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Abstrakt 
 
Uppsatsen ”Dagens kvinnliga polis - androgyn? ” handlar om hur kvinnliga poliser 

upplever sin yrkesroll utifrån deras erfarenheter och syn på begreppen allmänheten, 

genus, egenskaper och självbild. Uppsatsen syftar till att undersöka hur utvalda kvinnliga 

poliser upplever sin yrkesroll för att få en förståelse för deras subjektiva tolkningar av 

begreppen genus, kvinna och polis. I uppsatsen används den kvalitativa 

forskningsmetoden och personliga intervjuer har genomförts med åtta kvinnliga poliser.  

Det framkommer i undersökningen att de kvinnliga poliserna inte tidigare tycks ha 

reflekterat över särbehandling som ett problem utan det tycks komma med yrket att bli 

särbehandlad av allmänheten. Egenskaper som är knutna till traditionella könsroller 

existerar inte så starkt inom poliskåren, utan det androgyna beteendet belönas, både från 

kollegor och allmänheten. Polisens personlighet tycks vara mest uppskattad när den 

innehåller en blandning av feminina och maskulina egenskaper. 

 

Nyckelord: Genus, kvinna, polis 

 

 

Abstract 
 

 The essay “The female policeofficer of today - androgynous?” is about how female 

policeofficers experience their professional role from their experience and view of the 

public, gender, qualities and selfimage. 

  

Keywords: Gender, Female, Policeofficer,  
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Förord 

 

Vi har nu studerat tre år på det Arbetsvetenskapliga programmet och vi tycker att denna 

uppsats är en bra avrundning på våra studier och en inkörsport för vidare funderingar 

kring vårt intresse om olika människors roller i dagens samhälle. Vi har under arbetets 

gång lärt oss otroligt mycket och förhoppningsvis väckt nya tankebanor hos dem vi har 

varit i kontakt med.  

 

Att vi har nått dit vi är idag har vi många att tacka för. Vi vill ägna ett stort tack till alla 

som har gjort denna uppsats möjlig genom att ha varit med och bidragit med erfarenhet, 

kunskap och stöd. Bidragen har varit väsentliga för att ha hjälpt oss att föra arbetet framåt 

och att nå ett tillförlitligt resultat.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Åke Nilsén för att under uppsatsprocessen ha 

hjälpt till med att föra oss framåt genom tips och råd. Ett stort tack vill vi även rikta till 

våra intervjupersoner, vilka har tagit sig tid att intervjuas och därmed i allra högsta grad 

bidragit till uppsatsens resultat. 

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

 

Halmstad, Januari 2007  

 

 

Teresia Johansson  Cecilia Lundberg    
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1. Inledning 

Synsättet att ”kvinnor hör inte hemma här” präglar många mansdominerade arbetsplatser idag 

och är, enligt författarna till boken ”Kön och Organisation” förmodligen vanligast inom polis och 

militär, yrken som har en maskulin framtoning och dit de flesta män kanske söker sig för att 

bevisa sin maskulinitet för sig själv och för andra1. Finns det då någon speciell anledning till 

varför kvinnor söker sig till poliskåren? Sverige är ett land som ligger långt fram när det kommer 

till lika villkor för män och kvinnor på arbetsplatsen och vi undrar vad det kan bero på att det 

enbart är 20 % kvinnor som arbetar inom polisen2? Genus är någonting som har diskuterats 

genomgående under vår utbildning vilket har väckt ett stort intresse hos oss författare att få 

möjligheten att undersöka och fördjupa oss inom ämnet. Eftersom att vi själva inte tidigare 

skrivit någonting om ämnet, fann vi det både spännande och inspirerande att få genomföra denna 

undersökning om fenomenet kvinna, genus och polis, för att försöka få en bild av hur situationen 

ser ut i samhället idag.  

 

Kvinnor och män har socialiserats olika och med det menas att de har olika utbildningar, 

sysselsättningar och erfarenheter och de medverkar på olika sätt till att konstruera och organisera 

arbetsplatsen. Samhällsvetenskaperna studerar och bidrar aktivt till skapandet av fenomenet 

genus, och det är inte så mycket gener, som kulturella idéer och sociala företeelser som förklarar 

till exempel könsarbetsfördelningen. Genus betyder i detta sammanhang ”socialt skapade 

åtskillnader mellan kvinnligt och manligt, mellan feminint och maskulint”3. I arbetet kommer vi 

att ge begreppen kvinnligt och feminint samma innebörd likväl som manligt och maskulint. 

Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå vad som händer med individerna i arbetslivet, samt hur 

människorna i ett organisationssammanhang möter uppmuntran eller skepsis. Begreppet genus 

konstrueras delvis inom arbetet, det vill säga vad som är feminint och maskulint och kvinnligt 

och manligt, så företagskulturen anses skapa könsidentiteter som finns på arbetsplatsen. 

Förväntningar som finns om könsrollerna antas påverka vem vi är, hur andra ser på oss och hur 

vi uppträder. Genom att acceptera ”normerna” i samhället med dess regler lever vi upp till 

förväntningarna och begränsar oss kanske därmed på olika sätt till de rådande könsrollerna.  

                                                 
1 Alvesson & Billing, 1999 
2 Polisen.se, 2006-04-24 
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Som ett exempel på ett sätt att begränsa sig är att agera på ett sätt som anses vara lämpligt för ens 

könstillhörighet. Det har funnits, och finns fortfarande idag ett genussystem eller patriarkat som 

ger män fler alternativ och privilegier i samhället. Detta syns särskilt inom arbetslivet, men också 

i samhället i allmänhet. Det är viktigt att kunna betrakta organisationskulturer och strukturer ur 

ett genusperspektiv, för att alla individers kompetens ska kunna användas och komma till nytta 

oberoende av kön.4  

 

Vi ställer oss frågande till hur situationen ser ut för en kvinna som både är kvinna och polis i 

dagens samhälle. Generellt sett har polisen tidigare betraktats som ett maskulint yrke5 och vi 

funderar bland annat i frågor kring hur den kvinnliga polisen anpassar sin naturligt kvinnliga 

könsroll till den maskulina polisyrkesrollen, hur kvinnliga poliser i arbetet anser sig bli bemötta 

av allmänheten i jämförelse med hur de anser sina manliga kollegor blir bemötta, samt om de 

kvinnliga poliserna anammar olika roller i arbetet kontra privatlivet. Hur upplever de kvinnliga 

poliserna sig själva i sin yrkesroll utifrån ett genusperspektiv och känner de kvinnliga poliserna 

sig som en svagare part i arbetet tillsammans med en manlig kollega? Förekommer det något 

typiskt manligt eller kvinnligt beteende inom poliskåren och vilka egenskaper ska egentligen en 

bra polis ha? Vi intresserar oss för fenomen som till exempel det faktum att vi författare 

reflekterar över att vi möter en kvinnlig polis men inte gör det när vi möter en manlig polis. Vad 

är det som gör att vi reflekterar över genus när vi möter en kvinnlig polis och inte när vi möter en 

manlig polis? Varför väcker ordet polis hos oss författare associationer till en man och inte till en 

kvinna? 

1.1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att på ett kritiskt vetenskapligt sätt, med hjälp av den 

hermeneutiska metodens tillvägagångssätt, nå fram till en meningsfull förståelse för hur 

könsneutrala allmänhetens attityder egentligen är gentemot kvinnliga poliser, ur de intervjuade 

polisernas egna perspektiv. Vi vill undersöka hur de kvinnliga poliserna uppfattar sig bli bemötta 

av allmänheten och vilka egenskaper som är önskvärda att ha som polis, genom att få ta del av de 

kvinnliga polisernas självbild, och upplevelser av sin yrkesroll utifrån en genusproblematik med 

                                                                                                                                                  
3 Alvesson & Billing, 1999, s 9  
4 Alvesson & Billing, 1999 
5 Ibid 
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hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta för att ge oss en förståelse för deras subjektiva tolkningar av 

begreppen genus, kvinna och polis.  

1.1.2 Frågeställning 

Vi vill undersöka:  

- hur kvinnliga poliser upplever sin polisyrkesroll utifrån deras erfarenheter och syn på 

begreppen allmänheten, genus, egenskaper och självbild.  

1.2  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua kvinnliga poliser som har en tjänst där kontakten 

med allmänheten sker regelbundet. Skälen till att vi valde att endast intervjua kvinnliga poliser 

var att vi önskade uppnå en djupare förståelse genom att koncentrera intervjuerna till just den 

målgruppen som vårt valda fenomen berör. På grund av den anledningen samt det faktum att tid 

och resurser är knappa valde vi att inte intervjua de manliga poliserna eller allmänheten för att få 

deras perspektiv.  

1.3 Disposition 

Nedan följer en beskrivning av utformningen av uppsatsen. I det inledande kapitlet skildrar vi 

vårt valda fenomen för att ge läsaren en introduktion i ämnet. Vi motiverar även här varför vi 

valde ämnet. I det första kapitlet beskrivs inledning, syfte, problemformulering, avgränsningar 

och bakgrund. I kapitel två beskrivs bakgrunden som den kvinnliga historiken, den kvinnliga 

historiken inom poliskåren och tidigare forskning om kvinnliga poliser.  

 

Det tredje kapitlet redogör för de teorier vi har använt för att stödja det material som 

framkommit. Fjärde kapitlet beskriver vi och motiverar de metodval som vi har gjort. Detta för 

att ge läsaren en insikt i hur vi har gått tillväga för att svara på våra frågor. I det femte kapitlet 

redovisar vi vårt empiriska material. Materialet redovisas i olika teman för att läsaren lättaren ska 

följa med.  

 

Sjätte kapitlet innehåller vår analys av det empiriska materialet kopplat till de tidigare 

presenterade teorierna. I uppsatsens sjunde kapitel diskuterar vi tankar och funderingar som har 
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uppkommit under arbetets gång. Som avslutning för hela uppsatsen gör vi en sammanfattning där 

undersökningens syfte, val av metod, tillvägagångssätt och slutsats presenteras i kapitel åtta.  

Sist kommer bilagorna med intervjuguide och urvalsenkät. 

 

Men låt oss börja med att gå tillbaka 30 år i tiden! 

 

 

2. Bakgrund 

Här kommer vi att återge en historisk bakgrund för kvinnornas intåg på arbetsmarkanden, samt 

en redogörelse för en del av den genusforskning som är relevant vårt arbete. Därefter berättar vi 

kort om polisens historia och kvinnliga poliser historia, samt den tidigare forskning vi har funnit. 

Genom denna beskrivning har vi för avsikt att försöka se dess betydelse för vårt resultat och se 

den enskilde individens betydelse i samhällets helhet. Detta resonemang kommer att föras vidare 

i diskussionen, i slutet av uppsatsen. 

2.1 Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden 

I och med industrialismens genombrott och rop på arbetskraft, fick och tvingades kvinnorna 

komma in på arbetsmarknaden i arbeten som inte hade kopplingar till arbetet i hemmet. Kvinnor 

behövdes i industrin och därför var det viktigt att se till att kvinnorna kunde förena arbetet och 

familjelivet, därav arbetslagstiftningens tillkomst. Skyddet av kvinnor var inte retoriskt kopplat 

till deras arbetsförhållande, som i männens fall, utan det var direkt kopplat till deras kön. Detta 

skapade dels kategorier av arbetare, dels skillnader mellan olika kvinnor, då de påverkade vissa 

kvinnor mer än andra. Lagen tjänade syftet att förena kvinnans och familjens konkurrerande 

behov för att uppnå en rad större sociala mål, till exempel att upprätthålla ideologin om den 

manlige familjeförsörjaren, ge bibehåll åt en könssegregerad arbetsmarknad och stärka 

överlevnadsmöjligheterna för kommande generationer av arbetare. Då kvinnor fick lägre och mer 

osäker lön blev mannen familjeförsörjare, de flesta kvinnor blev därför beroende av sina män. 

Den större delen av arbetskraften bestod därför av män, då kvinnans rätta plats ansågs vara i 

hemmet.6 

                                                 
6 Alvesson & Billing, 1999 
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Den tidiga kapitalismen tog över de typiska könsmönster inom arbetslivet som skapats i den 

förkapitalistiska ekonomin och har sedan dess haft stor betydelse för att bevara, skapa och 

återskapa könsrollerna. I den tidiga industrialismen arbetade män och kvinnor med samma 

arbeten, men i den nya industrin och i den offentliga sektorn skapades arbeten som var 

könsuppdelade. Kvinnoarbeten blev lågavlönade på grund av det sociala värde som det tillskrevs. 

Kapitalisterna drog även fördel av att männen reserverade vissa arbeten för det ledde till att 

kvinnorna var tvungna att ta de lågavlönade arbetena. Under första och andra världskrigen fick 

kvinnorna arbeta med typiska manliga arbeten men efter krigen fick de dock återgå till sina 

vanliga arbetsuppgifter. Det var inte förrän på 70-talet som kvinnorna accepterades i de typiska 

manliga arbetena. Efterfrågan på arbetskraft ökade mycket på grund av att de nordiska länderna 

var på väg att bli välfärdsstater, där bland annat den offentliga sektorn ansvarar för 

barnomsorgen. Än idag arbetar de flesta kvinnorna inom de traditionella kvinnoyrkena till 

exempel inom sjukvård, distribution och utbildning och de flesta kvinnorna inom EU anser sig 

ha huvudansvaret för hemmet och barnen. Det är alltså den traditionella arbetsdelningen som 

lade grunden till dagens könsroller inom arbetslivet. 7 

2.2 Förr inom polisen 

Ordet polis betyder välordnat samhälle och härstammar från grekiskans ”politeia”. 

Polisverksamheten grundades i Stockholm i samband med 1850 års polisreform, och kom att 

spridas över hela Sverige under 1800-talet. 1839 infördes de första polisstationerna i Sverige. 

