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Förord 
 
Polisen är en organisation som jag alltid funnit väldigt intressant och spännande. Att denna 

uppsats utgår ifrån den organisationen har underlättat denna termins viktigaste projekt. Jag 

vill till att börja med rikta ett stort tack till HR enheten vid Polismyndigheten i Hallands län 

för att dem trodde på mig och för att dem gav mig möjligheten att göra denna utredning kring 

föräldraskap och arbete inom myndighetens yttre operativa verksamhet. Ett stort tack riktas 

även till de personer som tålmodigt deltagit i intervjuerna där de genom sin öppenhet delgav 

mig sin syn på genus, jämställdhet och möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete 

inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa verksamhet. Utan deras medverkan 

hade denna uppsats inte varit möjlig. Dessutom har ni alla utvidgat mitt intresse för polisen.  

 
Ett stort tack riktas även till min handledare Frida Sevandersson, som genom sitt konstruktiva 

stöd har påverkat hela processen. Tack också till Helene Benjaminsson som varit min kontakt, 

tillika handledare, på Polismyndigheten i Hallands län.  

 
Slutligen vill jag tacka alla andra inblandade personer som på ett eller ett annat sätt bidragit 

med stöd och support under arbetets gång. 

 
 
Halmstad, augusti 2008 
 
 
 
Amel Brajanovic  
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Sammanfattning 
 
Polisväsendet är en organisation där både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet eftersträvas, 

man arbetar med att föra in jämställdhetsfrågor som en naturlig del i verksamheten. Vid 

återkomst från föräldraledighet väljer en majoritet av kvinnliga poliser att söka sig från yttre 

operativ verksamhet till inre tjänster. Detta ger upphov för ett kvantitativt 

jämställdhetsdilemma inom yttre tjänst, och är något som Polismyndigheten i Hallands län 

brottas med. Syftet med studien är tvådelat där två olika nivåer kommer att sammanfogas; det 

abstrakt teoretiska och det praktiska. Med det abstrakt teoretiska syftet avser jag att utifrån det 

genusteoretiska perspektivet undersöka om det finns föreställningar inom Polismyndigheten i 

Hallands län som inte främjar kvinnor inom yttre operativ verksamhet. Det andra syftet med 

undersökningen, det praktiska, är att undersöka vilka omständigheter som påverkar kvinnliga 

polisers arbete inom yttre operativ verksamhet som leder till att de vid återkomst från 

föräldraledighet väljer att söka sig till inre tjänster. Min avsikt här är också att lyfta fram det 

utvecklingsbara vid myndigheten och försöka utröna vilka förutsättningar det finns för att 

arbeta vidare med kvantitativ jämställdhet inom yttre operativ verksamhet.  

 
Den insamlade empirin som skett genom metodtriangulering av kvalitativa metoder, 

litteraturinsamling och intervjuer varav det senare som primärdata, har analyserats utifrån 

teorier kring genus och jämställdhet.   

 
De resultat som framkommit visar på att den manliga normen, än idag, är personifierad inom 

den yttre operativa verksamheten. Det förekommer jargonger och genusrelaterade 

föreställningar från det manliga könet, även manliga chefer, riktade direkt mot det kvinnliga. 

De intervjuade uppger att vissa av jargongerna upplevs som grova och djupt kränkande. Detta 

beror på att det inom myndigheten finns strukturer och processer, präglade av kön, som 

vidmakthåller mansdominansen. Trots allt är detta inte förklaringen till varför det råder ett 

kvantitativt jämställdhetsdilemma inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa 

verksamhet. Förklaringen ligger i att kvinnliga poliser söker sig till inre tjänster på grund av 

civila (föräldraskap och arbetstider) och praktiska (ingen återvändarintroduktion i arbetet) 

omständigheter. Myndigheten har alltså ett kvantitativt jämställdhetsdilemma inom den yttre 

operativa verksamheten på grund av det egna arbetet med dessa frågor.  

 
Nyckelord: Kvantitativ jämställdhet, genus, myndighet, yttre tjänst, jargong, utveckling.    



 3 

 

Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING......................................................................................................................5 

1.1 PROBLEMBAKGRUND .....................................................................................................5 
1.2 PROBLEMDISKUSSION.....................................................................................................7 

1.2.1 Kvantitativ jämställdhet inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa 
verksamhet......................................................................................................................7 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................9 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................10 
1.5 DISPOSITION ................................................................................................................11 

2 METOD ...........................................................................................................................12 

2.1 VAL AV METOD ............................................................................................................12 
2.2 SEKUNDÄRDATA ..........................................................................................................15 
2.3 PRIMÄRDATA ...............................................................................................................16 

2.3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun som metod.....................................................16 
2.3.2 Utformning av intervjuguide ................................................................................18 
2.3.3 Intervjuguidens teoretiska referensram ................................................................19 

2.4 ETIK OCH MORAL .........................................................................................................21 
2.5 URVAL AV RESPONDENTER...........................................................................................22 
2.6 ANALYSMETOD............................................................................................................24 
2.7 KVALITET PÅ SLUTSATSER ...........................................................................................25 

3 TEORETISK REFERENSRAM.....................................................................................27 

3.1 GENUS.........................................................................................................................27 
3.2 JÄMSTÄLLDHET ...........................................................................................................29 

3.2.1 Bakgrund .............................................................................................................29 
3.2.2 Jämställdhetslagen...............................................................................................30 
3.2.3 Tillsyn av lagens efterlevnad ................................................................................32 

4 RESULTAT AV INTERVJUER.....................................................................................33 

4.1 INLEDNING ..................................................................................................................33 
4.2 POLIS 1 (P1) ................................................................................................................33 

4.2.1 Genus...................................................................................................................33 
4.2.2 Jämställdhet.........................................................................................................35 
4.2.3 Utveckling............................................................................................................36 

4.3 POLIS 2 (P2) ................................................................................................................36 
4.3.1 Genus...................................................................................................................36 
4.3.2 Jämställdhet.........................................................................................................38 
4.3.3 Utveckling............................................................................................................38 

4.4 POLIS 3 (P3) ................................................................................................................39 
4.4.1 Genus...................................................................................................................39 
4.4.2 Jämställdhet.........................................................................................................40 
4.4.3 Utveckling............................................................................................................41 

4.5 POLIS 4 (P4) ................................................................................................................41 
4.5.1 Genus...................................................................................................................41 
4.5.2 Jämställdhet.........................................................................................................43 
4.5.3 Utveckling............................................................................................................44 



 4 

 
4.6 POLIS 5 (P5) ................................................................................................................45 

4.6.1 Genus...................................................................................................................45 
4.6.2 Jämställdhet.........................................................................................................46 
4.6.3 Utveckling............................................................................................................47 

4.7 POLIS 6 (P6) ................................................................................................................48 
4.7.1 Genus...................................................................................................................48 
4.7.2 Jämställdhet.........................................................................................................49 
4.7.3 Utveckling............................................................................................................50 

4.8 POLIS 7 (P7) ................................................................................................................51 
4.8.1 Genus...................................................................................................................51 
4.8.2 Jämställdhet.........................................................................................................53 
4.8.3 Utveckling............................................................................................................54 

4.9 SAMMANFATTNING AV RESULTATET AV INTERVJUER.....................................................55 

5 ANALYS ..........................................................................................................................59 

5.1 GENUS.........................................................................................................................59 
5.2 JÄMSTÄLLDHET ...........................................................................................................60 
5.3 UTVECKLING ...............................................................................................................63 

6 DISKUSSION, SLUTSATS OCH FORTSATT FORSKNING.....................................66 

6.1 DISKUSSION.................................................................................................................66 
6.2 SLUTSATS ....................................................................................................................69 
6.3 FORTSATT FORSKNING .................................................................................................71 

REFERENSER ...................................................................................................................73 

 

BILAGOR 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE ...............................................................................................75 
BILAGA 2 – KONFIDENTIALITETSFÖRSÄKRAN......................................................................77 
BILAGA 3 – MEDARBETARES ARBETSVILLKOR VID ÅTERKOMST FRÅN LÄNGRE   
FÖRÄLDRALEDIGHETER......................................................................................................78 
BILAGA 4 – POLISMYNDIGHETENS I HALLANS LÄN JÄMSTÄLLDHETSPLAN .............................79 

 

FIGURER 

FIGUR 1: UPPSATSENS DISPOSITION .....................................................................................11 
 

TABELLER 

TABELL 1: URVAL AV RESPONDENTER.................................................................................24 
TABELL 2: SAMMANFATTNING AV RESULTATET AV INTERVJUER ..........................................55 

 

 
 



 5 

 

1 Inledning 
      

 
 detta inledande kapitel vill jag introducera läsaren i bakgrunden till den pro- 

 blemdiskussion som följer. Utifrån denna presenteras syfte och frågeställni- 

        ngar med studien. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för studiens avgränsn- 

       ingar och disposition.    

 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Sverige har, liksom EU, antagit som övergripande mål att ett jämställdhetsperspektiv skall 

genomsyra all offentlig verksamhet. 1 Wahl m.fl. (2001:166) anser att jämställdhet kan, i 

likhet med demokrati, ses som ett rättesnöre, ett mål. Rättesnöret syftar till att ge kvinnor och 

män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. På 

samhällsnivå uttrycks detta i lagstiftning och politik, främst genom Jämställdhetslagen och 

jämställdhetspolitiken. Enligt författarna kan jämställdhet förstås som ett samhällsfenomen 

som får konsekvenser på organisationsnivå. Drejhammar (2001) anser att när 

organisationsförändringar diskuteras på arbetsplatser och i organisationer, finns det anledning 

att utgå från ett könsperspektiv eftersom då både kvinnors och mäns kompetens och 

erfarenheter bättre tas tillvara. Roth (2007:12) kategoriserar jämställdheten i en kvantitativ 

och en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa aspekten definierar författaren som en jämn 

fördelning av personella resurser på alla nivåer och den kvalitativa som att ansvar, rättigheter 

och skyldigheter ska vara lika fördelade.  

 
Polisväsendet är en organisation där både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet eftersträvas, 

man arbetar med att föra in jämställdhetsfrågor som en naturlig del i verksamheten. 

Emellertid är det inte helt okomplicerat eftersom det förekommer att kvinnliga poliser, vid 

återkomst från föräldraledighet, söker sig bort från yttre operativ ingripandetjänst 2 till inre 

tjänster. Detta ger upphov för ett kvantitativt jämställdhetsdilemma, och är något som 

Polismyndigheten i Hallands län brottas med.  

                                                
1 Det är målet för den officiella jämställdhetspolitiken i Sverige. Se proposition 1993/1994:147 
Jämställdhetspolitiken: delad makt – delat ansvar. 
2 Under hela uppsatsen har begrepp som ”yttre operativ ingripandetjänst”, ”yttre operativ verksamhet” och ”yttre 
tjänst” använts. För att undvika missförstånd klargör jag redan nu att samliga begrepp betyder samma sak.  

I 
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Drejhammar (2001) hävdar att det finns olika skäl, för organisationer och företag, att arbeta 

med jämställdhet och att se det som en viktigt fråga. Anledningen för att driva ett 

utvecklingsarbete i jämställdhet kan givetvis se olika ut beroende på vem som ställer frågan. 

Är det en företagsledning som ställer frågan kan fokus vara att företaget måste arbeta med 

jämställdhet enligt Jämställdhetslagen. Företaget skulle också kunna se jämställdhetsarbetet 

som en framgångsfaktor för hållbar tillväxt. Jämställdhet är en demokratifråga som fokuserar 

på mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors rättigheter. Att inte vara eller bli 

diskriminerad som kvinna eller man är det centrala anser Boëthius (1993). Hirdman (2001) 

menar att jämställdhetsfrågan, inom jämställdhetspolitiken, utgår ifrån den teoribildning som 

har kommit att kallas könsmaktsordningen eller genus, som påvisar att män som grupp är 

överordnade kvinnor som grupp och att män är normen i samhället medan kvinnor är 

undantag.  

 
Teorier kring genus och könsmaktsordning bidrar till att förklara bristen på jämställdhet och 

förstå varför ojämställdheten reproduceras. Utmärkande för genus är som det beskrivs av bl.a. 

Hirdman, principerna om könets i-särhållande och om mäns överordning och kvinnors 

underordning. Det kanske tydligaste exemplet är uppdelningen mellan könen på 

arbetsmarknaden. Den manliga överordningen och hierarkin yttrar sig bl.a. i att män tjänar 

mer, har mer makt än kvinnor och att mannen är norm, kvinnan undantag och avvikande. 

Dessa könsmönster skapas och upprätthålls både på det personliga och strukturella planet av 

såväl kvinnor som män. Wahl m.fl. (2001:37ff) menar att teorierna kring könsmaktsordningen 

innebär också att manligt och kvinnligt betraktas som ”sociala strukturer” dvs. könsmönster 

som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar etc. Utmaningen i arbetet med 

jämställdhet är att bryta könsmaktsordningen, först då kommer man att uppnå ett jämställt 

samhälle på alla nivåer. Om man accepterar den rådande könsordningen som ett naturligt 

tillstånd tolkar man därmed jämställdhetsarbetet som onaturligt och som att det diskriminerar 

män genom att kvinnor erhåller obefogade fördelar. Kritiker mot jämställdheten menar att 

kvinnor och män har olika biologiska förutsättningar, vilket innebär att man av naturen har 

olika uppgifter; kvinnor tar hand om familj och barn och män förvärvsarbetar (Wahl m.fl. 

2001:173, Roth 2007:158).  

 
Det är viktigt att komma ihåg att könsmaktsordningen i första hand handlar om de strukturella 

skillnaderna mellan kvinnor och män som finns i samhället, inte för att förklara skillnader 

mellan enskilda kvinnor och män (Wahl m.fl. 2001:53). 



 7 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Som jag redogjorde för i problembakgrunden finns det idag goda skäl för företag och 

organisationer att arbeta mer aktivt för ökad jämställdhet, inte minst det faktum att 

diskriminering i sig är något negativt för ett land, ett samhälle, ett företag eller en 

organisation.   

 
Roth (2007:141) anser att diskriminering skapar brist på tilltro till makt, ledarskap och 

demokrati och menar att det idag inte finns några egentliga motiv att avstå från arbete med 

jämställdhet. I lagstiftning uttrycks jämställdhet genom jämställdhetslagen JämL (SFS 

1991:433). Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i 

arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet (1 §). Varje 

arbetsgivare är i enlighet med lagen (4 §) skyldig att skapa arbetsförhållanden som lämpar sig 

för både män och kvinnor. Enligt (5 §) ska arbetsgivaren underlätta för både kvinnliga och 

manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap (Göransson & Karlsson 

2006:21-29). Iseskog (2000:30) menar att allt arbete försvårar möjligheterna att vara förälder.  

 
Föräldraskapsfrågan upplevs kanske inte i första hand som en jämställdhetspunkt eftersom 

den inte är könsrelaterad. Lagstiftaren har dock noterat att kvinnor som regel har ett större 

praktiskt föräldraskapsansvar än män. Frågan om möjligheten att förena föräldraskap och 

arbete är därmed också en jämställdhetsfråga. Kritiker mot jämställdhetsfrågan betraktar inte 

möjligheten att förena föräldraskap och arbete som en jämställdhetsfråga i arbetslivet 

eftersom den ”rör fritiden” menar Iseskog som också anser det viktigt att påpeka: 

 
att arbetet – och därmed jämställdheten i arbetslivet – inte bara påverkas av det som händer på 

arbetsplatsen; olika ”civila omständigheter” påverkar i större och mindre utsträckning såväl våra 

möjligheter att arbeta som vår förmåga att utföra ett bra arbete och söka utveckling i arbetet. 

Sannolikt är föräldraskapet en för de flesta människor särskilt viktig sådan ”civil omständighet”.  

 
1.2.1 Kvantitativ jämställdhet inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa 
verksamhet 
 
Polisväsendets vision är att polisen ska utgöras av 40 % kvinnor. Inom yttre operativ 

ingripandetjänst är ambitionen att både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet skall råda. Roth 

(2007:12) menar att en organisation kan präglas av kvantitativ jämställdhet, men ändå vara 

ojämställd.  
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Syfte och mål för jämställdhetsarbetet inom Polismyndigheten i Hallands län är att utifrån 

jämställdhetslagen säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter inom myndigheten. 

 
Lagens ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och 

andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. (Se bilaga 4, jämställdhetsplanen, s. 2) 
 
Myndighetens förhållningssätt till jämställdhet är en demokratifråga. Genom att främja 

jämställdhet, det vill säga låta verksamheten utgå från båda könens behov och bemöta kvinnor  

och män på lika villkor, ämnar man att uppnå en effektivare myndighetsservice och 

resursfördelning, högre rättssäkerhet och demokrati, högre kvalitet och träffsäkerhet i beslut 

och myndighetsutövning samt ökad kunskap om jämställdhetspolitiken och om behov hos 

dem som använder myndighetens tjänster. Myndigheten delar Roths (2007) mening om 

definitionen av diskriminering och likabehandling. Man skriver i sin jämställdhetsplan att 

jämställdhet inte är en åsiktsfråga utan ett kunskapsområde. Myndighetens 

jämställdhetsvision är att: 

 
Kvinnor och män är olika. Det gäller att låta kvinnors och mäns skilda erfarenheter och sätt att 

tackla problem mötas, så att kreativiteten blommar. Genom att ta tillvara mäns och kvinnors olika 

egenskaper och kompetens kan vi skapa något som är bättre än vad som vi som män respektive 

kvinnor kan skapa var för sig. Jämställdhet ger både arbetsglädje och livskvalitet för den enskilde 

och ökad produktivitet för myndigheten. (Se bilaga 4, jämställdhetsplanen, s. 2) 

 
Myndigheten vill med andra ord ge kvinnor och män möjligheter att utvecklas utifrån sina 

egna behov och förutsättningar, så att alla kan ta ansvar för såväl arbetsliv som privatliv. Män 

och kvinnor skall ha samma möjligheter att kombinera arbete och familjeliv, likaså att förena 

lagstadgad ledighet och arbete.   

 
Under år 2006 har 7738 föräldraledighetsdagar tagits ut vid myndigheten. Av dessa har 6127 

dagar tagits ut av kvinnor och 1611 dagar tagits ut av män (se bilagd statistik från 2002 – 

2006 i jämställdhetsplanen). Den procentuella fördelningen av föräldraledigheten blir 79 % 

kvinnor och 21 % män. Vid återkomst från föräldraledighet söker sig majoriteten av kvinnliga 

poliser från yttre operativ ingripandetjänst till inre tjänster. Som myndighet är man inte 

tvingad att erbjuda inre tjänster, men man tar hänsyn till sociala skäl som medarbetare anger. 

Varför söker sig kvinnliga poliser till inre tjänster? Det kanske är så att det finns civila 

och/eller genusrelaterade omständigheter som påverkar i större och mindre utsträckning såväl 

deras möjligheter att arbeta i yttre operativ ingripandetjänst som deras förmåga att utföra ett  
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bra arbete och söka utveckling i arbetet? Ska en kvantitativ jämställdhet råda i yttre operativ 

ingripandetjänst med målet en jämn fördelning (50/50) av kvinnor och män, så finns det en 

problematik i att kvinnor vid återkomst från föräldraledighet söker sig till inre tjänster. Detta 

leder till att Polismyndighetens i Hallands län kvantitativa jämställdhetsarbete hämmas vilket 

försvårar för myndigheten att uppnå detta jämställdhetsmål.  

 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats har inriktning mot praktisk jämställdhet. Den består av en övergripande 

frågeställning med två följdfrågor. Syftet är tvådelat där två olika nivåer kommer att 

sammanfogas; det abstrakt teoretiska och det praktiska.  

 
Med det abstrakt teoretiska syftet avser jag att utifrån det genusteoretiska perspektivet 

undersöka och kartlägga genom metodtriangulering av kvalitativa metoder, om det finns 

föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som inte främjar kvinnor i yttre operativ 

ingripandetjänst. Genus som är ett brett begrepp är användbart som ett teoretiskt begrepp och 

redskap eftersom det genomsyrar både arbetsliv och samhälle i stort.  

 
Det andra syftet med undersökningen, det praktiska, är att undersöka vilka omständigheter 

som påverkar i större och mindre utsträckning kvinnliga polisers arbete i yttre operativ 

ingripandetjänst som leder till att de vid återkomst från föräldraledighet väljer att söka sig till 

inre tjänster. Min avsikt här är också att lyfta fram det utvecklingsbara vid myndigheten och 

försöka utröna vilka förutsättningar det finns för att arbeta vidare med kvantitativ jämställdhet 

inom yttre operativ ingripandetjänst. Med andra ord avser jag att utifrån 

jämställdhetsperspektivet undersöka och lyfta fram genom metodtriangulering av kvalitativa 

metoder, kvinnliga polisers egna behov och önskemål om jämställdhetsåtgärder. På så vis kan 

uppsatsen fungera som ett konstruktivt underlag till att bygga vidare på ett konkret 

förändringsarbete ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 
Grundfrågan i min uppsats kommer att vara: 

� Finns det genusrelaterade föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som 

inte främjar kvinnor i yttre operativ ingripandetjänst?  

 
Som en fortsättning på min grundfråga avser jag även att besvara följande frågor: 

• Vilka omständigheter påverkar i större och mindre utsträckning kvinnliga polisers 
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arbetsförhållanden i yttre operativ ingripandetjänst som leder till att de vid återkomst 

från föräldraledighet väljer att söka sig till inre tjänster? 
 
• Hur kan Polismyndigheten i Hallands län främja och utveckla jämställdheten inom 

den yttre operativa verksamheten?  

 
1.4 Avgränsningar 
 
I problembakgrunden/-diskussionen ges en framställning av jämställdhetsdilemmat vid 

Polismyndigheten i Hallands län. Trots att polisen runt om i Sverige har många gemensamma 

nämnare gällande organisationskultur ämnar inte denna undersökning till att ge en bild av hur 

det ser ut nationellt, utan fokus ligger på Halland. Det är min första avgränsning. Min andra 

avgränsning är inte att undersöka om Polismyndigheten i Hallands län kan sägas vara en 

jämställd arbetsplats, utan att avgränsa mig till poliser i yttre operativ ingripandetjänst och av 

den anledningen kommer jag inte att ta hänsyn till myndighetens övriga medarbetare. Jag har 

dock valt att avgränsa mig även inom denna grupp, eftersom detta i sig är ett omfattande 

område, och bestämt mig för att låta studien omfattas av sju intervjuer.  

 
De informanter som berörs är inte stationerade på en och samma polisstation, utan spridda 

runt om i länet. Studien kommer att inriktas på att sammanfoga ovannämnda syften; det 

abstrakt teoretiska och det praktiska.  
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1.5 Disposition 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 1 I detta inledande kapitel vill jag introducera läsaren i bakgrunden till den 

problemdiskussion som följer. Utifrån denna presenteras syfte och frågeställningar med 

studien. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för studiens avgränsningar och disposition.    

 
Kapitel 2 I detta kapitel redogör jag för de metoder jag valde att arbeta efter vid insamling av 

sekundär och primärdata. Jag redogör också för mitt förhållningssätt till etiska och moraliska 

ställningstaganden samt urval av respondenter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

analysmetoden för primärdata samt kvaliteten på slutsatserna, dvs. validitet och reliabilitet. 

 
Kapitel 3 I detta kapitel redogör jag för den teoretiska referensramen som berör genus och 

jämställdhet. Syftet med dessa valda teorier är att ge en bakgrund till analysen av 

datamaterialet som ges av respondenterna i intervjuerna under kapitlet resultat av intervjuer.  

