever en press samt om de 

upplever en psykosocial arbetsstress på arbetsplatsen. Av den anledningen har vi valt att 

använda oss av en kombination av klusterval och stratifierat urval (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Genom en kontakt fick vi tag på en polis som gav oss kontaktuppgifter till tio kvinnliga poliser. 

En av dessa poliser gav oss ytterligare kontaktuppgifter till två poliser som vi kunde intervjua. 

4.4 Intervjuprocessen och tillvägagångssätt  

Tolv kvinnliga poliser från Göteborgs kommun kontaktades av oss för att komma överens om 

tid och datum då intervjun skulle ske, dock används endast tio stycken av dessa i vår studie. 

Tre av intervjuerna gjordes genom telefon då kvinnorna inte hade möjlighet att träffas. 

Nackdelen med telefonintervjuer är att det kan bli problematiskt att höra varandra, se 

kroppsspråk samt att det är större risk att missförstå varandra. En av vår telefonintervju fick vi 

utesluta från vår studie då vi inte kunde höra personen tillräckligt. En av de intervjupersoner 

som vi skulle träffa för att intervjua blev sjuk så även hon fick uteslutas från vår studie. 
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Resterande åtta intervjuer genomfördes på diverse caféer i centrala Göteborg samt några på 

polisstationen i City. Att utföra intervjuer genom ett personligt möte var mer givande för oss 

då vi fick ut mer information av varje intervjuperson och samtalen flöt på mycket bättre än 

telefonintervjuerna. Efter att vi presenterat oss själva var vi noga med att informera 

intervjupersonerna om deras anonymitet samt etiska rättigheter. Vi frågade även var och en av 

kvinnorna om vi fick lov att spela in intervjun med våra telefoner i utbildningssyfte. Under 

intervjuns gång turades vi om att ställa frågorna från intervjuguiden och vi valde att fritt kunna 

ställa följdfrågor utifrån de samtal som dök upp under intervjun. Vi ville ha en så avslappnad 

intervju som möjligt och därför hade vi inte heller bestämt i förväg vem av oss som skulle ställa 

vilka frågor utan vi gick på känslan i varje situation. Följdfrågorna vi ställde varierade givetvis 

mellan de olika kvinnorna då deras svar var olika. När alla tio intervjuer genomförts och spelats 

in delade vi upp intervjuerna och transkriberade hälften var.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en studie omfattar studiens tillförlitlighet. Reliabilitet är också anknuten till 

upprepade mätningar som ger samma resultat, eller om de som svarar på frågorna kommer att 

ge olika svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån vem som genomför intervjun och med vilken 

intervjuteknik som används kan svaren i en undersökning variera. Eftersom stickprovet är 

slumpmässigt valt bland kvinnliga poliser i Göteborg är resultatet representativt och 

generaliserbart då det kan appliceras till andra individer, situationer och händelser i Göteborg. 

Vi anser dock att resultatet inte är representativt och generaliserbart till en hel population med 

tanke på antalet intervjupersoner. Validitet innebär att undersöka ifall den insamlade fakta man 

fått fram i en undersökning är den rätta. Validitet handlar alltså om ifall man fått fram rätt 

information och fakta. Motsatsen till detta, det vill säga om man i en studie fått fram fel fakta 

kallas för intern validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid utformandet av vår intervjuguide 

försökte vi forma frågorna så noga som möjligt utifrån uppsatsens syfte och teorier för att 

försöka lyckas få fram rätt fakta som kunde ge oss ett resultat på undersökningen. Därmed anser 

vi att resultatet går att mäta på ett giltigt sätt. 

4.6 Metodinstrument 

Intervjuguiden ska enligt Kvale & Brinkmann (2014) formuleras med innehållande frågor och 

teman som täcker det forskaren vill ta reda på. Utöver intervjuguiden är det möjligt för forskaren 

att ställa följdfrågor för att få mer detaljerade svar och ökad förståelse för intervjupersonens 

upplevelser. Djupintervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide som innehöll 

frågor kring de kvinnliga polisernas upplevelser av arbetsplatsen och samhällets bemötande. 
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Enligt Kvale & Brinkmann (2014) finns det olika typer av intervjufrågor som till exempel 

inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor, 

indirekta frågor, strukturerade frågor, tolkande frågor och en form av tystnad för att föra 

intervjun vidare. Som forskare valde vi att tillämpa olika typer av intervjufrågor som bland 

annat inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta 

frågor och indirekta frågor. Som intervjuare ville vi även generera en bra stämning genom 

tystnad för att intervjupersonen inte skulle uppleva intervjun som ett korsförhör. Vid 

utformandet av vår intervjuguide valde vi att dela upp intervjun i fyra olika teman: bakgrund, 

polisbranschen, att arbeta i samhället samt framtiden (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gjorde 

vi för att strukturera upp intervjun och för att hålla en röd tråd genom intervjun. Vid valet av 

frågor valde vi att utforma dessa utifrån våra frågeställningar, teorier samt vetenskapliga artiklar 

för att lyckas få ut så relevant information som möjligt i relation till studiens syfte och teorier. 

Genom att formulera intervjuguiden på detta sätt lyckades vi behålla en röd tråd genom hela 

intervjun i relation till vår studies innehåll. 

4.7 Analysmetod 

Då vi valt hermeneutiken som metodansats föll det sig mest naturligt att tillämpa den 

hermeneutiska meningstolkningen i vår studie. Kvale & Brinkmann (2014) menar att 

meningstolkningen möjliggör och underlättar undersökningen av den insamlade empirin utifrån 

flera olika perspektiv samt gör det möjligt att skapa en bredare helhetsbild (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med denna analysmetod ville vi försöka hitta olika strukturer och 

förhållanden som visat sig under intervjuerna. Meningstolkning som analysmetod ger en mer 

omfattad och djupare helhet kring de ord och meningar som framkommit i undersökningen. 

Den hermeneutiska meningstolkningen möjliggör också att kunna beskriva en helhet utifrån 

olika synvinklar. Meningstolkning är ett slags verktyg forskaren kan använda sig av för att noga 

granska samt analysera en intervjupersons upplevelser och uppfattningar kring det valda 

fenomenet. Samtidigt finns även utrymme för att tyda eventuella gemensamma uppfattningar 

och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.8 Etiska överväganden 

Enligt forskningsetiken är det av stor betydelse att arbetet utförs på ett noggrant, men även 

felfritt sätt. Det är även viktigt att redan i förväg reflektera kring huruvida syftet med 

undersökningen är tillräckligt för att lyckas genomföra studien. När det gäller intervjutillfällena 

är det betydelsefullt att försöka förutspå eventuella obehag som skulle kunna dyka upp för 

intervjupersonen. Det är viktigt att intervjupersonen är medveten om att han eller hon har 
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möjlighet att avbryta intervjun när som helst då deltagandet i en intervju är helt frivilligt. En 

intervjuperson behöver också kunna bli försäkrad anonymitet samt behöver ge ett skriftligt 

medgivande till deltagandet i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Med tanke på att vår studie 

kan behandla ett eller flera känsliga områden för de kvinnliga poliserna var vi noga med att 

upplysa om deras anonymitet i hopp om att det skulle vara till hjälp för dem att känna sig mer 

trygga och bekväma under intervjun. Vi utgick från Konfidentialitetskravet när vi skulle 

försäkra intervjupersonerna om deras anonyma rättigheter. Konfidentialitetskravet innebär att 

de som deltar i en intervju är helt anonyma under hela undersökningen samt att den empiri som 

samlas in under studiens gång inte kommer att avslöja någon som helst identifikation kring 

deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har även utifrån Konfidentialitetskravet valt att kalla 

intervjupersonerna i vår uppsats för fiktiva namn för att inte avslöja vilka deltagarna är.   
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5 Resultatredovisning  

I det här kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in. Resultatet presenteras 

uppdelat i olika teman.   

5.1 Tema 1 - Polisbranschen 
5.1.1 Mansdominerad bransch & maktobalans 

Svaren är något splittrade då sex av kvinnorna anser att yrket är mansdominerat medan andra 

inte upplever polisbranschen som en mansdominerad bransch idag utan ser positivt på den 

utveckling som de menar är på väg att ske. Emma berättar att de är två tjejer i hennes turlag, 

det vill säga arbetsteam, medan ett annat turlag har 50 procent tjejer och hon menar att det rör 

sig mot mer och mer jämlika turlag. Intervjupersonen Hanna talar om för oss att hon inte anser 

att polisbranschen är en mansdominerad bransch idag och hon baserar det på att det är fler 

kvinnor än män i hennes arbetsgrupp och att skillnaderna inte är så stora. Lisa är däremot något 

kluven i sitt svar och menar på att det beror på vilken station och vilka positioner. Hon berättar:  

Jag ser att den är det på vissa ställen och vissa positioner. Till exempel insatsstyrkan, det 

finns bara några få i hela Sverige som är kvinnor där, för de klarar inte fystesterna. Medan 

på utredning är det mycket mer kvinnor. På ingripandeverksamheten i Kungsbacka är vi 

mer kvinnor faktiskt, och så var det inte i Göteborg city, där var vi fler män. Så det är nog 

olika beroende på vilken ort, position och sådär.  