Den 1 januari 1965 förstatligades polisen hade 119 stycken polisdistrikt. Idag finns det 21 

polismyndigheter.8  

 

Den första kvinnliga polisen anställdes år 1908 och kallades polissyster. Deras främsta uppgifter 

var att ta hand om kvinnor och barn som tagits in på stationerna, till exempel att vara med vid 

förhör, ta emot anmälningar om våldtäkt med mera. Polissystrar var inte poliser som vi definierar 

poliser idag utan 1958 examinerades 17 stycken kvinnliga poliser, de var de första och därmed 

försvann namnet polissystrar.9  

                                                 
7 Alvesson & Billing, 1999 
8 Polisen.se, 2006-04-24 
9 Cronlund, 1996 
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De kvinnliga poliserna började som patrullerande poliser. 1967 kom den första kvinnliga polisen 

till kriminalroteln och erfarenheten av denna blev negativ vilket medförde anställningsstopp av 

kvinnliga poliser. 1971 började kvinnorna successivt att öka i andel av arbetsstyrkan hos polisen 

igen. 1975 var andelen kvinnliga poliser 15 procent av dem som studerade på polishögskolan, 

denna siffra fördubblades till 1978. Idag är cirka hälften av de antagna, kvinnor.10 Av poliskåren 

som helhet så är 20 procent kvinnor idag11. 

 

Den första kvinnliga polismästaren anställdes 1981, och den första kvinnliga länspolismästaren 

199412. Idag finns det idag 21 länspolismästare och fem av dem är kvinnor. Möjligheten att göra 

karriär inom polisen är god för en kvinna, även rikspolisstyrelsen söker aktivt kvinnor till sin 

styrelse.13 

2.3 Kvinnor inom polisen 

Polisyrket är någonting du är, inte någonting du är endast under några timmar på arbetet utan det 

präglar tillvaron dygnet runt. En polis ska vid ledighet ingripa om det är någonting som stör 

ordningen, så kallad ingripandeskyldighet.14  

 
Cecilia Åse15 har skrivit en bok med titeln ”Makten att se, om kropp och kvinnlighet i lagens 

namn” som är en analys av hur kropp och kvinnlighet kommer till uttryck i den svenska 

poliskåren. Hon menar att det tidigare har varit byxkjolen som utskiljde den kvinnliga polisen 

från den manliga polisen, för att visa allmänheten att det var en kvinnlig inte en manlig polis. 

Den manliga polisen var då polismakten och det var viktigt att visa allmänheten att den kvinnliga 

polisen inte tillhörde normen.  

 

                                                 
10 Cronlund, 1996 
11 Polisen.se, 2006-04-24 
12 Ibid 
13 Cronlund, 1996 
14 Åse, 2000 
15 Ibid 
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”En för alla, alla för en” är ett ordspråk som nämns i samband med en diskussion om polisens 

uniform16. Åse menar att alla poliser ska var utbytbara, inga namnbrickor ska synas, uniformen 

ska vara enhetlig. Allt för att ordningen inte ska ifrågasättas, man ska veta direkt att det kommer 

en polis. Allmänheten måste kunna se på avstånd om det är en kvinnlig polis men samtidigt får 

det inte vara för iögonfallande att polisen är en kvinna. Åse menar att det är som att 

kvinnokroppen måste osynliggöras för att polisens auktoritet inte ska vara ifrågasatt.  

 

“I sitt arbete skall en polisman uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Han skall uppträda hövligt, 

hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av 

ovänlighet eller småaktighet”. 17 

 

3. Teori 

I detta kapitel redogör vi och motiverar för de teorier vi har valt att använda. Teorin om 

intrycksstyrningen som Erving Goffman18 skriver om i sin bok ”Jaget och Maskerna” kommer 

att vara vår referensram då den behandlar mötet med människor på samma sätt som vi vill 

framställa problematiken i vår undersökning. Vi anser att den bidrar till att fånga upp kärnan i 

vår uppsats för att hjälpa oss att uppnå en förståelse för mötet mellan människor. Rollteorin som 

Alvesson & Billing19 beskriver i sin bok ”Kön och Organisation” beskriver bland annat 

könsroller och könsarbetsfördelning i dagens samhälle. Vi har valt den då den kan hjälpa oss att 

nå en förståelse för de beteenden och strukturer som finns i polisens vardag. Inlärningsteorin20, 

som har sitt ursprung i behaviorismen, hjälper oss att förstå varför samhället ser ut som det gör 

idag med rådande könsmönster och inlärda beteenden hos respektive kön. Vi använder den teorin 

i vårt arbete för att förklara hur rollerna i samhället lever vidare, då nya roller föds ur de gamla 

genom så kallad imitering. Androgynitetsidén21 innebär bland annat att en person ska bete sig på 

ett sätt som hon själv har valt och som är oberoende av hennes tidigare stereotypa könsroll i 

                                                 
16 Åse, 2000 
17 Ibid s 58  
18 Goffman, 2002  
19 Alvesson & Billing, 1999 
20 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002 
21 Ibid 
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egenskap av kvinna. Det kan förstås i vårt arbete där det framkommer att en polis strävar efter att 

vara könsneutral i sin yrkesroll det vill säga att kön ska vara obetydligt i rollen som polis. Vi 

behandlar genusforskning22 eller genusteoretisk forskning vilket innebär att ställa frågor kring 

fenomenet genus vilket fokuserar på relationerna mellan män och kvinnor. 

3.1 Skådespelet 

Dramaturgi är en sociologisk infallsvinkel som tar hjälp av teatervärlden för att förstå 

vardagslivet. Begreppet intrycksstyrning ingår i Goffmans dramaturgiska teori om samhället. I 

analogi med teatern framställer han vardagslivets samspel som framträdanden där individen, i 

egenskap av ”skådespelare”, spelar roller med en publik. 

 

Tillsammans med andra människor försöker en person alltid att presentera en bestämd bild av sig 

själv, det vill säga att styra intrycket andra får av en. Aktören uppträder på en scen, som Goffman 

kallar ”front stage”, och observeras av publiken, för att sedan dra sig tillbaka för att förbereda 

nästa föreställning, ”back stage”. I samspelet mellan människor, utgör alla på samma gång publik 

och aktör om vartannat. Målet med intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett 

allmänt fördelaktigt ljus, utan att också framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de 

normer och regler som gäller för den situation aktören befinner sig i och med den roll som 

personen då spelar.23  

 

Aktörer spelar olika roller i olika sociala situationer, beroende på vad publiken har för 

förväntningar på dem. Alla sociala inrättning, till exempel restaurang och hotell, kan studeras 

utifrån detta sociologiska perspektiv. De sätt som aktörer tar fasta vid för att upprätthålla och 

styra en framställning är många. Aktörerna måste tro på sin roll och spela den övertygande 

annars tappar publiken tron på framträdandet.24  

 

När vi gör vårt framträdande använder vi oss av fasaden som hjälpmedel i form av bland annat 

dekor och kuliss. Det finns även en personlig fasad, där aktörens uppträdande, manér och kläder 

används. Aktörens uppgift är att gå in i sin roll och dramatisera förväntningar som ges av 

                                                 
22 Thurén, 2002 
23 Goffman, 2002 
24 Ibid 
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publiken. Aktören gör allt för att upprätthålla rollen och de försök som görs för att förstöra en 

roll (intryck) korrigeras.25  

 

Intrycksstyrning kan delas in i fyra olika kategorier enligt Goffman: idealisering, expressiv 

kontroll, förvrängningar och mystifikationer. Idealisering betyder att aktörerna skapar en roll 

som ger publiken en uppfattning som är en överdriven positiv bild av aktörerna. Med expressiv 

kontroll menas att aktören har kontroll över sin kropp så att inte fel budskap ges, till exempel 

muskler som rycker, aktören stammar eller glömmer sina repliker. När aktören använder sig av 

förvrängningar, ger de fel bild av sin roll och förvränger den. Med mystifikationer menas att 

aktören skapar mystik, begränsar sin kontakt med publiken, hemligheten är att det inte finns 

någon hemlighet och det är det som måste hållas hemligt. Om en aktör tas på bar gärning är det 

svårt att återställa den expressiva mask som aktören tidigare visat utåt publiken. Störningar i 

framträdandet får alltså konsekvenser på tre nivåer: i fråga om personlighet, interaktionen och i 

den sociala strukturen.26  

3.2 Beteenden och strukturer i samhället  

Maskulint, feminint, kvinnligt och manligt är några rollkaraktärer som återfinns inom arbetslivet. 

I vår del av världen finns det enligt Alvesson & Billing fortfarande få kvinnliga poliser och 

manliga sjuksköterskor, de utgör minoriteter inom sin yrkesgrupp. Kvinnor som arbetar inom ett 

mansdominerat yrke kan känna sig betraktade som okvinnliga medan män i kvinnodominerade 

yrken kan känna sig betraktade som kvinnliga eller homosexuella. Förväntningar som finns om 

könsrollerna antas påverka vem vi är, hur andra ser på oss och hur vi uppträder. Genom att 

acceptera ”normerna” i samhället, med dess regler, lever vi upp till förväntningarna och 

begränsar oss kanske därmed på olika sätt till de rådande könsrollerna. Ett exempel på vad det 

innebär att begränsa sig är att som person endast agera på ett sätt som anses vara lämpligt för ens 

kön.27 

 

Genuasarbetsdelningen kan förklaras med att kvinnor och män socialiseras på olika sätt och 

söker olika typer av arbeten utefter intressen. Inom rollteorin antas att kvinnor föredrar så kallade 

                                                 
25 Goffman, 2002 
26 Ibid 
27 Alvesson & Billing, 1999 
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typiska kvinnoarbeten eftersom att de ligger mer i linje med traditionen och att de typerna av 

arbeten lättare kan anpassas till andra rollkrav till exempel familjelivet.28  

 

Könsroller definieras som: ”de uttryck skillnaderna mellan mäns och kvinnors handlande tar 

sig”29. Begreppet roll vill Wendy & Rex Stainton Rogers förklara som: ” de socialt understödda 

beteendemönster som människor förväntas framföra i specifika situationer”30 och könsrollerna 

innefattar hur olika kön kan passera som män eller kvinnor på ett övertygande sätt i olika 

situationer.31 

3.4 Genus 

Kvinnoforskning var benämningen för genusforskningen när det startade runt 1970-talet och det 

var i samband med det och det ökade antalet kvinnor inom universitetsvärlden som denna 

utvecklades och då även kvinnorörelsen utbreddes. Vanliga frågor som genusforskningen berör 

är bland annat huruvida kvinnor har samma möjligheter som män att göra karriär inom 

forskningsområdet, hur kvinnor behandlas, varför och hur människor delar in individerna i olika 

kategorier utifrån begreppet genus.32 

 
Genusforskning eller genusteoretisk forskning innebär att ställa frågor kring fenomenet genus 

och som fokuserar på relationerna mellan män och kvinnor och är ett forskningssätt som har 

vuxit lavinartat de senaste åren. Människan kategoriseras kring denna indelning, beslutsmakt och 

resurser fördelas därefter. Allt människan gör får konsekvenser, för dem som gör det, för vad 

som uppfattas som manligt och kvinnligt. Genusforskningen handlar om allting som människan 

gör, som har med genus att göra, till exempel tänker, tolkar eller konstruerar. Ämnet berör män 

som kvinnor och är viktigt för hur vi människor lever som individer och för hur samhället 

organiseras.33 

 

                                                 
28Alvesson & Billing, 1999 
29 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002 s 59 
30 Ibid s 60 
31 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002 
32 Thurén, 2002 
33 Ibid 
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Avsikten med genusforskningen är bland annat att utveckla tänkandet och återspeglingarna, 

kring kön och se paralleller med samhället, företagen och arbetslivet i stort. Detta sätt att tänka 

syftar även till att få upp ögonen för den betydelse som kön har i olika sociala sammanhang. En 

annan viktig aspekt är att genusforskningen syftar till att lyfta fram de vardagliga tankar som gör 

anspråk på att vara könsneutrala. Begreppet kön kan förändras radikalt genom mänskligt 

handlande och få en ny definition.34 

3.5 Beteenden föds  

Den sociala inlärningsteorin hävdar att människans beteende är inlärt och som exempel på det 

används agerandet hos en tvåårig flicka, som får mycket uppmärksamhet och bemöts med 

leenden när hon leker med dockor. Det är då, enligt behaviorismen, sannolikt att hon kommer att 

fortsätta leka med dockor. Om hon istället gradvis blir retad för att leka med dockor är det troligt 

att hon kommer att sluta med det. Genom detta typiska beteende förstärks kvinnliga och 

okvinnliga beteenden.35  

 

Observationsinlärningen intresserar sig av en individs inlärning vilket går ut på att observera och 

imitera andras beteenden, där föräldrarna fungerar som särskilt mäktiga rollmodeller. 

Sannolikheten för att ett barn kommer att imitera en person av sitt eget kön är stort och därmed 

är chansen stor att det är dem de kommer att efterlikna. En könsstereotypisk person är en person 

som har en rigid uppsättning föreställningar om hurdana män och kvinnor är och definierar vad 

som är rätt beteende för att vara en riktig man respektive en riktig kvinna.36 

 

Androgynitetsidén innebär det bästa sättet för en människa att vara på vilket varken är stereotypt 

manligt eller kvinnligt, utan rymmer båda könens egenskaper: “Människor bör bete sig på ett 

mänskligt sätt grundat på fritt gjorda val, snarare än att agera på ett sätt som samhället anser är 

lämpligt för män och kvinnor”37. En annan definition av androgynt lyder: ”en balanserad 

kombination av både maskulina och feminina egenskaper hos en given person”38.  

                                                 
34 Alvesson & Billing, 1999 
35 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002 
36 Ibid 
37 Ibid s 146 
38 Ibid s 147 
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Denna syn uppkom genom traditionen att forskning om könsskillnader ofta var stereotypiska och 

inte täckte in genusrollerna helt så androgynitetsidén är en kombination av det bästa av 

maskuliniteten och femininiteten.39  

 

 

4. Metod 

Kritisk forskning går ut på att problematisera värderingar och förgivettaganden som existerar i 

samhället40. Vi vill bedriva forskning för att undersöka och få kännedom om ett valt fenomen. 

Nedan följer en redogörelse för de metodval vi har gjort samt motiveringar till de valen. Vi 

beskriver nedan vårt tillvägagångssätt av genomförandet av undersökningen. Vi vill även visa 

läsaren på vilket sätt vår bakgrund och erfarenheter har påverkat undersökningen, dels genom att 

beskriva varför vi blev intresserade av ämnet, dels genom att beskriva vår förförståelse. Vi 

kommer även att diskutera vilken spridning och val av urval vi har gjort samt hur intervjuerna 

genomfördes och hur vi upplevde dem. Som avslutning på kapitlet för vi en diskussion kring de 

etiska problematiseringar som vi författare måste ta ställning till.  