 
Kapitel 4 I detta kapitel redogör jag för resultatet av de intervjuer jag genomfört. Jag har valt 

att redogöra för varje intervju separat och enligt de teman jag valt för att strukturera 

intervjuerna, nämligen genus, jämställdhet och utveckling. 

 
Kapitel 5 I detta kapitel analyserar jag resultaten från mina intervjuer och kopplar dessa till 

den teori jag har använt som referensram i min undersökning. Jag har valt att genomför 

analysen enligt de teman de jag har i intervjuerna.   

 

Kapitel 1 
 

Inledning 

Kapitel 2 
 

Metod 

Kapitel 3 
 

Teoretisk 
referensram 

Kapitel 4 
 

Resultat av 
intervjuer 

Kapitel 5 
 

Analys 

Kapitel 6 
 

Diskussion, slutsats 
och fortsatt forskning 

Kapitel 6 I det här kapitlet för jag en diskussion över resultatet av min studie följt av min 

slutsats. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 

 
                 detta kapitel redogör jag för de metoder jag valde att arbeta efter vid insaml- 

                 ing  av sekundär och primärdata. Jag redogör också för mitt förhållningssätt 

        till etiska och moraliska ställningstaganden samt urval av respondenter. Kapitlet  

       avslutas med en diskussion kring analysmetoden för primärdata samt kvaliteten på  

       slutsatserna, dvs. validitet och reliabilitet. 

 
 
 
2.1 Val av metod 
 
När man med ett planlagt tillvägagångssätt insamlar och bearbetar information kallas detta 

”metod”. Denna metod bör finnas med som en röd tråd genom hela forskningsprocessen. För 

att undersöka ett fenomen måste man välja tillvägagångssätt, och i stora drag kan man säga att 

det finns två metoder; kvantitativ och kvalitativ.  

 
Rolf Ejvegård hävdar att arbeta efter en metod innebär ett vetenskapligt sätt att närma sig 

ämnet för uppsatsarbetet, och ett medvetet metodval är ett viktigt sätt att sträva efter 

vetenskaplighet (2003:31). De viktiga metodvalen bör ske innan forskningen påbörjas hävdar 

Denscombe (2004) som också menar att det inte finns någon metod som generellt är bäst. 

Även om olika metoder är lämpliga för olika situationer kan användande av olika metoder 

komplettera varandra. Min uppfattning är att metodval och forskning kan utvecklas parallellt. 

Med det menar jag att även om jag går in i arbetet med intentionen att använda mig av den 

kvalitativa metoden utesluter det inte att jag även kan komma att använda mig av den 

kvantitativa. Enligt Eggeby & Söderberg (1999:19f) beror det på att i kvalitativa studier är det 

lätt att ta med kvantitativ data som att till exempel skriva om hur många av informanterna sa 

si och så. Det kallas att kvantifiera kvalitativa data och är något som jag kommer att ha i 

åtanke i mitt analysarbete. Dessutom kan den kvalitativa forskningen inte på förhand 

bestämmas fullt ut eftersom den är en process som utvecklas över tiden.  

 
Innan jag kan fortsätta med att klargöra mina metodval anser jag att begreppen kvalitativ 

respektive kvantitativ metod först måste definieras. Enligt Widerberg (2002:15) handlar 

kvalitet om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet handlar om den 

mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Hon skriver att: 

I 
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Kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan 

kvantitativ forskning handlar om att fastställa mängder. Den kvalitativa forskningen söker alltså 

primärt efter fenomenets innebörd eller mening, medan den kvantitativa forskningen primärt söker 

efter dess förekomst eller frekvens. (Ibid.)  

 
Forskningens signum är själva forskningsprocessen. Det kvalitativa och det kvantitativa 

undersökningssättet kan framstå som relativt olika, de kan ibland till och med tyckas utkämpa 

ett krig mot varandra. De kvantitativa undersökningarna innehåller mängder med siffror och 

statistiska metoder.  Denna form av undersökning tenderar att baseras på numeriska mätningar 

och på en specifik aspekt av ett visst fenomen. Metoden är ute efter att påvisa generella 

slutsatsdragningar eller testa kausala hypoteser (Bryman 1997:32-47). Den kvalitativa 

undersökningen, täcker tillskillnad från den kvantitativa, ett större antal variabler men ett 

mindre antal fall. Ingen av dessa variabler förlitar sig dock på numeriska mätningar. Man 

koncentrerar sig här på ett mindre antal fall för att därmed föra intensivare intervjuer och 

komma djupare in på ämnet. Även fast metoden använder sig av ett fåtal fall genererar den 

enormt mycket material. Denna form av metod förknippas oftast med studier av enskilda 

händelser (Backman 1998:31). Det huvudsakliga materialet vid kvalitativ forskning är orden. 

Vid den här forskningen gör man oftast en form av analys, dokumentanalys eller textanalys, 

till exempel intervjuer skrivs ut och analyseras. Vid kvantitativa metoder utgörs 

huvudmaterialet av siffror (Repstad 1993). Även Kvale (1997) gör samma definition då han 

likställer kvalitet med arten och kvantitet med mängden på något.  

 
Debatter har förts för vilken av dessa metoder som skördar mest framgång. Det finns de som 

tillämpar kvantitativa metoden och menar att denna metod är den ända vägen till sanningen 

inom samhällsvetenskapliga studier, något som anhängare av den kvalitativa självklart 

motsätter sig. Bryman (1997:112-179) anser att skillnaderna mellan den kvantitativa och 

kvalitativa metoden är metodologiskt oväsentliga. Författaren menar att både den kvantitativa 

och den kvalitativa forskningen kan vara systematisk och vetenskaplig. Större delen av all 

forskning kan man inte kategorisera som antingen kvantitativ eller kvalitativ, den bästa typen 

anser författaren innehåller inslag av båda dessa metoder. Detta beroende på att man inom ett 

forskningsområde kan tillförskaffa sig material som bäst tolkas genom statistiska studier men 

även sådant material som gör en statistisk analys svårhanterlig, vilket medför att man får 

använda sig av andra metoder. 
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Jag kommer att bedriva min studie genom metodtriangulering av kvalitativa metoder. 

Metodtriangulering förklaras av Bryman som att forskaren använder sig av flera metoder i sin 

forskning och därmed också av mer än en typ av information. Det kan handla om att 

kombinera kvalitativa metoder med kvantitativa, men också att sätta ihop litteraturgranskning 

med intervjuer. I mitt fall handlar det om det senare. Att använda sig av flera metoder gynnar 

såväl analysen som tolkningen av resultatet eftersom det tillför ett säkrare och bredare 

underlag (1997:157). Denscombe (2004) menar att triangulering bidrar till att kvalitén i 

undersökningen ökar eftersom flera metoder ger olika typer av data om samma fenomen. En 

bredare uppfattning om fenomenet skapas om flera metoder används för datainsamling. 

 
Jag kommer att sätta ihop litteraturgranskning med intervjuer, en metodtriangulering av 

kvalitativa metoder, varför jag anser att de forskningsresultat jag är ute efter inte är 

kvantifierbara. Detta innebär att resultaten jag är ute efter är kvalitativa och borde därför 

redovisas i ord och inte siffror vilket också innebär att orden kommer utgöra det huvudsakliga 

materialet. I all vetenskaplig verksamhet är språket det viktigaste redskapet menar Repstad 

(1993). Enligt honom bör språkligt baserade innehållsanalytiska metoder användas, även i 

tolkningen och redovisningen av kvantifierbar data, det kan till exempel handla om att 

förklara tabeller med hjälp av text. Detta är något som jag kommer att ta fasta på i min 

redovisning.    

 
Inom kvalitativ forskning brukar man tala om att gå mer på djupet än på bredden, vilket också 

är min avsikt med den här studien. Det innebär att jag kommer att studera färre objekt men 

istället studera de i sin helhet. Detta är motsatsen till bredden som man går in på vid 

kvantitativ forskning då man använder sig av ett fåtal variabler men från många objekt. Som 

redan påpekat anser jag att mätning inte har någon framträdande roll i min forskning. Istället 

kommer jag att vara öppen för nya inslag och information som inte är känd i förväg. Kärnan i 

min undersökning är att dels ta reda på om det finns genusrelaterade föreställningar inom 

Polismyndigheten i Hallands län som inte främjar kvinnor i yttre tjänst, men dels också att ta 

reda på varför kvinnliga poliser, vid återkomst från föräldraledighet, söker sig från yttre till 

inre tjänst. Utifrån det senare ska jag synliggöra för myndigheten vad man skulle kunna göra 

för att förmå kvinnliga poliser att vilja stanna kvar i yttre tjänst.  
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Undersökningen kräver en djupare analys av fenomenet i form av djupintervjuer. Denscombe 

(2004) hävdar att kvalitativ forskning bygger på detaljerade och ingående beskrivningar av 

händelser, varför den lämpar sig bättre för beskrivning. För att läsaren ska få tillräckligt med 

detaljer samt att komplexiteten i situationen uttrycks behövs djupare beskrivningar.     

 

2.2 Sekundärdata 
 
I all vetenskapligt arbete ingår det att ”läsa på”, ta del av tidigare dokumentation inom det 

valda området. När forskaren avser att göra en undersökning formulerar denne en problem- 

eller frågeställning. Enligt Backman är det ett självklart moment att ta reda på vad som 

tidigare gjorts och skrivits inom det berörda området i olika avseenden. 

 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att göra ett bra jobb om man inte tar reda på tidigare samlad 

kunskap. (Backman 1998:22) 

 
Den vetenskapliga kunskapen finns huvudsakligen lagrad i det skrivna ordet. Backman menar 

att litteraturstudier 3 hjälper oss att formulera en meningsfull ”forskningsbar” vetenskaplig 

problemställning, forskningsprocessens kanske viktigaste fas (ibid., s. 26).  

 
Utifrån litteraturgranskning kommer jag i min litteraturinsamling att försöka skapa mig en 

bred grund för min fortsatta studie, dvs. skaffa mig en bättre överblick över området. Med 

litteraturinsamling, som bildar en referensram för min fortsatta studie, är syftet som Backman 

säger att formulera en meningsfull ”forskningsbar” vetenskaplig problemställning. Uppsatsens 

problemställning bygger på genus och jämställdhet varför jag väljer att utgå från litteratur 

inom dessa områden. Till detta kommer jag även att använda mig av myndighetens 

jämställdhetsplan. Litteraturen kommer på det sättet att användas för att såväl förstå som 

definiera problemställningen men också för att väcka idéer till min undersökningsmetod. 

Litteraturinsamlingen kommer att bedrivas på biblioteket på Högskolan i Halmstad genom lån 

av böcker och tidigare arbeten. Sökord jag finner lämpliga att använda är: ”jämställdhet”, 

”genus”, ”metod”, ”forskning”, ”enkät” samt ”intervju”. Kort sagt: framgång i det 

vetenskapliga arbetet kan många gånger sägas vara beroende av hur väl man ”läst på” (Ibid., 

s. 27).  

                                                
3 Litteraturstudier föregås vanligen av litteratursökning. Med litteratur avses i forskningssammanhang i stort sett 
allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer m.m. Se (Ejvegård 2003:45 ) 
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2.3 Primärdata 
 
Sekundärdata inhämtar jag genom litteraturinsamling och granskning. För att inhämta 

primärdata tänker jag använda mig av kvalitativa intervjuer. Här ovan beskrev jag kärnan i  

min undersökning. Valet av kvalitativa intervjuer baserar jag på att det ger en djupare insikt i 

ämnet jag söker. Kvale (1997) menar att styrkan hos forskningsintervjun är dess förmåga att 

fånga olika människors uppfattning och därmed ge en mångsidig bild om ett ämne. För att 

göra en tematisk bedömning av mina intervjufrågor, dvs. se till så att de är relaterade till det 

ämne som uppsatsen har för avsikt att undersöka, kommer jag att identifiera teman 

(presenteras mer under avsnitt 2.3.3) som behandlas under intervjuerna utifrån min teoretiska 

referensram. Emellertid kommer jag hela tiden ha i åtanke att försöka undvika akademiska 

termer i dessa teman i syfte att främja ett lätt och kortfattat språk. Här följer en översikt av 

den kvalitativa intervjun som metod samt en redogörelse över de riktlinjer jag kommer att 

arbeta efter vid sammanställningen av min intervjuguide (bilaga1). 

 
2.3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun som metod 
 
Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka 

handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv (Bryman 

1997:77). För att se något med en annans ögon finns olika former för insamling av data. 

Enligt Jan Trost hör telefonintervjuer, informella intervjuer även kallat djupintervjuer, 

gruppintervjuer och kliniska intervjuer till de vanligast förekommande metoderna (2005:22-

27). Karin Widerberg skiljer på intervjuer och kvalitativa intervjuer. En intervju kännetecknas 

enligt henne av att den är genomtänkt och styrd på förhand exempelvis i form av en utarbetad 

och detaljerad intervjuguide. En strukturerad intervju är ingen kvalitativ intervju menar hon 

och hör därför inte till de kvalitativa metoderna (2002:16). 

 
Vid kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och 

intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom intervjupersonerna 

skiftar och därmed också relationen och samtalet. (Ibid.)   

 
Emellertid behöver det inte innebära att man inte kan planera intervjuns form och innehåll på 

förhand och ställa samma frågor till olika intervjupersoner. Denna definition anser jag mig 

hitta också hos Kvale (1997:81ff) som menar att den kvalitativa intervjun som metod är ett 

samtal med struktur och syfte. Han menar att forskaren genom en halvstrukturerad 

intervjuguide koncentrerar sig till vissa teman. I mitt forskningsprojekt kommer jag att  
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genomföra halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide (bilaga 1). Detta innebär att jag 

kommer att ha en lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Precis som Kvale menar att 

man koncentrerar sig till vissa teman kommer jag att göra en tematisk bedömning av mina 

intervjufrågor. Teman som jag kommer att koncentrera mig till konstruerar jag utifrån min 

teoretiska referensram. För att försäkra mig om att informationen håller rätt kvalitet väljer jag, 

i samråd med myndigheten och min handledare, respondenter som passar det aktuella 

projektet. Enligt Denscombe (2004) kan forskaren i kontexten ansikte mot ansikte känna av 

om informationen håller rätt kvalitet. Härigenom kommer det också vara lättare att bygga upp 

ett förtroende mellan mig som intervjuare och respondenten.  

 
För att få komplexa och välutvecklade svar kommer jag att ställa enkla och raka frågor, dvs. 

försöka undvika akademiska termer. För att inhämta så mycket kunskap och erfarenheter från 

respondenternas värld som möjligt och för att förstå världen ur deras synvinkel, väljer jag att 

spela in intervjuerna med en diktafon för att sedan göra transkriptioner. Jag kommer att skriva 

ut de delar av intervjuerna som jag anser vara relevanta för min studie och låta dem utgöra 

resultatet i undersökningen. Enligt Ejvegård (2003:50) kan inspelning vara hämmande för 

vissa personer i form av att man uttalar sig mer mera försiktigt när vad man säger registreras. 

Han menar att det finns också intervjupersoner som inte tillåter att intervjun spelas in, något 

som måste respekteras. Detta kommer jag att ha i åtanke. Utskrifter tillsammans med 

anteckningar jag för under intervjuerna kommer att utgöra mina primärdata. Enligt Repstad 

(1993:94) existerar ingen absolut objektivitet, utan bara mer eller mindre trovärdiga 

tolkningar av verkligheten. Den analys jag gör är min tolkning av materialet och ska ses som 

sådan, inte som en evig sanning. 

 
Mitt syfte med intervjuerna är explorativt. Jag kommer att använda mig av öppna 

svarsalternativ i min studie eftersom jag i så liten grad som möjligt vill påverka svaren, vilket 

innebär att respondenterna får svara fritt. Detta medför att det blir lättare att få veta om det 

finns genusrelaterade föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som inte främjar 

kvinnor i yttre tjänst samt att hitta mekanismer som ligger till grund för att kvinnliga poliser 

väljer att gå in i inre tjänst efter att de har blivit föräldrar. Det blir också lättare att synliggöra 

för myndigheten vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att få kvinnor att vilja stanna kvar i 

yttre tjänst. Jag tenderar att vara flexibel, en annan faktor som kännetecknar kvalitativa 

intervjuer, när det gäller temans ordningsföljd och låta den intervjuade utveckla sina idéer och  
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synpunkter. Enligt Denscombe (2004) bör intervjuaren vid halvstrukturerade intervjuer alltid 

vara inställd på att vara flexibel.    

 
2.3.2 Utformning av intervjuguide 
 
Här följer en redogörelse för vad Kvale (1997:84ff) anger och kallar intervjuundersökningens 

sju stadier samt hur jag kommer att använda dem. 

 
Enligt Kvale ska forskaren innan intervjuandet börjar, formulera undersökningens syfte och 

beskriva ämnet för undersökningen genom att utgå från tre nyckelfrågor; varför, vad och hur. 

Ordningsföljden på frågorna bör följas menar han. I inledningskapitlet, avsnitt 1.3, klargör jag 

syftet med undersökningen. Det besvarar frågan varför. På frågan om vad, innebär det att man 

skaffar sig förkunskaper om det som ska studeras. Detta kommer jag att göra under kapitel 3 

där jag utifrån litteraturgranskning redogör för min teoretiska referensram. För att besvara 

frågan hur, skaffar jag mig kunskap om intervju- och analysmetoder genom att studera 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Det här stadiet kallas tematisering.    

 
Under planeringsstadiet ska forskaren planera studien i dess detaljer och se på dem i 

förhållande till alla sju stadier med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas. Etiska och 

moraliska principer ska likväl tas i beaktning menar Kvale. För att garantera respondenterna 

konfidentialitet skrev myndigheten ett brev (bilaga 3) som jag kommer att skicka ut till de 

som jag tillsammans med myndigheten och min handledare anser passar för min 

undersökning. I brevet förklaras mitt projekts syfte samt att sekretessbehandling av lämnade 

uppgifter utlovas. För att ge ytterligare garantier kommer jag att vid varje intervjutillfälle 

överräcka en skriftlig konfidentialitetsförsäkran till den intervjuade (bilaga 2). I denna 

försäkrar jag respondenten att jag ska behandla intervjumaterialet på konfidentiellt och säkert 

sätt samt att det ska anonymiseras i den slutliga redovisningen (Ejvegård 2003:51). Varje 

intervju kommer att avslutas med en punkt som jag kallar övrigt där respondenten kan, om 

han/hon vill, ta upp sådant de anser att jag missade. Mitt syfte med intervjuguiden är att 

beröra samtliga teman och inte att följa den slaviskt, dvs. jag kommer att vara inställd på att 

vara flexibel när det gäller temans ordningsföljd och låta den intervjuade utveckla sina idéer 

och synpunkter.  

 
Med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen genomför forskaren under 

intervjustadiet intervjuerna enligt en intervjuguide (Kvale 1997:85). Jag kommer att  
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genomföra intervjuerna genom personligt möte med respondenterna eftersom jag anser att det 

är lättare att vara flexibel men också att bygga upp ett förtroende mellan mig som intervjuare 

och respondenten. I åtanke kommer jag att ha att inte ifrågasätta eller diskutera 

respondenternas svar. Under utskriftsstadiet förbereder man intervjumaterialet för analys. 

Enligt Kvale gör forskaren en överföring från talspråk till skriftspråk. Jag kommer att använda 

en diktafon till att spela in intervjuerna. Vid transkriptionen skriver jag ut de delar som jag 

anser vara relevanta för min studie och låter dem utgöra resultatet i undersökningen. 

 
Vilken analysmetod som är lämplig för intervjuerna avgörs av undersökningens syfte, ämne 

och karaktär. Eftersom min intervjuguide kommer att bygga på teman konstruerade utifrån 

min teoretiska referensram anser jag det vara lämpligt att analysera mina intervjuer utifrån 

dessa teman. Under nästsista stadiet, verifieringsstadiet, fastställer man intervjuresultatens 

trovärdighet. Enligt Kvale handlar det om reliabilitet, tillförlitlighet, och validitet, om 

forskaren har undersökt det han/hon har avsett. Jag anser mig fastställa intervjuresultatens 

trovärdighet genom att dels under avsnitt 2.7 ta upp kritiska aspekter på mina metodval samt 

att jag hela tiden öppet redovisar hur jag kommer att gå tillväga. 

 
Det sista stadiet, rapportering, handlar enligt Kvale om att de använda metoderna och 

resultatet som man har kommit fram till, rapporteras. Rapporteringen ska beakta etiska och 

moraliska principer, ske i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier och leda till en läsbar 

produkt. Etik och moral behandlar jag under avsnitt 2.4. Vetenskapliga kriterier anser jag att 

min undersökning uppfyller eftersom jag följer högskolans kriterier för en d – uppsats. 

 
2.3.3 Intervjuguidens teoretiska referensram 
 
Målet med intervjuerna är att besvara uppsatsens frågeställningar. Jag tenderar att undersöka 

a) om det finns några genusteoretiska föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län 

som inte främjar kvinnor i yttre tjänst, b) vilka omständigheter som påverkar i större och 

mindre utsträckning kvinnliga polisers arbetsförhållanden i yttre tjänst som leder till att de vid 

återkomst från föräldraledighet söker sig till inre tjänster samt c) vad myndigheten kan göra 

för att främja och utveckla kvantitativ jämställdhet inom yttre operativ ingripandetjänst. För 

att uppnå målet kommer jag att konstruera min intervjuguide (bilaga 1) enligt tre teman, med 

underliggande stödfrågor, eftersom uppsatsen vilar på tre frågeställningar. Rent praktiskt 

kommer den här uppdelningen att underlätta arbetet med analysen av intervjumaterialet  
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eftersom jag tenderar att organisera resultaten av mina intervjuer per intervju och analysera 

materialet enligt de teman jag har i min intervjuguide. Dessa tre teman konstruerar jag utifrån 

min teoretiska referensram eftersom uppsatsens problemområde handlar om genus och 

jämställdhet inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa verksamhet. Jag kommer 

att låta intervjuerna flyta ganska fritt även om jag har vissa riktfrågor jag vill ha svar på för att 

kunna ringa in de intervjuades åsikter. De tre teman är genus, jämställdhet och utveckling. I 

slutet på intervjuguiden kommer jag att ha en punkt som jag kallar övrigt där respondenterna 

kan ta upp sådant som de anser att jag har missat.  

 
Genus 
 
Människor kategoriseras och organiseras fundamentalt efter socialt kön, det vill säga genus. 

De generella föreställningar som finns om hur kvinnor och män ska vara för att ta del av de 

privilegier som finns i en given kontext kallas för genuskontrakt. Jag skriver i min teoretiska 

referensram under avsnitt 3.1, att Hirdman (2001) kallar detta för ett avtal och menar att inom 

avtalet finns utrymme för förändring och omförhandling, men att det kan vara komplicerat att 

förändra. Författaren menar också att avtalet skapar ett mönster, ett genus. Genuset utvecklar 

två grundläggande logiker; isärhållandet av könen och etablerandet av den manliga normen. 

Exempel på detta kan vara att på en arbetsplats tas mäns handlingar som utgångspunkt och 

värderas högre än kvinnornas.  