Amanda berättar istället att hon ser branschen som mansdominerad och att det råder en 

maktobalans mellan könen. Amanda lyfter fram att det är fler män som jobbar inom polisen 

och att det är flest män som har chefsroller. Hon säger: ”… där jag är så är det inte många 

kvinnliga chefer. Jag vet bara till exempel två kvinnor som är vikarierande gruppchefer, alltså 

inga fasta chefer.”. På frågan ifall kvinnorna upplever en maktobalans mellan könen på 

arbetsplatsen är svaren mer lika och de flesta av kvinnorna anser inte att det numera är en 

påtagligt hög maktobalans. Matilda säger: ”Nej faktiskt inte. Det är ju inte 50/50 när det 

kommer till cheferna men jag tror ändå att tre av grupperna har kvinnliga chefer så det går ju 

också åt rätt håll.”. Matilda betonar att hon inte upplever att männen på hennes arbetsplats har 

mer makt än kvinnor. Emma anser inte heller att det råder en maktobalans mellan könen även 

om hon påpekar att de flesta cheferna är män. Hon säger: ”Det är nog så om du tittar på 

chefsposterna. Men som jag säger så tror jag att det är en förändring på gång så jag skulle inte 

säga att det är det.”  

Resterande fem kvinnor har uppgett att de anser att polisbranschen är en mansdominerad 

bransch idag och redogör för varför de anser att det är mansdominerat. Malin berättar att 
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anledningen till att polisbranschen är mansdominerad idag är på grund av stereotyp och säger: 

” […det har alltid varit så. Man ska vara stor och stark och man ska ha muskler och man ska 

gå in hårt.”. Julia anser att polisbranschen är mansdominerad, framförallt om man tittar på den 

äldre generationen men anser att det blir mer och mer jämställt och mer lika fördelat. Linda 

poängterar tydligt att hon anser är polisbranschen är mansdominerad men menar även att 

polismyndigheten försöker att få in fler tjejer. Dock är intresset att bli polis mindre hos kvinnor 

än hos män. Stina medger även att det är en mansdominerad bransch utan att veta vad det beror 

på men att det kan vara på grund av att folk inte söker in eller kanske inte kommer in på 

Polishögskolan. Maria uppger ett osäkert svar och framhåller att det beror på från vilken 

infallsvinkel man ser det ifrån samt att hon inte anser det problematisk att åka till jobbet och 

vara underlägsen eftersom hon inte anser sig vara det. Matilda säger dock: ”Men på något sätt 

så är det ju lite tuffare att vara kvinna.”.  

När det gäller frågan om maktobalans mellan på arbetsplatsen säger Linda:  

Ja, men det skulle jag nog säga. [… det jag vet så är det ju bara killar som är typ högre 

chefer. Sen absolut, det finns ju vissa, typ på utredning så var min chef där en tjej liksom. 

Men hon är inte chef CHEF liksom, hon är bara chef över en viss grupp liksom.  

Malin uppger i sitt svar att hon anser att det finns lite obalans eftersom det inte finns kvinnliga 

chefer men att hon ändå upplever att alla blir sedda och tas på lika stort allvar. I sitt svar berättar 

hon även att hon ibland kan känna att hon får vissa larm endast för att hon bär på det kvinnliga 

könet. Maria svarar lite tveksamt i frågan om maktobalans och menar att det inte är något som 

hon möter dagligen men att hon har stött på händelser som har fått henne att bli fundersam. 

Något som Maria ledsamt berättar är hur äldre män i polismyndigheten har försökt att förminska 

henne på grund av att hon har ifrågasatt vissa händelser, genom att säga: ”Du ska fan inte tro 

att du är något. [… Du är 24 år och har några månader i tjänst liksom, vad tror du att du kan 

tillföra?”. Maria förklarar besviket att det är ganska jobbigt att få höra det när man är ny i 

arbetet och säger: ”Och det tror jag inte att mina manliga kollegor får höra.”. Något annat som 

Maria har fått uppleva i samband med dessa kommentarer är sin chefs reaktion. Maria berättar 

för oss under intervjun: ”Där kan jag säkert tillägga lite med, för min chef var ju med och hörde 

hur jag blev behandlad som ny på jobbet men valde att säga, du vet hur han är.”. Under 

intervjun förklarar Maria att sådana kommentarer som hon har fått uppleva har lett till att hon 

börjar fundera en extra gång ifall hon skall säga ifrån och säga vad hon tycker och tänker. Maria 

menar att hon har börjat tveka på om det är tillåtet att hon tar plats och om det är rätt grupp att 

ta plats i samt att hon reflekterar mycket på vilka hon har runtomkring sig för att kunna 
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förutsäga hur de kommer att reagera. Julia och Stina däremot, anser inte att det råder någon 

maktobalans på arbetsplatsen men dock upplever Julia att myndigheten i sig är väldigt 

hierarkisk.  

5.1.2 Avancemangsmöjligheter 

Gemensamt för nästan alla av intervjupersonerna är att de inte jobbat inom Polismyndigheten i 

mer än sju år vilket är en kort tid som gör att kvinnorna själva ännu inte hunnit att klättra upp i 

organisationen. Däremot, finns ett positivt mönster i kvinnornas svar vad gäller deras 

möjligheter att utvecklas och nå högre positioner. De allra flesta av kvinnorna som deltog i 

intervjun hade en positiv syn på deras framtid inom Polisen och ansåg inte att de skulle ha 

svårare att klättra på grund av att de är kvinnor. Emma hävdar att hon inte alls upplever det så 

utan upplever snarare att det är tvärtom och menar istället att om man är duktig som kvinna så 

lyfts man upp eftersom man sticker ut. Matilda nämner i sitt svar att det är mycket färre kvinnor 

på ingripandeverksamheten än på utredning och menar att om hon skulle vilja klättra ser hon 

inte sitt kvinnliga kön som ett hinder. Lisa tror att en avgörande faktor till att lyckas klättra 

grundar sig i hur man är som person. Hon berättar att hennes pappa är chef och hon har kunnat 

dra nytta av hans erfarenheter genom att ha fått en del tips av honom om hur man ska vara som 

chef. Lisa menar att det gäller att vara tuff, rak, rättvis och kunna hantera problem och menar 

att man inte lägger så mycket vikt vid kön.  Malin och Julia är eniga och anser däremot att det 

finns svårigheter för kvinnliga poliser att avancera sig och klättra inom polisorganisationen. 

Julia säger:  

[… jag upplever i överlag i samhället som att det finns en tendens att om man ska anställa 

någon så anställer man gärna någon som är lik en själv för att man tycker om personen 

som är ganska lik en själv. I och med att den äldre generationen inom polisen är väldigt 

mansdominerat tror jag att det kan ha bidragit till att kvinnor inte har fått samma 

möjligheter. [… nu har inte jag något belägg eller bevis för det egentligen utan det är mer 

en känsla. Men att det kan bli lite svågerkultur att man är kompisar och då vill man främja 

de och hjälpa de att klättra. Att det finns risker i det. Jag tror att vi har en mer utvecklad 

HR-avdelning som bidrar till att minska sånt. 

Linda talar om att hon inte riktigt har kommit så långt som att vilja avancera sig inom 

polismyndigheten än men ser inga större svårigheter i att klättra längre fram i framtiden. Linda 

berättar att hon anser att det inte är svårt att avancera sig så länge man är omtyckt vilket hon 

upplever att hon är. I frågan om avancemangsmöjligheter påbörjar Maria sitt svar med att säga 

att hon inte riktigt har påbörjat att klättra på något sätt men att det inte skulle vara något problem 
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att klättra. Hon betonar dock att hennes äldre kvinnliga kollegor har tyckt att det har varit 

svårare att klättra och få gruppchefstjänsterna. Stina försäkrar bestämt i sitt svar att hon har 

jobbat superkort men att hon ser möjligheten i att klättra.  

5.1.3 Press på yrkesroll 

Majoriteten av kvinnorna upplever inte att de måste prestera mer för att bevisa något utan 

upplever att det är samma både för kvinnor och män. Däremot poängterar flera av kvinnorna 

att det är skillnad på kvinnor och män, främst när det kommer till fysiken, vilket gör att de utför 

sitt arbete på olika sätt i olika situationer. Något som de allra flesta av kvinnorna nämner är att 

de känner sig duktiga och bekväma när det kommer till den kommunikativa delen i arbetet och 

att det i många fall är deras styrkor som kvinna. Amanda talar om för oss i sitt svar att hon anser 

att det finns skillnader mellan män och kvinnor eftersom män rent biologiskt är fysiskt starkare 

men menar att det finns skillnader på vilka ingripanden som de kan göra. Emmas svar är inte 

olikt Amandas svar och hon betonar också att det inte går att ta bort att män och kvinnor är 

olika samt att man jobbar olika. Emma menar att männen är fysiskt starkare och att det gäller 

att lära känna sig själv samt att jobba på vem man är då hon själv anser att hon är bra på den 

kommunikativa delen i arbetet. Emma anser inte att pressen på sin arbetsinsats skiljer sig från 

männens, men anser att det kan vara väldigt anpassat efter situationen. Lisa däremot, berättar 

att hon kan uppleva en press bland vissa manliga kollegor. Hon berättar: ”Cheferna upplever 

jag inte alls så… kollegorna tänker nog mer att ”du är kvinna och du kan ta den kommunikativa 

biten”, inte så att det är överdrivet men man kan känna av det lite. Så det är nog mer manliga 

kollegor i så fall, inte högre upp.”. 