4.1 Hermeneutikens influens på den kvalitativa ansatsen 

”... den kvalitativa forskaren, i likhet med den kvantitativa, ska naturligtvis vara både saklig och tillförlitlig… det 

kan man demonstrera genom att fortlöpande dokumentera och reflektera över sina val och tolkningar under 

forskningsprocessens gång. Genom att grundligt motivera och redogöra för hur man gått tillväga i sitt 

forskningsprojekt inbjuds läsaren att värdera både forskningen och dess kunskapsanspråk. ”41 

 

Hermeneutik hör ihop med den kvalitativa ansatsen, vilket vår undersökning bygger på, och den 

grundar sig på människors upplevelser och erfarenheter och gör tolkningar av dem. Denna 

kunskapssyn är subjektiv, och vi som hermeneutiker försöker sätta oss in i en annan människas 

verklighet och livsvärld, detta för att vi strävar efter att uppnå den bästa förståelsen av de 

kvinnliga polisernas handlingar och tankar. För att vi författare ska kunna få en förståelse för vårt 

undersökta fenomen har vi genom kvalitativa intervjuer försökt skapa oss en uppfattning om de 

                                                 
39 Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002 
40 Thurén, 2002 
41 Widerberg, 2002, sid 18 
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kvinnliga polisernas subjektiva vardag, utifrån vår frågeställning. Vi som använder oss av den 

hermeneutiska forskningsmetoden försöker finna samband mellan individers olika föreställningar 

om olika företeelser i världen och de är förmedlade genom språk, livsyttringar, inlevelse, 

värderingar, förståelse och tolkningar. Vi har tolkat de kvinnliga polisernas egna tolkningar av 

deras livsvärldar med utgångspunkt av vår förförståelse, vilket kommer att ha påverkat vårt 

resultat. Effekter som kommer ha påverkat vår tolkning av intervjusvaren är just sådana som till 

exempel intervjupersonens engagemang till att delta i undersökningen, hur personen mår vid 

intervjutillfället samt eventuella störningar som kan ske under intervjun.42 

 

Eftersom att den hermeneutiska kunskapssynen grundar sig på de kvinnliga polisernas 

upplevelser och erfarenheter och gör tolkningar av dem, så lämpar den sig bra ihop med den 

kvalitativa intervjun, vilken vi har använt oss utav i vår undersökning. Vårt hermeneutiska 

forskningsresultat är beroende av oss intervjuare som personer då vi tolkar situationen kring 

forskningsproblemet utifrån våra egna situationer, erfarenheter och förståelse. Därför är det 

viktigt att även ta hänsyn till den förförståelse som vi författare har, då den har stor inverkan på 

vårt resultat. Vi som intervjuare eftersträvar att vara så objektiva som möjligt för att försöka 

undvika att påverka resultatet därför vill vi sätta oss in i intervjupersonens situation utan att för 

den skull dela intervjupersonernas åsikter.43 Senare i detta kapitel kommer en redogörelse för 

våra tidigare erfarenheter och upplevelser kring ämnet, det vill säga vår förförståelse. 

  

Under våra kvalitativa intervjuer tillskriver de kvinnliga poliserna sina egna handlingar och 

andra fenomen mening. De kvinnliga poliserna har egna uppfattningar om vem de är och hur de 

ser på samhället och det är deras subjektiva uppfattningar som vi i egenskap av intervjuare måste 

tolka under den kvalitativa intervjun. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln, att vi som 

författare tolkar det som våra intervjupersoner själva redan har tolkat, detta är ett dilemma med 

den hermeneutiska ansatsen. Vi tolkar intervjuerna i olika stadier. Först tolkar vi de enskilda 

orden och uttrycken som de kvinnliga poliserna uttalar. Vi försöker sedan att ta reda på ordens 

betydelse för oss som intervjuare, för att på det sättet kunna tyda intervjupersonens utsagor och 

jämföra med våra egna tolkningar av samma ord och uttryck. Vi ställer oss sedan frågan om vad 

                                                 
42 Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002 
43 Rosengren & Arvidson, 2003 
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de kvinnliga poliserna egentligen ville få fram under intervjun och vad som verkligen kom fram. 

Den kvalitativa intervjun ger oss möjligheter att tolka förhållanden som inte direkt uttalas, utan 

framkommer genom till exempel miner, blickar och uttryck. 

Vi får möjligheten att läsa mellan raderna, vilket kan bidra till att vi som intervjuare får fram en 

djupare mening än ordets direkta innebörd.44  

När vi använder oss av den kvalitativa ansatsen bör vi vara öppna och flexibla för att inte styra 

undersökningen utan låta undersökningen styra oss. Vi är även försiktiga med teorin och har för 

avsikt att försöka låta den komma parallellt med undersökningen, detta för att vi inte ska vara för 

styrda i vårt val av teori.45 

 

Den kvantitativa metoden är utmärkande om vi i frågeställningen ställer oss frågor som hur ofta, 

hur många eller hur vanligt.46 Vi har valt att inte använda denna metod då den inte hjälper oss att 

besvara vår frågeställning. 

4.2 Tidigare erfarenheter och värderingar 

Vi kan ha påverkat resultatet av denna undersökning genom våra tidigare erfarenheter och 

värderingar, det vill säga vår förförståelse. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att vår 

förståelse av vårt undersökta fenomen överhuvudtaget ska vara möjligt. Vi möter aldrig världen 

som ett blankt blad utan vi har vissa förutsättningar som vi tar för givna.47 Genom att här försöka 

redogöra för vår egen förförståelse om poliser framgår det hur vår förförståelse kan påverka 

resultatet av undersökningen.  

4.2.1 Cecilias förförståelse 

Jag har alltid fascinerats av hur kvinnliga poliser klarar av att jämföras med den typiska manliga 

polisen. Jag har nämligen alltid sett på manliga och kvinnliga poliser på olika sätt och den typen 

av polis som jag är uppvuxen med är vår stereotypa kvarterspolis: en lång man i medelåldern 

med pistol. Jag har, i och med att några av mina manliga vänner valt polisyrket, fått en insikt i 

 

                                                 
44 Gilje & Grimen, 2004 
45 Rosengren & Arvidson, 2002 
46 Trost, 1997 
47 Gilje & Grimen, 2004 
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vad polisyrket innebär och via informella samtal kan det ha påverkat min kunskap av den 

kvinnliga polisens situation i samhället idag. Därmed har jag fått ta del av de svårigheter en 

kvinnlig polis kan komma att mötas av när det kommer till att vara kvinna inom en organisation 

som historiskt sätt alltid har varit mansdominerad. Enligt de manliga poliserna som jag har pratat 

med menar de att det inom kåren inte förekommer någon särbehandling av polismän eller 

poliskvinnor och att det inom yrkesutövningen finns så kallade kvinnliga drag, vilka behövs ute i 

fältet och som uppskattas av de manliga kollegorna i yrkesutövandet. Jag anser att det kan vara 

svårt för en kvinnlig polis att gå in i sin yrkesroll utan att behöva ändra sitt beteende och hämma 

sin ”kvinnliga” sida, eftersom att polisrollen förknippas med ett manligt beteende. Jag tror att 

män i större utsträckning kan behålla mer av sin egen personlighet inom rollen som polis, än vad 

kvinnorna kan. Jag menar också att det kan vara svårt för den kvinnliga polisen att bli bemött av 

allmänheten med samma respekt som en manlig polis blir, på grund av hur samhället ser ut idag 

med rådande könsmönster.  

4.2.2 Teresias förförståelse 

Vad har jag för tankar kring genus, polis och allmänheten? Jag tror att kvinnan måste bete sig på 

ett typiskt manligt sätt i sin yrkesroll för att få respekt av allmänheten. Med typiskt manligt sätt 

menar jag till exempel att vara auktoritär, vara bestämd och stark. Samtidigt tror jag att det är 

jätteviktigt att det finns kvinnor inom poliskåren då typiska ”mjuka” kvinnodrag behövs. Jag är 

av den åsikten att kvinnliga poliser kan ha en viktig fördel, gentemot de manliga poliserna, 

eftersom att synen på en kvinnlig polis medför kanske ofta att de kan diskutera, snarare än att 

tvingas använda sig av fysisk styrka. Min uppfattning är att de manliga poliserna främst tar hand 

om det som kräver fysisk styrka, medan kvinnorna främst sköter om det psykiska när de är 

tillsammans ute i tjänst. Jag tror att de kvinnliga poliserna blir behandlade på ett annat sätt än 

männen, men jag vill inte kalla det särbehandling då det ordet låter så negativt. Jag tror att 

kvinnor och män är olika och därför blir vi behandlade olika, och jag tycker vi ska vara stolta 

över det.  
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4.3 Förarbete 

Trost menar att det är viktigt att börja med en noggrann beskrivning av den situation vi ska 

studera att och vår empiriinsamling bör ske kontinuerligt under arbetets gång48 varpå en 

beskrivning av hur vi förberedde oss kommer nedan. 

4.3.1 Litteratursökning 

För att blir mer insatt i ämnet började vi med att söka efter relevant litteratur och artiklar. Vi 

sökte efter tidigare forskning om kvinnliga poliser och poliser i övrigt. Vi fann mycket 

information och historik kring kvinnornas intåg på arbetsmarknaden, genusforskning samt 

kvinnliga poliser. Detta är något vi har använt oss av vid formuleringen av vår intervjuguide.  

4.3.2 Vilka och varför? 

Det vi som forskare måste ha i åtanke vid valet av urval är olika kostnads- och tidsaspekter, men 

även det faktum att materialet blir ohanterligt vid för stort antal intervjuer.49 

 

Vi valde att endast intervjua kvinnor inom poliskåren, och inte männen, för att få en förståelse 

för hur kvinnorna upplever sig bli bemötta av allmänheten i sitt yrkesutövande i dagens 

samhälle. Anledningen till detta är att vårt syfte är att selektera ut en kvinnlig underrepresenterad 

grupp inom en mansdominerad yrkesgrupp för att kunna göra en jämförelse med hur kvinnorna i 

samhället upplever sig bli behandlade idag. Vid första kontakten berättade vi närmare om vad 

undersökningen skulle handla om och den kvinnliga polisen fick möjlighet att ställa frågor. Vi 

förklarade att intervjun var högst frivillig och att all information som kom fram skulle spelas in, 

men att informationen som kom fram skulle behandlas anonymt, och tid och plats bestämdes 

därefter. Med anonymitet menar vi att intervjupersonens namn inte kommer att röjas och vi 

kommer att ersätta intervjupersonernas riktiga namn med fiktiva.  

 

Vi valde att skicka ut 30 stycken urvalsenkäter till en person vid polisen, som vi tog kontakt med 

i förväg, för att få hjälp med att distribuera enkäterna hos kvinnliga poliser vid polisstationen. 

Syftet med urvalsenkäten var att undersöka intresset i ämnet samt intresset till att bli intervjuade.  

                                                 
48 Trost, 1994 
49 Trost, 1997 
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Utav de insamlade enkätsvaren valde vi slumpmässigt ut tio stycken att intervjua. Eftersom att vi 

valde att skicka ut enkäter i förväg är vi medvetna om att det kan ha påverkat våra 

intervjupersoner, då det har gett de kvinnliga poliserna en möjlighet att fundera kring ämnet. Vi 

anser att det är en fördel då det är ett ämne som poliserna kanske inte reflekterar över dagligen, 

utan att det krävs att de har haft möjlighet att funderat lite kring ämnet för att intervjuerna ska bli 

givande. Eftersom att vi har valt att inte använda oss utav någon information som framkom i 

enkätsvaren annat än för urval av intervjupersoner har vi valt att inte fördjupa oss ytterligare i vår 

urvalsenkät.  

 

Vår ambition var att intervjua tio kvinnliga poliser, men vi valde att genomföra åtta intervjuer, på 

grund av att de svar som gavs under intervjuerna var så pass likvärdiga att resultatet som skulle 

komma fram genom två ytterligare intervjuer antagligen inte skulle komma att ge någon ny 

information. Detta beslut togs i samråd med vår handledare.  

 

Det vi tog hänsyn till vid urvalet av intervjupersoner var att försöka uppnå en spridning hos de 

tillfrågade i aspekter som erfarenhet i yrket och förklaringar av olika händelser som skett kring 

vårt valda fenomen. Detta för att uppnå variation i vårt urval och då få högre tillförlitlighet i vårt 

resultat50. Vi tog även hänsyn till olika kostnads- och tidsaspekter, i egenskap av resurser, både 

hos oss samt hos de kvinnliga poliserna som medverkade i undersökningen på frivillig basis. Vid 

för stort antal intervjuer blir materialet svårhanterligt, vilket ytterligare motiverar våra val.51 

4.3.3 Intervjuguide, vad är värt att tänka på innan? 

Standardiseringsgraden på vår intervjuguide bedöms av vilken grad frågorna och situationen är 

desamma för de intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation och i vårt fall eftersträvar vi 

låg standardiseringsgrad, vilket innebär att våra frågor varierar från intervju till intervju. Detta på 

grund av olika omständigheter kring intervjutillfällena och att vi anpassade våra frågor efter 

intervjupersonens svar. Struktureringen på frågorna talar om huruvida frågan har öppna 

svarsalternativ, vilket innebär att den är ostrukturerad och intervjupersonen bestämmer 

strukturen på svaret vilket vi vill eftersträva då vi anser att intervjun blir mer levande.52 Vi har 
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valt att ha en semistrukturerad intervjuguide, då vi vill ha förberedda frågor men att vi har 

möjligheten att ändra dem lite beroende på hur intervjun flyter på. Frågorna ska inte vara 

ledande, utan de bör vara fria från laddade och ledande ord, menar Trost53. Vi valde att dela upp 

intervjuguiden i olika teman för att underlätta vid intervjutillfället och för att skapa en helhet. 

4.4 Intervjusituationerna 

Något som vi intervjuare bör ha i åtanke inför en intervjusituation är att intervjupersonen ska 

vara i en så neutral miljö som möjligt för att inga yttre faktorer ska påverka svaren eller 

ljudupptagningen på bandspelaren, samt att intervjupersonen ska få känna sig så bekväm i sin 

situation som möjligt.54 

 

Vi startade samtliga intervjutillfällen med att förklara för intervjupersonerna vilket syfte vi hade 

med intervjun. Vi upplyste även de kvinnliga poliserna om att informationen som framkom 

skulle spelas in för att vi lättare ska kunna återge deras utsagor. Detta för att vi enklare ska kunna 

urskilja mönster ur det insamlade materialet. Vi har valt att radera de inspelade banden men en 

skriven kopia kommer att sparas fram till färdigställandet av uppsatsen. Vi framhävde att ingen 

information som kommer fram under intervjun skulle komma att förknippas med 

intervjupersonen i fråga, detta för att de kvinnliga poliserna ska få vara anonyma55. 