 
Genus som är ett brett begrepp är användbart som ett teoretiskt begrepp och redskap eftersom 

det genomsyrar både arbetsliv och samhälle i stort. Av den orsaken att polisen länge har 

bestått av män uppfattas det som ett manligt yrke. Gradvis har det börjat jämna ut sig, allt fler 

kvinnor söker sig till polisen och idag kan man inte längre hävda att polisen enbart är ett 

manligt yrke. Polisväsendets jämställdhetsvision är att det ska råda en kvantitativ jämställdhet 

inom yttre operativ ingripandetjänst, det vill säga en jämn fördelning (50/50) av kvinnor och 

män. Av den orsaken finner jag det lämpligt att utgå från det här temat för att ta reda på om 

det finns genusrelaterade föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som inte 

främjar kvinnor i yttre operativ ingripandetjänst. För att undvika att forma intervjusvaren i 

förväg kommer jag inte i detalj ta upp teorin som jag skriver om i mitt teorikapitel, avsnitt 3.1. 

Jag vill ha intervjupersonernas egna åsikter och inte mina. 
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Jämställdhet 
 
Jämställdhet är förbehållet förhållandet mellan könen. Roth (2007:11f) menar att jämställdhet 

handlar om kvinnors och mäns lika värde och rätt att bli behandlade som individer med 

samma möjligheter och rättigheter varför hon anser att jämställdhet ska ses som ett mål, en 

vision. Jämställdhet i arbetslivet handlar praktiskt om en jämn fördelning av makt och 

inflytande, lika förutsättningar i fråga om arbets- och anställningsvillkor, kunna förena 

förvärvsarbete och föräldraskap samt lika möjlighet till utveckling i arbetet. I min teoretiska 

referensram under avsnitt 3.2, hävdar jag att jämställdhet inte är en åsiktsfråga utan ett 

kompetensområde. Även för poliser i yttre operativ ingripandetjänst är det att betrakta som en 

kompetensfråga. Det handlar om att utveckla och bevara kompetensen inom en organisation 

och låta kvinnors och mäns skilda erfarenheter mötas (Bergh 1998:121). Av den orsaken 

finner jag det lämpligt att utgå från det här temat för att ta reda på vilka möjligheter det finns 

till att förena arbete och föräldraskap i yttre operativ ingripandetjänst samt vilka 

omständigheter som påverkar i större och mindre utsträckning kvinnliga polisers möjligheter 

att arbeta i yttre operativ ingripandetjänst som resulterar i att de vid återkomst från 

föräldraledighet söker sig till inre tjänster.  

 
Utveckling 
 
Utifrån det förgående temat avser jag att lyfta fram det utvecklingsbara vid myndigheten och 

försöka utröna vilka förutsättningar det finns för att arbeta vidare med kvantitativ jämställdhet 

inom yttre operativ ingripandetjänst. Med andra ord avser jag att lyfta fram kvinnliga polisers 

egna behov och önskemål om jämställdhetsåtgärder. På så vis kan uppsatsen fungera som ett 

konstruktivt underlag till att bygga vidare på ett konkret förändringsarbete ur ett 

jämställdhetsperspektiv. För att undvika att forma intervjusvaren i förväg kommer jag inte här 

heller i detalj ta upp teorin som jag skriver om i mitt teorikapitel, avsnitt 3.2. Jag vill ha 

intervjupersonernas egna åsikter och inte mina.  

 
2.4 Etik och moral 
 
Eftersom intervjuer bygger på frågor, innebär det att vi är hänvisade till individernas villighet 

att svara på dessa frågor (Patel & Davidson 2003: 69). Enligt Ejlertsson (1996:26) bör man 

alltid göra etiska överväganden när man gör en studie av något slag. Att vi är hänvisade till 

individernas villighet innebär inom forskning oftast en risk att ställas inför etiska problem  
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förknippade med intrång i det privata (Trost 2005:103-110). Patel & Davidson (2003:70) 

menar att personer som ska besvara frågor har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan 

förmodligen inte alltid se nyttan med detta. Därför anser författarna att det är viktigt att 

forskaren motiverar dessa personer. Liksom Ejvegård (2003:142f) tycker Patel & Davidson 

(2003:70) att forskaren till att börja med måste klargöra syftet med intervjun. I det 

sammanhanget är det också viktigt att forskaren klargör att respondentens bidrag är viktigt, 

dvs. betonar dennes roll i att få till stånd en förändring. Likaså är det viktigt anser författarna 

att forskaren klargör på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är 

konfidentiellt eller ej samt att anonymiteten garanteras.  

 
Innan jag sätter igång med intervjuerna kommer jag att skicka ut ett brev, som myndigheten 

skrev (bilaga 3), till de som jag tillsammans med myndigheten och min handledare anser 

passar för min undersökning. I brevet förklaras mitt projekts syfte samt att 

sekretessbehandling av lämnade uppgifter utlovas. Jag kommer också att försäkra den 

intervjuade genom att överräcka en skriftlig konfidentialitetsförsäkran (bilaga 2) att jag ska 

behandla intervjumaterialet på konfidentiellt och säkert sätt samt att det ska anonymiseras i 

den slutliga redovisningen (Ejvegård 2003:51). Konfidentialitet definieras av Kvale 

(1997:109) som att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 

redovisas. I sammanhanget kommer jag också att försöka motivera mina respondenter genom 

att förklara att de har valts ut på grund av att de besitter en speciell kompetens och att ett 

bortfall innebär att denna speciella kompetens inte blir representerad (Patel & Davidson 

2003:70).  

 
2.5 Urval av respondenter 
 
Denscombe (2000) skriver att det finns två typer av urvalskriterier, metoder, när det gäller 

urval av respondenter; sannolikhetsurval och icke – sannolikhetsurval. Det förstnämnda 

definierar han som ett urval som utgör ett representativt tvärsnitt av den företeelse som 

studeras. Mitt urval av respondenter som kommer att göras med utgångspunkt i ett icke – 

sannolikhetsurval, innebär att informanterna som ingår i min undersökning inte är 

slumpmässigt utvalda.  

 
Det finns olika tillvägagångssätt när man ska göra ett icke – sannolikhetsurval. Denscombe 

lyfter fram subjektivt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval samt tillfällighetsurval. Bland dem 

olika tillvägagångssätten kommer jag att välja min respondentgrupp genom snöbollsurval där  
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jag utnyttjar mitt kontaktnät på myndigheten och genom det kommer i kontakt med personer 

som ska intervjuas, och subjektivt urval där jag handplockar ett urval för undersökningen 

(Denscombe 2000). De krav som jag kommer att ställa på de utvalda är att de ska vara poliser. 

De ska också ha varit föräldralediga och återkommit i tjänst någon gång under de två senaste 

åren. Kvinnor som regel har ett större praktiskt föräldraskapsansvar än män. Eftersom 

kvinnan måste axla föräldraskapsrollen mycket mer än vad en man behöver göra i den 

meningen att det är mamman som ska vara mer och oftare hemma med barnet än pappan, 

kommer gränserna att gå vid minst sex månaders ledighet för kvinnor och tre månaders 

ledighet för män.  

 
Jag fick ett tjugotal personer förmedlade av myndigheten som mer eller mindre passar in på 

dessa kriterier. Eftersom det är ett för stort antal för att kunna rymmas inom ramen för en d – 

uppsats, kommer jag att avgränsa mig och handplocka min respondentgrupp beståendes av sju 

personer. Sju informanter kan kritiseras för att vara ett för lågt antal för att få tillräckligt med 

material att arbeta utifrån. Jag gjorde en avvägning gällande vad som var möjligt att utföra 

under den relativt begränsade tid som en d – uppsats utförs på och kom fram till att antalet 

informanter var tillräcklig. Dessa sju informanter kommer att utgöras av sex kvinnor och en 

man. Eftersom det är främst kvinnor som söker sig från yttre till inre tjänst är de majoriteten i 

min urvalsgrupp. Jag anser det viktigt att ha med en man också då han är en konstrast till 

kvinnliga poliser och deras uppfattning om föräldraskap och arbete i yttre tjänst. Bland de sex 

kvinnliga poliserna kommer jag att välja ut fyra stycken som har gått till inre tjänst efter 

föräldraledigheten och två stycken som har gått tillbaka till yttre tjänst. Jag är intresserad av 

kvalitén på informationen och därför finns en vilja att få intervjua de personer som har de 

största kunskaperna gällande att förena föräldraskap och arbete i yttre operativ 

ingripandetjänst. Därför anser jag att detta är den bästa urvalsgruppen för undersökningens 

ändamål och på det här viset hoppas jag kunna få ett ännu bredare spektrum för att kunna 

synliggöra för myndigheten om det finns genusrelaterade föreställningar inom myndighetens 

yttre operativa verksamhet som inte främjar kvinnliga poliser samt varför kvinnliga poliser 

väljer att vid återkomst från föräldraledighet söka sig från yttre till inre tjänst. Det blir också 

lättare att synliggöra för myndigheten vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att få kvinnor 

att vilja stanna kvar i yttre tjänst.   

 
Jag är relativt bra insatt i undersökningens problemområde och väljer ut informanter med 

hänsyn därtill. Respondenterna som deltar i denna undersökning kommer att finnas på olika  
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nivåer, ha olika rang. I och med att deltagande respondenter återges som anonyma preciseras 

inte deras rang, dock kan sägas att de återfinns/har funnits någonstans inom Hallandspolisens 

yttre operativa verksamhet. 

 

Respondent Kön Tjänst före 
 f - ledighet 

Tjänst efter 
f - ledighet 

Ålder  
25 - 40 

Antal år inom yrket 
3 - 20 

Civilstånd 
Sambo * 

1 Man Yttre Yttre Ja Ja Nej 

2 Kvinna Yttre Inre Ja Ja Ja 

3 Kvinna Yttre Yttre Ja Ja Ja 

4 Kvinna Yttre Inre Ja Ja Ja 

5 Kvinna Yttre Yttre Ja Ja Ja 

6 Kvinna Yttre Inre Ja Ja Ja 

7 Kvinna Yttre Inre Ja Ja Ja 

 
Tabell 1: Urval av respondenter 

 
 
 
 
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Data måste tolkas, den talar inte för sig själv. Om en tolkning skall vara möjlig och 

resultatgivande måste informationen struktureras, vilket görs i analysen menar Repstad 

(1993). Tolkningen måste sedan sättas i ett större sammanhang genom att forskaren värderar 

informationen i förhållande till forskningens problemställning och teorier. Resultatet av 

forskningen skall slutligen förmedlas till läsaren genom rapportskrivning. Detta anser Repstad 

är forskningsprocessens sista faser.  

 
Grunden i kvalitativa metoder ligger i att få fram aktörernas verklighet, inte forskarens. 

Repstad anser att om forskaren tankemässigt ska kunna arbeta sig in i kvalitativt material bör 

denne avsätta en längre tidsram åt analysen. Att inta ett kritiskt förhållningssätt till värdet på 

och giltigheten hos data som insamlats, är en viktig del av analysarbetet. Forskarens egna 

värderingar är oundvikliga i kvalitativ forskning. Repstad menar att beroende på 

forskningsområdet kan forskarens egna värderingar ibland vara en förutsättning för att 

forskning ska kunna ske. Jag som forskare väljer ett forskningsområde varefter jag väljer  

 

För att främja anonymiteten i undersökningen är sammanställningen i tabell 1 inte enligt 
den ordning i vilken intervjuerna kommer att genomföras.  
 
* Sambo = Respondenten är gift eller bara samboende.  
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vilka frågor jag vill ha besvarade. Därefter gör jag ett kvalitativt urval av intervjupersoner jag 

anser är lämpliga och som kan besvara mina frågor. Kvalitativ data kan erhållas genom en 

mängd olika metoder och ha många olika former menar Denscombe (2000). Jag erhåller mina 

data genom metodtriangulering av kvalitativa metoder.  

 
För att underlätta arbetet med materialet har jag valt att organisera resultaten av mina 

intervjuer per intervju och analysera materialet enligt de teman jag har i min intervjuguide 

(bilaga 1). Dessa teman är genus, jämställdhet och utveckling. Jag kommer också att behandla 

materialet konfidentiellt och med största aktsamhet. För att en identifikation av respondenter 

ska vara omöjlig kommer jag att som Denscombe talar om referenskoda materialet.  

 
2.7 Kvalitet på slutsatser 
 
Jag anser att kvalitativa metoder är bäst lämpade för att studera mitt problemområde vilket 

handlar om genus och jämställdheten inom Polismyndighetens i Hallands län yttre operativa 

verksamhet. Genom dessa metoder samlar jag in empiri i form av intervjuer. Oavsett vilken 

typ av empiri det rör sig om bör den uppfylla två krav. Det handlar om vad Kvale (1997:85) 

tar upp under verifieringsfasen; reliabilitet och validitet. Validitet handlar enligt Patel & 

Davidson (2003:98ff) om att empirin måste vara valid, dvs. giltig och relevant. Forskaren 

måste veta att han undersöker det han avser att undersöka. Reliabilitet definierar författarna 

som att empirin måste vara reliabel, dvs. tillförlitlig och trovärdig. Får jag den information jag 

söker? Går det att lita på informationen? Här följer en redogörelse för vilka åtgärder jag 

kommer att vidta i det kritiska förhållningssättet till kvaliteten på de data som jag samlar in. 

För att höja reliabiliteten och validiteten kommer jag att:   

 
• Använda mig av metodtriangulering, dvs. hämta information från flera källor. 

• Tillsammans med Polismyndigheten i Hallands län och min handledare, välja ut 

respondenter för att få ut så användbar information som möjligt. De tillfrågade har en 

närhet till fenomenet och kan referera till händelser som de själva har varit med om. 

• Konstruera mina intervjuteman utifrån min teoretiska referensram. Under varje tema 

har jag underfrågor. På det här viset kan jag lättare och bättre svara på uppsatsens 

frågeställningar. 

• Spela in intervjuerna med en diktafon och överföra ljudfilerna till datorn. På det här 

viset har jag en ’back up’ av intervjumaterialet vilket innebär att jag kan gå tillbaka  
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om något skulle kännas oklart. Jag kan också följa intervjuerna bättre eftersom jag inte 

behöver lägga ner så mycket möda på att föra anteckningar. 

• Redovisa hela tiden öppet hur jag går tillväga. Öppenhet för olika tolkningar. 

• Avsluta varje intervju med en punkt som jag kallar övrigt där respondenten kan, om  

  han/hon vill, ta upp sådant de anser att jag missade. 
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3 Teoretisk referensram  
 

 
                 detta kapitel redogör jag för den teoretiska referensramen som berör genus 

                 och jämställdhet. Syftet med dessa valda teorier är att ge en bakgrund till       

        analysen av datamaterialet som ges av respondenterna i intervjuerna under kapi-  

       tlet resultat av intervjuer.  

 
 
 
3.1 Genus 
 
Ordet genus kommer från engelskans gender (socialt kön) och nyttjas för att visa på och 

betona skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön. Enligt Hirdman (2001) bildar 

genus en förståelse för hur det som anses ”manligt” och ”kvinnligt” görs. Detta menar 

författaren har sin orsak i att det är svårt att dra en gräns för var den biologiska kroppen börjar 

och var det sociala könet tar vid. Mark (2007:38ff) menar att genus dessutom hjälper oss att 

synliggöra det osynliga, exempelvis belysa det strukturella perspektivet på förhållanden 

mellan kön och makt. Butler (2006:187) anser att det inte finns någon enkel definition på 

genus och menar att det är viktigare att följa genusbegreppets färder genom den offentliga 

kulturen än att finna en exakt och lämplig definition. Hirdman (2001) delar Butlers åsikt och 

menar istället för att fråga vad kön är bör fokus flyttas på förståelsen av kön och hur man gör 

kön. Därmed blir genus en process som spelar roll i alla relationer. Detta kallar Hirdman för 

doing gender. Utmärkande för genus blir därmed att beroende på vår omgivning uppträder vi 

olika i olika situationer och vad som anses som manligt och kvinnligt har kopplingar till var 

man lever, ålder, vad ens släkt, vänner och bekanta tycker och tänker, kultur, etnicitet m.m. 

(Elvin-Nowak & Thomson 2003:21ff).  

 
De generella föreställningar som finns om hur kvinnor och män ska vara för att ta del av de 

privilegier som finns i en given kontext kallas för genuskontrakt. Hirdman kallar detta för ett 

avtal och menar att inom avtalet finns utrymme för förändring och omförhandling, men det 

kan vara komplicerat att förändra. Författaren menar också att avtalet skapar ett mönster, ett 

genussystem där kvinnor och män tillsammans upprätthåller ett könsmönster. Många gånger 

präglas könsmönstret av ojämlikhet varför det finns en särskild genusordning som betecknar 

den maktskillnad som finns mellan män och kvinnor. Genusordningen handlar i huvudsak om  

I 
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två principer. För det första att könen hålls isär och åtskilda, exempelvis vad gäller 

arbetsmarknaden. Wahl m.fl. (2001:11) skriver att FN har räknat ut att kvinnor utgör 66% av 

allt arbete i världen, får 10% av världens samlade inkomster och äger mindre än 1% av 

världens samlade förmögenhet. Med andra ord utgör männen 34% av arbetet medan de får 

90% av inkomsterna och äger 99% av förmögenheten. För det andra att mannen ses som en 

norm. Amundsdotter & Gillberg (2003:47) menar att mäns handlingar tas som utgångspunkter 

och värderas högre.  

 
Genusordningens fortbestånd beror på isärhållningen menar Hirdman (2001) vars teori anses 

ha gett upphov till föreställningen att det är den numerära fördelningen, lika många män och 

kvinnor, som skapar jämställdhet anser Johansson (2002) som också menar att 

genusordningen kan förändras genom könsmässig integrering.  

 
Maktaspekten i genusordningen är viktig. Drejhammar (2001:21) sätter ett likhetstecken 

mellan könsmakt och mansmakt och definierar det som att maktpositioner i många 

organisationer i arbetslivet innehas av män och att manliga principer ges företräde framför 

kvinnliga. Detta beror enligt författaren på att strukturella förhållanden och sociala processer i 

organisationen inverkar hindrade på kvinnors utveckling, dvs. att det i organisationer finns 

strukturer och processer, präglade av kön, som vidmakthåller mansdominansen. Som exempel 

kan kvinnor och ledarskap nämnas. En vanlig förekommande diskussion är att kvinnor som 

chefer skulle vara annorlunda än män. Wahl (2003:88) menar att genom den här diskussionen 

framställs kvinnorna som minst lika bra som männen, varför man också kan hävda att 

jämställdheten redan existerar anser Johansson (2001:252). Detta präglas av ett slags 

egenskapstänkande och kan användas både på en kollektiv och en individuell nivå för att 

försvara nuvarande genusordning mellan könen menar Johansson. Detta oavsett om 

egenskaperna ses som socialt konstruerade eller naturgivna.  

 
Maktrelationen mellan kön, på en organisation, hamnar i fokus genom att man anlägger ett 

genusteoretiskt perspektiv på organisationen. Kön förstås då som något som formar 

organisationen på ett visst sätt, varför Wahl (2003:80) anser att maktrelationerna därmed 

materialiseras i organisationen, dvs. kön blir något som skapas i organisationen.   

 



 29 

 
3.2 Jämställdhet 
 
Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde 

oavsett exempelvis kön, ras, etnicitet, religion och social tillhörighet, är jämställdhet 

förbehållet förhållandet mellan könen. Enligt Roth ska jämställdhet ses som ett mål, en vision. 

Författaren menar att jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika värde och rätt att bli 

behandlade som individer med samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet i arbetslivet 

handlar praktiskt om en jämn fördelning av makt och inflytande, lika förutsättningar i fråga 

om arbets- och anställningsvillkor, kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap samt lika 

möjlighet till utveckling i arbetet. Roth kategoriserar upp jämställdheten i en kvantitativ och 

en kvalitativ aspekt. Den kvantitativa aspekten definierar hon som en jämn fördelning (50/50) 

av kvinnor och män medan en kvalitativ jämställdhet innefattar att både kvinnors och mäns 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara och att båda könen får möjlighet till påverkan. 

Författaren påpekar också att en organisation kan bestå av lika många kvinnor som män men 

vara ojämställd (2007, s. 11ff). Jämställdhet är inte en åsiktsfråga utan ett kompetensområde. 

Även för poliser i yttre operativ ingripandetjänst är det att betrakta som en kompetensfråga. 

Det handlar om att utveckla och bevara kompetensen inom en organisation och låta kvinnors 

och mäns skilda erfarenheter mötas. Det finns en jämställdhetslag att stödja sig på när man 

skall arbeta men jämställdhet (Bergh 1998:121).  

 
3.2.1 Bakgrund 
 
I början av 1970 – talet introducerades jämställdhet som ett politiskt begrepp för att skilja ur 

kön från jämlikhetsbegreppet (Wahl m.fl. 2001:166). Två år senare tillsattes en 

jämställdhetsdelegation med uppgift att utveckla och fördjupa en helhetssyn för regeringens 

fortsatta arbete med jämställdhet (Drejhammar 2001:13ff). Ett betänkande (SOU 1978:38) 

med förslag till inrättande av en statlig ombudsman och en jämställdhetslag överlämnades till 

riksdagen år 1978 (Roth 2007:101). År 1980 fick vi i Sverige en lag om jämställdhet mellan 

män och kvinnor i arbetslivet, jämställdhetslagen JämL (SFS 1979:1118). Bergh (1998:121) 

skriver att från början var organisationer på arbetsmarkanden emot jämställdhetslagen 

eftersom man ansåg att kollektivavtal skulle reglera jämställdhet i arbetslivet. Lagstiftaren 

menade att lagen var nödvändig eftersom ett aktivt jämställdhetsarbete inte bedrivits i 

organisationer. Lagen infördes med ändamålet att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga 

om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.  
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Lagen blev dessutom begränsad till förhållandet arbetsgivare – arbetstagare (Roth 2007:102). 

Medlemskapet i EU bidrog till att Sverige tvingades skärpa bland annat jämställdhetslagen 

och anpassa sina regler till gällande EG – rätt. År 1992 anpassades jämställdhetslagen för 

första gången till EG – rätten och vi fick en ny jämställdhetslag JämL (SFS 1991:433). I den 

nya lagen anpassades reglerna om diskrimineringsförbud till dåvarande EG:s regler om 

jämställdhet och reglerna om arbetsgivarens aktiva jämställdhetsarbete byggdes ut. Sedan 

1992 är varje arbetsgivare bland annat skyldig att underlätta för kvinnor och män att förena 

förvärvsarbete med familjeansvar och att motverka trakasserier på arbetsplatsen. Den nya 

lagen fick ändamålet att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- 

och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). 

Lagen fick dessutom tillägget att den siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i 

arbetslivet (1 §) (Bergh 1998:122).  

 
3.2.2 Jämställdhetslagen 
 
De övergripande målen för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Tanken bakom 

jämställdhetslagen är att förverkliga dessa mål på arbetslivets områden. Jämställdhetslagen 

berör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare samt arbetssökande. Lagen är i princip 

könsneutral, men i 1 § betonas att den främst siktar till att förbättra kvinnors villkor. Det är 

kvinnorna som nu och inom överskådlig framtid har störst nytta av lagen (Bergh 1998:122f, 

Wahl m.fl. 2001:168ff, Roth 2007:101ff, Göransson & Karlsson 2006:21, Iseskog 2000:7). 

Lagen reglerar arbetsgivarens skyldigheter, men i 2 § framhålls att arbetsgivare och 

arbetstagare skall samverka för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås. Lagen är uppdelad 

på två huvudområden: regler om aktiva åtgärder för att främja jämställdhet (3 § – 14 §) och 

förbud mot könsdiskriminering (15 § - 17 § och 21 §) (Bergh 1998:123, Göransson & 

Karlsson 2006:21). Jämställdhetslagens övriga områden är: förbud mot trakasserier (22 §), 

skadestånd och andra påföljder (23 § - 29 §), tillsyn av lagens efterlevnad (30 § - 44 §) samt 

rättegången i diskrimineringstvister (45 § - 56 §) (Wahl m.fl. 2001:170). Dessa två 

huvudområden är tänkta att samverka så att verklig jämställdhet uppnås i arbetslivet. 