Maria och Julia berättar att de inte upplever någon större press på deras arbetsinsats från 

arbetsplatsen förutom att de kan känna av den fysiska delen. Maria framhåller att den fysiska 

delen är den klassiska som man anser att män kanske klarar av bättre vilket hon anser stämmer 

i vissa fall. Stina berättar under intervjun att hon inte alls upplever att hon måste bevisa sig mer 

just för att hon är kvinna. Lindas svar sticker dock ut i jämförelse med de andra respondenterna 

och hon anser att kvinnliga poliser har högre press på sig och menar att man måste visa att man 

faktiskt för att inte hamna i skymundan. 

5.1.4 Psykosocial stress 

Gemensamt för majoriteten av de kvinnliga poliserna är att stress på arbetsplatsen skiftar väldigt 

mycket beroende på årstid. Under vinterhalvåret är dagarna mycket mindre stressiga inom 

polisyrket medan på sommaren hinner de knappt äta. Emma förklarar att det börjar bli stressigt 

från den stunden man befinner sig vid vapenskåpet och sätter på radion och hör hur det ropas 
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ut larm som får henne att skynda sig. Av den anledningen menar Emma att man ibland inte 

hinner att äta frukost och klargör att de lever efter larmen vilket leder till mycket stress och lite 

återhämtning. Amanda uppger i sitt svar att hon upplever att det är många larm på somrarna 

vilket leder till stress eftersom man inte hinner att äta. Majoriteten av kvinnorna har även arbetat 

både på utredning samt på ingripandeverksamheten och nämner därför två olika typer av stress. 

Matilda berättar att man får en överhängande stress när man arbetar på utredning på grund av 

att det är ett stort inflöde som gör att man har många ärenden samtidigt. Matilda vidareutvecklar 

sitt svar och menar att hon har upplevt att hon inte har kunnat släppa arbetet när hon har åkt 

hem under tiden hon arbetade på utredning, eftersom det alltid finns mycket kvar att göra i 

jämförelse med när hon arbetar i yttre tjänst. Hon menar att det kan vara betydligt stressigare i 

varje situation ute på fält och konstaterar att det är olika typer av stress. Hanna som också har 

jobbat på utredning berättar om skillnaden på stressen på ingripandeverksamheten och på 

utredning. Hon beskriver att hon upplever psykisk stress på utredning eftersom hon känner att 

hon inte kan avsluta saker och åka hem medan i yttre tjänst är det sämre arbetstider samt att 

man bevittnar mycket tragiska händelser. Dock menar hon att hon kan släppa arbetet lättare när 

hon har avslutat ett pass på ingripandeverksamheten. 

Resterande kvinnliga poliser som jobbar i Göteborg City, anser att arbetsplatsen är stressig på 

grund av att det är mycket att göra och att det krävs att man är stresstålig för att klara av det. 

Samtidigt påpekar de kvinnliga poliserna att det inte är något som de lider av ännu. Malin 

uppger att det kan vara stressigt från dag till dag eftersom det hela tiden är larm men menar att 

man måste vara stresstålig för att bli polis men belyser att de hjälper varandra kollegor 

sinsemellan. Malin påpekar att den stressiga arbetsmiljön ibland kan påverka privatlivet: ”Det 

är klart att vissa händelser tar man med sig men jag personligen påverkas mycket när barn är 

inblandade.”. Julia jobbar i City och berättar att de har mycket att göra men anser inte att det 

råder en psykosocial stress på sin arbetsplats utan att det är lite upp till en själv. Hon menar att 

även om det är stressigt så är det viktigt att man hanterar ett uppdrag åt gången. Linda som 

också jobbar i City, kan känna av stressen men hon berättar att hon inte lider av det på ett 

negativt sätt än. Stina upplever att det kan bli stressigt på arbetsplatsen när hon till exempel ska 

avrapportera i slutet av varje pass. Maria menar att det kan vara stressigt eftersom hon upplever 

att de har mycket att göra och menar att det är händelserikt i Göteborg med många larm, men 

det inget som hon anser är jobbigt just nu eftersom utan snarare roligt. 
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5.2 Tema 2 - Att arbeta i samhället 
5.2.1 Samhällets bemötande 

De kvinnliga poliser som vi intervjuat upplever att de generellt sätt bemöts väldigt bra av 

samhället och att deras kön i de flesta fall inte har någon större betydelse i hur människor 

bemöter dem. Däremot är svaren något splittrade då några av kvinnorna någon gång varit med 

om respektlösa bemötanden av medborgare just för att de är kvinnor. Lisa upplever att hon blir 

bemött väldigt olika beroende på generation och kön. Enligt Lisa tycker många äldre, föräldrar 

samt barn att det är bra att det finns kvinnliga poliser, och upplever yngre killar och män i 

åldrarna 15–25 år som de värsta. Hon säger: ”Det är av dem man får höra ord som snutfitta, 

försök och ta mig då, du är inte stark ändå, jag är mycket längre än dig.”, men påpekar även 

att detta inte är något som påverkar henne överhuvudtaget. Lisa fortsätter att berätta för oss att 

hon vid sådana situationer brukar lägga lite mer fokus på den individen med den attityden och 

försöker hålla ett lugn för att dämpa situationen. Hon tror att det beror på att dessa individer 

oftast är osäkra på sig själva.   

Två av kvinnorna, Hanna och Amanda, upplever inte själva att de ännu har blivit bemötta med 

mindre respekt på grund av deras kön, men vet från sina kollegor att det förekommit samt 

förekommer. Hanna säger:  

En kvinnlig polis, där jag jobbar blev det ju mycket mediauppmärksamhet kring för att det 

var någon förbipasserande äldre man som frågade hennes kollega ifall han hade sin 

assistent med sig eller något sånt där nedlåtande. Men det har aldrig hänt mig än, så jag 

har inte sett eller märkt det. 

Amanda berättar också att hon inte upplever att hon blir bemött på ett annorlunda sätt i 

jämförelse med manliga kollegor men känner till andra kollegor som har upplevt det. Amanda 

anser att uniformen gör mycket och att den är väldigt respektgivande.  Att uniformen i sig verkar 

göra mycket för att få respekt är något som även Matilda nämner. Matilda anser att det är många 

individer som ser uniformen och inte könet men att för vissa är det mer respektabelt om det 

kommer en stor, stark man i uniform i jämförelse med om det är en liten tjej. Emma berättar att 

hon inte upplever att hon blir bemött på ett annorlunda sätt än vad hennes manliga kollegor blir 

men påpekar även att det kanske har att göra med att hon inte är så känslig av sig men hon är 

medveten om att vissa kvinnliga poliser kan tycka helt annorlunda. Emma nämner dock att hon 

ibland kan se skillnader i bemötandet från vissa medborgare men upplever att det grundar sig i 

hur vi är som individer. Hon berättar: 
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Dem vi arbetar med kan definitivt se skillnad på en manlig och kvinnlig polis och det ligger 

ju hos den individen. Kanske att man inom vissa kulturer hellre pratar med män, och att 

dem därför inte vill prata med mig som kvinna… Ibland kan man få någon kommentar 

såsom, men lilla gumman, men det är ingenting som biter på mig. 

Malin som är en ganska ny polis upplever att hon blir bemött annorlunda i vissa avseenden som 

till exempel när hon åker ut på larm med en manlig kollega och berättar: ”… men fattar jag ett 

beslut när jag åker med en man i bilen, vill de oftast fråga min manliga kollega om beslutet är 

korrekt och om jag verkligen får lov att fatta det beslutet. De kan aldrig riktigt ta det, att jag 

som kvinna bestämmer.”. Malin berättar även att när det gäller beslutsfattande är det främst 

medelålders män och uppåt som ifrågasätter hennes befogenheter gällande beslutsfattande 

eftersom de kanske är mer vana vid att män är poliser. Malin berättar att hon ibland kan bemötas 

av den yngre generationen med kommentarer om sitt utseende vilket hon anser att hon har svårt 

att bemöta. Två andra intervjupersoner, Maria och Linda berättar att de har liknande 

upplevelser. Maria upplever att när hon jobbar med en manlig kollega känner hon sig mer 

osynlig än sin manliga kollega på grund av att människor många gånger hälsar på den manliga 

kollegan och inte henne, även om hon ankommer till platsen först. Fortsättningsvis berättar 

Maria att en del människor kontrollerar hennes beslut med manliga kollegor. Maria berättar om 

en gång då hon var i tjänst med två andra kvinnliga kollegor och en polis-studerande när de 

skulle gripa en man i 30-årsåldern. Han tyckte att det var jobbigt att alla var kvinnor och frågade 

var deras manliga kollega som skulle ta hand om dem var. Andra kommentarer som Maria har 

fått höra har varit bland annat att hon ser sur ut vilket är något hon aldrig har hört att hennes 

manliga kollegor fått höra. Vidare berättar hon att man gärna kommenterar och kritiserar 

mycket som en kvinnlig polis gör och säger. Linda berättar om ett bemötande som hon ofta kan 

få är att medborgare går fram till hennes manliga kollegor för att de tror att de kan mer. Linda 

säger: ” …istället för att komma och hälsa på mig så söker de sig till mina manliga kollegor 

och hälsar på de.”. Linda berättar att hon ofta har upplevt att det främst är äldre herrar och som 

har svårt för kvinnliga poliser samt att vilken etnicitet dessa herrar har kan spela roll. En 

situation som Linda berättade om under intervjuns gång var när hon stod på Avenyn och skulle 

avvisa en individ från platsen. Då fick hon höra: ”Men du lilla gumman.”, och hon menar att 

det är ett klassiskt beteende. Stina som är ny i branschen, berättar att hon har varit med om två 

situationer där hon upplever att hon har blivit behandlad utifrån hur hon ser ut och hennes kön. 