 

Vid alla intervjutillfällen deltog vi båda författare och intervjuguiden samt frågorna delades upp 

mellan oss för att vi båda skulle få möjlighet att vara delaktiga. Detta även för att intervjun skulle 

utvecklas till ett samtal och i och med det få ett bättre flyt under intervjun.  

4.4.2 Bearbetning av data 

De slutsatser och antaganden vi kan dra utifrån intervjun, är en oavbruten process, som sker 

under bearbetningen av materialet och dessa antaganden kan förändras under arbetets gång56. 

Efter intervjuerna lyssnade vi på och transkriberade informationen för att lättare kunna finna 

mönster mellan utsagorna. Vid bearbetningen av materialet utgick vi från de valda teman som vi 

gjort i intervjuguiden. Vi valde att gå igenom resultatet av intervjuerna vid flertalet tillfällen för 

                                                 
53 Trost, 1994 
54 Trost, 1997 
55 Ibid 
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att undgå att missa något och för få fram det mest väsentliga ur det insamlade materialet. Vi 

sammanvävde det insamlade empiriska materialet med teori delen för att få fram vår analys och 

diskussion. Vi har genomgående sökt att se en koppling mellan de olika delarna, empiri, teori, 

analys, i vår undersökning för att se helheten i vår undersökning.    

4.5 Undersökningens tillförlitlighet och relevans 

Det är viktigt att vår undersökning har hög validitet, vilket betyder att vi verkligen undersöker 

det vi avser att undersöka, det vill säga om det vi undersöker behandlar vår frågeställning. För att 

undvika faktorer som påverkar validiteten har vi genomgående i undersökningen haft vissa 

specifika saker i åtanke. Det är bland annat att vi formulerar tydliga frågor och att frågorna 

behandlar vårt ämne.57  

 

Reliabiliteten innebär huruvida vårt resultat är tillförlitligt, vilket betyder att om vår 

undersökning görs om två gånger skall resultatet bli detsamma, om ingen yttre påverkan gjorts. 

Det finns faktorer som påverkar reliabiliteten i en kvalitativ undersökning som vår och det har vi 

försökt ta hänsyn till. Det har bland annat varit diverse intervjuareffekter såsom vår attityd och 

klädsel samt subjektiva tolkningar av informationen, men även i hur stor grad vi forskaren har 

påverkat resultatet.58 

  

Ett annat ord, utöver reliabilitet, som även betyder ”frånvaro av otillbörlig forskarinverkan på 

resultatet”59 är ordet objektivitet, men där är det viktig att vi som intervjuare förstår skillnaden 

mellan objektivitet och reliabilitet. Objektivitet är kopplat till hela arbetsprocessen med vår 

frågeställning, begrepps-, hypotesbildning samt vår analys. Detta innebär att vi genomgående i 

bearbetningen av informationen har i åtanke den påverkan vi har på resultatet och att vi försöker 

hålla oss så neutralt inställda till materialet som möjligt. Detta för att vi intervjuare ska ha så 

minimal påverkan på resultatet som möjligt och att om undersökningen skulle göras igen ska 

resultatet bli detsamma. Reliabilitet ska endast relateras till själva mätningen.60   

                                                                                                                                                  
56 Trost, 1994 
57 Rosengren & Arvidson, 2003 
58 Ibid 
59 Ibid s 203.  
60 Ibid 
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4.6  Den etiska problematiken 

De etiska funderingarna och de dilemman de innebär för oss, hade varit annorlunda inom den 

kvantitativa forskningsansatsen än den är inom vår valda kvalitativa forskningsansats.61 

 

Inom samhällsforskning är respekten för intervjupersonen och människorna runt omkring 

forskningen en nödvändig förutsättning, vilket kan medföra etiska problem.  

 

Samtycke till intervjun är det grundläggande och att de kvinnliga poliserna har informerats innan 

om vad som gäller kring intervjun. Vi har i vårt arbete strävat efter att skydda 

intervjupersonernas integritet och vi har följt de bestämmelser som det samtycket innebär. Det är 

viktigt att vi inte avslöjar information som kan vara skadlig eller som på andra sätt kan bidra till 

att röja identiteten på våra intervjupersoner och detta görs bäst genom att vi håller anonymiteten. 

Vi har av detta skäl valt att använda fingerade namn på våra intervjupersoner. Vi strävar efter att 

ha en hög moral och empati och förståelse kring hela forskningssammanhanget, vilket är en stor 

del av de etiska kraven som ställs på oss i egenskap av intervjuare.62 

 

Vi kommer i uppsatsen att undvika att lämna ut uppgifter som kan härledas till en enskild person 

då vi valt att inte lämna ut namnen på våra intervjupersoner eller de som har besvarat enkäterna 

för att hålla dem anonyma. Detta är enbart för vår egen del och vi kommer vid uppsatsens slut att 

radera de inspelade banden och ta bort de transkriberade intervjuerna från datorn.  

 

5. Presentation av materialet 

I kommande kapitel kommer vi först att presentera intervjupersonerna. Sedan kommer materialet 

att presenteras under indelningen i olika teman. Anledningen till det är att det ska underlätta för 

läsaren att kunna följa den röda tråden genom presentationen av materialet.  

                                                 
61 Widerberg, 2002 
62 Trost, 1997 
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5.1 Bakgrund 

I denna del kommer en presentation av våra intervjupersoner och en redogörelse för varför 

intervjupersonerna valde att bli polis. Därefter följer ett kapitel som handlar om trivsel på arbetet 

och sedan en presentation om hur de intervjuade anser att en idealpolis bör vara.  

5.1.1 Intervjupersonerna 

Anna arbetar som polisinspektör och har varit polis i cirka 25 år. Hon är stationerad inne i 

polishuset och hennes arbetsuppgifter innebär omhändertagande av gripna samt berusade 

personer. Hon har även kontakt med åklagare, handlägger utlänningsärenden, anmälningar och 

rapporter.  

 

Pernilla har en högre befattning och arbetar för tillfället deltid med utredningar. Hon har lång 

erfarenhet inom poliskåren och var en av de första poliserna inom poliskåren på en mindre ort.  

 

Camilla arbetar som polisinspektör med utredningar med våld mot barn och kvinnor och har 

arbetat inom polisen sedan 1980 och på hennes avdelning är det främst kvinnor som arbetar. 

 

Carina arbetar som kriminalinspektör och arbetar på utlänningsroteln. Arbetsuppgifterna består 

av att verkställa ärenden från migrationsverket och kriminalvården där folk har fått beslut på 

avvisning eller utvisning. Hennes kontakt med allmänheten består i att söka och leta efter 

personer och det är mest personer med utländsk härkomst hon träffar.  

 

Eva arbetar som nybliven polisassistent på utryckningen. Hennes arbetsuppgifter innefattar att 

åka på de larm som rings in till centralen och är med bland de första som kommer till platsen och 

sköter därmed förstahandsåtgärder.  

 

Lisa arbetar som inspektör på våldsroteln och har arbetat i ca 20 år inom polisen. Lisa är en av de 

intervjupersoner som idag har mest variationsrika arbetsuppgifter.  

 

Maria var klar med sin aspirant för två och ett halvt år sedan och arbetar som polisassistent på 

utryckningen. Hon sitter även inne på ledningscentralen ibland och har hand om telefonärenden.  
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Petra är polisinspektör och arbetar med ungdomar och utreder ungdomsbrott. Kontakten med 

allmänheten får hon bland annat genom förhör med misstänkta och målsägare och när hon är på 

besök på platser för att undersöka och fotografera.  

5.1.2 Yrkesval 

Anledningarna till varför de tillfrågade kvinnorna valde att bli poliser är spridda. De flesta 

påbörjade utbildningen mest för att pröva och se hur det verkade och för att ta reda på om de 

passade för yrket. De hade bland annat fått höra att de hade passande egenskaper och att de borde 

pröva på att vara poliser. Eva funderade på vad hon skulle passa att arbeta med och samtidigt 

sökte polishögskolan mycket poliser. Hon tyckte det verkade vara ett intressant och spännande 

arbete och sökte därför utbildningen. Fram till mitten av nittiotalet var polisutbildningen en 

betald utbildning vilket lockade några av dem som varit lite längre i tjänst. 

5.1.3 Trivsel  

Alla intervjupersoner svarade att trivseln på arbetsplatsen är god men som med alla arbeten finns 

det bra och dåliga dagar och perioder. De tillfrågade instämmer alla i att den stora fördelen med 

arbetet inom polisen är att ingen dag är den andre lik, och flertalet av de intervjuade instämmer i 

att det är lika spännande att gå till arbetet varje dag, just på grund av ovissheten om vad som 

kommer att ske under dagen. 

5.1.4 Idealbild som varierar 

Vi frågade intervjupersonerna om de kunde beskriva idealbilden av en polis, och vilka kvaliteter 

och egenskaper den polisen skulle ha: 

 
”… det är jättesvårt… på ett sätt kan man tycka att den här stora starka trygga poliskillen skulle vara en idealbild 

men nej … han behövs också men vi behöver olika sorter, dom som är stora och starka och snabba för och bryta ner 

och ta när det behövs och vi behöver någon som kan prata omkull folk som kan lyssna och vi behöver ja jag kan inte 

säga att det finns någon idealbild vi behöver …”Anna 

       

Intervjupersonernas svarade överensstämmande att de egenskaper som är önskvärda hos 

idealpolisen bland annat är ödmjukhet, förmågan att kunna visa respekt samt att kunna skilja på 

handling och person för att nå längre i kommunikationen. Det tycks enligt intervjupersonerna 
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vara självklart att idealpolisen ska ha sunt förnuft, vara rättssäker och rättvis men samtidigt också 

vara smidig. Lugn, empati och förmågan att verkligen kunna lyssna  och förstå det allmänheten 

säger är egenskaper som polisen bör ha. 

5.2 De kvinnliga polisernas uppfattning om manligt och kvinnligt  

I detta kapitel kommer vi att presentera hur manligt och kvinnligt tar sig uttryck inom poliskåren. 

Vad har de kvinnliga poliserna för syn på poliskåren, som historiskt sätt varit en mansdominerad 

arbetsplats, och upplever kvinnorna att det finns spår av det kvar idag? Hur lyder jargongen inom 

poliskåren och är språket manlig eller kvinnligt?  

5.2.1 Var är kvinnorna? 

Anna påpekade att hon har förståelse för att allmänheten kanske uppfattar poliskåren som 

mansdominerad då de flesta kvinnor arbetar i inre tjänst och inte är lika synliga i samhället. 

Anledningen till att de flesta kvinnor arbetar i inre tjänst är bland annat att de söker till de 

tjänsterna till exempel i samband när de skaffar barn och blir mammor. Eva menar att det märks 

på allmänheten vad de anser om poliskåren på sättet de ställer frågor:  ”… ja men det är väl kanske 

just allmänheten som just när dem ställer frågan ” hur är det just att vara tjej som polis” då menar dom egentligen 

alltså såhär att man är liten och svag ungefär…” 

5.2.2 Förr i tiden  

Några av de tillfrågade kvinnorna som har arbetat längre i tjänst minns hur de blev bemötta som 

kvinnliga poliser för några årtionden sedan när det inte var så vanligt att vara just kvinna och 

polis. Två intervjupersoner kan berätta om incidenter som skett i telefonsamtal då män ringt upp 

och bett att få prata med en manlig polis, en kvinnlig polis dög inte: 

 
”Jag jobbade på en mindre ort här i halland och då var jag den första kvinnliga polisen /…/ då ville man prata med 

en manlig kollega istället /…/ men jag tog det med klackarna jag menar det får man ju ta… man kan inte bli arg för 

sånt…” Pernilla 

 

Carina beskriver utanförskapet i egenskap av att vara ensam kvinnlig polis för några årtionden 

sedan. Hon fick inte följa med på vissa uppdrag med bortförklaringen att ”det behöver inte du 

göra”, vilket hon trodde berodde på att de ville skydda henne. Även inom kåren var det svårt för 
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kvinnor att bli accepterade som poliser men i vissa fall var det inget som kvinnorna såg som 

någon nackdel: 

 
”… så jobbade jag med äldre manliga kollegor och det fanns ju… gentlemannastilen naturligtvis eller naturligtvis 

det hade ju inte behövt vart så men det var så där och jag märkte ju ibland att nej  inte skulle jag behöva… och det 

var ju bara för att jag var kvinna… men jag tyckte att det var lite gulligt faktiskt…” Pernilla 

 

Anna menar att de kvinnliga poliserna har kommit in på männens villkor och att det i början 

fanns en attityd som sa att hon som kvinna inte hörde hemma inom poliskåren. Idag anser hon att 

den attityden är borta: “… de som var värst de har nog gått i pension det blir ett förändrat sätt att se det hela … 

man ser att vi faktiskt gör nytta …” 

5.2.3 Polisiär jargong 

Jargongen inom polisen är ”rå men hjärtlig”, enligt de tillfrågade kvinnliga poliserna och är ett 

måste för att kunna bearbeta och hantera alla intryck de dagligen utsätts för: ”… det finns ingen 

manlig eller kvinnlig, utan bara en polisjargong vill jag kalla det och den kan vara tuff /…/ jag tycker om den…” 

Lisa 
 

Jargongen beskrivs av några som en polisiär jargong där manligt och kvinnligt beteende möts i 

ett. Det verkar vara en jargong intervjupersonerna föredrar, då den är anpassad efter 

arbetsplatsen och yrket samt är något som kan behövas för att bearbeta svåra saker som denna 

yrkesgrupp utsetts för, menar de. 

 
”… om man inte är polis och kommer och lyssnar på oss i fikarummet så kan man nog tycka att vi är väldigt råa och 

sådär… men det är många gånger att man ska bearbeta det man har varit med om också så kan det bli en ganska rå 

jargong /…/ det är polisiärt mer än att det är manligt faktiskt...” Anna 

 

Jargongen har dock ändrat sig med åren från att ha varit ett manligt språk och beteende och 

Pernilla menar att det kan ha något att göra med kvinnornas intåg inom polisen att jargongen 

ändrar sig och blir mer uppblandad. Hon menar även att i en grupp med killar kan det bli väldigt 

grabbigt, men att ju fler kvinnor som kommer in i gruppen desto mer ändrar sig jargongen. 