Göransson & Karlsson (2006:21) skriver att aktiva åtgärder syftar till att främja 

jämställdheten i stort, varför de kan anses vara lagens viktigaste instrument för att bryta 

könssegregering i organisationer och arbetsmarknaden i övrigt. Om en person missgynnas på  

grund av sitt kön, bryter det mot diskrimineringsförbuden.  
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Trots jämställdhetslagen, existerar ett antal etablerade föreställningar kring jämställdhet i 

organisationer. Wahl m.fl. (2001:171) menar att dessa utgör det som kan kallas 

jämställdhetsdiskursen. En av föreställningarna är att man uppfattar jämställdheten som något 

oproblematiskt. Detta tolkar Wahl m.fl. (2001:172), Roth (2007:158) och Drejhammar 

(2001:150) som att det i många organisationer råder ett blint ledningsperspektiv. 

Motiveringen är oftast att man anser sig inte ha några jämställdhetsproblem inom 

organisationen och därmed förlägger problemen någon annanstans exempelvis i det förgångna 

– organisationens historia. En annan föreställning är att man ser jämställdheten som en 

generationsfråga. Även här brukar man förlägga problemen någon annanstans – person eller 

tid, vilket innebär att man anser att man själv inte behöver förändras. Argumentationen bygger 

på att jämställdhet är något som den så kallade nya eller nästa generation kommer att ordna 

(Roth 2007:158). Enligt Wahl m.fl. (2001:172) tolkas jämställdhetsutveckling här som en 

naturlig utveckling och motiveras ofta med utgångspunkt i föreställningar om att de senare 

årens jämställdhetsutveckling har gått av sig själv. Detta får konsekvenser för hur rådande och 

framtidens jämställdhetsarbete tolkas.   

 
Här följer en redogörelse för vad reglerna om aktiva åtgärder innebär. Mitt syfte är inte att 

redogöra för samtliga åtgärder utan endast för dem som jag anser är relevanta för min 

undersökning. Jag kommer först i korthet att redogöra för vad det innebär att en arbetsgivare 

måste upprätta en jämställdhetsplan för att sedan komma in på föräldraskap och 

förvärvsarbete. Kapitlet kommer att avslutas med en kort redogörelse över tillsynen av lagens 

efterlevnad.  

 
Aktiva åtgärder 
 
Varje arbetsgivare är enligt jämställdhetslagen skyldig att skapa arbetsförhållanden som 

lämpar sig för både män och kvinnor. Arbetsgivare med tio eller fler anställda är ålagda i 

enlighet med 13 § att årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete; en s.k. 

jämställdhetsplan. Siffran tio inbegriper alla anställda, oavsett anställningsform och arbetstid. 

Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som är behövliga på arbetsplatsen samt ange 

vilken av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det 

kommande året. Varje år skall förgående års plan utvärderas och utvärderingen ska 

tillsammans med en ny kartläggning ligga till grund för nästa års plan (Wahl m.fl. 2001:169, 

Roth 2007:102, Iseskog 2000:16). 
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En orsak till att kvinnor har svårt att avancera till chefsjobb och att de särbehandlas i 

anställningssituationer är att de fortfarande har huvudansvaret för hem och barn. Rätten till 

föräldraledighet öppnar möjlighet även för männen att ta ut pappaledighet. Göransson & 

Håkanson (2006:28) skriver att denna möjlighet inte utnyttjas på ett önskvärt sätt eftersom det 

finns negativa attityder på den manliga sidan mot sådan ledighet. Därför är det viktigt att 

arbetsgivaren uppmuntrar männen att utnyttja sin rätt till föräldraledighet. I enlighet med 5 § i 

jämställdhetslagen måste varje arbetsgivare underlätta för såväl kvinnliga som manliga 

arbetstagare att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap (Bergh 1998:126). Roth 

(2007:110f) menar att frågan om föräldraledighet ofta förekommer i diskussioner om 

huruvida det är en fråga för företaget/organisationen eller en familjeangelägenhet. Att både 

företag/organisationer och människan verkar i samhället, den senare på en privat arena, gör 

frågorna mer komplexa. De beslut som en familj fattar inverkar på såväl offentliga som 

privata företag/organisationer. Många företag/organisationer har en föräldrapolicy vilken i 

vissa fall uppmuntrar män att utnyttja sin rätt till föräldraledighet. Roth menar att dessa 

företag/organisationers avsikt är att deras medarbetare ska må bra. Mår man bra presterar man 

bättre.  

 
3.2.3 Tillsyn av lagens efterlevnad 
 
I samband med att jämställdhetslagen trädde i kraft år 1980 inrättades också en statlig 

myndighet, Jämställdhetsombudsmannen (JämO), vars uppgift är att se till att 

jämställdhetslagen efterlevs. I JämO:s uppgifter ingår: (Bergh 1998:142f) 

 
• Att se till att arbetsgivarna följer jämställdhetslagen 

• Att göra framställning om vitesbeläggande i jämställdhetsnämnden om en arbetsgivare 

exempelvis skulle välja bort jämställdhetsplanen 

• Att marknadsföra jämställdheten i samhället 

• Att hjälpa såväl arbetssökande som arbetstagare i tvister om könsdiskriminering.  
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4 Resultat av intervjuer  
 

 
                 detta kapitel redogör jag för resultatet av de intervjuer jag genomfört. Jag har  

                 valt att redogöra för varje intervju separat och enligt de teman jag valt för att  

       strukturera intervjuerna, nämligen genus, jämställdhet och utveckling. 

 
 
 
4.1 Inledning 
 
Intervjuerna som jag genomförde presenteras under detta kapitel. Eftersom jag har begränsade 

resurser i form av tid och utrymme att disponera uppsatsen på, presenterar jag här endast ett 

sammandrag av intervjumaterialet vilket jag tycker är relevant för intervjuernas syfte. 

Denscombe (2000) menar att om man har begränsade resurser till sitt förfogande är det 

ganska rimligt att forskaren väljer det mest fördelaktiga alternativet. I min studie valde jag att 

intervjua sju personer som arbetar inom Hallandspolisens yttre operativa verksamhet. Jag 

valde att avgränsa mig till yttre tjänst eftersom det finns ett jämställdhetsdilemma där; 

jämställdhetsvisionen är att det ska råda en kvantitativ jämställd, en jämn fördelning av 

kvinnor och män, samtidigt som det förekommer att kvinnliga poliser vid återkomst från 

föräldraledighet söker sig från yttre till inre tjänster. Detta gjorde personer i yttre tjänst 

intressanta för min studie. Respondenterna fick jag förmedlat genom kontakt med 

myndigheten. Jag har valt att kalla de Polis 1, 2, 3 osv. och det är inte enligt den ordning i 

vilken intervjuerna genomfördes.  

 
4.2 Polis 1 (P1) 
 
4.2.1 Genus 
 
P1 säger att när det gäller genus finns det idag könsbundna egenskaper, vad som är manligt 

och kvinnligt, inom Polismyndigheten i Hallands län. Kvinnliga poliser måste bevisa mer för 

att passa inom yrket, gör man ett misstag hörs det mycket mer än om en manlig polis gör det. 

Detta märks särskilt bland unga kvinnliga poliser, 20 – 25 års ålder, där det är mer tydligt att 

de kanske inte agerar hur de vanligtvis hade gjort bara för att passa in och visa att de är mogna 

nog till det. P1 anser också att om en kille gör en god gärning blir det mer uppmärksammat än 

om en kvinna hade utfört samma gärning. På det viset finns det klyftor  

I 
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och det beror enligt P1 på att polisen är en organisation som är traditionellt manlig, med 

många manliga anställda och en tuff manlig miljö. Detta märks också i föräldraskapsfrågan 

eftersom kvinnan måste axla föräldraskapsrollen mycket mer än vad en man behöver göra i 

den meningen att det är mamman som ska vara mer och oftare hemma med barnet än pappan.  

 
P1 säger att hon inte upplever att det finns förväntningar på henne, att hon ska bete sig på ett 

speciellt sätt i sitt arbete bara för att hon är kvinna, det beror väldigt mycket på vilka man 

jobbar med och att man anpassar sig till gruppen. Hon anser inte att det behöver råda en jämn 

fördelning, 50/50 mellan män och kvinnor inom yttre operativ ingripandetjänst. Istället bör en 

kvalitativ jämställdhet råda där både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas 

tillvara och att båda könen får möjlighet till påverkan. Det är dock viktigt med en blandning, 

men enligt P1 kan könsfördelningen lika gärna också ligga på 30/70. 

 
P1 menar att när det gäller genus förekommer det också jargonger av olika slag inom yttre 

operativ ingripandetjänst. Hon anser det inte vara ett jätte stort problem, men hon tycker ändå 

att det förekommer underförstådda kommentarer från manliga kollegor som är speciellt 

riktade mot kvinnorna. Det kan handla om att om en kvinnlig polis blir arg och tvingas slita 

tag i en person så kan hon få kommentarer efteråt som ’kul att se att du också kan bli arg’. 

Sådana kommentarer får aldrig manliga poliser menar P1. En annan jargong kan vara att 

kvinnor ibland själva känner att dem kommer ett snäpp under männen enbart på grund av sitt 

kön. Detta beror på den fysiska styrkan, men P1 menar att det finns många fördelar med att 

jobba man – kvinna som egentligen alla behöver inse och överväga. Ett exempel är att som 

tjej tänker man mycket mer, ett steg till, än vad killar gör innan man handlar och detta är en 

stor fördel. Däremot anser hon att manliga och kvinnliga poliser kan utföra samma 

arbetsuppgifter inom yttre tjänst, men på olika sätt. Tjejer pratar sig gärna fram till lösningar, 

men sen möter man också många kvinnor som har det jobbigt med sina män och då är det en 

stor fördel att vara kvinna i det läget för oftast vill de utsatta kvinnorna inte prata med manliga 

poliser, de litar mer på tjejerna. Det är en undermedveten förståelse tror P1.    

 
Att män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter inom yttre tjänst kan ses som ett 

tecken på jämställdhet anser P1. Detta är synligt även i utrustningen, för den är exakt samma 

för både män och kvinnor menar hon. Visserligen har man också samma ingångslön, men det 

finns också individuella löner. Något som däremot kan uppfattas som ojämställt är att det 

finns för få tjejer inom yttre- och vakthavande befäl. P1 anser inte att detta är så ojämställt  
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som det framstår eftersom tjejer inte vill söka sig till sådana tjänster. Detta beror enligt henne 

på att som befäl har man mycket mer ansvar och det är lätthänt att man tar med jobbet hem 

efter ett skift. P1 säger att hemma så vill hon vara med familjen och inte tänka på jobbet och 

att det därför inte är värt att söka en sådan tjänst.    

 
4.2.2 Jämställdhet 
 
P1 säger att när det gäller jämställdhet så finns det möjlighet att förena föräldraskap och 

arbete i yttre tjänst. Det stora problemet menar hon är att ha barn och behöva jobba över när 

man själv inte vill, för att i yttre tjänst kan man aldrig bestämma sin sluttid. Även om man är 

schemalagd fram till kl. 23 är man kanske inte hemma före 02 och jobbar man dagtid kan man 

kanske inte hämta sin dotter/son på dagis förrän kl. 17 istället för 15. Det är den största 

nackdelen med att jobba skift menar P1. Det kanske inträffar en svår bilolycka fem minuter 

innan man ska sluta och då kan man inte strunta i att åka ut dit bara för att man slutar strax, 

och sedan måste man vara där fram tills allting är utrett. Efter det måste man tillbaka till 

stationen och avrapportera eftersom ingen kan göra det åt en i och med att man var den som 

var först på plats. P1 berättar att det har varit många nätter och många kvällar som hon har 

varit tvungen att jobba över vilket har lett till att det var väldigt jobbigt dagen efter. Man 

känner sig trött hela tiden. P1 säger också att hon har övervägt att söka sig till en inre tjänst på 

grund av att det är för påfrestande att jobba skift. Hon menar att om hon hade jobbat 8 – 17 

varje dag i yttre tjänst så hade det underlättat – till en viss del i alla fall eftersom det hade varit 

mer regelbundet och mer regelbundet också för barn på dagis.  

 
P1 säger att hennes första tanke angående arbetet i yttre tjänst när hon blev förälder var att 

hon nu inte har bara sig själv att tänka på. Nu tänker hon mycket mer på säkerhet, risker och 

vad hon utsätter sig för. Man vill gärna följa med dottern till dagis menar hon. Hon säger att 

det finns också kvinnor som vid återkomst från föräldraledighet söker sig från yttre till inre 

tjänster. Att kvinnor söker sig från yttre till inre tjänster menar P1 beror i första hand på 

arbetstiderna. Det tär på familjelivet när man jobbar varannan helg. Hon hävdar att om 

sambon jobbar dagtid och hon jobbar en hel del kvällar och nätter då ses man knappt 

någonting. P1 menar också att om hon skulle ha sökt sig från yttre till inre tjänst, efter att hon 

blivit förälder, hade det i första hand berott på arbetstiderna. Säkerhetsaspekten hade också 

spelat in en stor roll då man utsätter sig för större risker i yttre än i inre tjänster. Med säkerhet 

menar P1 att man utsätter sig för fara, och det gör man i vanliga fall också som polis, men 
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som förälder har man också barn att tänka på. Och man har ansvar för dem. Man vill gärna att 

barnet ska ha båda sina föräldrar. Men sen också att i det här yrket kan man aldrig veta vad 

som händer imorgon, man vet aldrig vem man möter så det är en större risk att arbeta i yttre 

än i inre tjänst.  

 
4.2.3 Utveckling 
 
När det gäller att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst anser inte P1 att 

myndigheten gör något speciellt i dagsläget. Hon menar att myndigheten inte vidtar några 

speciella åtgärder för att förmå kvinnliga poliser att vid återkomst från föräldraledighet stanna 

kvar i yttre tjänst. P1 anser att myndigheten åtminstone hade kunnat ställa frågan hur man mår 

och hur det går, i synnerhet att förena föräldraskap och arbete. Hon menar att när hon kom 

tillbaka från sin föräldraledighet var det inte någon som frågade henne hur det går att 

kombinera mammarollen och polisjobbet i yttre tjänst.   

 
P1 säger att om hon fritt fick ändra eller lägga till något angående jämställdheten i yttre tjänst 

så hade hon gärna jobbat färre helger. Samtidigt vänder hon på argumentet och säger varför 

ska hon som förälder prioriteras framför gruppen hon jobbar i, då är det inte rättvist mot dem. 

Flextid skulle också ha varit tacksamt, men det går inte när man är beroende av andra.  

 
Vid utveckling, jämställdhetsförbättring, tror P1 att det hade förekommit kommentarer som 

’hon fick den tjänsten för att hon är kvinna’.  

 
4.3 Polis 2 (P2) 
 
4.3.1 Genus 
 

P2 säger att när det gäller genus finns det idag könsbundna egenskaper, vad som är manligt 

och kvinnligt, inom Polismyndigheten i Hallands län. Hon tycker att kvinnliga poliser måste 

bevisa mer för att passa inom yrket, bland annat måste de visa att de också kan höja rösten 

och bli arga. Kvinnor pratar gärna mycket mer med folk istället för att höja rösten och slita tag 

i någon. De har också en mer mjukare framtoning och det uppfattas inte alltid som att de är 

lika bra poliser eftersom de har ett annat sätt att jobba på. Män använder rösten mycket mer 

och blir mer hårdhänta. P2 säger att hon inte känner något behov av att skrika på folk – om 

hon inte måste. För när man har att göra med folk så befinner de sig i underläge gentemot 

polisen och i slutändan är det ändå polisen som bestämmer. P2 upplever detta som en manlig  
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norm och en stor skillnad som kan resultera i att det blir olika kvalitet på manliga och 

kvinnliga poliser. I den manliga normen märks också föreställningar som man har på sig när 

man blir förälder. P2 säger att män alltid börjar jobba 100 % vid återkomst från 

föräldraledighet medan kvinnor börjar på 75 – 80 %. Hon menar att rent jobbmässigt tar 

kvinnor mer ansvar hemma än vad män gör, de jobbar mindre för att kunna vara mer med 

barnet. Därmed hämmas deras möjligheter till en högre pondus inom polisen som i sin tur 

leder till sämre möjligheter att kunna söka sig uppåt i karriären.  

 
Något annat som märks i den manliga normen är att kvinnor blir totalt överkörda och 

bortknuffade i vissa situationer menar P2. I en våldsam och en mer större situation tar män 

mer för sig och finns det inget yttre befäl på plats som styr så är det oftast en man som går in 

och pekar med hela handen. P2 anser att det beror på att kvinnor är fysiskt svagare.  

 
P2 menar att när det gäller genus förekommer det också jargonger av olika slag inom yttre 

tjänst. En jargong är den fysiska styrkan. Hon menar att om två tjejer åker ut på ett larm och 

om det handlar om bråk eller liknande, skickar man dit en extra patrull som stöttning. I sådana 

situationer kan det förekomma kommentarer från de manliga kollegorna som ’behövde ni 

hjälp på det jobbet?’. Kommentarer brukar också förekomma om en tjej höjer rösten. När man 

konfronterar dem som fäller kommentarer anser P2 att man blir antingen missförstådd eller så 

tycker de att man är en gnällig tjej. P2 säger att hon inte har några problem med det då hon vet 

att hon som kvinna är svagare – men att hon är bättre på andra grejer. Det är bara fysisk styrka 

det handlar om.    

 
P2 anser inte att det nödvändigtvis behöver råda en jämn könsfördelning inom yttre tjänst. 

Hon tycker att det är bra med en jämn fördelning men att man inte kan komma ifrån 

skillnaden i den fysiska styrkan. Enligt P2 kan därför könsfördelningen lika gärna också ligga 

på 60/40, huvudsaken är att det är en blandning. Däremot anser hon att män och kvinnor kan 

utföra samma arbetsuppgifter i yttre tjänst – även om samhället bemöter de på olika sätt. Åker 

man ut på en våldtäkt eller en kvinnomisshandel är det alltid tjejen som får förhöra den utsatta 

kvinnan eftersom det faller att kvinnan vill prata med en annan kvinna. P2 säger också att om 

en kvinnlig polis istället går in och försöker tillrättavisa en förövare som är större än henne, 

märker förövaren att henne behöver han inte lyssna på. Om det däremot kommer en större 

manlig polis, då går förövaren ner på en helt annan nivå.       
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4.3.2 Jämställdhet 
 
P2 anser att när det gäller jämställdhet så finns det möjlighet att förena föräldraskap och 

arbete i yttre tjänst. Man kan planera sina tider någorlunda anser hon eftersom man har 

periodplanering. Jobbar man 75 – 80 % är myndigheten väldigt flexibel då man ena månaden 

kan jobba 75 % och nästa 80 %. Där är man tillmötesgående. Jobbar man däremot 100 % 

tycker hon inte att myndigheten gör något för att underlätta denna kombination.  

 
När P2 blev förälder tänkte hon inte något speciellt angående arbetet i yttre tjänst. Hon vet att 

man utsätter sig för risker, men det är ingenting som hon går och ältar. Hade hon varit rädd 

för att hon har barn hemma så hade hon inte kunnat jobba ute. Det hon istället kom att tänka 

på var hur hon skulle orka jobba tre skift. Hon säger att hon känner till att kvinnliga poliser 

vid återkomst från föräldraledighet söker sig från yttre till inre tjänster. Tre skift är slitsamt, 

sömnen är jobbig och det är svårt att få ihop det med familjen. Det tror P2 är en av de största 

anledningarna till att kvinnor söker sig till inre tjänster eftersom man då får bättre arbetstider, 

enbart dagtid, och mer tid för familjen. Det finns också de som upplever att det finns ett 

obehag av att vara i yttre tjänst. Enligt P2 är det ett hårt klimat ute, mycket folk som beväpnar 

sig med knivar och vapen och det blir allt hårdare. Ett exempel på att det blir hårdare är att om 

man kör ut till en förort, exempelvis Andersberg, så kan man inte ställa polisbilen på området 

eftersom den kan bli sönderslagen. Man utsätter sig för risker hela tiden menar hon, i 

synnerhet när man som kvinna befinner sig i ett fysiskt underläge. Även om poliser inte ofta 

råkar ut för någonting uppstår det många situationer där det är nära att hända någonting, där 

man måste bland annat kommendera folk med vapen. Trots att man utsätter sig för risker i 

yttre tjänst tänker inte P2 på det, varför det inte hade varit orsaken om hon hade sökt sig till en 

inre tjänst, utan det hade berott på tre skiftet menar hon.  

 
4.3.3 Utveckling 
 
När det gäller att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst anser inte P2 att 

myndigheten gör något speciellt i dagsläget. Hon menar att myndigheten inte vidtar några 

åtgärder för att förmå kvinnliga poliser att vid återkomst från föräldraledighet stanna kvar i 

yttre tjänst. Vid graviditet går kvinnliga poliser in till inre tjänst cirka sex månader innan 

barnet kommer. Efter födseln stannar man hemma sex månader till ett år, vissa är borta från 

yttre tjänst uppemot ett och ett halvt år menar P2. Hon säger att om hon fick ändra eller lägga 

till något angående jämställdhet i yttre tjänst så hade hon infört en introduktionsvecka för  
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personer vid återkomst från minst sex månaders föräldraledighet. Med introduktionsvecka 

menar hon introduktion i hantering av radio, självskydd, vapenträning samt att få åka med 

något pass som tredje man för att känna på vad man har i utrustningen och titta på hur de 

andra agerar. Vid föräldraledighet är man borta från yttre tjänst under en längre period och det 

är ovant när man kommer tillbaka anser P2. Ändå får man ingenting från myndigheten. Säger 

man själv ingenting får man efter ett och ett halvt års föräldraledighet sätta sig i en polisbil, 

dessutom kanske med en ny kollega så att man är förman i bilen. P2 menar att många poliser 

som har gjort så har tyckt att det var jätte jobbigt, de har känt sig bortkomna och rent av 

dåliga eftersom de har ansett att de inte kunde någonting. Hon påpekar också att det har 

kommit många nya program så ofta om man har varit borta i ett och ett halvt år så är det 

mycket som inte stämmer med datorn.     

 
4.4 Polis 3 (P3) 
 
4.4.1 Genus 
 
På frågan om det finns särskilda könsbundna egenskaper inom polisen idag svarar P3 att det 

gör det. Hon tycker inte att det förekommer normer och värderingar som inte står sig i det 

moderna samhället, det enda som sticker ut är den fysiska styrkan. P3 säger att som tjej är 

man fysiskt svagare och många gånger behövs det lite råstyrka, varför kvinnliga poliser har 

det tuffare. Det brukar förekomma råa skämt från manliga kollegor som en följd av att man är 

fysiskt svagare. Det är inte som att jobba på en arbetsplats där det är bara tjejer, men det är  

inget negativt anser P3. 
 