Hon berättar att hon ibland kan ställa frågor till en misstänkt eller en målsägande, men 

personerna i fråga kan ibland vända sig till hennes manliga kollega för att svara, trots att det är 

hon som har ställt frågan. Vidare berättar intervjupersonen Julia att hon inte upplever någon 
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större skillnad och att de flesta överlag respekterar poliser oavsett om det är en kvinnlig eller 

manlig polis. Däremot upplever hon att allmänheten söker sig mer till henne för medlidande. 

Julia beskriver att hon upplever ofta att den äldre generationen har ett positivt bemötande till 

henne som kvinna medan hon upplever att den yngre generationen kan vara mer kaxiga. 

5.2.2 Kvinnors underlägsenhet i yrket 

Många av de kvinnliga poliserna väljer att göra skillnad på kvinnor och män och påpekar att 

det inte går att ta ifrån att vi är olika, framför allt när det kommer till kroppsfysik. Där känner 

vissa av kvinnorna ett underläge jämfört med sina manliga kollegor, särskilt i våldsamma 

situationer. Däremot, nämner majoriteten av kvinnorna att de trots detta inte känner sig otrygga 

då de kan ta till vapen eller pepparspray i sådana situationer. De flesta av kvinnorna berättar 

även att de istället drar nytta av andra fördelar som de anser att många kvinnor har – konsten 

att kommunicera, både med brottsoffer och med gärningsmän. Emma berättar: [… när någon 

vill bemöta mig med våld, då känner jag att jag är underlägsen en manlig kollega. Annars 

nää… Då kan jag känna i andra situationer att jag har mer fördelar, till exempel den 

kommunikativa delen.  

Även Lisa berättar:  

Jag vet att jag är ganska kommunikativ och omhändertagande och brukar köra på den 

biten. Vid ett ärende där det är en bråkig kille i 20årsåldern, så kanske jag låter min 

manliga kollega ta hand om killen och jag själv tar hand om tjejen för jag tänker att jag 

har mer att tillföra hos henne, för jag är bra på att bra och få brottsoffer att känna sig 

trygga. 

Likaså berättar Amanda att hon känner sig lite underlägsen i våldsamma situationer i jämförelse 

med sina manliga kollegor, men nämner även att det som kvinnor många gånger är bra på är att 

lugna ner situationen istället. Matilda upplever inte att hon varit i någon sådan situation innan, 

men om ett gäng killar med större kroppsuppbyggnad går mot dem och de endast är två 

kvinnliga poliser, kan det hända att hon känner sig i underläge rent fysiskt. Av den anledningen 

kan hon uppleva att situationer underlättas med en manlig kollega som har större 

kroppsuppbyggnad.  

När det kommer till frågan om hur kvinnorna anser att manliga kollegor bemöts av samhället 

anser Malin, Linda, Stina och Maria att de upplever att deras manliga kollegor bemöts med mer 

respekt av samhället än kvinnliga poliser. Malin berättar för oss att hon upplever att vissa av 

hennes manliga kollegor går in i situationer ganska hårt även när det egentligen inte behövs 

men att de gör det för att markera sin pondus. Linda berättar att hon upplever att det är många 
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människor som respekterar uniformen och inte individen men skulle ändå vilja säga att manliga 

kollegor får mer respekt. Linda talar om för oss att hon upplever att även om hon tar på sig 

uniformen så ser hon inte särskilt skräckinjagande ut, särskilt inte jämfört med stora manliga 

kollegor. Stina berättar att hon själv kanske skulle få mer respekt av någon som är större och 

mer kraftigt byggd än henne själv. Hon säger: ”…jag tänker också att det kan vara att killar 

eller män behöver ju inte så mycket mer än att bara synas.”. Julia anser också att manliga 

kollegor som är långa och stora, får större respekt än exempelvis manliga kollegor som är i 

hennes storlek. Maria berättar att hon upplever att det är många som respekterar manliga poliser 

mer än kvinnliga poliser samt att fler bland allmänheten tar mer order från de manliga 

kollegorna för att de anses vara ”de riktiga poliserna”. Något annat som Maria berättar om är 

att manliga poliser också kan få andra typer av bemötanden, som att de lättare kan hamna i 

våldsamma situationer just för att de är män. Hon menar att det är många som tänker sig för när 

det är en kvinnlig polis och vill kanske helst inte hamna i slagsmål med de. Maria förklarar att 

hon lätt kan söka sig till den kommunikativa rollen när de ankommer till en plats där det är 

triggat.  

5.2.3 Identitetstagande ute på fält 

Svaren bland de kvinnliga poliserna är på denna fråga något splittrade. En del anser inte alls att 

de går in i någon roll när de klätt på sig uniformen. Emma berättar att hon inte intar en roll för 

att sända ut vissa intryck men att hon kan anpassa sig till vissa situationer. Även Hanna berättar 

att hon inte intar någon annan roll och menar istället på att det är en förlust att göra det. Hanna 

menar på att det endast signalerar osäkerhet om hon skulle inta en tuffare, kaxigare och sämre 

attitydsroll. Hon anser därmed att det är ett yrke som redan associeras med pondus och finner 

därför ingen anledning att tuffa till sig eftersom det provocerar oftast fram ett dåligt beteende 

hos andra. Lisa upplever dock att hon ibland behöver ta på sig en viss roll som polis för att 

sända ut vissa intryck. Hon berättar:  

Om jag kommer till ett ställe där jag upplever vissa som kvinnofientliga, att de stör sig på 

kvinnor, då tonar jag ner det och blir mer ”polis” eller ”icke-kön” liksom. Men om vi 

kommer till situationer som ett relationsbråk eller olycksplats där folk behöver mer 

omvårdnad, den mjuka sidan, då plockar jag fram den här mamma-Lisa mer. Och då blir 

jag ju mer kvinna.  

Att behöva inta en roll är något som även Matilda upplever:  

… i vissa situationer måste man gå in i rollen med att vara lite mer rak och hård, och 

liksom peka med hela handen. Sen i vissa situationer är man mer mjukis och kommunikativ 
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liksom. Men jag skulle inte säga att det påverkar min kvinnliga identitet. Men jag skulle 

nog säga att när man tar på sig rollen så går man in lite i sin yrkesroll.  

Linda, Stina och Maria uppger liknande svar i frågan om sin kvinnliga identitet och 

intrycksstyrning. Linda uppger bestämt i sitt svar att hon är sig själv till hundra procent och att 

hon i polisärenden går in i polisrollen, dock utan att ändra på sig själv. Stina berättar att hon är 

sig själv och att hon inte tänker på vad som är kvinnligt eller inte kvinnligt. Maria nämner också 

att hon har ganska mycket av sig själv kvar och att hon gärna vill ha det så. ” [… man ser ofta 

kvinnor som blir på ett helt annat sätt och lite mer manliga eller försöker att ändra sig 

själv…]”, fortsätter Maria att säga i sitt svar. Malin och Julias svar skiljer sig litegrann i 

jämförelse med de ovanstående respondenterna. Malin beskriver att hon definitivt reflekterar 

över det i frågan. Julia svarar på frågan genom att upplysa oss om hur det är när man kliver in 

i uniformen och säger:  

Alltså jag tror att uniformen, det blir lite speciellt när man kliver in i uniformen. För jag 

är inte riktigt samma person i uniformen som jag är privat…]. Alltså när man kliver i 

uniformen så kliver man lite i en roll också eller jag gör det i alla fall. Men det är ju så, 

uniformen i sig är ganska respektgivande och så kliver man i lite i en annan roll. 
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6 Analys 

Nedanstående kapitel redovisar analysen av empirin med hjälp av teman från 

resultatredovisningen. Syftet med kapitlet är att öka kunskap och förståelse hos dig som läsare 

kring de kvinnliga polisernas upplevelser, i förhållande till empiri och teori. 