Carina berättar så här om manlig och kvinnlig jargong inom kåren: 
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”… och jag tror att när en kvinna är med i en grupp som jobbar så blir det lite mjukare prat det blir lite familjen 

och… visst många killar pratar mycket om familj och så men det kan bli lite annorlunda /…/ de manliga yngre 

kollegorna överhuvudtaget de är ju moderna… det är jämställt hemma och… det är inte alls som det var tidigare… 

väl det…” 

 

Eva svarade att hon ibland som ensam tjej i ett gäng med manliga poliser kunde känna av en 

grabbig stämning och manlig jargong men att hon aldrig kände sig utstött. Några av de 

intervjuade kvinnorna anser att jargongen inom polisen inte alls har något att göra med manligt 

eller kvinnligt språk eller beteende utan att poliserna har växt med åren och kommunicerar på ett 

ödmjukt sätt, som varken kan klassificeras som manligt eller kvinnligt. 

5.2.4 Machostil, femininitet eller mittemellan 

Det som anses vara manliga och kvinnliga egenskaper inom poliskåren skiljer sig åt enligt 

intervjupersonerna. Några anser att kvinnor och män är olika allmänt, medan olikheterna 

försvinner i yrket som polis och de går in i polisrollen. Några uttrycker sin frustration över 

kvinnor som nyligen kommer från polisskolan och som på ett överdrivet sätt uttrycker sin 

femininitet. Det är accepterat att till exempel bära stora örhängen i arbetet som polis, men det är 

inte praktiskt vid ett ingripande. Fysiska styrkan är något som de tillfrågade vill lyfta fram som 

en uppenbar skillnad mellan könen och att det inte är något som går att komma ifrån. Pernilla 

menar att eftersom att männen ofta är starkare så agerar de mer offensivt i en situation som 

kräver mer styrka. De tillfrågade kvinnorna upplever ingen frustration över arbetsdelningen utan 

är tacksamma över att arbetet blir gjort på bästa och smidigaste sättet. 

 

”Machostilen” är ett fenomen som tycks existera hos männen likväl som hos kvinnorna. Anna 

menar att de poliser som har ”machostilen” kanske inte riktigt vågar ta fram sina feminina sidor, 

vilket gäller för både manliga och kvinnliga poliser. Hon anser att det är viktigt att kunna 

använda både sina maskulina och feminina sidor och det är blandningen som är bra. Carina anser 

att: ”som kvinna tycker jag att man ska behålla sin kvinnlighet och inte bli killtjej eller tjejkille eller vad man nu 

vränger till det… det kan finnas en viss tendens till det…”  

 

Det framgick att kvinnliga och manliga poliser tänker lite olika i olika sammanhang. 

Intervjupersonerna vill understryka att om två poliser av vardera kön arbetar ihop så 
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kompletterar de varandra eftersom att de har samma mål att uppnå, men med olika tankesätt och 

lösningar för att ta sig dit. Eva framhåller skillnaden mellan könen i agerandet vid ett gripande 

där hon anser att det blir en lugnare stämning vid ett gripande när det är en kvinnlig polis 

närvarande. Hon tycker att manliga poliser i vissa fall kan ha lättare att ta till fysisk styrka istället 

för att använda kommunikation, vilket de kvinnliga poliserna ibland är bättre på. 

 

Män och kvinnor kan uppmärksamma olika saker i sitt yrkesutförande och det tror merparten av 

intervjupersonerna beror på att män och kvinnor har olika intressen och att det då speglas i rollen 

som polis. Personligheten är ett övergripande svar från de tillfrågade om vad det är som skiljer 

männen och kvinnorna åt. Allt beror på personligheten och inte på könet. Anna menar att kvinnor 

oftast har lättare att ”… köra det här sociala snacket med folk…” och att männen har lärt sig det av 

kvinnorna. Det gäller även det omvända, kvinnorna har fått lära sig andra saker av männen och 

det har blivit en blandning. Kvinnorna är överens om att en blandning av könen i en arbetsgrupp 

leder till bäst arbetsmiljö. 

5.2.5 Manlig och kvinnlig kollega 

Vi frågade om de kvinnliga poliserna föredrog en manlig eller kvinnlig kollega och vilka 

eventuella fördelar och nackdelar det förde med sig. Lisa menar att huvudsaken är att det finns 

ett ömsesidigt förtroende mellan henne och hennes kollega och att könet då kommer sekundärt. 

Gemensamt för alla intervjuade är att de anser att det är beroende på personligheten och 

situationen, om de föredrar en manlig eller kvinnlig kollega och att det är något som är svårt att 

uttala sig om. De kan se fördelen i att en man har mer fysisk styrka, men enbart styrkan i sig är 

inte det väsentliga utan det är även beroende av personligheten.  
 

”… På ett vis kändes det tryggare om man hade en manlig kollega som var 2 meter lång och 1 meter bred eller så 

/…/ men sen berodde det på hur den här manliga kollegan var i sättet, var det en sådan som kunde provocera fram 

bråk, då hade de 2 metrarna ingen som helst betydelse tyckte jag. Sen kunde jag någon gång åka på med kollegor 

som var ännu mindre än vad jag var /…/ men samtidigt så löste man uppgiften på ett annat sätt då, man försökte 

kommunicera och gav sig inte in i någonting /…/ Men det bästa är att åka med en kollega som man vet vart man har 

och som man vet inte provocerar fram något i varje fall. Och sen om det var en han eller hon spelar egentligen 

ingen roll...” Camilla 
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Intervjupersonerna anser alla att det handlar om att komplettera varandra, att trivas och arbeta 

bra ihop. De tycker att det är viktigt att veta var de har varandra och att de vet hur den andre 

agerar och reagerar i olika situationer. Några nämner även att det är viktigt att som ny polis få 

arbeta ihop med en kollega som har lång erfarenhet av polisarbete och i det valet spelar det inte 

någon roll om det är en kvinnlig eller manlig kollega. Eftersom det är en ovan situation att 

komma ut och möta allmänheten som ny polis behövs det någon att luta sig tillbaka på och lära 

sig av. Carina svarade att hon föredrog att arbeta med män då hon mestadels haft manliga 

kollegor, men att det även funkade bra med kvinnliga kollegor. Nackdelen hon upplever när hon 

arbetar ihop med kvinnor istället för med män är skitsnacket som förekommer i högre 

utsträckning och som hon anser kan bli irriterande.  

5.2.6 Svagare parten 

Vi frågade om kvinnorna i sin position som kvinnlig polis kände sig som den svagare parten i 

sällskap med en manlig kollega. Ingen av de tillfrågade svarade att de kände sig som den svagare 

parten på grund av sitt kön, men de menade att om en kollega har mer tjänsteår så kan det vara 

en skillnad. De menar också att poliserna i turlaget tar olika roller i arbetet och att alla roller är 

lika viktiga men att ingen automatiskt tilldelas en svagare roll.  

5.3 I mötet med allmänheten 

Detta kapitel kommer att behandla ämnen som berör allmänhetens bemötande av de kvinnliga 

poliserna. Hur upplever de sig bli bemötta av människor från olika länder och olika generationer 

och känner de sig bemötta med den respekt de förtjänar? Har de kvinnliga poliserna förmågan att 

lugna ner en situation och beror det i sådana fall på polisens personlighet eller kön.  

5.3.1 Mötet med kvinnliga poliser 

Övervägande delen av våra tillfrågade kvinnliga poliser har aldrig funderat över frågor som om 

det är någon skillnad på hur allmänheten bemöter en kvinnlig polis respektive en manlig. Efter 

lite eftertanke hos merparten av de intervjuade kom det fram att bemötandet av allmänheten kan 

vara olika beroende av vilket kön polisen har. Vissa personer kan automatiskt ty sig till den 

kvinnliga polisen och känna distans till den manliga vid specifika händelser som till exempel 

våldtäkt. Lisa tror att det kan bero på att kvinnan har lättare att prata med en annan kvinna än en 

man om sådana traumatiska upplevelser och att det i motsatta situationen kan vara enklare för en 
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kille att prata med en kille om samma upplevelse. Sen kan det vara precis motsatsen vid en annan 

situation då kvinnan kan känna konkurrens med den kvinnliga polisen och då hellre tyr sig till 

den manliga polisen än den kvinnliga:  

 
”… för en kvinna som varit utsatt av sin pojkvän och kanske kände sig i underläge och då träffa på en kvinna… som 

mig då som då i det läget var lite yngre… och kanske uppfattades som lite… tuff… för det handlar ju ändå om en 

kvinna som har en yrkesroll en polisiär yrkesroll och är då kvinna och… kan uppfattas som tuff då gentemot den 

utsatta kvinnan och det är inte alltid så enkelt då att… den kvinnan då tyr sig till mig… då kan det vara lättare att ty 

sig till till exempel en äldre manligt kollega… en fadersgestalt…” Pernilla 

 

Allmänheten kan ha en tendens att ty sig till den manliga eller kvinnliga polisen när olika 

situationer uppstår och det handlar oftast om vem de får förtroende för vid just den situationen. 

Det är ingenting som de kvinnliga poliserna tar personligt utan är situationsbetingat vem 

personen ifråga får förtroende för. Åldern är en viktig faktor som kan vara avgörande för vem 

allmänheten väljer att tala med främst. De kvinnliga poliserna som vi intervjuat som har fler 

tjänsteår minns en tid när de var ute i tjänst, då allmänheten främst vände sig till den manliga 

kollegan och framförallt om han var äldre. Genom att ta klivet framåt som kvinnlig polis och 

visa att kön är oviktigt och att det är kompetensen och polisrollen som är det väsentliga uppnås 

målet utan problem: ”… jag kanske kan det bättre än vad de kan så då så blir det ju att då svarar jag… och det 

har inga varit förvånade… eller höjt ögonbrynen eller något sånt där…” Carina 

5.3.2 Lugnande effekt  

För personer som är narkotikapåverkade spelar könet på polisen ingen som helst roll menar några 

av de intervjuade, medan andra personer, ”det gamla vanliga buset”, kan ha förmågan att dämpa 

sig lite när det kommer en kvinnlig polis istället för en manlig. Den gamla devisen ”man slår inte 

kvinnor” tycks enligt några av de tillfrågade leva kvar än idag. De flesta intervjupersoner menar 

att det även här är personligheten hos polisen som har störst betydelse för hur en person från 

allmänheten reagerar vid olika situationer, medan andra menar att det vid vissa tillfällen har 

förekommit att personen redan vid första anblicken bestämt sig för att vända sin vrede mot 

polisen, detta oberoende av könet hos den polisen. Effekten av att en kvinnlig polis kan ha en 

lugnande effekt på vissa situationer kan ha den direkta motsatsen vid andra, som då främst har 

med kvinnor att göra: ”… de gångerna som jag fått stryk eller fått en smäll har varit av kvinnor faktiskt /…/ och 

det är klart att kvinnor har ju inte den respekten för kvinnor, så det är inte så konstigt egentligen…” Camilla 
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Eva tror inte att situationen vid till exempel ett gripande blir lika uppstressad med en kvinnlig 

polis närvarande, än med enbart manliga poliskollegor. Enligt hennes erfarenhet lugnar 

brottslingen ner sig när det kommer kvinnliga poliser till platsen, men kan även gå över gränsen 

och bli alltför närgångna enbart på grund av att polisen är en kvinna. 

5.3.3 Respekt 

På frågan om de kvinnliga tillfrågade poliserna anser att de blir bemötta med samma respekt, 

som de anser att de manliga kollegorna blir bemötta, får vi svaren att det har blivit bättre med 

åren. Intervjupersonerna instämmer alla i att framsteg har skett bara de senaste tio åren och ju 

vanligare det blir att kvinnliga uniformerade poliser syns bland allmänheten desto bättre tror de 

tillfrågade att attityden kommer att bli till de kvinnliga poliserna. Effekten av det kommer att 

vara omedveten men att acceptansen till kvinnliga poliser i samhället kommer att öka. Hälften av 

de tillfrågade anser sig bli behandlade med lika mycket respekt som en manlig polis: 

 
”… nej jag har inte tänkt på det så mycket men än så länge har jag bara märkt att det är kul att man är tjejer och 

polis och… och sen folk undrar hur går det… hur är det att vara tjejer som polis… men vaddå skulle det vara någon 

skillnad? När de ställer den frågan så /…/ precis som det skulle vara så svårt bara för att man är tjej? Nu är det 

ganska vanligt med  kvinnliga poliser, det kanske var värre förr…” Eva 

 

En tillfrågad uttrycker sig så här på frågan om hon anser att hon möts med lika mycket respekt 

från allmänheten som hon upplever att hennes manliga kollaga blir bemött med. Hon tror 

nämligen inte att respekten inför henne som kvinnlig polis kommer med automatik, som hon 

upplever att det görs med den manliga poliskollegan, utan det känns som den kvinnliga polisen 

först måste bevisa att de är professionella, innan de får respekt.  
 

Lisa anser att respekt är något man själv skapar i interaktionen med allmänheten och att ”… det är 

jag som är chef därute så det är vad som gäller…” 

5.3.4 Möte med andra kulturer  

Oftast upplever de tillfrågade kvinnliga poliserna allmänhetens bemötande som positiv, enligt 

intervjusvaren, men det tycks variera från situation till situation. Mest påtagligt negativt inställda 

till kvinnliga poliser är invandrarkulturerna då de kommer från andra länder som kanske har en 
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annan syn på kvinnor i samhället. Att då behöva lyssna till en kvinnlig polis kan upplevas 

främmande, enligt några av de intervjuade. Överlag ordnar sig situationerna oftast på bästa sätt 

och de tvingas att agera efter polisens krav. 

Två av de tillfrågade kvinnliga poliserna svarar att de inte anser att det är någon skillnad i 

bemötandet från svenskar som från invandrare i egenskap av kvinna och polis. En fundering som 

uppstod är hur de kvinnliga poliserna löser situationen vid de tillfällen då 

kommunikationsproblemen uppstår. De intervjuade instämmer alla i att allmänheten ska 

acceptera de kvinnliga poliserna, men om det uppstår ett dödläge och möjligheterna till att lösa 

problemet finns, kommer den lösningen att prioriteras högre än att fortsätta att argumentera. 