P3 säger att män och kvinnor har olika biologiska förutsättningar vilket hon definierar som att 

exempelvis i föräldraskapsfrågan är det självklart att mamman som ska vara mer och oftare 

hemma med barnet än pappan. Förutom att P3 vill vara den som är mer hemma, har hon som 

kvinna föreställningen på sig att hon ska vara hemma och amma. Om pappan vill arbeta, ska 

han få göra det. Så länge man kommer överens är det OK tycker hon. Hon säger att hon 

kommer jobba resten av sitt liv, detta är den enda möjligheten man får vara hemma och vara 

med barnen. P3 tycker att det är bara positivt.   

 
P3 säger att hon inte upplever att det finns förväntningar på henne, att hon ska bete sig på ett 

speciellt sätt i sitt arbete bara för att hon är kvinna. Ibland kan hon känna att hon som kvinna 

är bättre på att prata med folk, om det är något som är känsligt. Överlag tycker hon att kvinnor 

tar mer tid på sig när de ska prata med folk, är mer tålmodiga och engagerar sig mer än  
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manliga poliser. Enligt henne behöver det inte råda en jämn fördelning, 50/50 mellan män och 

kvinnor inom yttre operativ ingripandetjänst. Hon tycker att de som är bäst lämpade för yttre 

tjänst ska också jobba i yttre tjänst, så fördelningen kan lika gärna ligga på 90/10 och det kan 

lika gärna vara fler tjejer än killar. Dock är det bra om det är en blandning eftersom man 

träffar på personer som vill prata med någon av motsatt kön hävdar P3.  

 
P3 tycker absolut att manliga och kvinnliga poliser kan utföra samma arbetsuppgifter i yttre 

tjänst. Hon tycker inte att det finns några hinder förutom den fysiska styrkan som skiljer sig 

åt, men å andra sidan måste man som kvinna inse sina begränsningar och att man är bättre på 

andra saker. Tjejer är kanske svagare fysiskt, men däremot är de starkare verbalt och tänker 

ett steg längre än vad manliga poliser gör. Att män och kvinnor kan utföra samma 

arbetsuppgifter inom yttre tjänst kan ses som ett tecken på jämställdhet anser P3. Något som 

P3 däremot uppfattar som ojämställt är individuella löner. Hon säger att myndigheten inte vet 

hur man ska bedöma medarbetare vid löneutveckling som har varit föräldralediga.  

 
4.4.2 Jämställdhet 
 
P3 säger att man kan förena föräldraskap och arbete i yttre tjänst, men det beror mycket på 

vad man har för hjälp hemifrån, om den man lever tillsammans med också jobbar tre skift då 

är det svårt. Ett alternativ är att ha barnen på nattdagis, men det vill man inte i första taget 

säger hon. P3 säger att hennes första tanke angående arbetet i yttre tjänst när hon blev förälder 

var att hon skulle fortsätta som hon gör. Hon tänkte inget speciellt men säger att det är klart 

att hon har ett bättre säkerhetstänkande nu, men att det inte är något hinder. Hon vill jobba ute 

och hon trivs med det samtidigt som hon har stor valfrihet. Hon säger att hon kan välja att åka 

civilklädd och/eller åka civilbil.  

 
Att kvinnor söker sig från yttre till inre tjänster menar P3 beror i första hand på arbetstiderna. 

De vill inte jobba tre skift när de har barn hemma eftersom det tär på familjelivet. P3 menar 

också att anledningen till att hon sökte sig från yttre till inre tjänst, efter att hon blivit förälder, 

är på grund av att hon inte fick ihop det hemma. Tre skift är slitsamt utan barn, och med barn 

blir det inte lättare. Hon säger att hon givetvis tänker mer på den obehagliga känslan, men inte 

så att hon skulle sluta jobba ute på grund av det.  
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4.4.3 Utveckling 
 
På frågan om myndigheten vidtar några åtgärder för att underlätta för medarbetare att förena 

familjeliv och arbete i yttre tjänst, svarar P3 att myndigheten inte gör någonting. Hon säger att 

om hon fick ändra eller lägga till något angående jämställdhet i yttre tjänst så hade hon infört 

en två skifts lista. På utryckningen hade man då jobbat enbart dagar och kvällar – inga nätter. 

P3 säger att många av de kvinnor som vid återkomst från föräldraledighet söker sig från yttre 

till inre tjänster vill egentligen vara ute men inte klarar av nätter av olika anledningar. Hon 

säger också att det finns de som vill jobba enbart nätter, så det borde finnas en lista utöver det 

som är redan.  

 
Hon säger också att hon hade infört en introduktionsvecka för de som kommer tillbaka från 

längre föräldraledighet. Så som det är idag är det bara att dra på sig utrustningen och köra som 

vanligt – även om man har varit föräldraledig ett och ett halvt år och glömt av en del av 

jobbet. Inkörningsveckan skulle handla om att man blir varm i kläderna igen. Hon menar att 

man inte skulle ingå direkt i minimibemanningen utan gå utöver. Om man har infört nya 

grejer att man får utbildning i det samt att man får kompetensskjutning innan man kan börja 

jobba igen. Hantering av radio och självskydd borde också ingå i introduktionsveckan anser 

P3. Hon säger att hon kände sig bortkommen när hon kom tillbaka från föräldraledighet, att 

hon inte hängde med alls i arbetet vilket var jätte jobbigt, i synnerhet när man ska vara en 

förebild för nya kollegor. Något annat som myndigheten kan bli bättre på anser P3 är att börja 

lyssna på sina anställda. När periodplanering skulle införas var det ingen som var positivt 

inställd till idén, men det tog inte myndigheten hänsyn till säger P3.   

 
4.5 Polis 4 (P4) 
 
4.5.1 Genus 
 
P4 anser att polisen traditionellt sett är ett manligt yrke och att det därför, än idag, råder 

manliga normer och värderingar inom polisen. Sett till utrustning och kläder anpassas yrket 

efter männen. Hon anser inte att utrustningen kan vara kvinnlig, men eftersom man gör 

samma jobb oavsett om man är kille eller tjej så borde det i alla fall klädmässigt vara anpassat 

för båda könen. Som det är idag är uniformerna anpassade efter männen vilket gör att kvinnor 

får försöka passa i dem. Könsbundna egenskaper, vad som är manligt och kvinnligt, råder 

även på föräldraskapsfronten anser P4. När man får barn ska man vara mer  



 42 

 
ansvarstagande, det är en föreställning man har på sig när man blir förälder säger hon. Hon 

anser det också som en självklarhet att mamman är den som ska vara mer och oftare hemma 

med barnet. Hon menar att kvinnor och män har olika biologiska förutsättningar vilket märks i 

rent praktiska funktioner. Amning är en funktion som männen saknar och som det inte går att 

komma ifrån. P4 menar också bara för att kvinnan kan amma kan hon inte pumpa ut mjölk 

dagarna långa för att hon ska kunna jobba, det är varken praktiskt eller genomförbart. Därför 

är det mamman som ska vara mer hemma. Detta är en traditionell könsbunden syn. Det är 

ingen som ställer krav på att kvinnan ska vara mer hemma och hon inte upplever det heller så, 

däremot ser hon det istället som en förmån att få vara hemma först, för det är en möjlighet att 

vara ledig. Jobbet är kul, men det finns annat också anser P4.    

 
På frågan om P4 upplever att det finns förväntningar på henne, att hon ska bete sig på ett 

speciellt sätt i sitt arbete bara för att hon är kvinna, säger hon att hon gör det. Det handlar om 

grova skämt säger hon. Sitter man vid ett bord med flera andra så är det mycket sällan en tjej 

som initierar till skämten som oftast är sexistiska. Hade en tjej dragit ett sådant skämt hade det 

blivit en kollision anser hon eftersom ingen förväntar sig något sådant av en tjej. På det viset 

tycker P4 att man har andras ögon på sig. Däremot ser hon inte detta som något problematiskt, 

men säger att det finns de som gör det. Beroende på hur man är som person och hur trygg man 

är i sig själv kan det hända att någon uppfattar saker som sägs som något negativt. Hon anser 

inte att det behöver råda en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom yttre operativ 

ingripandetjänst bara för sakens skull, inte någon annanstans heller i samhället. Den som är 

mest lämpad för en tjänst ska helt enkelt ha det, sen om det är en kvinna eller man spelar det 

absolut ingen roll anser P4. Hon tycker inte att man ska kvotera in folk för att man ska komma 

upp i en jämn fördelning eftersom kvotering enligt henne inte fyller något syfte. Däremot är 

det trevligt om det skulle kunna vara så att man fick in kompetent personal och om man får 

det jämställt, men inte att man tar in fel personal bara för att få en jämställd arbetsplats. 

Därför kan det lika gärna vara 100 % killar eller 100 % tjejer så länge det är kompetent 

personal. P4 säger att hon har upplevt att manliga poliser har blivit rädda ibland om de åkt ut 

med en kvinnlig polis på ett pågående rån. Samma sak är det om det är två tjejer som åker ut. 

Tjejer har inte samma fysiska styrka och många gånger behövs just råstyrka.  

 
I de lägen där fysisk styrka behövs får man istället vara praktisk på ett annat sätt. Man får ha 

ett helt annat uppträdande från början för det är ofta vad det handlar om anser P4. Man går 

inte ut och vill få igång ett bråk. Hon understryker dock att det ibland är lättare när två  
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manliga poliser kommer ut, med två kvinnor i en patrull är det ganska avväpnande. Hon säger 

att hon vid ett flertal tillfällen har stött på förövare som underskattade henne och hennes 

kvinnliga kollega. De har tänkt ”aha, är det de som ska gripa oss?” 

 
Hon anser att män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter i yttre tjänst men på olika 

sätt, ofta blir det en praktisk lösning på det hela. Om en patrull, beståendes av en manlig och 

en kvinnlig polis, åker ut på ett larm där en man och en kvinna är motparten, blir det i 99 % av 

fallen att tjejen pratar med tjejen och killen att pratar med killen. Särskilt i fall där någon har 

blivit utsatt för sexuellt våld eller misshandel så är det en trygghet om det är en kvinna som 

kommer anser P4. I de lägen tycker hon att det är fantastiskt att ha en kollega av det motsatta 

könet. Detta beror på att man förstår varandra olika, männen pratar på en våglängd medan 

kvinnor pratar på en helt annan. Man är helt enkelt olika säger P4.  

 
Att man är lika inför jobb man hamnar på kan ses som ett tecken på jämställdhet anser P4. 

Man väljer inte bort ett jobb för att man är kvinna.  

 
4.5.2 Jämställdhet 
 
P4 säger att man kan förena föräldraskap och arbete i yttre tjänst, men om den man lever ihop 

med också jobbar tre skift så innebär det svårigheter. Att planera in två stycken tre skifts listor 

ställer till bekymmer menar hon eftersom det blir svårt att träffa sina barn och den man lever 

med. Nattdagis är ett alternativ, men ingenting som lockar henne säger P4. Hon säger att tack 

vare att myndigheten införde periodplanering har det underlättat något att kombinera 

familjeliv och arbete eftersom man då kan lägga in och planera själva sina tider lite. P4 säger 

att hennes första tanke angående arbetet i yttre tjänst när hon blev förälder var att hon skulle 

bli mer ansvarsfull. Hon säger att hon upplevde en obehaglig känsla av att vara ute eftersom 

hon nu har barn att tänka på och därför så tänkte hon efter en gång extra innan hon kastade sig 

in i en farlig situation. Hon säger att det även hände att man tänkte mer efteråt när det har 

varit en händelse, att det där kunde ha blivit någonting. Man får uppleva obehagliga saker, 

men det är en sak att hantera säger hon.  

 
Hon säger att hon känner till att kvinnliga poliser vid återkomst från föräldraledighet söker sig 

från yttre till inre tjänster. Den största anledningen tror P4 är att folk upplever att det finns ett 

obehag av att vara i yttre tjänst. Man har sina barn hemma och man vill hem till dem och man 

vill att barnen ska få hem sina föräldrar. Arbetstiderna är en annan anledning eftersom tre  
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skift är jobbigt och slitsamt utan barn, och med barn blir det inte lättare. Det tär på 

familjelivet. En kombination av den obehagliga känslan och arbetstiderna fick P4 att söka sig 

bort från den yttre operativ verksamheten till inre tjänster.  

 
4.5.3 Utveckling 
 
När det gäller att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst anser inte P4 att 

myndigheten gör något speciellt i dagsläget. Hon säger att man inte gjorde någonting när hon 

kom tillbaka efter att ha varit föräldraledig i över ett år. För att få ut sitt tjänstevapen var hon 

tvungen att göra en mindre kompetensskjutning som hon tyckte inte gav någonting eftersom 

hon hade varit borta så länge och hade glömt av en hel del. Vid återkomst fick hon redan 

första dagen bli förman i patrullen, dessutom med en ny kollega. P4 säger att hon kände att 

hon inte hade någon ’back up’ då eftersom den nya kollegan var osäker på sin sak i och med 

att denne var ny. Hon kände sig inte heller så mycket säkrare efter att ha varit borta från 

jobbet så länge. Är man borta så länge på grund av att man har fått barn då är jobbet det sista 

man tänker på och därmed glömmer man av en hel del. Det kulle kunna få vem som helst att 

bara vilja gå därifrån säger P4. Det minsta myndigheten kunde ha gjort anser P4 var att 

erbjuda henne en introduktionsvecka så att hon på ett fint sätt kom in i arbetet igen. I 

introduktionsveckan borde en hel dag med skytte och instruktör ingå och allt annat som har 

blivit uppdaterat sedan den gången man gick på föräldraledighet anser P4. Det kan vara en 

sådan sak som att radiosystemet har förnyats, i så fall en genomgång av de nya 

radioapparaterna. En genomgång också av allt man behöver läsa in sig på, exempelvis om nya 

lagar har tillkommit, om rådande lagar har förändrats osv. Det borde också ingå en hel dag för 

att komma in i datorn och fräscha upp minnet i alla system. P4 säger att bara en sådan sak 

som att byta ut alla lösenord som har gått ut tar en smärre evighet eftersom det är så många 

och krångliga lösenord. Likaså att läsa igenom alla mail. 

 
P4 tycker att man helt enkelt är utkastad från allt vilket innebär att man ska ringa överallt för 

att komma igång igen. Om man ska göra allt detta samma dag som man börjar jobba då blir 

man ännu mer osäker på sig eftersom det är så mycket. Detta är grundläggande så givetvis 

borde myndigheten ha detta i åtanke, vilket de tyvärr inte har. Att lämna en medarbetare i 

sticket på det här viset så att denne får klara sig på egen hand, är en fara för såväl 

arbetstagaren som för arbetsgivaren anser P4 som tycker att detta är under all kritik från 

myndighetens sida. Det här måste myndigheten tänka på säger hon. 
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Ett enkelt sätt att hålla den föräldraledige medarbetaren uppdaterad om lagändringar, nya 

rutiner på myndigheten etc. är att man regelbundet skickar hem information i form av brev 

eller mail till den som är ledig. P4 berättar att när hon blev föräldraledig sa man att hon skulle 

få hem information. Men på över ett år fick hon hem endast ett brev, vilket hon tycker är 

också under all kritik från myndighetens sida. Utveckling, jämställdhetsförbättring, tror P4 

bidrar till att en mjukare jargong och en mjukare arbetsmiljö. Man kommer upp till en högre 

kompetens genom att man kan ta tillvara varje kvalitet hos personalen när det är jämställt – 

under förutsättning att det är kompetent personal. Myndigheten får också fler invinklingar när 

manligt och kvinnligt möts.  

 
4.6 Polis 5 (P5) 
 
4.6.1 Genus 
 
P5 säger att när det gäller genus finns det idag könsbundna egenskaper, vad som är manligt 

och kvinnligt, inom Polismyndigheten i Hallands län. Hon tycker att om man ser till 

utrustningen så är uniformerna anpassade efter männen, vilket gör att kvinnorna får försöka 

passa i dem. Något annat som sticker ut menar hon är den fysiska styrkan. Hon säger att 

kvinnliga poliser många gånger har det tufft i sitt arbete eftersom de är fysiskt svagare och det 

många gånger behövs råstyrka. I sådana lägen brukar det förekomma diskriminerande skämt 

från manliga kollegors sida tycker hon, som inte står sig i det moderna samhället. Om en 

manlig polis gör ett misstag hörs det inte lika mycket som om en kvinna gör samma misstag. 

Kvinnliga poliser måste bevisa mer för att passa inom yrket anser P5. På det viset finns det 

klyftor och det beror enligt henne på att polisen traditionellt sett är ett manligt yrke.  

 
I de lägen där fysisk styrka behövs får man istället vara praktisk på ett annat sätt. Som kvinna 

vet man att man är bättre på andra saker, exempelvis är man verbalt starkare och tänker ett 

steg längre än vad manliga poliser gör, vilket gör det till en stor fördel att arbeta man – kvinna 

anser P5. Tjejer pratar sig mer fram till lösningar och har en mjukare framtoning, och detta 

uppfattas inte alltid som att man är lika bra polis tycker P5. Därför anser hon att män och 

kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter inom yttre tjänst, men på olika sätt. Detta är också 

ett tecken på jämställdhet inom yttre tjänst säger hon. 

 
Hon tycker också att det rent allmänt förekommer normer och värderingar som inte står sig i 

det moderna samhället. Detta märks speciellt i föräldraskapfrågan menar P5. Cheferna, oftast 
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manliga, tycker att det är besvärligt när en kvinnlig polis kommer in och säger att hon är 

gravid. P5 säger att det finns de som inte har kunnat få barn på länge och när de sedan berättar 

att de är gravida, förväntar de sig inte att få kommentarer som aha, en till? Vi borde kanske 

lägga p-piller i smörgåsarna för att undvika det här. P5 berättar att folk har tagit jätte illa vid 

sig och tycker att det är för djävligt att bli behandlad på det sättet. Enligt P5 är det här inte 

bara diskriminering, utan också djup kränkning som knappast får folk att vilja komma tillbaka 

till yttre tjänst.   

 
P5 säger att hon inte upplever att det finns förväntningar på henne, att hon ska bete sig på ett 

speciellt sätt i sitt arbete bara för att hon är kvinna. Hon anser inte heller att det behöver råda 

en jämn fördelning inom yttre tjänst. Hon har förståelse för att myndigheten har 

jämställdhetskrav på sig men tycker att det ska vara bäst lämpad person för jobbet. Det blir 

roligare om det är blandat, men det ska inte sättas in tjejer bara för att det ska vara tjejer. Det 

går inte att komma ifrån skillnaden i den fysiska styrkan anser P5. 

 
4.6.2 Jämställdhet 
 
P5 säger att när det gäller jämställdhet så går det att förena föräldraskap och arbete inom yttre 

operativ ingripandetjänst, men att det är svårt, i synnerhet om den man lever ihop med också 

jobbar tre skift. Då blir det mycket pusslande fram och tillbaka vilket leder till att man sällan 

träffas eftersom det oftast är så att när den ena jobbar är den andra hemma. Enligt P5 finns det 

många par inom polisen idag. Beroende på vilken tjänst man har finns möjligheten att jobba 

två skift, dagtid och kvällar. Hon menar att om man har en jour tjänst, kombination av inre 

och yttre tjänst, så kan man göra det. Om man jobbar enbart i yttre tjänst finns inte den 

möjligheten, däremot har det öppnat upp möjligheten för periodplanering där man själv kan 

välja sina tider. P5:s första tanke angående arbetet i yttre tjänst när hon blev förälder, var att 

hon nu inte har bara sig själv att ta hand om och tänka på. Hon kände ett obehag av att gå 

tillbaka till yttre tjänst igen. Den känslan har försvunnit nu säger hon och hon känner sig inte 

rädd längre, men medger att den tanken ändå finns kvar i bakhuvudet. Dock kan hon inte 

tänka sig sluta jobba i yttre tjänst på grund av rädsla. Hon säger att det finns kvinnor som vid 

återkomst från föräldraledighet söker sig från ytter till inre tjänster. Det beror inte så mycket 

på rädsla anser hon utan att det är arbetstiderna som är det största problemet. P5 säger att det 

är väldig svårt att få ihop det hemma, någon måste passa barnet och man vill inte lämna bort 

det på nattdagis. Detta innebär att den som stannar hemma begränsar sig själv till vilken tjänst 

man kan ha. Hon säger att hon gärna hade sett att möjlighet till tvåskift fanns även inom yttre  
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tjänst eftersom det finns de som bara vill jobba nätter och de som vill jobba två skift. Hon tror 

att den möjligheten hade gjort arbetet i yttre tjänst mer attraktivt och att folk i mindre 

utsträckning hade sökt sig till inre tjänster.  P5 säger att anledningen till att hon sökte sig bort 

från yttre till inre tjänst, efter att hon blivit förälder, var arbetstiderna. Hon känner att hon hör 

hemma i yttre tjänst och det är där hon vill vara säger hon, men det måste fungera också med 

familjelivet.  

 
4.6.3 Utveckling 
 
När det gäller att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst anser inte P5 att 

myndigheten gör något speciellt i dagsläget. Hon säger att om hon fick ändra eller lägga till 

något så hade hon infört mer flexibilitet i arbetet antingen genom en två skifts lista där man 

jobbar bara dagtid och kvällar eller att man genom periodplanering eller någon annan deal 

med arbetsgivaren, kommer överens om att exempelvis under ett år när barnet fortfarande är 

litet, inte ha kravet att man ska jobba ett X antal nätter. Det hade underlättat mycket säger P5. 

I så fall hade man också kunnat återinföra kravet på att man som ny polis måste stanna 

exempelvis minst fem år inom yttre tjänst innan man kan söka något annat.  

 
Hon säger också att hon hade infört en introduktionsvecka för dem som kommer tillbaka från 

längre föräldraledighet, exempelvis ett och ett halvt år. Under den här tiden är man helt 

bortkopplad från jobbet, man befinner sig i en helt annan värld med barnmat, blöjor etc. och 

mycket hinner förändras tills man kommer tillbaka. P5 säger att många hinner sluta, byta 

tjänster, nya kollegor som kommer etc. Det innebär att den dagen man ska börja jobba igen 

ser det inte alls ut som det gjorde när man gick hem. Det är många praktiska saker som hinner 

förändras, exempelvis att alla koder ändras, nya kort, nytt vapenskåp, blanketter ser 

annorlunda ut, rutiner som har ändrats, nya inre befäl har kommit osv. och när man ska börja 

jobba förutsätter nya kollegor att nu kommer en erfaren person tillbaka som har jobbat i flera 

år. P5 säger att i de lägen är det jätte jobbigt eftersom man själv inte har någon aning om 

saker som har förändrats samtidigt som man ska vara en förebild och förman för de nya. Man 

känner sig helt bortkommen och dålig anser P5.  Introduktionsveckan ska därmed, anser P5, 

fungera som en inslussning tillbaka in i jobbet igen där man får en grundlig genomgång av allt 

man måste veta. Det kan vara en sådan sak att man kollar upp att man har en uniform som 

passar. P5 säger att det förekommer att folk ändrar kroppshyddan under föräldraledigheten. 

Om något nytt i utrustningen har tillkommit att man i så fall får utbildning i det och hur man  
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använder det. Snart kommer det nya radiosystem och då måste man få en introduktion i det till 

exempel. Sen också att göra en ordentlig kompetensskjutning innan man kan börja jobba. P5 

anser att detta vore ett utmärkt tillfälle att försöka få folk intresserade av yttre tjänst igen, att 

ta tillvara på de personer och få igång de igen. Detta tycker P5 att myndigheten är dåliga på. 

Hon anser att man inte kan prioritera bort detta, tankesättet måste helt enkelt bli bättre här. 