6.1 Tema 1 - Polisbranschen 
6.1.1 Mansdominerad bransch 

Kvinnor inom polisbranschen i Sverige har sedan lång tid tillbaka mötts av skepsis av både 

samhället och från manliga kollegor inom polisbranschen, skriver Kjell Andersson Lagergren 

(2017) i Minnenas journal. Historiens syn på kvinnliga poliser har satt sina spår i hur samhället 

och inte minst manliga kollegor fortfarande uppfattar kvinnliga poliser. Utifrån 

respondenternas upplevelser ser vi tendenser som påvisar till att det finns en problematik kring 

att polisbranschen är mansdominerad och dessa upplevelser kopplar vi till Blumens (1996) teori 

om homosocialitet och heterosocialitet. I sin teori nämner Blumen (1996) att det finns icke 

synliga strukturer i organisationer och att män orienterar sig mot andra män. Blumen (1996)  

illustrerar att män kan ha en tendens att vid rekryteringstillfällen anställa andra män istället för 

kvinnor som ett handlingssätt där de bekräftar och hjälper varandra. Kopplat till Blumens teori 

om homosocialitet, anser vi att anledningen till att polisbranschen är mansdominerad beror på 

att män söker sig till andra män, hjälper andra män och väljer bort kvinnor. Detta leder även till 

att kvinnor indirekt hamnar i ett utanförskap som går hand i hand med Morrisons teori om 

glastaket. Utanförskap och exkludering leder till försämrade livsvillkor och skapar en låg känsla 

av sammanhang hos individen. Det kan i sin tur leda till en rivalitet mellan kvinnor på 

arbetsplatsen och påverka den sociala sammanhållningen mellan kollegor på arbetsplatsen 

eftersom att även kvinnorna förutom männen, söker bekräftelse och orienterar sig mot andra 

män. Det leder till en konkurrens mellan kvinnorna om att bli sedda när man i själva verket 

skall få en rättvis chans genom att bli testad för sin kompetens. Respondenten Malin berättar 

att hon anser att polisbranschen är mansdominerat på grund av den stereotyp som återfinns i 

vårt nutida samhälle och att man har ansett att man ska vara stor och stark. Respondenten Maria 

anser att polisbranschen är mansdominerad men anser däremot inte att det är problematiskt, 

dock fastslår hon att det på något sätt är tuffare att vara kvinna. Med hjälp av Shishani’s (2016) 

vetenskapliga artikel kan vi framlägga att polisyrket i de flesta länderna är ett mansdominerat 

yrke och att det i många andra länder fortfarande är endast ett yrke för män. Shishani framlägger 

i sin studie att den allmänna uppfattningen mot kvinnliga poliser tidigare har varit konventionell 
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vilket har inneburit att kvinnor endast ska utföra hushållsarbete, men som nu har en förändrad 

uppfattning vilket är att polisbranschen inte endast är ett yrke för män.  

6.1.2 Maktobalans  

Respondenternas svar kring maktobalans mellan könen är ganska jämlika där hälften med en 

positiv inställning uppger att de inte anser att det råder en maktobalans mellan könen och att 

det är på väg mot rätt håll. Shishani framlägger hur kvinnliga polisers engagemang och 

deltagande har lett till att kvinnliga poliser har fått större befogenheter samt att deras 

framgångar har lett till att polisyrket i allt fler länder väljer att anställa kvinnliga poliser. 

Resterande respondenter anser att det råder en maktobalans och anser att det är flest män som 

har chefspositioner. Som respondenten Amanda uppgav i resultatet: ”… där jag är så är det 

inte många kvinnliga chefer. Jag vet bara till exempel två kvinnor som är vikarierande 

gruppchefer, alltså inga fasta chefer.”. Detta kopplar vi till Blumens (1996) teori som redogör 

för det heterosociala samspelet som grundar sig i organisationers maktobalans mellan kvinnor 

och män, vilket innebär att kvinnor söker sig och anpassar sig till män och därav väljer bort 

kvinnor. Det innebär enligt Blumen (1996) att det är mycket svårare för kvinnor att ta sig till 

toppositioner eftersom kvinnor väljer bort varandra på grund av den höga konkurrensen om 

höga positioner. Shishani (2016) redogör för de svårigheter som kvinnliga poliser har fått utstå 

eftersom de inte har ansetts vara tillräckligt adekvata. Vi kan även få en djupare inblick med 

hjälp av Tundwal och Sunita’s (2016) studie som visar att svårigheterna för en kvinnlig polis 

att få befordran och att göra framsteg är höga. Vidare går resultatet från Colvin’s (2017) studie 

i linje med respondenternas upplevelser gällande maktobalans. Colvin (2017) menar att det 

kvarstår stereotyper av kvinnliga poliser på arbetsplatsen. Med det menas att kvinnliga poliser 

som strävar efter högre positioner i organisationen anses inte som tillräckligt adekvata och har 

av den anledningen svårt att avancera sig. Den rådande maktobalans som hälften av 

respondenterna påvisar att de upplever kan relateras till Blumens (1996) begrepp om 

homosocialitet vilket innebär att män är homogena och lyfter upp varandra. Det leder till att 

kvinnor indirekt hamnar i ett underläge och får inte samma avancemangsmöjligheter som män, 

detta på grund av att de är just kvinnor, som även Morrison (1987) belyser för i sin teori om 

glastaket. Glastaket kan likaväl leda till att en konkurrens mellan kvinnor uppstår på grund av 

begränsade platser för kvinnor i högre positioner. Det kan skapa ett avstånd mellan kvinnor, 

speciellt på arbetsplatsen och kan i sin tur bidra till att kvinnan som har en högre position känner 

sig exkluderad från både kvinnorna och männen. Den sociala sammanhållningen kan därmed 

få en omfattande negativ påverkan mellan kvinnorna på arbetsplatsen på grund av det rådande 



 38 

glastaket som leder till konkurrens mellan kvinnor. Den kan skapa en dålig stämning på 

arbetsplatsen men det skapar också ångest och oroskänslor som kan påverka livsvillkoren. 

Konsekvenserna av de försämrade livsvillkoren kan vara att man som kvinna kan bli hatad i sitt 

arbete eftersom man har tagit avstånd från resterande kvinnor. Det kan leda till känslor av skam.  

6.1.3 Avancemangsmöjligheter & press på yrkesroll 

Utifrån majoriteten av de kvinnliga respondenternas svar kan vi se ett positivt mönster till 

avancemangsmöjligheter inom polisyrket där respondenterna talar om för oss att de inte 

upplever hinder i framtiden. Gemensamt för samtliga respondenter är att de är relativt unga och 

nyexaminerade. De har därför inte hunnit hamna i avancemangstankar ännu vilket kan vara en 

anledning till att de är så pass positivt inställda till möjligheten att klättra inom organisationen. 

En av respondenternas svar sticker dock ut i jämförelse med resterande. Respondenten Julia 

berättar att hon upplever att det finns tendenser i samhället där man gärna anställer individer 

som man delar likheter med. Hon tror därför att på grund av att den äldre generationen inom 

polisbranschen är så pass mansdominerad har det bidragit till att kvinnorna inte har fått samma 

möjligheter. Julia beskriver det som en slags nepotism och berättar: ”…det kan bli svågerkultur 

att man är kompisar och då vill man främja de och hjälpa de att klättra.”. Ett annat mönster 

som vi kan se utifrån resultatet är den positiva responsen som samtliga respondenter uppger 

kring att de inte upplever press på yrkesrollen från arbetsplatsen. Utifrån deras upplevelser är 

det främst fysiken som de märker av i arbetet, att de inte kan utföra samma typ av insats när det 

gäller den fysiska biten. Dock uppger de flesta att de är bekväma och duktiga på den 

kommunikativa delen som de ofta självmant tar på sig.  

De positiva mönstren som vi har fått fram, kan vi förstå med hjälp av Shishani’s (2016) 

forskning som presenteras i artikeln om hur attityden gentemot kvinnliga poliser har förändrats 

i ett senare skede i takt med samhällets utveckling samt att manliga och kvinnliga poliser idag 

har lika behandling när det gäller polisiärt arbete. Detta visar tecken på en god förändring och 

kan innebära bra social sammanhållning mellan könen inom polisyrket med tanke på samhällets 

utveckling. Denna förändring innebär också att det kanske finns godare möjligheter för kvinnor 

att avancera sig inom olika områden inom polisyrket vilket kan påverka livsvillkoren på ett 

positivt sätt. Det är inte bara en fråga om status utan handlar även om förbättrade livsvillkor för 

kvinnor, som har skett i takt med samhällets utveckling.    Gemensamt för samtliga respondenter 

är att de är relativt unga och är mellan 25–32 år gamla. Detta kan ha en stor betydelse i hur 

respondenterna dels ser på avancemangsmöjligheterna i framtiden och inte känner press på sin 

yrkesroll, eftersom de har fått ta del av det förändrade polisyrket som har utvecklats över tid. 
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Axel Honneth’s (2000) teori om de tre dimensionella erkännandena hjälper oss att få en djupare 

förståelse för respondenternas upplevelser och uppfattningar om möjligheterna för att avancera 

sig inom polisyrket samt press på deras yrkesroll. Honneth’s (2000) tredimensionella 

erkännande handlar om att få sina grundläggande behov tillgodosedda som kärlek och omsorg. 