5.3.5 Generationsskillnader  

Övervägande delen av de tillfrågade kvinnliga poliserna anser att äldre personer är de som kan 

ha svårast att acceptera en kvinnlig polis, de ifrågasätter att hon verkligen är en polis och önskar 

prata med en manlig polis istället.  Några av de tillfrågade har berättat att det har skett främst 

under telefonsamtal. Äldre personer kommenterar gärna om det kommer en kvinnlig polis, vilket 

sällan sker hos yngre personer som poliserna konfronteras med. Yngre personer anser överlag att 

det inte är någon skillnad mellan en manlig eller kvinnlig polis enligt de tillfrågade, utan de har 

accepterat både kvinnliga och manliga poliser. De ser det inte som något som avviker från 

normen om en kvinnlig polis kommer till platsen. 

5.3.6 Särbehandling 

Vi frågade intervjupersonerna huruvida de har känt av positiv särbehandling i egenskap av 

kvinnlig polis gentemot allmänheten. Vi fick svaren att de ibland kunde få fördelar i egenskap av 

att vara kvinna och polis. Till exempel kunde upprörda personer, enligt Pernilla, lugna ner sig 

och bli lite flirtiga. Petra upplever att det ibland var lättare för allmänheten att ta kontakt med 

dem än med deras manliga kollega och Maria har känt av att allmänheten, i vissa fall, upplever 

att de får mer stöd av henne än från hennes manliga kollega.  

 

Carina berättar om situationer när kvinnor uttryckligen har uttalat sin tacksamhet över att det har 

varit en kvinnlig polis som har tagit emot anmälningarna och Anna har erfarit flera situationer 

där hon har fått positiva kommentarer från män i allmänheten just på grund av att hon är kvinna 

och polis.  
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Lisa anser sig inte har varit med om någon positiv eller negativ särbehandling medan Camilla 

har känt av att allmänheten har ställt mycket frågor kring hur det är att vara kvinna och polis och 

det intresset har varit mycket uppskattat från hennes sida. Pernilla berättar om en episod som 

hon har varit med om då ”… allmänheten har hjälpt till vid ett ingripande eftersom att de trodde att jag samt en 

äldre manlig kollega behövt hjälp…”  

 

Vid frågan om de kvinnliga poliserna kände sig negativt särbehandlade genom till exempel 

negativa kommentarer från allmänheten, svarade de flesta att det inte är någonting en polis får ta 

åt sig av och att det i många fall förväntas av dem att de ska tåla vissa uttalanden. De flesta 

tillfrågade anser att det bara är att skoja tillbaka eller att ignorera. Vissa uttalanden tolereras inte 

och då skrivs det en anmälan om förtal. 

 
”… det beror sig på hur dom säger det och vem som säger det… jag vet den här killen som jag har jobbat mycket 

ihop med … i mitten på nittio talet då vi skulle in på ett ställe på penny lane och kolla läget där inne och gick in och 

så var det en kille som sa ”jag har alltid velat ha sex med en polis …” och då sa jag, ja vänta bara så ska jag fråga 

min kollega om han vill … så kan man ju också göra då…” Anna 

 

Eva och Lisa svarar liknande på frågan om de upplevt sig särbehandlade på ett negativt sätt i 

egenskap av kvinna och polis från allmänheten. Lisa har aldrig varit med om någon 

särbehandling men har å andra sidan heller inte reflekterat över det.  

 

Kvinnorna som har känt sig särbehandlade på ett negativ sätt i sin polisroll har känt sig 

nedstämda då situationen uppstått men har accepterat det som en del av arbetet. Enligt Camilla 

var det tuffast i början av karriären men att hon sedan växte in i rollen som polis och blev säkrare 

och lärde sig att hantera det. Petra berättar att när sådana situationer har uppstått har de lämnat 

henne opåverkad och tror att det är en normal företeelse som polis att utsättas för denna typ av 

negativ särbehandling. Anna berättar att hon inte tar åt sig av det som sker under situationen och 

att hon snarare försöker markera vid de tillfällen där männen prompt ska prata med en annan 

man att nu är det minsann henne de får prata med. 
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5.4 Kvinnliga poliser i sin yrkesroll 

Kapitlet kommer att handla om anpassning till olika roller inom polisyrket och frågan behandlas 

om den så kallade polisrollen är manlig eller kvinnlig samt hur rollen kan styras till fördel för 

olika situationer som kan uppstå.    

5.4.1 Rollspel 

Inom poliskåren, som på många andra arbetsplatser, förekommer det att olika roller anammas 

och skapas som kanske inte har någon likhet med hur personen egentligen är utanför arbetet. 

Camilla berättar så här: 

 
”… tror det var så här när jag började… man anpassade sig efter beteendet som fanns bland kollegorna… till de 

äldre och det var sådan hierarki /…/man blev tvungen och vara hårdhudad och nu vet jag inte, men tror inte att 

tjejerna idag behöver lägga till sig med något beteende för det kommer man underfund med sen hur dumt det var 

/…/ Det kanske hade och göra med att man var yngre också och lättpåverkad, då har man lite bättre grund idag…” 

 

På frågan om de kvinnliga poliserna går in i en roll som inte är dem själva när de arbetar, skiftar 

svaren. Några få svarar att de inte går in i någon roll medan några andra svarade att det skedde 

mer i början när de just blivit polis och att ju mer arbetslivserfarenhet de får desto mer är de sig 

själva. Anledningen till att poliser anammar en roll i början kan, enligt intervjupersonerna, bero 

på att en nyexaminerad polis inte riktigt har hunnit växa in i sin yrkesroll och därför imiterar sina 

kollegors agerande. Intervjupersonerna är ense om att de inte går in i en roll utan att de snarare 

går in i en yrkesroll. De menar att det lönar sig att vara sig själva, då en påklistrad roll förr eller 

senare kommer att lysa igenom.   

 
”… Det med att förhöra folk, ibland får man vara mycket skådespelare och så men nej, mer och mer märker man att 

man får bjuda lite mer på sig själv, speciellt när man förhör misstänkta och sen tror inte jag att det går att spela 

någon roll längre utan det lönar sig att vara sig själv och sen försöka hitta något positivt hos den människan, och 

inte bara skådespela/…/ För många genomskådar det, när man är falsk så det, det är mycket enklare och jobba när 

man kan vara sig själv…” Camilla 

 

De flesta av de intervjuade menar att de går in i en yrkesroll och att det krävs för att hantera allt 

det hemska de är med om: ”… man tar ju på sig en roll som det är ju så även om jag till stor del är likadan när 

jag är privat så är det ju ändå… när man får på sig uniformen eller när man går ut och är civilklädd och man visar 
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fram sitt leg… att man kommer från polisen här så har man ju iklätt sig en roll…”, Anna. Det är ett sätt att 

distansera sig och för att inte ta åt sig personligen av det som händer på arbetet. 

 
”… man får ju tänka med hjärnan och inte med hjärtat undertiden man jobbar trots att man då ändå måste vara 

medmänsklig och sådär men jag måste ju göra det som jag är ålagd att göra/…/ men man får stänga av hjärtat när 

man har en tjänsteuppgift… och det gör man /…/ … man spelar en roll…och klarar av mycket uppgifter som man 

egentligen inte trodde man skulle klara av…känslomässigt… men man fixar det…  ” Carina 

5.4.2 Rollstyrning 

Flertalet av de intervjuade menar att yrkesrollen som polis innebär att anpassa sig efter den 

situation som uppstår, vilket innebär att det i ena stunden krävs att de pekar med hela handen och 

är auktoritär medan de i nästa stund förväntas kunna ta hand om ett barn och vara 

omhändertagande.  Ibland kan det förekomma att polisen behöver provocera fram en reaktion till 

exempel om någon är apatisk. Intervjupersonerna menar att det beteendet kommer automatiskt 

och att de kvinnliga poliserna lär sig hur de ska vara på olika sätt när de ska bemöta människor. 

Intervjupersonernas gemensamma åsikt kring rollstyrandet är att det handlar om att ge ett trevligt 

respektfullt bemötande, för att komma på samma våglängd som personen de har att göra med och 

i och med det kunna uppnå det mål som eftersträvas.   

 

5.4.3 Polisroll- manligt eller kvinnligt 

På frågan huruvida de kvinnliga poliserna kände att de i sin yrkesroll hade utvecklats åt det 

typiska kvinnliga eller manliga hållet svarade samtliga att det är beroende av vilken personlighet 

kvinnorna har från början, och att det inte är polisyrkesrollen i sig som har påverkat deras 

utveckling åt något håll. De instämmer dock i att det i olika situationer kan förekomma mer 

typiska manliga eller typiska kvinnliga drag bli mer påtagliga. Kvinnorna menar att det är viktigt 

att vara sig själva i egenskap av kvinna och polis. 

 
”… en del har ju mycket åt det kvinnliga hållet och en del mycket åt de manliga hållet hos både kvinnor och män 

och de flesta av oss har ju bägge delarna, så det beror väl på situationen vilken jag bejakar och det är ju alldeles 

utmärkt tycker jag… jag kan liksom svänga lite grann så…” Pernilla 
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5.4.4 Olika roller 

Anna känner att hon till största delen är densamma i sitt privata liv som i sin polisroll, men 

menar även att det är många poliser som är poliser på sin fritid också. Det är svårt att helt gå ur 

sin yrkesroll, polis är någonting man är inte någonting man gör. Eva känner även hon igen sig i 

att det är svårt att helt släppa polisrollen men säger att det kommer med arbetet och är ”… 

någonting man får ta”. 

 

”… man tar ju på sig en roll som det är ju så även om jag till stor del är likadan när jag är privat så är det ju 

ändå… när man får på sig uniformen eller när man går ut och är civilklädd och man visar fram sitt leg… att man 

kommer från polisen här så har man ju iklätt sig en roll…” Anna. 

 
 

6. Sociologisk analys 

I detta kapitel kommer vi att med stöd av de tidigare presenterade teorier analysera vårt 

empiriska material. Vi har dragit generella slutsatser av åtta intervjuer från kvinnliga poliser och 

denna diskussion kommer att spegla vad de tycker om genus, polisroll med mera.  

6.1 Synen på polisen 

Nämnvärt är att det under intervjun, och då speciellt på frågan om hur en idealpolis ska vara, inte 

kom upp fysiska egenskaper som till exempel vältränad atletisk utan de nämnde andra typer av 

egenskaper. Könet på en idealpolis diskuterades inte alls, utan verkar vara sekundärt. Idealbilden 

som framkommer är bilden av en androgyn polis. Beskrivningen av en idealpolis ger en bild av 

en person som innehar både maskulina och feminina egenskaper. Intervjupersonernas svar är 

samstämmiga och bland de egenskaper som är önskvärda hos idealpolisen är bland annat 

ödmjukhet, att kunna visa respekt samt kunna skilja på handlingen och personen själv för att nå 

längre i kommunikationen.  

 

Tillsammans med andra människor försöker en person alltid att presentera en bestämd bild av sig 

själv, det vill säga styra det intryck andra får av en. Målet med intrycksstyrning är inte bara att 

presentera sig själv i ett allmänt fördelaktigt ljus, utan att också framställa sig själv på ett sätt 

som ligger i linje med de normer och regler som gäller för den situation aktören befinner sig i 
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och med den roll som personen då spelar. Aktörer spelar olika roller i olika sociala situationer, 

beroende på vad publiken har för förväntningar på dem. Bilden som poliserna vill presentera bör 

antagligen har något med deras syn på hur den ideala polisen skall bete sig och agera i vissa 

situationer. Så som intervjupersonerna har beskrivit sin idealbild så tolkar vi det som om de 

eftersträvar att agera efter sin idealbild i yrkesrollen som polis. En bra polis ska bland annat 

”kunna prata med allt och alla” Maria, ha sunt förnuft, kunna känna empati och vara rättvis. 

Önskvärda egenskaper är även noggrannhet, snabbtänkthet och förmågan att kunna lyssna till 

vad allmänheten säger. De egenskaperna kan stämplas som antingen feminina, maskulina eller 

androgyna beroende på vilka värden som vägs in i de olika egenskaperna. Androgynitetsidén 

innebär en balanserad kombination av både maskulina och feminina egenskaper hos en person 

och som innehåller könstypiska egenskaper, vilket bäst beskriver bilden av de intervjuades 

idealpolis. Idén grundar sig på att människor ska bete sig som de har valt fritt själva och inte på 

grund av att samhället har konstruerat beteenden som är direkt kopplet till det biologiska könet.  

6.2 De kvinnliga polisernas uppfattning om manligt och kvinnligt 

Alvesson och Billing diskuterar problemet med att begreppet maskulinitet förknippas med män 

och femininet med kvinnor. De menar att begreppen ska ses som egenskaper som är kopplade till 

individen och inte till det biologiska könet. Den enskilde individen har då mer eller mindre 

maskulina och feminina egenskaper.  

 

Polisen har varit och är fortfarande en mansdominerad arbetsplats, det är bara 20 procent kvinnor 

som arbetar där vilket gör de kvinnliga poliserna till en underrepresenterad grupp. De flesta 

kvinnor arbetar i inre tjänst, vilket kan vara en bidragande orsak till att det generellt sett tycks 

uppfatta en polis mestadels som manlig, eftersom att det under intervjuerna kom fram att det 

förekommer att allmänheten fortfarande reagerar när de ser en kvinnlig polis. Det är viktigt att 

betrakta organisationer, såsom polisen, ur ett könsperspektiv, eftersom att poliskåren fungerar 

som en förebild för samhället att ta efter. Kvinnor och män bidrar med olika erfarenheter, och är 

på olika sätt med och konstruerar organisationen och dess anseende. Poliskåren har präglats av 

att männen har dominerat i antal, vilket på olika sätt speglar poliskåren idag till exempel genom 

att jargongen på flera sätt kan vara ganska tuff. De egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga 

eller typiskt manliga skapas delvis inom organisationen. Förväntningarna som existerar inom 
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organisationen påverkar hur vi är, hur andra ser på oss, och hur vi uppträder. Accepteras dessa 

förväntningar och efterlevs, begränsas människans val att agera till vad som anses vara lämpligt 

för ens kön.   