Det är så enkelt, det handlar inte om mer än att i god tid ha en dialog med den som är 

föräldraledig, inte samma dag som denne börjar jobba igen, och gå igenom saker och ting. P5 

tycker att det är viktigt att den föräldraledige kan känna att denne har någonting att gå tillbaka 

till. Så i grund och botten handlar det om myndighetens inställning till att tänka efter: vad 

behöver nu den här personen för att han/hon ska känna att det är roligt att komma tillbaka och 

hur ska man få igång denne på bästa sätt? 

 
4.7 Polis 6 (P6) 
 
4.7.1 Genus 
 
P6 säger att när det gäller genus anser hon inte att det finns könsbundna egenskaper, vad som 

är manligt och kvinnligt, inom Polismyndigheten i Hallands län. Hon tycker att det har 

förändrats väldigt mycket under senare år. Hon tror att de flesta har förstått att det är väldigt 

bra när det är jämt fördelat eftersom alla är unika på sitt sätt och alla har olika egenskaper. 

Enligt P6 handlar det om personligheter och inte om manligt och kvinnligt. Att ha olika 

egenskaper är bundet till individen, inte till kön. Därför anser hon att det är viktigt att man ser 

det så och att man inte fastnar vid det manliga och kvinnliga så mycket. Hon tycker också att 

en blandning är viktig eftersom det speglar samhället som det ser ut och det skapar en bättre 

arbetsmiljö. Därför anser hon också att manliga och kvinnliga poliser kan utföra samma 

arbetsuppgifter i yttre tjänst. Hon tycker inte att yttre tjänst kräver så mycket fysisk styrka 

som folk tror att det gör. De flesta situationer man hamnar i är inte värre än att man ska kunna 

prata med folk. Skulle det vara riktigt stökigt någon gång skickar man inte ut bara en patrull 

säger P6.  

 
P6 säger att det finns förväntningar på kvinnliga poliser, att de ska bete sig på ett speciellt sätt 

i sitt arbete bara för att de är kvinnor. En kvinnlig polis förväntas inte ska börja jobba direkt 

efter att hon blivit förälder. Hon förväntas gå hem och vara hemma minst ett år, annars tittar 

arbetskollegorna konstigt på henne och tycker att hon inte är en bra mamma. Enligt P6 brukar 

det i sådana lägen förekomma kommentarer som ’hur bra mamma är du då? Varför vill inte  



 49 

 
du vara hemma med dina barn?’ P6 menar att när det gäller genus förekommer det också 

jargonger av olika slag inom yttre tjänst. Det är inga rasistiska eller förnedrande kommentarer 

menar hon, utan mer retliga som skapar en retsam stämning. Hon anser att det många gånger 

bottnar i en osäkerhetskänsla eller behovet av att synas hos dem som fäller kommentarerna.   

 
P6 anser inte att det behöver råda en jämn fördelning i yttre tjänst, istället ska det vara rätt 

person på rätt plats. Hon anser att man bör sträva efter att hitta någon form av jämställdhet 

överallt inom myndigheten och inte bara inom yttre tjänst eftersom det bidrar till en trevligare 

stämning och att man speglar samhället mer. En blandning är viktig men enligt P6 kan 

könsfördelningen lika gärna ligga på 90 % killar och 10 % tjejer eller tvärtom, så länge det är 

befogat. Att män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter inom yttre tjänst kan ses som 

ett tecken på jämställdhet anser P6. Men då polisen traditionellt sett är en manlig arbetsplats 

anser hon att kvinnor agerar mindre kvinnligt för att passa in i gemenskapen. Det är också en 

jargong, annan än vad man är van vid, tycker P6 eftersom kvinnor anser att om de är 

kvinnliga kommer de inte att passa in. Detta märks oftast hos nya oerfarna poliser som inte 

känner sig trygga i sina roller som polis. Många gånger är det där det bottnar, att man måste 

visa upp ett yttre skal anser P6.  

 
4.7.2 Jämställdhet 
 
P6 anser att när det gäller jämställdhet så finns det inte många möjligheter till att förena 

föräldraskap och arbete i yttre tjänst. Hon tycker inte att myndigheten gör speciellt mycket för 

att underlätta denna kombination. Man kan visserligen planera sina tider någorlunda anser hon 

eftersom man har periodplanering, men utöver periodplaneringen finns det ingenting mer. P6 

säger att hon inte tänkte något särskilt angående arbetet i yttre tjänst när hon blev förälder. 

Hon ville tillbaka till yttre tjänst vid återkomst från föräldraledighet, men på grund av att hon 

blev gravid ganska snart igen blev det inte så. Den tanken känns väldigt avlägsen idag säger 

hon eftersom hon inte har jobbat i yttre tjänst på väldigt länge och att hon prioriterar familjen 

nu. Att jobba tre skift sliter rätt bra på umgänget med barnen säger hon.  

 
Att kvinnor söker sig från yttre till inre tjänster menar P6 beror i första hand på arbetstiderna. 

Tre skift är slitsamt, sömnen är jobbig och det är svårt att få ihop det med familjen. Det tror 

P6 är den största anledningen till att kvinnor söker sig till inre tjänster eftersom man då får 

bättre arbetstider. Hon säger också att det finns de som upplever ett obehag av att vara i yttre 

tjänst när de har barn hemma eftersom det är ett hårt klimat ute. Själv har hon inte känt så  



 50 

 
överhuvudtaget säger hon. Hon upplever inte sitt yrke som sådant att hon känner att hon går 

till jobbet varje dag och är orolig för vad som skulle kunna hända. P6 tror att det har en 

negativ inverkan på myndigheten att kvinnor söker sig från yttre till inre tjänster. Hon säger 

att jämställdheten blir dålig i yttre tjänst, man tappar mycket kompetens alldeles för tidigt. Det 

kommer visserligen nya tjejer till yttre tjänst, men det är aldrig de här rutinerade säger P6. 

Man tappar även de få kvinnliga yttre befäl som finns tack vare att de försvinner ganska tidigt 

in till inre tjänster.  

 
4.7.3 Utveckling 
 
När det gäller att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst anser inte P6 att 

myndigheten gör något i dagsläget. Så som det är idag är det inte motiverande att vid 

återkomst från föräldraledighet gå tillbaka till yttre tjänst eftersom man inte får något socialt 

liv överhuvudtaget med sina barn. P6 menar att man kommer hem så går man och lägger sig 

och så åker man iväg igen på en gång när barnet är vaket. Man är hemma bara korta stunder 

och på nätter. Hon tror att det är så för att tjejer tar det ansvaret mer än vad killar gör och är 

säker på att killarna hade kunnat ta mer ansvar om det var så att det fanns de möjligheter till 

att ändra i tider och schemat osv. P6 anser att myndigheten kan se till att skapa en mer 

familjevänlig myndighet överlag. Att man ger både mammor och pappor möjligheten att vara 

mammor och pappor även i yttre tjänst. Nu är det så att många av dem som blivit pappor 

jobbar på som vanligt medan mammorna går in i inre tjänster.  

 
P6 anser att tre skift är den största anledningen till att kvinnor vid återkomst från 

föräldraledighet söker sig till inre tjänster. Man måste kanske jobba heltid, men man har 

kanske svårt att göra det eftersom man har svårt att lämna barnet på dagis klockan 06 och 

hämta det klockan 17. Hade man då kunnat jobba kortare tider så hade man kunnat skapa 

möjligheter till att kombinera familjeliv och arbetsliv. Hon säger att om hon fick ändra eller 

lägga till något så hade hon infört mer flexibilitet i arbetet genom att skapa möjligheter så att 

man kan jobba deltid och att man kan jobba andra tider än de som finns för tillfället. Man kan 

lägga upp det på så vis att man inte behöver jobbar lika långa dagar men också att den grupp 

man jobbar i, att det kan vara fler i den gruppen som kan täcka upp för varandra så att man har 

möjlighet att vara borta. Enligt P6 hade man också kunnat införa en två skift lista så att det 

skapar ännu mer flexibilitet och kanske lite mer orättvisa. Hon menar att det inte behöver vara 

så att man måste jobba ett antal nätter och ett antal dagar osv., utan vissa vill jobba bara dagar,  
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vissa vill jobba bara kvällar och vissa vill jobba bara nätter. Men nu ska allting istället vara så 

rättvist menar hon. En punkt som P6 tycker är under all kritik från myndighetens sida är hur 

folk som kommer tillbaka från föräldraledigheten tas emot av myndigheten. Enligt henne blir 

man i princip bara inslängd i arbetet igen. Man får själv ta sina kollegor till hjälp för att 

komma ifatt. Där saknas det någon form av återvändarintroduktion tycker P6. Hon säger att 

hon hade infört en introduktionsvecka för dem som kommer tillbaka från längre 

föräldraledighet där man ska ha möjlighet att inte behöva gå direkt in i verksamheten, utan att 

gå bredvid först för att se det som har förändrats. Man ska också få möjlighet att sätta sig in i 

ny lagstiftning, nya rutiner, datorhantering och allting annat som hinner förändras under tiden 

man är borta. Hon menar att allting hinner förändras så fort och att man måste ges möjligheten 

att komma in i allt det igen. Många mammor är föräldralediga i minst ett år och skulle man 

sedan hamna i ett case, står man helt plötsligt där med avrapportering m.m. och känner sig 

helt bortkommen och vilsen eftersom man har hunnit glömma bort det säger P6. Detta är en 

frustration hos många anser hon som leder till sämre kvalitet och säkerhet på jobbet. Skulle 

man åka ut på ett larm måste båda i patrullen veta vad som gäller. När den ena inte gör det är 

det förenat med fara anser P6.  

 
P6 tycker att när man väl kommer tillbaka ska man få sig ett samtal med sin närmaste chef 

som frågar en hur man mår, vad och hur lång tid man behöver för att komma tillbaka och hur 

man ska lägga upp introduktionen. Personen ska känna att det här är anpassat för denne. P6 

säger att vissa kanske behöver bara en dag på sig för att gå igenom grundläggande saker, se 

vad som händer och sedan går de ut i arbetet igen, medan vissa är kanske mer nervösa och 

behöver längre tid på sig. Speciellt nya kollegor som kanske bara har jobbat ett år och sedan 

gått på föräldraledighet lika länge. Då har man inte rutinerna sittandes i bakhuvudet. 

Introduktionen ska helt enkelt vara anpassad, skräddarsydd, efter var och en anser P6.     

 
4.8 Polis 7 (P7) 
 
4.8.1 Genus 
 
P7 säger att när det gäller genus anser han inte att det finns könsbundna egenskaper, vad som 

är manligt och kvinnligt, inom Polismyndigheten i Hallands län. Han tycker att man inom 

myndigheten har kommit till det stadiet att det är väldigt jämställt.  Det görs ingen skillnad på  

manligt och kvinnligt, utan man är kolleger och man jobbar mot samma mål. Han har inte 

upplevt att någonting ses som en kvinnlig respektive manlig arbetsuppgift, men anser ändå att  
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man är olika bra på olika saker. Han tycker inte att yttre tjänst kräver så mycket fysisk styrka 

som folk tror att det gör. I de fallen det gör det får man gå andra vägar, exempelvis genom att 

kalla på förstärkning. P7 tror att det optimala förhållandet i en polispatrull är en man och en 

kvinna eftersom man har olika sätt att bemöta människor på. Det som skiljer en manlig och en 

kvinnlig polis åt, förutom den fysiska styrkan, är problemlösning. P7 anser att en manlig polis 

har en rak väg när han ska lösa ett problem, han kör över problemet, medan en kvinnlig polis 

tänker mer på att ta sig runt problemet. Enligt P7 brukar kvinnliga poliser oftast lägga ett par 

minuter extra på att försöka tala en person till rätta. Det finns också manliga poliser som 

tänker på att ta sig runt problemet, medan det också finns kvinnliga poliser som har de fysiska 

egenskaperna att de kan köra på.� P7 hävdar att han inte ser manligt och kvinnligt i 

yrkesrollen, utan att man är kollegor. Man är bra på olika saker och man kompletterar 

varandra.  

 
P7 säger att han inte upplevde att det fanns några förväntningar på honom när han blev 

förälder. Han tycker att det är självklart att mamman ska vara hemma med barnet den första 

tiden på grund av att det är hon som ammar. Visserligen går det att lösa på andra sätt, men av 

rent praktiska skäl så blir det oftast så att mamman stannar hemma den första tiden. P7 tycker 

inte att det finns några befogade argument för att inte pappan också ska vara föräldraledig. 

Han tror inte att någon polis har ett annat agerande i sitt arbete bara för att man blir förälder. 

Man blir klokare med åren och man tänker sig för på ett annat sätt, vare sig man är förälder 

eller inte.  Även om man är ensamstående så vill man komma hem efter sitt pass.  

 
P7 menar att när det gäller genus, jargonger, beror det på tjänstgöringsorten om dessa 

förekommer eller inte. På en mindre tjänstgöringsort där ett mindre antal poliser tjänstgör, och 

om det finns en kvinnlig polis där, tror P7 att det är mycket lättare för jargonger som 

sexistiska skämt att förekomma. På en större tjänstgöringsort förekommer det inte på samma 

sätt eftersom hela spektrat finns oftast representerat där, en blandning av unga poliser i yttre 

tjänst och gamla poliser sittandes på inre tjänster. Spänningen på polisstationen är sådan att 

ingen skulle acceptera att det förekom sådana företeelser. För tio år sedan var det mer vanligt 

med jargonger anser P7. Sedan dess har hela samhället förändrats och i takt med det har också 

polisen förändrats. P7 anser att det, om möjligt, bör råda en jämn fördelning inom yttre tjänst. 

Kvinnor och män är olika människor och man kompletterar varandra på ett bra sätt. Problemet 

ligger i att det är svårt att rekrytera fler kvinnor. Det tror han har att göra med bilden av  
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polisyrket, att det fortfarande framställs som ett tufft och hårt yrke. Det är det emellanåt, men 

inte oftast. P7 anser inte att det finns något som inte är jämställt inom yttre tjänst idag. När 

man exempelvis fick skyddsvästar, fanns det bara en modell och de var för män. Men det är 

ändrat nu, liksom övrig utrustning. Enligt P7 har kvinnor i regel oftast mindre händer än män. 

Därför finns det idag pistoler med mindre kolvar för dem som har små händer. P7 tycker inte 

heller att kvinnliga poliser blir förbigångna i tjänsten av manliga kollegor. Det är viktigt med 

god stämning och gemenskapen på en arbetsplats, att inte se kön utan individen. Om så är 

fallet, finns det inga problem med jämställdhet menar han.   

 
4.8.2 Jämställdhet 
 
P7 säger att när det gäller jämställdhet så finns det möjlighet att förena föräldraskap och 

arbete i yttre tjänst. Han tycker att periodplanering är ett bra instrument. Nackdelen med 

periodplanering är personalstyrkan man har idag, eftersom arbetstagaren inte fullt ut kan 

utnyttja den. P7 menar att den möjligheten finns det inte riktigt utrymme för eftersom man är 

för få. Hade det funnits fler poliser så hade det varit mycket enklare. En annan möjlighet är att 

ha barnen på nattdagis, men han anser att det vara en drastisk åtgärd.  

 
P7 säger att han inte hade några specifika tankar kring arbetet i yttre tjänst och papparollen 

när han blev förälder, utan allting skulle fortsätta rulla på som vanligt. För honom var det 

naturligt att vara kvar i yttre tjänst. Han säger att han känner till att kvinnliga poliser vid 

återkomst från föräldraledighet söker sig till inre tjänster, men att det också finns de som 

stannar kvar i yttre tjänst. P7 tror inte att det har med manligt och kvinnligt att göra utan med 

personligheten, antingen så är man en utepolis eller en innepolis. Att kvinnor söker sig till inre 

tjänster kan bero på flera saker menar P7. De som går in under själva graviditeten kanske 

upptäcker att den nya tjänsten är något som de vill prova på lite längre fram eftersom de trivs 

där, och fortsätter i det spåret när man väl kommer tillbaka. 

 
Emellertid tror P7 att det huvudsakligen beror på arbetstider och praktiska skäl. Att jobba tre 

skift är slitsamt och det tär på familjen. Att komma hem klockan sju på morgonen och gå och 

lägga sig när barnen går upp, leder till att det blir en konstig familjesituation menar han. 

Praktiska skäl är sammanvävda med arbetstiderna. P7 säger att barnpassning, lämning och 

hämtning på dagis m.m. blir jobbigt och svårt när man jobbar tre skift. Om båda två i 

förhållandet jobbar skift, då blir det ännu svårare. Om båda två dessutom jobbar på samma  
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arbetsplats så får de inte jobba tillsammans, utan måste gå om varandra. Då ses man knappt 

någonting menar P7. Dock tror han inte att det har att göra så mycket med rädsla. Den 

aspekten finns också säkert med i kvinnans tankar menar P7, eftersom en kvinna resonerar på 

ett annat sätt än vad en man gör. Det har med moderskänslor att göra anser han.  

 
P7 säger att om han skulle ha sökt sig från yttre till inre tjänst, efter att han blivit förälder, 

hade det enbart berott på rent praktiska skäl, exempelvis barnpassning. Han säger att han inte 

skulle kunna tänka sig att gå in på grund av rädsla eftersom han aldrig har varit rädd att råka 

illa ut i tjänsten. Han säger att det många gånger kan vara så att man som utredare sitter ensam 

med en brottsling på ett rum med dörren stängd och har förhör. Rent hypotetiskt skulle den 

situationen kunna vara mycket farligare än när man träffar på personer ute. När man är ute har 

man skyddsutrustning på sig jämfört med när man sitter vid ett bord så kanske man inte har 

någonting. Många gånger inger inre tjänster en falsk trygghet menar han.   

 
4.8.3 Utveckling 
 
P7 säger att han inte har någon kännedom om myndigheten gör något, och i så fall vad, för att 

främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst. Folk som har varit föräldralediga en längre 

tid, minst ett år, och kommit tillbaka har känt sig ringrostiga säger P7. Han känner inte till att 

någon medarbetare har erbjudits en möjlighet till återvändarintroduktion, men säger att det är 

något som skulle behövas. Mycket hinner hända och förändras under ett år. I introduktionen 

får man se till individen, vem det är och vad den personen känner att han/hon har behov utav, 

istället för att bara ta fram ett paket och säga att det här och det här ska man gå igenom. Den 

ska vara skräddarsydd efter var och en anser P7. Han menar att om man har varit polis i yttre 

tjänst i exempelvis 10 år, så kanske man inte behöver repetera om allt. Men har man 

exempelvis jobbat bara ett halvår och ska vara borta ett år, då kanske det behövs en djupare 

introduktion.  

 
P7 säger att om en polis känner sig ringrostig, och inte får någon introduktion, kan det få 

förödande konsekvenser. Det kan handla om allt, hur man kopplar ett enkelt handledsgrepp 

till att man ska komma ihåg att ropa OC om man måste spraya OC spray. I introduktionen 

borde också hantering av radio, självskydd och ordentlig kompetens skjutning ingå. Om man 

hamnar i en situation där man måste använda sin pistol, så får man inte vara det minsta 

osäker. Lyckligtvis hamnar man inte ofta i sådana situationer säger P7. Däremot anser han att  



 55 

 
en polis i yttre tjänst spenderar mycket tid i sin tjänstebil, vilket gör det till det farligaste 

momentet i arbetet tycker han. Bor man centralt så kanske man inte rör bilen någon gång 

under föräldraledigheten. När man sedan sätter sig bakom ratten och ska åka iväg på ett 

bråttomlarm, som kanske handlar om liv och död, så måste man stå på. Har man då inte den 

rätta kurvtagningstekniken och känner sig ringrostig, kan det få förödande konsekvenser. 

Därför borde också ordentlig bilkörning ingå i introduktionen anser P7.   

 
4.9 Sammanfattning av resultatet av intervjuer 
 
För att åskådliggöra sammanfattningen har denna sammanställts i tabell 2. 

KP = Kvinnlig(a) polis(er). MP = Manlig(a) polis(er).  

   

 Genus Jämställdhet Utveckling 

Polis 
1 

• KP måste bevisa mycket mer 
för att passa in i gemenskapen 
eftersom polisen är ett tufft 
manligt yrke. 

• Jargonger, av olika slag, 
förekommer. Underförstådda 
kommenterar från MP som är 
speciellt riktade mot KP. 

• KP känner själva att dem 
kommer ett snäpp under 
männen pga. sitt kön. 

• Det går att förena arbete och 
föräldraskap. Problemet är att 
behöva jobba över när man 
själv inte vill. 

• P1 tänker mycket mer på 
säkerhet och risker efter 
barnfödseln. 

• KP söker sig till inre tjänster 
pga. arbetstiderna, att jobba 
skift tär på familjelivet. 

• Myndigheten gör inte något 
för att främja och utveckla 
jämställdhet inom yttre tjänst. 
KP förmås inte på något sätt 
att, vid återkomst från 
föräldraledighet, stanna kvar. 

• Myndigheten kan fråga hur 
man mår och hur det går att 
kombinera arbete och 
föräldraskap. 

• Mer flextid. En skiftlista med 
färre helger, alt. inga alls. 

Polis 
2 

• KP måste bevisa mycket mer 
för att passa inom yrket.  

• KP uppfattas inte alltid som lika 
bra poliser som MP eftersom de 
har ett annat sätt att jobba på. 
Detta leder till att KP blir totalt 
överkörda i vissa situationer. 

• Jargonger, av olika slag, 
förekommer. Underförstådda 
kommenterar från MP som är 
speciellt riktade mot KP. 

• Det går, någorlunda, att förena 
arbete och föräldraskap tack 
vare periodplanering, om man 
jobbar deltid. Vid heltid är det 
svårare.  

• KP söker sig, i första hand, till 
inre tjänster pga. arbetstiderna. 
Tre skift är slitsamt, sömnen är 
jobbig och det är svårt att få 
ihop det med familjen. Vissa 
känner också ett obehag av att 
vara ute pga. ett hårt klimat.   

• KP förmås inte på något sätt 
att, vid återkomst från 
föräldraledighet, stanna kvar. 

• Myndigheten bör införa 
introduktionsvecka för perso-
ner som varit föräldralediga 
minst sex månader. Många 
KP har tyckt att det var jätte 
jobbigt att komma tillbaka, de 
har känt sig bortkomna och 
dåliga eftersom de ansett att 
de inte kunde någonting.  

Polis 
3 

• Det förekommer inga normer 
och värderingar som inte står 
sig i det moderna samhället. KP 
och MP har olika biologiska 
förutsättningar. Som en följd av 
detta brukar råa skämt före-
komma från MP riktade till KP.  

• KP och MP kan utföra samma 
arbetsuppgifter. Den fysiska 
styrkan är KP:s akilleshäl, men 
som kvinna måste man inse sina 
begränsningar.  

• Det går att förena arbete och 
föräldraskap, men det beror 
mycket på om man har någon 
hjälp hemifrån och om den man 
lever ihop med också jobbar tre 
skift. Nattdagis vill man inte 
använda sig utav i första taget.  

• P3 har ett mycket bättre säker-
hetstänkande efter barnfödseln.  

• KP söker sig till inre tjänster 
pga. arbetstiderna, att jobba 
skift tär på familjelivet.   

• KP förmås inte på något sätt 
att, vid återkomst från 
föräldraledighet, stanna kvar i 
yttre tjänst. 

• Myndigheten bör införa en 
två skifts lista. Många KP vill 
vara kvar i yttre tjänst, men 
klarar inte av nätter av olika 
anledningar.   