De handlar även om att individen upplever att hen bemöts med grundläggande respekt och 

känner sig accepterad som en fullvärdig medborgare. Detta bidrar till en känsla av stolthet samt 

att individen kan känna uppskattning för sin individualitet vilket också leder till stolthet. 

Respondenternas positiva upplevelser och tankar inför framtiden ger oss en inblick i att de har 

en positiv personlig identitet och självrelation och kan konstatera att deras tredimensionella 

erkännande har uppfyllts och därav har vi fått det positiva mönstret. Utifrån det kan detta tolkas 

som att de upplever att de har bra social sammanhållning i arbetslivet och känsla av 

sammanhang vilket kan öppna nya dörrar för kvinnorna inom polisyrket. När man känner sig 

respekterad och accepterad av samhället och på sin arbetsplats kan det även beröra ens 

privatlivet positivt. En känsla av stolthet kan uppstå i samband med den respekten och 

acceptansen som man känner att man får av samhället, vilket i detta fall konstateras av våra 

respondenter.  

6.1.4 Psykosocial stress  

Tittar vi på de upplevelser som våra respondenter beskriver gällande psykosocial stress på 

arbetsplatsen berättas det att de upplever sitt arbete som stressigt. Respondenterna beskriver det 

polisära arbetet som stressigt på grund av alla larm som leder till att de ibland inte hinner äta 

frukost eller lunch.  Respondenten Emma berättar att det inte är så mycket återhämtning efter 

larmen medan Malin förklarar att man måste vara stresstålig men att man ibland tar med sig 

vissa händelser hem. Andra respondenter beskriver polisarbetet i yttre tjänst som tungt i 

jämförelse med när man jobbar på utredning som istället kan skapa psykisk stress och leda till 

att man inte kan släppa sina ärenden och åka hem. Detta går i linje med den forskning som 

Susann (2013) har genomfört och menar på att poliser i yttre tjänst påträffar mängder av 

människor som har blivit utsatta för olika typer av brott och att det kan vara en bidragande 

faktor till en ökad risk för psykosocial stress. Susann belyser med hjälp av forskning att ohälsa 

bland patrullerande poliser i tjänst är vanligt förekommande och att de kan påverkas av höga 

krav och låg kontroll i yrket. Att vara polis innebär inte att man har alla befogenheter och alla 

resurser. Deras riktlinjer kommer uppifrån: från staten, politiker och högre uppsatta poliser i 

myndigheten samt att de inte har den makt som allmänheten kanske tror. Detta kan leda till att 

man som polis sätter hög press på sig själv men att man känner låg kontroll eftersom all makt 
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inte ligger i ens händer utan man skickar ärendet vidare. Många av respondenterna uppgav att 

den höga stressen som upplevs inte är problematiskt eftersom de inte lider av den ännu och det 

kan tolkas utifrån Goffmans (1959) teori om intrycksstyrning. Det går att se det som att poliser 

har en vana av att sända ut bestämda intryck som visar på styrka och självständighet. Av den 

anledningen vill de inte ruinera den fasad om att den rådande stressen är en destruktiv sida av 

polisarbetet. Vi kopplar den rådande stressen för de kvinnliga poliserna i polisbranschen till 

Tundwal och Behmani (2016) som menar att den organisatoriska stressen har en stor påverkan 

på bland annat de anställda. Resultatet av den här studien går i linje med respondenternas 

upplevelser kring yrkesrelaterad stress som kan påverka ens privatliv vilket även en av våra 

respondenter uppgav. Den sociala sammanhållningen på arbetsplatsen kan påverkas negativt på 

grund av den rådande stressen och kan resultera i försämrade livsvillkor. Har man inte bra 

livsvillkor kan det leda till att man tappar motivationen för att arbeta och tappar arbetslusten. 

När man tappar arbetslusten kan det upplevas som att man blir fråntagen sin makt och det kan 

skapa känsla av maktlöshet. Försämrade livsvillkor och social sammanhållning kan leda till 

depression, alienation och känsla av exklusion.  

6.2 Tema 2 - Att arbeta i samhället  
6.2.1 Samhällets bemötande 

Att vara kvinna i ett rent historiskt sätt mansdominerat yrke kan innebära svårigheter för 

kvinnan på arbetsplatsen. Att arbeta som polis betyder att mycket av arbetstiden spenderas ute 

på fält bland allmänheten och kvinnorna möter dagligen samhällets medborgare. Resultatet 

visar på att majoriteten av kvinnorna anser att de bemöts bra av medborgarna men att ålder och 

kön påverkar bemötandet. Majoriteten av kvinnorna uppgav att främst yngre killar samt 

medelålders män är de som bemöter dem sämst och med minst respekt. Det är framför allt dessa 

killar och män som kan göra nedvärderande och diskriminerande uttalanden som till exempel 

”snutfitta”, ”du är ändå inte stark” och ”men lilla gumman…”. Detta visar även en av våra 

vetenskapliga artiklar på. Syftet med artikeln Female Police Officers and Their Experiences: 

The Metropolitan Police of Buenos Aires Context (Colvin, 2017) är att ge en bredare och bättre 

förståelse för de möjligheter och hinder som kvinnliga poliser i Latinamerika stöter på. I 

resultatet uppgav även latinamerikanska kvinnliga poliser att det förekommer en 

diskriminerande behandling och även sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser. En del av de 

kvinnliga poliserna som vi intervjuat ansåg att detta är något som ligger i individers bakgrund 

och kulturer, något som även Eva Högfeldt Petterson (Hedin, 2018), polisområdeschef i 

Kristinehamn talar om i vår förstudie. Hon menar att en av anledningarna till att kvinnor inte 
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respekteras tillräckligt mycket beror på vad man har med sig i bagaget det vill säga vilken 

värdegrund man har samt hur man ser på kvinnor. Axel Honneth (2000) talar om att man måste 

utveckla en positiv personlig identitet och självrelation för att känna välmående och förverkliga 

sina önskningar och livsplaner i livet. Om man som kvinnlig polis inte bemöts med respekt och 

känner sig accepterad som en fullvärdig individ och medborgare, hotar det självförtroendet samt 

känslan av stolthet och leder istället till skamkänslor och frustration hos individen. Resultatet 

av vår studie visade att majoriteten av kvinnorna upplever att de bemöts bra av medborgarna 

vilket enligt Honneth (2000) ökar möjligheten för individen att utveckla en positiv identitet och 

självrelation. Detta i sin tur leder till att kvinnorna känner sig motiverade till att fortsätta göra 

ett bra jobb och att fortsätta försöka utvecklas i sin yrkesroll. En del av våra respondenter ansåg 

inte att nedvärderande kommentarer biter på dem medan några andra ansåg att de har svårt att 

bemöta just sådana kommentarer. Enligt Honneth (2000) skadas därmed individens självbild 

vilket kan leda till negativa och jobbiga känslor och i längden kan individen komma att reagera 

våldsamt. Som polis är detta mycket riskabelt i deras yrke då våld inte alltid är det bästa sättet 

för att lösa en situation. Det är alltså ytterst viktigt att som kvinnlig polis bli respekterad och 

accepterad för att undvika de negativa konsekvenser som enligt Honneth (2000) kan uppstå. I 

resultatet framkom även att en av våra intervjupersoner upplever att hennes manliga kollegors 

beslutsfattande väger tyngre hos vissa medborgare än vad hennes beslut gör, och två andra 

intervjupersoner upplever ibland att de är mer osynliga än manliga poliser. Precis som i vår 

nämnda vetenskapliga artikel i detta stycke så är denna känsla starkare och mer påtaglig för 

kvinnliga poliser. 

6.2.2 Kvinnors underlägsenhet i yrket 

I resultatet framgick att flera av kvinnorna enbart känner sig mer underlägsna än män när det 

kommer till den fysiska biten men påpekar att de är bättre på den kommunikativa delen. Just 

därför tycker många av kvinnorna att det är bra att åka en man och en kvinna i polisbilen 

eftersom det blir en bra blandning av feminint och maskulint, det vill säga en blandning av stark 

kroppsfysik och en mjukare, mer kommunikativ sida. Många av kvinnorna menar även att detta 

har en positiv påverkan i många situationer, då män ofta söker sig till manliga poliser och 

kvinnor söker till kvinnliga poliser. I en av våra vetenskapliga artiklar, Women (Do Not) Belong 

Here: Gender - Work Identity Conflict Female Police Officers (Veldman, et al., 2017) , belyser 

man just vikten av ett mångkultursklimat på arbetsplatser. I studien uppgav kvinnorna att ett 

mångkultursklimat har en positiv påverkan för att minska könsidentitetskonflikter samt för att 

skapa ett hållbart socialt klimat för alla anställda i ett mansdominerat yrke. Kvinnorna menar 
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att det skulle förhindra att medarbetare känner sig undervärderade men även för att förbättra 

arbetsresultat. Även detta går in på Honneths (2000) teori om vikten av att bemötas med en 

grundläggande respekt och känna sig accepterad som individ för att kunna ha ett bra 

självförtroende. Precis som i artikeln ovan nämner att mångkultursklimat har en positiv 

påverkan på ens arbetsresultat, har även ens självförtroende och självbild det menar Honneth 