 

Några av de kvinnliga poliserna anser att jargongen inom polisen inte har något att göra med 

manligt eller kvinnligt språk eller beteende utan att polisernas agerande har förändrats med åren 

och att de nu kommunicerar på ett ödmjukt sätt, som varken kan klassificeras som manligt eller 

kvinnligt. Könet kan aktivt bidra till att skapa en arbetsplatskultur och på en mansdominerad 

arbetsplats kan kvinnor få erfara att männen använder sig utav grova skämt för att understryka 

maskuliniteten. Jargongen inom poliskåren, som tidigare har varit manligt influerad, har 

sakteligen förändrats till att bli en mer polisiär jargong, där manligt och kvinnligt språk och 

beteende möts i ett, vilket intervjupersonerna anser vara en accepterad jargong 

 

Vad som anses vara manliga och kvinnliga egenskaper inom poliskåren skiljer sig åt enligt 

intervjupersonerna. Några anser att kvinnor och män är olika allmänt sett, medan olikheterna 

försvinner i yrket som polis och de går in i polisrollen. Kön konstrueras delvis inom arbetet och 

arbetsplatskulturen anses således konstruera föreställningar om män och kvinnor, om maskulint 

och feminint och därmed skapa könsidentiteterna inom organisationen. Det kan vara en 

förklaring till varför de tillfrågade kvinnliga poliserna anser att de anammar en polisiär eller en 

androgyn roll, istället för en typisk manlig eller kvinnlig sådan.   

 

Några av de intervjuade vill framhäva att det feminina och det maskulina hos poliserna inte 

nödvändigtvis är kopplat till det biologiska könet. Eva menar att hon kan se en skillnad på olika 

tankesätt och lösningar mellan en kvinnlig och manlig polis vid ett ingripande. Män och kvinnor 

kan uppmärksamma olika saker i sitt yrkesutförande och det tror intervjupersonen beror på att 

män och kvinnor har olika intressen här i livet och att det då speglas i rollen som polis.  

 

Observationsinlärningen intresserar sig för en individs inlärning och syftar till att observera och 

imitera andras beteenden, där föräldrarna fungerar som särskilt mäktiga rollmodeller. 

Sannolikheten för att ett barn kommer att imitera en person av sitt eget kön är stort, och därmed 

är chansen stor att det är dem de kommer att efterlikna. Den sociala inlärningsteorin hävdar att 
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människans beteende är inlärt och att det kan vara en anledning till varför män och kvinnor inom 

polisen ibland tänker olika i samma situation. 

 

Nyexaminerade poliser lär sig i och med observationsinlärningen att bli polisiära i sitt beteende 

genom att imitera till exempel sin handledare och dennes agerande i sin roll som polis. Detta 

bland annat på grund av att de i polisskolan lär sig att imitera en roll, en polisroll. På så vis lever 

ett visst beteende vidare.  

 

Anna menar att kvinnor oftast har det lättare att ”… köra det här sociala snacket med folk…” och att 

männen har lärt sig det av kvinnorna. Det gäller även det omvända, kvinnorna har fått lära sig 

andra saker av männen och det har blivit en blandning. Den största skillnaden mellan män och 

kvinnor ligger i deras personlighet och identitet, och är inte direkt kopplat till könet utan snarare 

till personen. Männen kan agera mer offensivt än kvinnorna vilket är ett typiskt maskulint 

beteende inom poliskåren. Det vi kunde avläsa av intervjuerna är att det tycks eftersträvas inom 

poliskåren att vara så polisiär eller vad vi vill benämna som så androgyn som möjligt. 

”Machostilen” är ett fenomen som tycks existerar hos männen likväl som hos kvinnorna. Anna 

menar att de som har den ”machostilen” kanske inte vågar ta fram sina feminina sidor, vilket 

tycks gälla för både manliga och kvinnliga poliser.  

 

Om den kvinnliga polisen inte agerar enligt den traditionella kvinnliga normen så som det 

förväntas av allmänheten, kan hennes rollfasad krackelera. Det är viktigt att poliserna tror på sin 

roll och spela denna övertygande annars tappar publiken tron på framträdandet.  

6.3 Vad händer när de kvinnliga poliserna går in i sin yrkesroll? 

Inom poliskåren, som på många andra arbetsplatser, förekommer det att olika roller anammas 

och skapas som kanske inte har någon likhet med hur personen egentligen är.  

Tillsammans med andra människor försöker en person alltid att presentera en bestämd bild av sig 

själv, det vill säga styra det intryck andra får av en. Aktören, i detta fall polisen, uppträder på en 

scen, som Goffman kallar ”front stage”. Vi vill likna ”front stage” med situationen då polisen 

och allmänheten möts, personligen eller över telefon. Polisen observeras utav en publik, som då 

är allmänheten ute i samhället. Sedan drar sig polisen tillbaka, till ”back stage”, för att förbereda 
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nästa föreställning. Detta kan liknas med en polisens dagliga arbete. De löser en situation och 

drar sig sedan tillbaka till ”back stage”, till polisstationen för att sedan förbereda inför nästa möte 

med allmänheten. I samspelet mellan människor, utgör alla på samma gång publik och aktör om 

vartannat det vill säga när interaktionen mellan allmänheten och polis sker. Målet med 

intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett allmänt fördelaktigt ljus, utan att också 

framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer och regler som gäller för den 

situation aktören befinner sig i och med den roll som personen då spelar. Det är alltså extra 

viktigt för en polis att spela en trovärdig roll, för att upprätthålla rätt fasad gentemot samhället i 

stort. Aktörer spelar olika roller i olika sociala situationer, beroende på vad publiken har för 

förväntningar på dem.  

 

På frågan om de kvinnliga poliserna går in i en roll som inte är dem själva när de arbetar, skiftar 

svaren. Några få svarar att de inte går in i någon roll medan några andra svarade att det skedde 

mer i början när de just blivit polis och att ju mer arbetslivserfarenhet de fått desto mer är de sig 

själva. Detta kan bero på att de känner sig tryggare i sin roll och har varit med om situationerna 

vid tidigare skådespel. De har då lärt sig att imitera detta beteende för att vid senare tillfällen 

kunna upprätthålla rollen på bättre sätt. Anledningen till att poliser anammar en sådan roll i 

början kan, enligt intervjupersonerna, bero på att man som nyexaminerad polis inte riktigt har 

hunnit växa in i sin yrkesroll ännu. De flesta av de intervjuade menar att de går in i en yrkesroll 

och att det krävs för att hantera allt det hemska de är med om: ”… man tar ju på sig en roll som det är ju 

så även om jag till stor del är likadan när jag är privat så är det ju ändå… när man får på sig uniformen eller när 

man går ut och är civilklädd och man visar fram sitt leg… att man kommer från polisen här så har man ju iklätt sig 

en roll…” Anna. Det är ett sätt att distansera sig och för att inte ta åt sig personligen av det som 

händer på arbetet. En förmåga att agera utefter olika situationer är något som polisen lär sig i sin 

utbildning och förhoppningsvis stämmer det överens med vad allmänheten förväntar sig av dem. 
 

Det finns ett problem med att begreppet maskulinitet förknippas med män och femininet med 

kvinnor. Begreppen bör ses som egenskaper som är kopplade till individen och inte till det 

biologiska könet, en enskild individ har både maskulina och feminina egenskaper. Publiken och 

allmänheten har förväntningar på hur mycket manlig eller kvinnlig framtoning en polis ska ha 

vid ett framträdande. Rollen poliser spelar bör vara så lik deras egna personligheter som möjligt, 

annars känns rollen enligt några av de intervjuade påklistrad och risken finns att trovärdigheten i 
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framträdandet sjunker. De menar att det är viktigt att vara sig själva i egenskap av kvinna och 

som polis. 

 

Vi tolkar resultatet av vår undersökning som om polisens egenskaper är androgyna. Kvinnorna 

svarade att polisyrkesrollen i sig inte har påverkat deras utveckling åt något håll. De instämmer 

dock i att i olika situationer kan det typiska ”manliga” eller det typiskt ”kvinnliga” bli mer 

påtagligt.  

 

Förväntningar som finns i samhället om hur en kvinnlig och manlig polis bör vara antas påverka 

vilka de är, hur andra ser på dem och hur de själva uppträder. Genom att acceptera normerna i 

samhället, med dess regler, lever poliserna upp till dessa förväntningar. Det kanske begränsar 

dem på olika sätt till de rådande könsrollerna som finns i samhället idag. Ett exempel på 

begränsning är att endast agera på ett sätt som anses vara lämpligt för ens kön.  

6.4 I mötet med allmänheten 

När poliser möter allmänheten är det viktigt att agera i enighet med polisrollen. Det är inte alltid 

att allmänheten accepterar den rollen eftersom att andra faktorer spelar in. Exempelvis kan 

misshandlade kvinnor uppleva obehag i mötet med en kvinnlig polis eftersom att de kan känna 

sig misslyckade i sin roll som kvinna gentemot en stark kvinna, i detta fall en kvinnlig polis. Då 

har det ingen betydelse att den kvinnliga polisen spelar sin yrkesroll på ett oklanderligt sätt, för 

hon kommer fortfarande att ha svårt att påverka situationen. Allmänheten kan ha en tendens att 

ty sig till en manlig eller kvinnlig polis i olika situationer och det handlar oftast om vem de får 

förtroende för i just den situationen. I skådespelet har polisen en möjlighet att anta en viss roll 

redan från början och förvränga den så att den passar in just för varje enskild situation och roll 

genom att till exempel anpassa kroppsspråket genom att gå med armarna i kors eller dylikt. 

Poliserna är redan införstådda med responsen av ett visst kroppsspråk och vad det kan förmedla. 

 

I samhället finns det förväntningar på kvinnor, hur de ska agera och bete sig. Om den kvinnliga 

polisen bortser från dem förväntningarna kan hon agera polisiärt och därmed hålla uppe en fasad 

som är polisär. De kvinnliga poliserna måste övertyga publiken, allmänheten, om att deras roller 
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lever upp till förväntningarna som finns på en polis och att kvinnorna likväl som männen passar 

in i den rollen.  

 
För personer som är narkotikapåverkade spelar könet på polisen ingen som helst roll medan 

andra personer, det ”gamla vanliga buset” kan ha förmågan att dämpa sig lite när det kommer en 

kvinnlig polis istället för en manlig. Den gamla devisen ”man slår inte kvinnor” tycks enligt 

några av de tillfrågade leva kvar än idag. Eftersom att förväntningar som finns om könsrollerna 

antas påverka vem vi är, hur andra ser på oss och hur vi uppträder, accepterar de kvinnliga 

poliserna normerna i samhället och lever upp till förväntningarna och begränsar sig kanske 

därmed på olika sätt till de rådande könsrollerna.  

 

En kvinnlig polis har möjligheten att styra sättet att agera på bort från rollen av förväntningar 

som finns på henne. I interaktionen med allmänheten behåller hon sin yrkesroll och därmed 

undviker hon att tappa masken. Det är avgörande att polisen agerar på ett polisiärt sätt då en 

eventuell störning hade drabbat hela poliskåren. Den kvinnliga polisen kan ändra intryck från 

vad som är förväntat av henne till vad hon vill ge för intryck och ställning. Målet med 

intrycksstyrning är inte bara att presentera sig själv i ett allmänt fördelaktigt ljus, utan att också 

framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer och regler som gäller för 

situationen polisen befinner sig i och med den roll som polisen agerar utefter. Den kvinnliga 

polisen gör allt för att upprätthålla sin roll och de försök som görs för att förstöra en roll 

korrigeras. Störningar i framträdandet hos polisen får alltså konsekvenser på tre nivåer: i fråga 

om personlighet, interaktionen med allmänheten och i den sociala strukturen. När personer från 

andra kulturer där till exempel kvinnosynen inte är densamma som i Sverige förväntas inte 

kvinnan vara polis vilket medför att det kan ske en krock i mötet och en störning kan uppstå. 

 

Kvinnorna kan känna sig positivt särbehandlande på grund av sitt kön vilket kan höra ihop med 

de förväntningar allmänheten har på de olika könsrollerna till exempel att individerna i samhället 

ska bete sig på ett sätt gentemot kvinnor och på ett sätt gentemot män. Det ingår i polisernas 

yrkesroll att inte ta åt sig utav allmänhetens åsikter, vilket gäller för både de manliga och 

kvinnliga poliserna.  
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Vid en förfrågan om de kvinnliga poliserna kände sig negativt särbehandlade till exempel med 

syfte på negativa kommentarer från allmänheten, svarade de flesta att det är ingenting en polis 

får ta åt sig av och att det i många fall förväntas av en polis att de ska tåla vissa uttalanden. Det 

kan bero på att det ingår i deras roll som polis och publiken förväntar sig att de ska acceptera det. 

De kvinnliga poliserna svarar oftast tillbaka med samma skämtsamma jargong eller ignorerar 

uttalandet helt. En aktör gör allt för att upprätthålla sin roll och de försök som görs för att 

förstöra en roll korrigeras i nedanstående fall genom skämt:  
 
”… det beror sig på hur dom säger det och vem som säger det jag vet den här killen som jag har jobbat mycket ihop 

med … i mitten på nittio talet då vi skulle in på ett ställe på penny lane och kolla läget där inne och gick in och så 

var det en kille som sa”… åh jag har alltid velat haft sex med en kvinnlig polis” eller nej han sa …”jag har alltid 

velat ha sex med en polis …” och då sa jag, ja vänta bara så ska jag fråga min kollega om han vill … så kan man ju 

också göra då…” Anna 

6.5 Analyssammanfattning 

Polisen har varit och är fortfarande en mansdominerad arbetsplats. Några av de kvinnliga 

poliserna anser att kvinnor och män är olika allmänt sett, medan andra anser att olikheterna 

försvinner i yrket som polis när de går in i polisrollen. Det kan vara en förklaring till varför de 

tillfrågade kvinnliga poliserna anser att de anammar en polisiär eller en androgyn roll, istället för 

en typisk manlig eller kvinnlig sådan. Egenskaper som är knutna till traditionella könsroller 

existerar inte så starkt inom poliskåren, utan det androgyna beteendet belönas, både från kollegor 

och allmänheten. Den sociala inlärningsteorin hävdar att människans beteende är inlärt och att 

det kan vara en anledning till varför män och kvinnor inom polisen ibland tänker olika i samma 

situation.  

 

De kvinnliga poliserna tycks inte tidigare ha reflekterat över särbehandling som ett problem eller 

något som de inte borde acceptera. Det tycks komma med yrket att bli särbehandlad av 

allmänheten och de kvinnliga poliserna verkar inte ta åt sig av det.  