• Myndigheten bör införa intro-
duktionsvecka samt börja 
lyssna på sina anställda.   
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Polis 
4 

• Könsbundna egenskaper råder 
inom såväl polisen som 
föräldraskapsfronten. P4 anser 
att det är självklart att mamman 
är den som skall vara mer och 
oftare hemma med barnet. 
Kvinnor och män har olika 
biologiska förutsättningar vilket 
märks i praktiska funktioner. 

• Grova skämt, från MP riktade 
mot KP, förekommer.  

• P4 har upplevt att MP har blivit 
rädda om de åkt ut med en KP 
på exempelvis ett pågående rån. 

• Det går att förena arbete och 
föräldraskap tack vare period-
planering, men om den man 
lever ihop med också jobbar tre 
skift, innebär det svårigheter.  

• P4 tänker efter en gång extra, i 
alla situationer, efter att hon 
blivit förälder.  

• KP söker sig, i första hand, till 
inre tjänster pga. att dem 
upplever ett obehag av att vara 
ute när dem har barn hemma.  

• Arbetstiderna är en annan 
anledning eftersom tre skift är 
slitsamt och det tär på familjen.  

• KP förmås inte på något sätt 
att, vid återkomst från 
föräldraledighet, stanna kvar.  

• Myndigheten bör införa 
introduktionsvecka för perso-
ner som varit föräldralediga 
så att man kommer in i arbe-
tet igen. KP har känt sig läm-
nade i sticket och utkastade 
från allt, vilket är en fara för 
såväl arbetsgivaren som arbe-
tstagaren.  

• Uppdatera föräldralediga per-
soner om förändringar genom 
att skicka hem information.   

Polis 
5 

• KP måste bevisa mycket mer 
för att passa in i gemenskapen 
eftersom polisen är ett manligt 
yrke. Pga. att KP är fysiskt 
svagare än MP, utsätts KP för 
diskriminerande skämt som inte 
står sig i det moderna samhället. 

• När KP berättar för sina 
manliga chefer att de är gravida, 
utsätts de för djup kränkning av 
cheferna.  

• KP uppfattas inte som lika bra 
poliser eftersom de pratar sig 
mer fram till lösningar.  

• Det går att, någorlunda, förena 
arbete och föräldraskap tack 
vare periodplanering, men om 
den man lever ihop med också 
jobbar tre skift innebär det 
svårigheter.  

• Enligt P5 beror det inte så 
mycket på rädslan att KP söker 
sig till inre tjänster, utan det 
största problemet är arbets-
tiderna. Tre skift sliter väldigt 
hårt på en familj och man vill 
inte gärna lämna barnet på 
nattdagis.  

• Myndigheten gör inte något 
för att främja och utveckla 
jämställdhet inom yttre tjänst. 

• Myndigheten bör införa en 
två skifts lista. Det finns dem 
som vill jobba bara nätter och 
dem som bara vill jobba 
dagar och kvällar. 

• Myndigheten bör införa 
introduktionsvecka för perso-
ner som varit föräldralediga 
minst ett år. KP har, när de 
kommit tillbaka, känt sig 
dåliga och bortkomna.  

Polis 
6 

• Det förekommer inga köns-
bundna egenskaper längre. P6 
tror att alla har insett vikten av 
jämställdhet. Trots det agerar 
KP mindre kvinnligt för att 
passa in i gemenskapen efter-
som polisen är ett manligt yrke.  

• KP förväntas vara föräldra-
lediga minst ett år efter att dem 
blivit föräldrar, annars ses dem 
inte som bra mammor.   

• Jargonger, ej rasistiska eller 
förnedrande, förekommer och 
skapar en retsam stämning. 

• Det går att, någorlunda, förena 
arbete och föräldraskap tack 
vare periodplanering. Myndig-
heten gör inte mycket för att 
underlätta denna kombination.  

• KP söker sig, i första hand, till 
inre tjänster pga. arbetstider. 
Tre skift sliter på umgänget 
med barnen och sömnen är 
jobbig.  

• Vissa känner också ett obehag 
av att vara ute pga. ett hårt 
klimat.  

• Myndigheten gör inte något 
för att förmå KP att stanna 
kvar i yttre tjänst. 

• Myndigheten bör införa en 
två skifts lista så att det 
skapar ännu mer flexibilitet.  

• Myndigheten bör införa skrä-
ddarsydd introduktionsvecka 
för personer som varit föräl-
dralediga längre tid. KP har, 
när de kommit tillbaka, känt 
sig vilsna och bortkomna. 
Detta leder till sämre kvalitet 
och säkerhet på jobbet.       

Polis 
7 

• Det förekommer inga köns-
bundna egenskaper längre, 
myndigheten har kommit till det 
stadiet att det är väldigt jäms-
tällt. KP och MP är bra på olika 
saker och man kompletterar 
varandra. 

• Varken KP eller MP har ett 
annat agerande i arbetet bara för 
att man blivit förälder. 

• P7 tycker att det är självklart att 
mamman ska vara hemma med 
barnet den första tiden pga. 
praktiska skäl.  

• P7 anser inte att KP blir 

• Det går att förena arbete och 
föräldraskap tack vare period-
planering. En annan möjlighet 
är att ha barnen på nattdagis, 
men det anser P7 är en drastisk 
åtgärd.  

• Att KP söker sig till inre 
tjänster beror huvudsakligen på 
arbetstider och praktiska skäl. 
Tre skift är slitsamt och tär på 
familjen. Praktiska skäl är 
sammanvävda med arbetstider, 
barnpassning m.m. blir svårt när 
man jobbar tre skift. Om båda 
två i förhållandet jobbar skift, 

• P7 har ingen kännedom om 
myndigheten gör något, och i 
så fall vad, för att främja 
jämställdhet inom yttre tjänst.  

• Myndigheten bör införa 
skräddarsydd introduktions-
vecka för personer som varit 
föräldralediga längre tid, 
minst ett år. Många har känt 
sig ringrostiga eftersom de 
blivit inslussade direkt i 
arbetet när de kommit 
tillbaka. Känner man sig 
ringrostig kan det få 
förödande konsekvenser.   
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förbigångna i tjänsten av MP.  då blir det ännu svårare.   
 

Tabell 2: Sammanfattning av resultatet av intervjuer. 

 

  

Här nedan redovisar jag svaren på uppsatsens frågeställningar. För enkelhetens skull, för att 

man lättare skall kunna följa med, redovisar jag först frågeställningarna. 

 
Finns det genusrelaterade föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som inte 

främjar kvinnor i yttre operativ ingripandetjänst?  

 
Samtliga kvinnliga respondenter i min undersökning upplever att det finns jargonger och 

genusrelaterade föreställningar inom myndigheten som inte främjar kvinnor i yttre tjänst. 

Vissa av respondenterna upplever föreställningarna och jargongerna som grova, och i vissa 

fall kränkande vilket gör yttre tjänst oattraktivt, medan andra upplever det som att det endast 

skapar en retsam stämning. Detta leder till att kvinnor måste bevisa mycket mer för att passa 

in i gemenskapen eftersom polisen är ett tufft manligt yrke. Kvinnliga poliser uppfattas inte 

alltid som lika bra poliser som männen eftersom de har ett annat sätt att jobba på. Detta leder 

till att kvinnliga poliser blir totalt överkörda i vissa situationer. Enligt den manliga 

respondenten blir kvinnliga poliser inte förbigångna i tjänsten. Han tycker att det är jämställt. 

 
Vilka omständigheter påverkar i större och mindre utsträckning kvinnliga polisers 

arbetsförhållande i yttre operativ ingripandetjänst som leder till att de vid återkomst från 

föräldraledighet väljer att söka sig till inre tjänster? 
 
Samtliga respondenter i min undersökning gör gällande att det går, någorlunda, att förena 

föräldraskap och arbete i yttre tjänst, men flera hävdar att om den man lever ihop med också 

jobbar skift innebär det ännu fler svårigheter. Nästan samtliga respondenter anser också att 

huvudanledningen till att kvinnliga poliser söker sig, vid återkomst från föräldraledighet, till 

inre tjänster är arbetstiderna. Tre skift är slitsamt, sömnen är jobbig och det är svårt att få ihop 

det med familjen. Flera respondenter tror att vissa känner också ett obehag av att vara i yttre 

tjänst på grund av ett hårt klimat. En kvinnlig respondent tror att huvudorsaken är obehaget. 

Enligt den manliga respondenten beror det också på praktiska skäl, barnpassning, lämning och 

hämtning på dagis m.m. Dessa skäl är sammanvävda med arbetstiderna. Flera respondenter 

uppger att de, och många andra inom yttre tjänst, har funderat på att söka sig till inre tjänster  
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trots att de vill stanna kvar i yttre tjänst på grund av sättet man tas emot på av myndigheten 

vid återkomst från föräldraledighet. Man får ingen som helst återvändarintroduktion i arbetet. 

 
Hur kan Polismyndigheten i Hallands län främja och utveckla jämställdheten inom yttre 

operativ ingripandetjänst?  

 
Samtliga kvinnliga respondenter i min undersökning gör gällande att kvinnliga poliser inte 

förmås på något sätt att, vid återkomst från föräldraledighet stanna kvar i yttre tjänst, men 

menar på att det finns flera åtgärder myndigheten kan vidta. Den manliga respondenten säger 

sig inte ha någon kännedom om några åtgärder vidtas. Nästan samtliga respondenter anser att 

myndigheten kan göra yttre tjänst attraktiv genom att införa en introduktionsvecka för 

personer som varit föräldralediga en längre tid. Vissa respondenter hävdar att myndigheten 

bör se efter vad var och en som varit föräldraledig behöver, och därefter skräddarsy 

introduktionsveckor efter var och en. Respondenterna hävdar att många kvinnliga poliser har 

tyckt att det var jobbigt att komma tillbaka, de har känt sig utkastade från allt, bortkomna och 

dåliga eftersom de ansett att de inte kunde någonting. Flera respondenter efterlyser också en 

två skifts lista som skulle ha skapat ännu mer flexibilitet. En respondent anser att 

myndigheten borde hålla föräldralediga personer uppdaterade om förändringar på 

myndigheten genom att skicka hem information till dem via brev och mail.   
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5 Analys  
 

 
                  detta kapitel analyserar jag resultaten från mina intervjuer och kopplar dem 

                  till den teori jag har använt som referensram i min undersökning. Jag har  

        valt att genomför analysen enligt de teman de jag har i intervjuerna.    

 
 
5.1 Genus 
 
I slutet av det tjugonde århundradet har vi i Sverige nått långt på det formella planet. Utan 

överdrift kan vi påstå att kvinnor och män – på pappret – är jämställda. Men i verkligheten 

kvarstår fortfarande stora skillnader i villkoren. Westerberg (1998:9) anser att vid sidan om 

lagar, förordningar, föreskrifter och officiella mål är det mycket annat som styr våra liv. Han 

menar på att det finns etablerade normer, värderingar, attityder, förväntningar och traditioner 

som inte finns nedskrivna, men som är lika viktiga.  

 
När vi skall försöka leva upp till det lagarna kräver räcker det inte att känna till de formella 

kraven, utan vi behöver också insikter om det informella (Ibid.).  

 
Polisen är en organisation som, traditionellt, präglas av manlighet där den manliga normen är 

personifierad. Gradvis har detta börjat jämna ut sig, och idag kan man inte längre hävda att 

polisen enbart är ett manligt yrke. Av den orsaken att den manliga normen är personifierad 

upplever samtliga kvinnliga respondenter i min undersökning att det finns jargonger och 

genusrelaterade föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län som inte främjar 

kvinnor i yttre operativ ingripandetjänst. Vissa av respondenterna upplever föreställningarna 

och jargongerna som grova och kränkande och som är riktade från manliga poliser direkt mot 

kvinnliga. Detta leder bland annat till att kvinnor måste bevisa mycket mer för att passa inom 

yrket. Om vi går tillbaka till den teoretiska referensramen så kan vi läsa genusavsnittet att 

Hirdman (2001) menar att människor kategoriseras och organiseras fundamentalt efter socialt 

kön. De generella föreställningar som finns om hur kvinnor och män ska vara för att ta del av 

de privilegier som finns i en given kontext kallas för genuskontrakt. Detta skapar ett mönster, 

ett genus, där kvinnor och män tillsammans upprätthåller ett könsmönster. Många gånger 

präglas könsmönstret av ojämlikhet varför det finns en särskild genusordning som betecknar 

den maktskillnad som finns mellan män och kvinnor; isärhållandet av könen och etablerandet 

av den manliga normen. Genusordningens fortbestånd beror på isärhållningen 

I 
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menar Hirdman (2001) vars teori anses ha gett upphov till föreställningen att det är den 

numerära fördelningen, lika många män och kvinnor, som skapar jämställdhet anser 

Johansson (2002) som också menar att genusordningen kan förändras genom könsmässig 

integrering. Att kvinnliga poliser måste bevisa mycket mer för att passa inom yrket leder till 

att de inte uppfattas av sina manliga kollegor som lika bra poliser som de själva. I 

genusavsnittet kan vi läsa att en sådan situation definierar Amundsdotter & Gillberg 

(2003:47) som att mäns handlingar tas som utgångspunkter och värderas högre, vilket 

samtliga kvinnliga respondenter i min undersökning hävdar är fallet eftersom de uppger att 

kvinnliga poliser blir totalt överkörda i vissa situationer. Enligt den manliga respondenten blir 

kvinnliga poliser inte förbigångna i tjänsten. Han tycker att det är jämställt, men detta kanske 

har att göra med att han inte personligen har upplevt detta fenomen eftersom han är man. 

 
Hirdman (2001) hävdar att genus är en process som spelar roll i alla relationer och kallar detta 

för doing gender. Eftersom kvinnliga poliser måste bevisa mycket mer innebär det att de 

kanske inte uppträder som de hade gjort i vanliga fall. Hur man uppträder i olika situationer 

och vad som anses som manligt och kvinnligt har kopplingar till bland annat vad ens släkt, 

vänner och bekanta tycker och tänker. Eftersom det förekommer jargonger och 

genusrelaterade föreställningar från det manliga könet riktade direkt mot det kvinnliga, 

inverkar det till att kvinnliga poliser uppträder annorlunda. Drejhammar (2001:21) anser i 

likhet med Amundsdotter & Gillberg (2003:47), att i många organisationer i arbetslivet ges 

manliga principer företräde framför kvinnliga. Om vi går tillbaka till problembakgrunden och 

återigen till genusavsnittet i den teoretiska referensramen så kan vi läsa att detta beror enligt 

Drejhammar på att strukturella förhållanden och sociala processer i organisationer inverkar 

hindrade på kvinnors utveckling, dvs. att det i organisationer finns strukturer och processer, 

präglade av kön, som vidmakthåller mansdominansen.  

 
Wahl m.fl. (2001:53) anser att kön skapas i en ständigt pågående social konstruktionsprocess i 

vilken individ-, organisations- och samhällsnivån integrerar. Genusforskning och 

genusutbildning har gett och ger avgörande bidrag till jämställdhetsarbetets uppbyggnad.  

 
5.2 Jämställdhet 
 
Jämställdhetslagens självklara syfte är att män och kvinnor ska behandlas lika i arbetslivet. 

För att uppnå detta syfte innehåller jämställdhetslagen två olika regelsystem. Det ena 

regelsystemet föreskriver aktivt agerande för jämställdhet. Det andra innehåller förbud mot  
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direkt och indirekt könsdiskriminering (Göransson & Karlsson 2006:21). Författarna anser att 

dessa två avsnitt ska ses som en helhet där de båda regelkomplexen är avsedda att komplettera 

varandra. Bestämmelserna om aktiva åtgärder syftar till att främja jämställdheten i stort, 

varför de kan anses som lagens viktigaste instrument för att bryta könssegregeringen på 

arbetsmarknaden. Om vi går tillbaka till den teoretiska referensramen så kan vi läsa under 

jämställdhetsavsnittet att jämställdhet i arbetslivet handlar praktiskt om en jämn fördelning av 

makt och inflytande, lika förutsättningar i fråga om arbets- och anställningsvillkor, kunna 

förena förvärvsarbete med föräldraskap samt lika möjlighet till utveckling i arbetet. 

Jämställdhetslagen berör förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare samt arbetssökande. 

Lagen är i princip könsneutral, men i 1 § betonas att den främst siktar till att förbättra 

kvinnors villkor.  

 
Under samma avsnitt, (aktiva åtgärder), kan vi läsa att i enlighet med 5 § i jämställdhetslagen 

skall varje arbetsgivare underlätta för såväl kvinnliga som manliga arbetstagare att kombinera 

förvärvsarbete och föräldraskap (Bergh 1998:126). Samtliga respondenter i min undersökning 

gör gällande att det går, någorlunda, att förena föräldraskap och arbete i yttre tjänst, men att 

det inte är lätt. Flera respondenter hävdar att om den man lever ihop med också jobbar skift 

innebär det ännu mer svårigheter.  

 
Bergh (1998:126f) skriver att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för hem och barn. 

Författaren menar på att föräldraansvaret hindrar ofta kvinnor från att i alla lägen vara flexibla 

i tid och rum. Därför anser författaren att det är viktigt att arbeta för en jämnare fördelning 

mellan kvinnor och män när det gäller ansvaret för hem och barn för att uppnå jämställdhet i 

arbetslivet. Eftersom Polismyndigheten i Hallands län inte gör mycket för att underlätta denna 

kombination, söker sig många kvinnliga poliser vid återkomst från föräldraledighet, bort från 

yttre operativ ingripandetjänst till inre tjänster. Nästan samtliga respondenter i min 

undersökning anser att huvudanledningen till att kvinnliga poliser söker sig till inre tjänster är 

arbetstiderna. Tre skift är slitsamt, sömnen är jobbig och det är svårt att få ihop det med 

familjen. Om vi går tillbaka till problemdiskussionen så kan vi läsa att polisväsendets 

ambition är att både kvantitativ och kvalitativ jämställdhet skall råda inom yttre operativ 

ingripandetjänst. Ska en kvantitativ jämställdhet råda inom Polismyndighetens i Hallands län 

yttre operativ ingripandetjänst med målet en jämn fördelning (50/50) av kvinnor och män, så 

finns det en problematik i att kvinnor vid återkomst från föräldraledighet söker sig till inre 

tjänster. Detta leder till att Polismyndighetens i Hallands län kvantitativa jämställdhetsarbete  
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hämmas vilket försvårar för myndigheten att uppnå detta jämställdhetsmål. Bergh (1998:127) 

skriver att det är viktigt att se till att arbetstider förläggs så att de passar föräldrar. En kvinnlig 

respondent i min undersökning hävdar att det inte finns många möjligheter till att förena 

föräldraskap och arbete i yttre tjänst. Hon tycker inte att myndigheten gör speciellt mycket för 

att underlätta denna kombination. Det går visserligen att planera sina arbetstider någorlunda 

anser hon eftersom man har periodplanering, men utöver periodplaneringen finns det 

ingenting mer.   

 
Iseskog (1995:32), Roth (2007:110) och Göransson & Karlsson (2006:28) håller med Bergh 

(1998:126f) om att kvinnor tar ett större ansvar för hem och barn än vad män gör. Om vi går 

tillbaka till den teoretiska referensramen så kan vi läsa under jämställdhetsavsnittet (aktiva 

åtgärder) att rätten till föräldraledighet öppnar möjlighet även för männen att ta ut 

pappaledighet. Göransson & Håkanson (2006:28) skriver att denna möjlighet inte utnyttjas på 

ett önskvärt sätt eftersom det finns negativa attityder på den manliga sidan mot sådan ledighet. 

Man kan fråga sig hur det kommer sig att kvinnor tar ett större ansvar för hem och barn än 

vad män gör och varför det finns negativa attityder på den manliga sidan mot sådan ledighet? 

 
Av resultatet av intervjuer kan vi utläsa att flera kvinnliga respondenter i min undersökning 

anser att det är självklart att mamman är den som ska vara mer och oftare hemma med barnet 

än pappan på grund av praktiska skäl. Respondenterna anser inte att någon ställer krav på att 

kvinnan ska vara mer hemma och de upplever det inte heller så, däremot ser de det istället 

som en förmån att få vara hemma först, för det är en möjlighet att vara ledig. Om pappan vill 

arbeta ska han få göra det. Den manliga respondenten anser också att kvinnan ska vara 

hemma med barnet den första tiden på grund av praktiska skäl, men menar på att det inte finns 

några befogade argument för att inte pappan också ska vara föräldraledig. 

 
Vad Göransson & Karlsson (2006:28) ger uttryck för är alltså inte förenligt med 

respondenternas uttalanden. Det verkar som att kvinnor vill ta ett större ansvar för hem och 

barn och utifrån vad den manliga respondenten tycker är frågan om det finns negativa 

attityder på den manliga sidan mot föräldraledighet? Om vi återigen går tillbaka till 

jämställdhetsavsnittet (aktiva åtgärder) kan vi läsa att Roth (2007:110f) skriver att frågan om 

föräldraledighet ofta förekommer i diskussioner om huruvida det är en fråga för 

företaget/organisationen eller en familjeangelägenhet. Författaren skriver vidare att: 

 



 63 

 
De fria valen i familjen får konsekvenser för såväl privata som offentliga företag och 

organisationer. Allt fler företag har till exempel föräldraledighet på agendan och många formulerar 

en så kallad föräldrapolicy vilken i vissa fall uppmuntrar män att ta ansvar för barnen (ibid.).  

 
Iseskog (1995:32) instämmer med förgående författaren i att arbetet och därmed 

jämställdheten i arbetslivet inte bara påverkas av det som händer på arbetsplatsen. Enligt 

Iseskog påverkar olika civila omständigheter människors möjligheter att arbeta. Sannolikt är 

föräldraskapet en för de flesta människor särskilt viktig sådan civil omständighet. Vill 

Polismyndigheten i Hallands län utveckla och främja den kvantitativa jämställdheten i yttre 

operativ ingripandetjänst, så bör man underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap och därmed förmå kvinnor att vid återkomst från föräldraledighet stanna kvar i 

yttre tjänst. Respondenterna menar på att det finns flera åtgärder som myndigheten kan vidta. 

Även den manliga respondenten i min undersökning tror att kvinnliga poliser söker sig från 

yttre till inre tjänster på grund av praktiska skäl som barnpassning, lämning och hämtning på 

dagis m.m. Dessa skäl är sammanvävda med arbetstiderna anser han.  

 
5.3 Utveckling 
 
Det mest grundläggande arbetet med en jämställdhetsplan är att kartlägga 

jämställdhetsförhållandena. Iseskog (1995:24) menar att betydelsen av detta 

kartläggningsarbete inte kan understrykas och i praktiken aldrig överdrivas. Inledningsvis kan 

konstateras att allt arbete försvårar möjligheterna att vara förälder, men det konstaterandet är 

inte särskilt konstruktivt. Respondenterna i min undersökning menar på att arbetstiderna, tre 

skift, är ett stort problem för många föräldrar i yttre operativ ingripandetjänst. Om vi går 

tillbaka till den teoretiska referensramen så kan vi läsa under jämställdhetsavsnittet (aktiva 

åtgärder) att arbetsgivarens skyldighet enligt jämställdhetslagen (5 §) är att underlätta för 

såväl kvinnor som män att förena föräldraskap och arbete. 