(2000). Även om flera av våra intervjupersoner inte uppgav att känslan av underlägsenhet när 

det kommer till kroppsfysiken påverkar dem speciellt mycket, uppgav ett flertal av de 

resterande intervjupersonerna att de känner sig mindre respekterade än sina manliga kollegor 

även om de är bättre på den kommunikativa delen. Att vara man och bära uniform utsänder mer 

respekt gentemot om en kvinna bär uniform, vilket bidrar till en känsla av underlägsenhet bland 

några av respondenterna. Det som sker här går att analysera utifrån Honneths (2000) teori som 

talar om olika dimensioner av erkännande för att känna välmående. När de kvinnliga poliserna 

känner underlägsenhet på grund av brist på respekt från medborgarna leder det till att känslan 

av stolthet inombords försvinner och istället växer känslor av skam, vrede och frustration fram 

vilket kommer att ha en negativ påverkan på kvinnornas arbetsinsats. När de kvinnliga poliserna 

inte får tillräckligt med uppskattning för den individ som de är, hotas möjligheten att bygga upp 

en positiv självrelation vilket i längden kan komma att påverka deras arbetsinsats negativt, och 

könsidentitetskonflikter kan komma att öka. 

6.2.3 Identitetstagande ute på fält 

Slutligen ville vi ta reda på ifall de kvinnliga poliserna kände att de kunde ha sin kvinnliga 

identitet när de jobbar i uniformen ute på fält eller om de faktiskt känner sig tvungna att inta en 

viss roll för att sända ut vissa intryck. Uniformen i sig är för många i samhället väldigt 

respektgivande men än idag finns det människor som trots uniformen bemöter poliser olika 

utifrån kön. En del av de kvinnliga poliserna svarade självsäkert att de inte går in i någon roll 

när de klär på sig uniformen utan känner att de är sig själva. Gemensamt för de allra flesta av 

intervjupersonerna var att de inte förminskar sin kvinnliga identitet i sin yrkesroll. Däremot 

visade resultatet att några av kvinnorna upplever uniformen som en slags mask. De menar att 

när man klär på sig uniformen så intar man en viss roll även om de fortfarande har kvar sin 

kvinnliga identitet. Några av kvinnorna berättade att de i vissa situationer behöver inta en 

mycket hårdare och mer strikt roll i sitt yrke för att det är det som situationen ibland kräver. 

Kvinnorna berättade att de utifrån den situation de befinner sig i agerar antingen hårdare och 

kallare eller mer mjukt och omhändertagande. Ervin Goffman (1959) kallar denna typ av 

”rollspel” för intrycksstyrning. Goffman (1959) menar att vi i interaktion med andra individer 
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sänder ut avsiktliga intryck som vi har planerat för att agera på ett visst sätt. På så sätt kan de 

kvinnliga poliserna avge intryck av säkerhet och pålitlighet där huvudmålet ligger på att 

övertyga medborgare om att det som förs vidare är korrekt. En av de kvinnliga poliserna menade 

att detta är en typ av ansiktsförlust snarare än något fördelaktigt då hon inte ser någon mening 

med att ta på sig en annan roll än den hon faktiskt är. Sedan finns det några av de andra kvinnliga 

poliserna som ansåg att detta är ett bra sätt för dem att kunna anpassa sig utifrån situationen och 

på samma sätt som Goffman liknar interaktionen med människor som en teater, menade även 

de kvinnliga poliserna att de ibland kan spela lite på sin kvinnlighet när det kommer till den 

kommunikativa delen. 

6.3 Slutsats av analys 
Det bearbetade materialet bidrar till en ökad förståelse kring de kvinnliga polisernas 

arbetssituation som i många fall kan vara belastad och ojämn i jämförelse med de manliga 

polisernas arbetssituation. Med hjälp av det bearbetade materialitet kan vi besvara studiens syfte 

och frågeställningar vilket är att hälften av de kvinnliga poliserna generellt upplevde att de har 

blivit bemötta på ett bra sätt av allmänheten samt att de inte har upplevt att deras kön har 

påverkat hur allmänheten har bemött de. Däremot anser resterande av respondenterna att de har 

upplevt skillnader i hur allmänheten har bemött de som kvinnliga poliser i jämförelse med deras 

manliga kollegor. De skillnader som har upplevts är att unga och äldre män kan vara mer 

kränkande och försöka provocera de kvinnliga poliserna genom kommentarer om utseendet, 

könsord och gå på personattacker samt att de ibland har känt sig osynliga och ifrågasatta. I 

studien framkommer det även hur allmänheten, främst män, gärna säkerställer de kvinnliga 

polisernas beslut med en manlig kollega eftersom de kanske har haft svårt att föreställa sig att 

även kvinnliga poliser har befogenhet i beslutfattande. Om allmänhetens bild av kvinnliga 

poliser är negativ och nedlåtande leder det till en destruktiv känsla och erfarenhet hos den 

kvinnliga polisen. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor inom polisbranschen omedvetet skapar 

en mur runtom sig för att inte låta sig brytas ned och visar en hård yta som kan upplevas som 

kall och sur. En ond cirkel kan därför skapas mellan kvinnliga poliser och allmänheten. De 

kvinnliga poliserna uppger att de inte har upplevt press på deras yrkesroll men sammantaget för 

samtliga respondenter har varit att de anser att deras manliga kollegor är fysiskt starkare. Här 

har de kvinnliga poliserna belyst att de har olika kompetenser och att de i många fall söker sig 

till den kommunikativa delen. Den psykosociala stressen för majoriteten av respondenterna är 

påtaglig, främst under sommarhalvåret, och de har därför uppgett att de känner en psykosocial 

stress på arbetsplatsen eftersom det alltid är mycket att göra och att det kan påverka privatlivet. 

Poliserna har uppgett att de inte ser några hinder för att avancera sig inom polisbranschen och 
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menar på att när den tiden är kommen finns det olika möjligheter för avancemang. De uppvisade 

dock att de är medvetna om den låga siffran för kvinnliga gruppchefer och kvinnliga 

rikspolischefer men resonerar kring att det inte har något med det manliga eller kvinnliga könet 

att göra eftersom de anser att man utgår ifrån rätt kompetens för rätt roll.  
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7 Sammanfattning  

I nedanstående kapitel sammanfattas resultat och analys i relation till makt, livsvillkor och 

social sammanhållning. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse av det som studien visar 

på. 

Innan vi påbörjade vår studie hade vi förutfattade meningar kring huruvida kvinnliga poliser 

blir bemötta av samhällets medborgare jämfört med hur en manlig polis blir bemött. Där började 

vårt intresse för Polismyndigheten att växa och vi insåg tidigt att vi ville undersöka ifall våra 

förutfattade meningar, som bestod mycket av att kvinnliga poliser nedvärderas, trakasseras och 

bemöts bristande respekt, stämmer överens med verkligheten eller inte. Våra förutfattade 

meningar bekräftades till viss del då hälften av respondenterna ansåg att de bemöttes 

annorlunda av samhället. Däremot blev vi positivt överraskade av att resterande respondenter 

inte ansåg att de bemöttes annorlunda i jämförelse med män. Utifrån våra förutfattade meningar 

skapades vårt syfte med studien som var att ta reda på kvinnliga polisers upplevelser av hur de 

blir bemötta av samhället, på arbetsplatsen samt kvinnors karriärmöjligheter i ett 

mansdominerat yrke. Resultatet av studien visade att hälften av de kvinnliga poliserna som 

intervjuades upplevde att de bemöts bra av samhället men att det ändå finns avvikelser i 

bemötandet bland vissa medborgare. Flera av kvinnorna påpekade att unga män är de som 

bemöter dem sämst och som ofta slänger ur sig nedvärderande ord. Orsakerna till att just unga 

män är de som har svårast att ta order av en kvinna kan bero på flera olika faktorer, framför allt 

att män än idag har svårt för att en kvinna har makt över dem själva. När medborgare i samhället 

idag fortsätter att undervärdera kvinnliga poliser hotas jämställdheten mer och mer och det blir 

svårare att fortsätta utvecklingen mot ett jämställt samhälle. Detta hotar även den sociala 

sammanhållningen i samhället. När medborgare går emot polisen blir det en ”vi” och ”dem”-

känsla mellan polisen och samhället vilket gör att den sociala sammanhållningen försvagas. En 

konsekvens av detta är när poliser inte kunnat vistas i svenska förorter utan att invånare ska 

bemöta dem med stenkastning eller annat våld. Resultatet visade även på att majoriteten av 

kvinnorna inte ansåg att de hade högre press på sig på grund av att de är kvinnor. Däremot 

poängterade flera av kvinnorna att det är skillnad på kvinnor och män främst när det kommer 

till fysiken, vilket gör att de utför sitt arbete på olika sätt i olika situationer. Kvinnorna hävdade 

att det är viktigt att dra nytta av sina egna fördelar och att ens kön inte ska ha någon betydelse. 