 

Det är viktigt att poliserna tror på sin roll och spelar denna övertygande annars tappar publiken 

tron på framträdandet. En polis får aldrig tappa masken och visa svaghet inför publiken, då de 

kan få allvarliga konsekvenser både hos allmänheten men också inför kollegorna, då det är 
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viktigt att poliserna har kollegor de kan förlita sig till vid alla situationer. Rollen polisen spelar 

bör vara så lik deras egna personligheter som möjligt, annars kan den kännas påklistrad och 

risken finns att trovärdigheten i framträdandet sjunker.  

7. Diskussion och reflektioner 

Diskussionen är en plats att sammanföra de olika slutsatserna och reflektionerna från arbetet i, 

där vi författare får förhålla oss friare till det insamlade materialet. Här kommer vi att komma 

med egna reflektioner och personligt färgade värderingar.  

 

Polisens verksamhet blir bättre om alla anställda får använda alla sina kunskaper, erfarenheter 

och talanger. Alla verksamheter berikas när de rymmer skilda kompetenser och växlande 

referensramar. Det är en anledning till att det är viktigt inom en organisation att ha både 

kvinnliga och manliga anställda. Polisväsendet speglar samhället och tvärtom. Om det finns en 

jämn fördelning av män och kvinnor inom polisen, med samma arbetsuppgifter syns båda 

grupperna lika mycket vilket leder till att det blir allt vanligare för allmänheten att skåda en 

kvinnlig polis ute i tjänst. Förr i tiden var det ovanligt med kvinnor inom polisen men det blir allt 

vanligare ju mer jämställt samhället blir. Polisen ses som en förebild i samhället men kan också 

betraktas som en reflektion av samhällsbilden. Vi anser att det är viktigt, för att synliggöra 

kvinnor och att öka respekten för den kvinnliga polisen överlag, att starka kvinnliga polisiära 

förebilder syns och hörs i media.  

 

Det gäller att kritiskt granska uppfattningen i poliskulturen om vad som är manligt. Manligt 

behöver inte vara och bör heller inte vara machostil med aggressivitet. Androgynt kan vara lika 

kvinnligt som manligt. Omtanke, förmåga till inlevelse och medkänsla är egenskaper som 

värderas högt, hos kvinnor som hos män. Dessa egenskaper är lika viktiga att sträva efter för män 

som för kvinnor. Men att förändra attityder och att öka medvetenheten tar tid och fordrar kraft. 

Polisyrkets karaktär gör det inte lättare. Polisens rätt att använda våld vilket kan vara nödvändigt 

i tjänst, kan kännas som en uppmuntran för den machoinriktade. Men den bästa polisen är ju, 

precis som de intervjuade poliserna har sagt, just den som kan lösa konflikterna utan att ta till 

våld. 
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Samhällets syn på kvinnor speglas hos poliskåren och vice versa. Som polis ska könet vara 

oviktigt och respekten bör förknippas med yrkesrollen och inte med könet. Allmänheten och 

poliskollegorna ska se en polis och inte en man eller kvinna, ung eller gammal. Det biologiska 

könet ska vara sekundärt och kompetensen ska stå i första rum. De intervjuade beskriver bilden 

av sin idealpolis, där det enligt oss författare tydligt framkommer att idealpolisen är en androgyn 

person, som har det bästa av manliga och kvinnliga egenskaper. Vi tolkar det som något 

eftersträvansvärt inom poliskåren, då en sådan person kanske har det lättare att lösa konflikter 

med allmänheten då den kan möta både män och kvinnor på ett naturligt sätt?  

 

Anammar kvinnorna i vårt samhälle ett vinnande beteende i eftersträvan att bli mer som 

männen? Vi tycks se en förändring i samhället i stort som kanske inte tillåter kvinnor att vara 

kvinnor utan att androgynitsidén belönas med en viss respekt. Utvecklingen inom polisen och i 

samhället går framåt. För mindre än fyrtio år sedan kände de få intervjuade kvinnliga poliserna 

som fanns ett utanförskap som kvinna och polis medan det idag blir mer och mer accepterat med 

kvinnliga poliser. Beror det på att kvinnorna har tagit sin rätta plats i samhället i besittning i 

egenskap av kvinna eller beror de på att kvinnorna har ändrat personlighet till att bli mindre 

kvinnlig och mer androgyn? Att de tagna manliga egenskaperna har gett dem en ny respekt som 

tidigare inte uppnåtts? Innebär det att hela samhället kommer att behöva bli androgynt och 

könsutjämnat för att män och kvinnor ska bli behandlade med lika mycket respekt oavsett kön? 

Vi författare tror på vikten av utbildning för att uppmärksamma problemet. Vi anser att kvinnors 

och mäns lika värde borde vara samhällets grundsten och borde vara något som problematiseras 

och lärs ut redan i småskolan för att samhällsmönstret ska kunna förändras på sikt. Vi tror på 

integrering av både kvinnor och män inom olika inrättningar och positioner i samhället och, att i 

och med detta kan särbehandling och synen på könen som olika att elimineras. 

 

 

8. Slutsats 

De kvinnliga poliserna tycks inte tidigare ha reflekterat över särbehandling som ett problem eller 

något som de inte borde acceptera. Det tycks komma med yrket att bli särbehandlad av 

allmänheten och de verkar inte ta åt sig av det. Egenskaper som är knutna till traditionella 
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könsroller existerar inte så starkt inom poliskåren, utan det androgyna beteendet belönas, både 

från kollegor och allmänheten. Kvinnorna tycks naturligt bli tilldelad en roll där de upplevs som 

mer kommunikativa och lugna fast majoriteten av de intervjuade svarar att allt är beroende av 

personligheten och inte könet.  

 

En polis får aldrig tappa masken och visa svaghet inför publiken, då de kan få allvarliga 

konsekvenser både hos allmänheten men också inför kollegorna, då det är viktigt att poliserna 

har kollegor de kan förlita sig till vid alla situationer. Samhället och allmänheten har skapat 

polisen utefter de behov som finns i samhället och vill få de behoven tillgodosedda. Polisens 

personlighet tycks vara mest uppskattad när den innehåller en blandning av feminina och 

maskulina egenskaper. En polis bör alltså vara androgyn, är det då en naturlig utveckling mot att 

manligt och kvinnligt suddas ut i samhället i övrigt? Killar använder smink och tjejer bär slips?  

8.1 Kritisk granskning av vår undersökning 

Så här i efterhand har vi haft möjlighet att kritiskt granska vår undersökning lite mer objektivt än 

vad vi kunde göra under tiden undersökningen genomfördes och har kommit fram till punkter 

som vi hade kunnat utföra annorlunda i vår undersökning.  

 

Vi vill betona att undersökningens slutsats inte är generell, då vi endast intervjuat åtta kvinnliga 

poliser och att dessa slutsatser endast gäller för dem. Vi vill påpeka att vi har försökt att se detta 

ur ett större perspektiv genom att applicera vårt undersökta fenomen på samhället och se det 

både ur ett mikro och ett makro perspektiv. Om vårt syfte med resultatet var en generell 

tillämpning hade vi genomfört vår undersökning på alla avdelningar inom polisen och nationellt. 

Först då hade vi haft möjlighet till att generalisera. I vårt fall kan vi som mest säga att slutsatsen 

av vår undersökning kan gälla för de kvinnliga poliserna som vi har intervjuat. Undersökningen 

bygger endast på de kvinnliga polisernas uppfattningar och åsikter, hade vi fått en tydligare bild 

av fenomenet om vi intervjuat allmänheten? Svårt att säga, men vår frågeställning bygger på de 

kvinnliga polisernas uppfattningar, och av den orsaken valde vi att inte ta med allmänhetens 

åsikter.  
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Det är självklart att det alltid går att studera fenomenet ytterligare till exempel genom litteratur 

och fördjupa sig mer inom ämnet, fast det kan samtidigt bidra till att vi som författare lättare kan 

snurra in oss kring våra egna funderingar och tankar.  

 

Våra förutfattade meningar och förförståelse kommer att ha styrt undersökningen i en viss 

riktning, men vi har strävat efter att ha en neutral ställning till vårt undersökningsområde och till 

våra intervjupersoner. Hade vi kunnat vara mera neutrala och objektiva till ämnet? Absolut. Vi 

hade kunnat göra en jämförande studie mellan fem manliga poliser för att upptäcka om det fanns 

någon skillnad i manligt och kvinnligt tycke inom poliskåren. På grund av begränsade resurser i 

form av tid och storlek på studien tvingades vi att begränsa oss. 

 

Intresset till trots, valde vi att inte behandla jämställdhetsperspektivet eftersom att vi kände att 

storleken på arbetet begränsade oss i vårt val av teorier och infallsvinklar och vi tror att arbetet 

hade fått en annan riktning i sådana fall. Vi har även reflekterat över svårigheten att komma de 

intervjuade inpå livet och få känslofulla reaktioner och svar på våra frågor. Vi tror att poliser lär 

sig att hantera svåra situationer och accepterar mycket av det som sker som en del av jobbet. Vi 

tror att de lär sig att inte ta illa vid sig av dessa situationer och beröras personligt av det. Det kan 

ha varit några av skälen till varför vi i vissa fall inte fick de ingående och personliga svaren vi 

önskade i resultatdelen.   
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Bilaga 1: Intervjuguide 
-Bakgrund  

Titel, Ålder, Namn, Arbetsuppgifter 

Varför valde du att bli polis? 

Beskriv bilden av din idealpolis.  

 Hur trivs du på arbetet? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Frågor kring ip:s egen uppfattning av begreppen manligt/kvinnligt 

Anser du att kvinnor och män allmänt är olika? I sådana fall på vilka sätt?  

Berätta vad du anser vara manligt och kvinnligt 

Finns det typisk kvinnligt beteende eller manligt beteende inom polisyrket?  

Möts man med lika mycket respekt oberoende kön? 

Har du känt att du har utvecklats åt det manliga eller kvinnliga hållet inom din yrkesverksamma tid?  

På vilka sätt då? 

Finns det något manligt eller kvinnligt språk på din arbetsplats? När, var, vilket sätt… 

Tror du att en manlig kollega föredrar att ha en kvinnlig eller manlig kollega inom den yttre tjänsten?  

Vilka fördelar och nackdelar kan du se med att ha en kvinnlig respektive manlig kollega? 

Upplever du dig ha vissa förmåner för att du är kvinnlig polis och inte manlig?  

- Mansdominerad arbetsplats 

Anser du att myten om det typiska manliga yrket lever kvar hos polisen idag? 

I vilken grad upplever du att utseendet spelar in vid bemötandet med allmänheten? 

- Roller som polis 

Känner du att du anammar en roll i ditt yrkesutövande? 

Har då den rollen något att göra med vad du anser vara manligt eller kvinnligt beteende?  

Eller hur du anser att en bra polis ska agera? 

Kan det förekomma en krock mellan rollen som kvinna och rollen som polis? 

Känner du dig som den svagare parten i sällskap av en manlig polis?  

Har kvinnlig närvaro lugnande effekt på olika situationer och i sådana fall kan du ge ett exempel? 

Styr du din roll som polis på ett sätt så att du medvetet får fram en viss reaktion (intrycksstyrning)  

-Annorlunda behandlad på grund av sitt kön? 

Känner du dig särbehandlad på grund av ditt kön inom ditt yrkesutövande?  

Blir du bemött annorlunda av allmänheten på grund av att du är en kvinnlig istället för manlig polis?  

Får du olika bemötanden av män och kvinnor ute i samhället till exempel av en äldre man, ung kvinna…?  

Blundar du för vissa saker i form av nedlåtande kommentarer till dig i egenskap av kvinnlig polis?  

Till vem upplever du att allmänheten vänder sig till främst i olika situationer?  

Den manliga eller kvinnliga polisen? Beror det på tex ålder, bakgrund? 

 Berätta om olika situationer du varit med om. 
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Bilaga 2: Urvalsenkät 

Enkätundersökning 
 

 
Till Dig som är kvinna och som arbetar inom poliskåren 

 
Vi är två studenter från Halmstad Högskola som studerar femte terminen på det 
Arbetsvetenskapliga programmet. Vi läser nu Sociologi 41-60 poäng, där vi i sista 
delkursen kommer att genomföra en undersökning, som vi har valt att utföra på Din 
arbetsplats. Vi kommer att utgå från ett sociologiskt perspektiv med utgångspunkt ur den 
kvinnliga polisens egna berättelser kring upplevda händelser och intryck som har med 
arbetets roll att göra. 
 
Den här undersökningen vänder sig till Dig som är anställd av polismyndigheten. Syftet 
med denna undersökning är att bidra till en förståelse för Dina upplevelser av 
allmänhetens bemötande av dig i egenskap av kvinnlig polis. Den här enkäten kommer att 
ligga till grund för urvalet av intervjupersoner till de intervjuer som kommer att äga rum 
under de närmaste veckorna. Vi kommer då eventuellt att kontakta Dig för en förfrågan 
om en möjlighet att få intervjua Dig. 
 
Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och med det menas att ingen 
information kommer att röjas som kan komma att avslöja Din identitet. 
 
En undersökning blir aldrig bättre än det material och de synpunkter som samlas in. Din 
medverkan och Dina svar är således en förutsättning för ett bra resultat, därmed hoppas 
vi att Du vill ta Dig tid till att besvara frågorna så uppriktigt som möjligt. 

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Teresia Johansson    Cecilia Lundberg 
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Namn:  _____________________________________________ 
 
Telefonnummer: ______________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________ 
 
 
 
 
1. Ålder? ______år 
 
 
2. Vilken avdelning arbetar Du på?  _______________________ 
 
 
3. Yrkestitel? _________________________________________ 
 
 
4. Hur länge har Du arbetat inom poliskåren? _______år 
 
 
5. Har Du känt Dig annorlunda behandlad av allmänheten på grund av ditt kön, i ditt 
yrkesutövande? 
 

Ja (   ) Nej (   ) 
 
 
6. Om Du har svarat ja på fråga fem, ge gärna ett eller flera exempel på positiv 
särbehandling som Du har varit med om i ditt yrkesutövande. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
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7. Om Du har svarat ja på fråga fem, ge gärna ett eller flera exempel på negativ 
särbehandling som Du har varit med om i ditt yrkesutövande. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
8. Om Du har svarat ja på fråga fem, hur har det påverkat dig?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
       

Tack för Din medverkan! 
 

 
Ditt engagemang har varit värdefullt för vår undersökning och för oss, tack.  

 