Svaren i resultatet var i många frågor något splittrade, men den fråga som alla deltagare hade 

ett gemensamt svar på var huruvida polisyrket är stressigt eller inte. Alla tio kvinnor uppgav att 

polisyrket på ett eller annat sätt är ett stressigt yrke som också kan trötta ut en både psykiskt 
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och fysiskt. Detta har självklart en negativ påverkan på de kvinnliga polisernas livsvillkor. Goda 

livsvillkor förutsätter att man har en god hälsa men en daglig stress kommer att försvåra detta. 

Flera av kvinnorna uppgav att de många gånger tar med sig jobbet hem i tankarna vilket gör att 

de sällan kan koppla bort och slappna av helt och kan i sin tur leda till utmattning och att den 

psykiska ohälsan ökar ytterligare. Det är därmed mycket viktigt att kvinnliga poliser får den 

avlastning som behövs för att undvika att deras arbete och arbetssituation går ut över deras 

livsvillkor. 
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8 Avslutande reflektioner  

I följande kapitel förs reflektioner kring studiens syfte och frågeställningar i koppling till 

vetenskapliga artiklar och teorier. Kapitlet berör även social sammanhållning, livsvillkor och 

makt samt de motgångar som vi har stött på.  

Det är ytterst viktigt att som människa i samhället ha bra social sammanhållning, bra livsvillkor 

och makt över sig själv och sitt eget liv. Vi anser att det är dessa tre grundpelare som leder till 

en känsla av sammanhang vilket innebär att man känner att det man gör är sammanhängande 

och meningsfullt. Med hjälp av studiens insamlade material har vi kunnat konstatera vikten av 

en bra arbetsmiljö i koppling till den psykosociala stressen som kan upplevas i ett arbete. Poliser 

utsätts generellt för mycket psykisk påfrestning såväl som fysisk påfrestning och det är en risk 

som var och en medvetet har valt att ta. De kvinnliga respondenterna var trots den psykosociala 

stressen mycket positivt inställda till deras yrke som polis och till livet. I sin forskning skriver 

Susann (2013) att poliser träffar olika människor i samhället som har blivit drabbade av olika 

typer av brott och att det kan vara en av de orsakerna som bidrar till ökad risk för psykosocial 

stress. Att bära på en polisuniform är inte som vilket arbete som helst, utan ett stort ansvar 

medföljer. Ansvaret att stoppa brott, att hålla ordning i samhället samt att rädda de liv som man 

som polis känner till att man kan rädda är oerhört stort. När man inte alltid lyckas att stoppa de 

brott som man känner till eller kan rädda de liv som man är på väg att rädda, skapas en inre 

konflikt med sig själv samt ger känslor av misslyckanden. Känslor av misslyckanden kan i sin 

tur leda till känslor av skam och att ens känsla av sammanhang flagnar med tiden. Detta på 

grund av att man som polis kanske inte klarar av varje uppdrag eller inte uppfyller de höga 

kraven som ställs av en själv, av samhället och av organisationen. Tundwal och Behmani (2016) 

redogör för hur den organisatoriska stressen påverkar polisernas privatliv. Tundwal och 

Behmani menar att kvinnliga poliser tenderar till att känna mer överbelastning, nedbrytning och 

stillastående i sin roll vilket kan leda till låg livstillfredsställelse. När privatlivet påverkas av 

arbetet, i synnerhet det polisära arbetet kan det leda till att man skapar ett avstånd mellan sig 

själv och sin omgivning. Det avståndet kan försämra ens livsvillkor och skapa en känsla av 

maktlöshet. Frågor som ”Vem kan jag rädda? Hur många brott kan jag stoppa?” kan uppstå och 

leda till att man inte känner sig fulländad som medborgare och som individ. Den sociala 

sammanhållningen påverkas genom att man drar sig undan familj och vänner som i sin tur kan 

leda till att livsvillkoren ändras och försämras. Trots att flera av de kvinnliga poliserna har 

uppgett att de överlag bemöttes på ett bra sätt av allmänheten, fanns det avvikelser i hur en del 

medborgare kunde bemöta de som kvinnliga poliser. Oavsett det, verkade de kvinnliga 
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respondenterna positivt inställda till sina yrkesroller samt väldigt motiverade att vara samhället 

till tjänst. Även om dessa avvikelser som har uppkommit i studien är få, är det viktigt att de 

lyfts upp och elimineras. Det är bland annat det gamla tankesätt som många medborgare än 

idag bär runt på - hur en kvinna kan vara polis, som gör att många fortfarande ser ned på 

kvinnliga poliser. Colvin (2017) ger en bredare förståelse för de hinder som även kvinnliga 

poliser i Latinamerika har stött på genom diskrimineringar och sexuella trakasserier. Att bära 

en polisuniform, även om det är respektgivande, anses ibland också som ett stigma, eftersom 

många medborgare i samhället föraktar poliser. En kombination av dessa är en extra utsatthet. 

I sådana tillfällen när kvinnliga poliser upplevt att de blir föraktade för att de är kvinnliga poliser 

kan de därför söka sig till mer kommunikativa roller genom att vara mild och lugn. Detta för 

att dämpa olika hotfulla situationer för att få kontroll över situationen, som enligt Goffman 

(1959) innebär en tillämpning av intrycksstyrning. Det är viktigt att samhällets bild av poliser 

i allmänhet, i synnerhet kvinnliga poliser, förändras ytterligare så att samhällets poliser kan 

fortsätta sitt polisära arbete på bästa möjliga sätt genom ett gott samarbete från allmänhetens 

sida. Som polis är det viktigt att känna att de har en betydlig stor signifikans i polisyrket. Detta 

upplevs av att samtliga medborgare påvisar en god respekt för kvinnliga poliser genom ett gott 

samarbete och lydnad. Shishani (2016) belyser själv med hjälp av sin forskning kvinnliga 

polisers tyngdvikt i polisyrket och att fler länder har valt att anställa fler kvinnliga poliser.  

De problem som vi har stött på under studiens gång har bland annat varit i teoriavsnittet då vi 

hade Goffmans teori om stigma men efter våra intervjuer med respondenterna märkte vi ganska 

tydligt att det inte fanns en korrelation mellan studiens insamlade material och teorin. Av den 

anledningen valde vi därför bort teorin stigma och försökte hitta nya mer starka teorier i relation 

till vår studies innehåll. Ett annat problem som vi fick var att vi som författare hade förutfattade 

meningar kring huruvida kvinnliga poliser blir bemötta av samhället i jämförelse med manliga 

poliser. Dessa fördomar bestod av att kvinnliga poliser blir behandlade med betydligt mindre 

respekt, nedvärderas och kränks i en hög utsträckning som inte resultatet visade på. Att boka in 

tid för intervjuerna var också problematiskt då det tog lång tid för oss att få svar från 

intervjupersonerna. Vi hade även problem med att intervjuer ställdes in på grund av sjukdom, 

sköts fram och inte blev användbara på grund av att det inspelade materialet inte gick att tyda.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Tema 1 - Bakgrund  

1. Berätta lite om dig själv. Hur gammal är du och hur länge har du jobbat som polis?  

2. Vad fick dig att välja polisyrket?  

3. Vad är din position och vad innebär den?  

4. Hur har du hamnat på denna position?  

5. Vilka mål vill du uppnå i din yrkesroll?  

a. Vill du nå en annan position eller är du nöjd med den du har nu?  

b. Hur trivs du i din position? 

Tema 2 - Polisbranschen 

6. Ser du polisbranschen som en mansdominerad bransch idag?  

a. Varför/Varför inte?  

7. Upplever du att det råder en maktobalans mellan könen på din arbetsplats?  

8. Upplever du som kvinna att det finns svårigheter att klättra inom organisationen?  

9. Anser du att pressen på ens arbetsinsats skiljer sig mellan könen i polisyrket? 

10.  Anser du att din arbetsmiljö är stressig?  

a. Motivera. 

11. Vad för slags stöd kan organisationen erbjuda vid krissituationer? 

Tema 3 - Att arbeta i samhället 

12. Berätta lite om hur det är att arbeta ute på fält som kvinnlig polis? 

13.  Hur upplever du att du blir bemött av samhället som kvinnlig polis? 

a. Upplever du skillnader i bemötandet beroende på t ex generation, kön, ålder? 

14. Upplever du manliga poliser bemöts annorlunda i jämförelse med kvinnliga poliser?  

a. Motivera.  

15. Känner du dig som kvinnlig polis mer underlägsen än manliga poliser? På vilket sätt i 

så fall?  

a. Om ja, hur påverkar detta dig?  

16. Känner du att du kan ha din kvinnliga identitet när du arbetar ute på fält, eller behöver 

du inta en annan roll för att sända ut vissa intryck?  

Tema 4 - Framtiden  

17. Hur ser du på polisyrkets framtid för kvinnors del?  
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18. Hur ser du på framtiden för din egen karriär inom polisen?  

19. Tror du att polisyrket kommer att vara jämlikt mellan könen i framtiden? Vilket år?  

20. Är det något du skulle vilja tillägga?  