 
Iseskog (1995:30f) menar att kartläggningen av dessa förhållanden således handlar för det 

första om att fundera över vilka faktorer som i allmänhet försvårar kombinationen av 

föräldraskap och arbete. Författaren menar på att faktorer som oregelbundna arbetstider är 

omständigheter som i allmänhet försvårar denna kombination. Vad Iseskog ger uttryck för är 

alltså förenligt med respondenternas uttalanden. Samtliga kvinnliga respondenter i min 

undersökning gör gällande att kvinnliga poliser inte förmås på något sätt att, vid återkomst 

från föräldraledighet stanna kvar i yttre tjänst. Den manliga respondenten säger sig inte ha  
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någon kännedom om myndigheten vidtar några åtgärder. Flera respondenter efterlyser en två 

skifts lista som anser skulle ha skapat mer flexibilitet. Med två skift skulle man ha jobbat 

enbart dagtid och kvällar, något som skulle ha underlättat kombinationen föräldraskap och 

arbetet menar respondenterna. De menar vidare att det finns medarbetare som bara vill jobba 

nätter och de som bara vill jobba dag- och kvällstid. Flera ställer frågan; varför ska då alla 

tvingas att jobba tre skift? 

 
Iseskog skriver att en arbetsgivare ska genomföra en genomlysning av verksamheten med 

hänsyn till möjligheterna för anställda att förena arbete och föräldraskap. Frågan 

respondenterna ställer sig och vad Iseskog ger uttryck för, verkar peka mot att 

Polismyndigheten i Hallands län inte har gjort denna genomlysning, varför det finns 

begränsade möjligheter till denna kombination. Iseskog skriver: 

 
Härvidlag kan noteras att begränsade möjligheter att förena föräldraskap och arbete ofta får 

effekter som att arbetsplatser blir enkönade, att benägenheten att söka sådana arbeten och sådana 

arbetsuppgifter minskar och att dessa förhållanden sannolikt oftast (alltid?) drabbar kvinnorna 

(Iseskog 1995:31).  

 
När kvinnliga poliser söker sig bort från yttre operativ ingripandetjänst leder det till att den 

arbetsplatsen blir mer och mer enkönad, vilket ger upphov för ett kvantitativt 

jämställdhetsdilemma, något som framgår av uppsatsens problemdiskussion.  

 
Samtliga kvinnliga respondenter i min undersökning hävdar att det går att förena föräldraskap 

och arbete, enligt vissa går det någorlunda, men samtliga medger att det inte är okomplicerat. 

En kvinnlig respondent hävdar att det inte finns många möjligheter till att förena föräldraskap 

och arbete i yttre tjänst. Hon tycker inte att myndigheten gör speciellt mycket för att 

underlätta denna kombination. Det går visserligen att planera sina arbetstider någorlunda 

anser hon eftersom man har periodplanering, men utöver periodplaneringen finns det 

ingenting mer. Detta pekar ännu mer på att Polismyndigheten i Hallands län inte har gjort 

genomlysningen av verksamheten med hänsyn till möjligheterna för anställda att förena arbete 

och föräldraskap. Detta försvårar för myndigheten att leva upp till den kvantitativa 

jämställdhetsambitionen. Det är inte bara på grund av arbetstiderna, även om det är 

huvudanledningen, som kvinnliga poliser sig söker från yttre till inre tjänster. Andra saker 

som negativt påverkar myndighetens kvantitativa jämställdhetsarbete är jargonger och 

genusrelaterade föreställningar som finns inom myndigheten. Iseskog skriver: 
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Det kan också konstateras att vissa arbetsgivare onekligen betraktar åtminstone kvinnors 

föräldraskap som en belastning vid rekrytering eller utveckling i arbetet (Iseskog 1995:32). 

 
Om vi går tillbaka till resultatet av intervjuer kan vi läsa att en kvinnlig respondent som tycker 

att det förekommer normer och värderingar som inte står sig i det moderna samhället hävdar 

att cheferna, oftast manliga, tycker att det är besvärligt när en kvinnlig polis kommer in och 

berättar att hon är gravid. Respondenten säger att det finns de som inte har kunnat få barn på 

länge och när de sedan berättar att de är gravida, förväntar de sig inte att få kommentarer som 

vi kanske borde lägga p-piller i smörgåsarna för att undvika det här. Hon berättar att folk har 

tagit illa vid sig och tycker att det är för djävligt att bli behandlad på det sättet. Enligt henne är 

det här inte bara diskriminering, utan också djup kränkning som knappast får folk att vilja 

komma tillbaka till yttre tjänst.   

 
Förutom jargonger och genusrelaterade förställningar är det också sättet som myndigheten tar 

emot medarbetarna på vid återkomst från föräldraledighet. Respondenterna menar att många 

av dem som stannar kvar i yttre tjänst har funderat på att söka sig till inre tjänster – trots att de 

vill stanna kvar i yttre tjänst. Det är inte attraktivt att komma tillbaka till yttre tjänst eftersom 

man bara blir inslussad i arbetet – utan någon som helst återvändarintroduktion. 

Respondenterna hävdar att många kvinnliga poliser har tyckt att det var jobbigt att komma 

tillbaka, de har känt sig utkastade från allt, bortkomna och dåliga eftersom de ansett att de inte 

kunde någonting.    Även dessa saker pekar på att Polismyndigheten i Hallands län inte har 

gjort genomlysningen av verksamheten med hänsyn till möjligheterna för anställda att förena 

arbete och föräldraskap, trots att deras syfte och mål för jämställdhetsarbetet är att utifrån 

jämställdhetslagen säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter inom myndigheten. Om vi 

går tillbaka till problemdiskussionen så kan vi läsa att myndighetens förhållningssätt till 

jämställdhet är en demokratifråga. Genom att låta verksamheten utgå från båda könens behov 

och bemöta kvinnor och män på lika villkor, ämnar man att uppnå en effektivare 

myndighetsservice, högre rättssäkerhet och demokrati, högre kvalitet och träffsäkerhet i beslut 

och myndighetsutövning.  

 
Enligt Iseskog (1995:32) kan punkten föräldraskap och arbete fungera som en 

”diskussionsmurbräcka” vad gäller övrigt aktivt jämställdhetsarbete. Om Polismyndigheten i 

Hallands län analyserar frågorna kring möjligheten att förena föräldraskap och arbete, kan 

detta leda till att man över huvud taget ser på jämställdhetsarbete med konstruktivare ögon än 

vad som annars verkar vara fallet.   
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6 Diskussion, slutsats och fortsatt forskning  
 

 
                  det här kapitlet för jag en diskussion över resultatet av min studie följt av min  

                  slutsats. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

                  
 
 
6.1 Diskussion 
 
I problembakgrunden kan vi läsa att Hirdman (2001) menar att jämställdhetsfrågan, inom 

jämställdhetspolitiken, utgår ifrån den teoribildning som har kommit att kallas 

könsmaktsordningen eller genuset, som påvisar att män som grupp är överordnade kvinnor 

som grupp och att män är normen i samhället medan kvinnor är undantag. Teorier kring 

genuset och könsmaktsordningen bidrar till att förklara bristen på jämställdhet och förstå 

varför ojämställdheten reproduceras. Westerberg skriver att: 

 
När man talar om jämställdhet sägs ofta att det framför allt handlar om attityder och värderingar. 

De är viktiga, men det handlar också om kunskaper. Såväl enskilda som företag och organisationer 

känner hyggligt till vad lagen kräver men lever på grund av okunskap om hur verkligheten ser ut 

ändå inte upp till dess bestämmelser. Många uppfattar normer och traditioner som styr kvinnors 

och mäns liv som närmast naturgivna och funderar därför inte så mycket på om det finns 

alternativ. Andra upprörs över skildringar av jämställdhetsbrister i samhället men är oförmögna att 

upptäcka att sådana brister inte bara finns på andra håll utan också i deras egen närmiljö 

(Westerberg 1998:9f). 

 
Resultatet av min undersökning visar att trots att man inte längre kan hävda att polisen är 

enbart ett manligt yrke, finns det jargonger och genusrelaterade föreställningar inom 

Polismyndigheten i Hallands län som inte främjar kvinnor inom yttre operativ 

ingripandetjänst. Kvinnliga poliser måste bland annat bevisa mycket mer för att passa in i 

gemenskapen. På grund av att de är fysiskt svagare än sina manliga kollegor, utsätts de för 

diskriminerande skämt. När kvinnliga poliser berättar för sina manliga chefer att de är 

gravida, händer det att de utsätts för kränkning av cheferna. Enligt en av respondenterna 

händer det att cheferna i sådana lägen säger vi borde kanske lägga p-piller i smörgåsarna för 

att undvika det här. Enligt min åsikt står sig ej det här i det moderna samhälle – som vi lever 

i. Jag instämmer med respondenten i att detta är djup kränkning som knappast få kvinnor att 

vilja komma tillbaka till yttre tjänst.  

I 
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Om vi går tillbaka till den teoretiska referensramen så kan vi läsa under jämställdhetsavsnittet 

(aktiva åtgärder) att i enlighet med 5 § i jämställdhetslagen skall varje arbetsgivare underlätta 

för såväl kvinnliga som manliga arbetstagare att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. 

Enligt mina respondenter gör inte myndigheten mycket för att underlätta denna kombination. 

Den manliga respondenten hävdar att han inte har någon kännedom om myndigheten gör 

något, och i så fall vad, för att främja och utveckla jämställdhet inom yttre tjänst. Jag finner 

ingen logik i att myndigheten inte inför en två skifts och därmed ”tvingar” samtliga poliser 

inom yttre tjänst att jobba tre skift när det verkar finnas medarbetare som vill jobba enbart 

nätter och dem som enbart vill jobba dag- och kvällstid. En sådan sak som att införa en två 

skifts lista hade underlättat kombinationen föräldraskap och arbete enormt menar 

respondenterna. I dagsläget går det, någorlunda, att förena arbetet och föräldraskapet menar 

respondenterna tack vare periodplanering. Hur funkade det då innan man införde 

periodplaneringen och hur hade det fungerat idag om man hade slopat det? 

 
Det vore fel av mig att sätta ett likhetstecken mellan ”dålig” och Polismyndigheten i Hallands 

läns kvantitativa jämställdhetsarbete inom yttre operativ ingripandetjänst enbart utifrån vad 

sju av deras anställda sagt. Det är många fler än sju stycken som jobbar inom yttre tjänst, och 

de andra kanske tycker annorlunda än vad mina respondenter gör, det kan jag inte uttala mig 

om i dagsläget. Det finns mycket som är bra, men faktum är att det finns mycket som kan bli 

bättre.  

 
I analysen skriver jag, under punkten utveckling, att Iseskog (1995:31) hävdar att en 

arbetsgivare ska genomföra en genomlysning av verksamheten med hänsyn till möjligheterna 

för anställda att förena arbete och föräldraskap. Utifrån de (begränsade) möjligheter som finns 

att förena arbete och föräldraskap pekar det mot att myndigheten inte gjort denna 

genomlysning. Iseskog menar vidare på att begränsade möjligheter till denna kombination får 

ofta effekter som att arbetsplatser blir enkönade, vilket är vad yttre tjänst vid myndigheten är 

på väg mot att bli eftersom det förekommer att kvinnliga poliser, vid återkomst från 

föräldraledighet, söker sig bort från yttre till inre tjänster.  

 
Flera respondenter i min undersökning hävdar att trots att folk stannat kvar i yttre tjänst, har 

de funderat på att söka sig till inre tjänster på grund av sättet som de togs emot på av 

myndigheten när de kom tillbaka från sin föräldraledighet. Respondenterna hävdar att de 

blivit inslussade i arbetet – utan någon som helst återvändarintroduktion. I likhet med flertalet  
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av respondenter anser jag att jobbet är det sista man tänker på under sin föräldraledighet, 

speciellt om det är ens första barn. Respondenterna hävdar att många kvinnliga poliser har 

tyckt att det var jobbigt att komma tillbaka, de har känt sig utkastade från allt, bortkomna och 

dåliga eftersom de ansett att de inte kunde någonting. Jag instämmer också med flertalet av 

dem i att det är förenat med fara. Hamnar man i en situation där man måste kommendera folk 

med sitt tjänstevapen – eller rent av använda det – så kan det få förödande konsekvenser 

eftersom man känner sig osäker och bortkommen. 

 
Att inte upptäcka jämställdhetsbrister i sin egen närmiljö är en sak, men hur ska man tolka det 

faktum att medarbetare inte erbjuds återvändarintroduktion vid återkomst från 

föräldraledighet? Det kan man inte skylla på att man inte upptäckt det i sin egen närmiljö. 

Eftersom myndigheten inte erbjuder återvändarintroduktion, är det kanske inte heller så 

konstigt att dem inte jobbar på att förebygga diskrimineringar och kränkningar från manliga 

kollegor, främst manliga chefer, riktade mot kvinnor eller att exempelvis införa en två skifts 

lista. Detta är under all kritik från myndighetens sida. Om ambitionen är att det skall råda 

kvantitativ jämställdhet inom yttre operativ ingripandetjänst så är det inte förenligt med 

”oviljan” som verkar finnas att utveckla och främja jämställdheten.  

 
Går man emot sina egna ambitioner eller är det som Westerberg hävdar att man är oförmögen 

att upptäcka jämställdhetsbrister i sin egen närmiljö? 

 
Polismyndigheten är bland Sveriges största myndigheter (om inte den största?) och lite 

märkligt hade det varit om man inte velat utveckla och främja jämställdheten. Av egen 

erfarenhet vet jag att myndigheten har anordnat en speciell chefs- och ledarskapsutbildning 

riktad speciellt mot kvinnorna. Det är ett exempel där jag tycker att man kan se hur 

myndigheten kategoriserar upp könen. I sin jämställdhetsplan skriver myndigheten att:    

 
Kvinnor och män är olika. Det gäller att låta kvinnors och mäns skilda erfarenheter och sätt att 

tackla problem mötas, så att kreativiteten blommar (Jämställdhetsplanen, s. 2).  

 
Varför anordna en speciell chefs- och ledarskapsutbildning riktad speciellt mot kvinnorna? Är 

det något fel på kvinnornas sätt att leda, är de sämre på att leda än vad män är? Av egen 

erfarenhet vet jag också att det inte finns några sådana utbildningar som enbart är framtagna 

för män. Söker männen en utbildning så blir de antagna på den. Varför kan inte kvinnor bara 

söka en utbildning och bli antagna på den, varför måste det vara en specialutbildning för dem?  
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Det verkar inte som att kvinnor anses ha samma pondus som deras manliga kollegor har. Min 

åsikt är att kvinnor blir – indirekt – diskriminerade här. Om vi går tillbaka till den teoretiska 

referensramen så kan vi läsa under avsnittet genus att Drejhammar (2001:21) hävdar att i 

organisationer finns det strukturer och processer, präglade av kön, som vidmakthåller 

mansdominansen, något som verkar vara fallet i det här exemplet.  

 
För att knyta ihop säcken vill jag avslutningsvis, med ett citat, betona vikten för myndigheten 

av att genomföra en genomlysning av verksamheten med hänsyn till möjligheterna för 

anställda inom yttre operativ ingripandetjänst att förena arbete och föräldraskap. I inledningen 

av den här diskussionen citerade jag Westerberg (1998:9) där han hävdar att såväl enskilda 

som företag och organisationer känner till vad lagen kräver men lever på grund av okunskap 

om hur verkligheten ser ut ändå inte upp till dess bestämmelser.  

 
En betydelsefull del av kunskapsutvecklingen i ett jämställdhetsarbete är de åtgärder som leder till 

medvetandegörande av ojämställda förhållanden på en arbetsplats (kvinnors och män skilda 

världar etc.). En sådan process är avgörande för om jämställdhetsarbetet skall kunna få fotfäste i 

en organisation och om det skall kunna få någon genomslagskraft. Om det saknas en medvetenhet 

om jämställdhetsproblematiken, om problemen inte kan synliggöras, så kan ett arbete med ökad 

jämställdhet som mål inte bli legitimt därför att allt för många, både kvinnor och män, inte kan 

”se” problemen (Eriksson m.fl. 1998:293).  

 
6.2 Slutsats 
  
När det gäller mitt första syfte, det abstrakt teoretiska, vilket var att utifrån det genusteoretiska 

perspektivet undersöka om det finns föreställningar inom Polismyndigheten i Hallands län 

som inte främjar kvinnor inom den yttre operativa verksamheten är det min slutsats att det 

finns. Inte nog med att det finns jargonger från manliga poliser riktade direkt mot kvinnliga, 

men det finns också jargonger, som upplevs som grova och i vissa fall djupt kränkande, från 

manliga chefer riktade direkt mot kvinnliga poliser. Det finns därför anser jag ett behov av att 

först och främst se över ledningens kunskaper om genus och jämställdhet innan man riktar in 

sig på arbetstagarna. För den här slutsatsen finner jag stöd i vad Drejhammar (2001) ger 

uttryck för. Om vi går tillbaka till problembakgrunden så kan vi läsa att författaren anser att 

när organisationsförändringar diskuteras på arbetsplatser och i organisationer finns det 

anledning att utgå från ett könsperspektiv och göra kopplingar till frågan om jämställdhet i 

den egna organisationen. Därmed kan både kvinnors och mäns kompetens och erfarenheter  
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bättre tas tillvara och man kan på så sätt få en mer effektiv och livskraftig organisation. Detta 

är också förenligt med myndighetens jämställdhetsvision. I problemdiskussionen har jag 

citerat visionen där det går att utläsa:  

 
Genom att ta tillvara mäns och kvinnors olika egenskaper och kompetens kan vi skapa något som 

är bättre än vad som vi som män respektive kvinnor kan skapa var för sig. Jämställdhet ger både 

arbetsglädje och livskvalitet för den enskilde och ökad produktivitet för myndigheten (Se bilaga 4, 

jämställdhetsplanen, s. 2). 

 
Det andra syftet, det praktiska, med denna studie var att undersöka vilka omständigheter som 

påverkar i större och mindre utsträckning kvinnliga polisers arbete i yttre operativ 

ingripandetjänst som leder till att de vid återkomst från föräldraledighet väljer att söka sig till 

inre tjänster. Min avsikt här var också att lyfta fram det utvecklingsbara vid myndigheten och 

försöka utröna vilka förutsättningar det finns för att arbeta vidare med kvantitativ jämställdhet 

inom yttre operativ ingripandetjänst. Om vi går tillbaka till den teoretiska referensramen så 

kan vi läsa under avsnittet jämställdhet (aktiva åtgärder) att i enlighet med 5 § i 

jämställdhetslagen skall varje arbetsgivare underlätta för både kvinnliga och manliga 

arbetstagare att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Jag menar att det kan ske på flera 

sätt: 

- Nästan samtliga respondenter anser att huvudanledningen till att kvinnliga poliser 

söker sig, vid återkomst från föräldraledighet till inre tjänster, är arbetstiderna. Tre 

skift är slitsamt, sömnen är jobbig och det är svårt att få ihop det med familjen. En 

kvinnlig respondent tror att huvudorsaken är obehaget av att vara i yttre tjänst på 

grund av ett hårt klimat.  

- De intervjuade efterlyser en två skifts lista som skulle ha skapat mer flexibilitet. De 

menar att det finns medarbetare som vill jobba enbart nätter och de som vill jobba 

enbart dag- och kvällstid. Vid det senare alternativet handlar det främst om föräldrar.  

- Myndigheten bör hålla föräldralediga personer uppdaterade om förändringar på 

myndigheten genom att skicka information till de via brev och mail. 

- Myndigheten bör ta fram ett informationspaket vad gäller att förena föräldraskap och 

arbete. Vissa av respondenterna uppger att de inte har någon kännedom om 

myndigheten gör något, och i så fall vad, för att främja och utveckla jämställdhet inom 

yttre tjänst. 
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- I undersökningen framkom behovet av en återvändarintroduktion i arbetet efter 

föräldraledigheten. Nästan samtliga intervjuade uppgav att de har känt/känner obehag 

över att komma tillbaka efter en lång frånvaro och få ansvaret som förman i den yttre 

verksamheten utan en ordentlig ”avrostning”. Detta kan enligt vissa av de intervjuade 

också vara anledningen till att många kvinnor väljer att inte återgå till yttre tjänst efter 

att ha haft en inre tjänst under graviditeten och varit hemma under föräldraledigheten.  

 
Det är min slutsats vilken jag anser är förankrad både i den teoretiska referensramen och i 

analysen av det empiriska materialet jag samlat in att det förekommer jargonger och 

genusrelaterade föreställningar från det manliga könet riktade direkt mot det kvinnliga och att 

manliga principer ges företräde framför kvinnliga. Detta beror på strukturella förhållanden 

och sociala processer, det vill säga att det inom myndigheten finns strukturer och processer, 

präglade av kön, som vidmakthåller mansdominansen. Detta skulle, enligt Hirdman (2001) 

varit förklaringen till den kvantitativa jämställdhetsdilemma inom Polismyndighetens i 

Hallands län yttre operativ ingripandetjänst eftersom författaren anser att teorier kring genus 

bidrar till att förklara bristen på jämställdhet och förstå varför ojämställdheten reproduceras. I 

det här fallet förklarar teorierna inte det eftersom kvinnliga poliser söker sig från yttre till inre 

tjänster på grund av civila (föräldraskap och arbetstider) och praktiska (ingen 

återvändarintroduktion) omständigheter – och inte genusrelaterade. Polismyndigheten i 

Hallands län har alltså ett kvantitativt jämställdhetsdilemma inom yttre operativ 

ingripandetjänst på grund av det egna arbetet med dessa frågor.  

 
Om vi ännu en gång går tillbaka till problemdiskussionen så kan vi läsa att jag skrivit; varför 

söker sig kvinnliga poliser till inre tjänster? Det kanske är så att det finns civila och/eller 

genusrelaterade omständigheter som påverkar deras möjligheter att arbeta i yttre tjänst? Jag 

anser att problemet för denna studie härmed är besvarad.  

 
6.3 Fortsatt forskning 
 
Som jag skrev i diskussionsavsnittet vore det fel av mig att sätta ett likhetstecken mellan 

”dålig” och Polismyndigheten i Hallands läns kvantitativa jämställdhetsarbete inom yttre 

operativ verksamhet enbart utifrån vad sju av deras anställda sagt. Det är många fler än sju 

stycken som jobbar inom yttre tjänst, och de andra kanske tycker annorlunda än vad mina 

respondenter gör, det kan jag inte uttala mig om i dagsläget. Det finns mycket som är bra, 

men faktum är att det finns mycket som kan bli bättre. Under arbetets gång har jag blivit insatt 
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i den problematik som är förenad med föräldraskap och arbete i yttre tjänst. Att finna en 

lösning till detta är inte lätt, vilket jag blivit väl medveten om under arbetets gång. Enligt min 

mening måste myndigheten jobba på två fronter; dels finns det ett behov av att först och 

främst se över ledningens kunskaper om genus och jämställdhet innan man riktar in sig på 

arbetstagarna, och dels finns det ett behov av att myndigheten låter göra en likadan utredning 

som denna – dock i mycket större omfattning. En avvägning man i så fall får göra är huruvida 

man ska låta samtliga poliser inom yttre operativ verksamhet ingå i undersökningen eller inte. 

Tidigare forskning inom detta, i synnerhet på den sistnämnda fronten, är – i princip – 

obefintlig och det talar för att det är hög tid att det blir ändring på det. Jag vill avsluta med ett 

citat från Eriksson m.fl. som jag tycker belyser dessa behov. 

 
Ett jämställdhetsarbete måste likaväl som andra förändringsprocesser utgå från de upplevda och 

beskrivna problemen i vardagen, det vill säga det dagliga arbetets jämställdhetsproblematik. Det 

kan aldrig baseras enbart på statliga lagändringar eller direktiv och inte heller på ledningens 

problembeskrivning. De berörda måste själva få definiera sina problem och bedöma vad som är 

angeläget att förändra. Den dagliga praktiken är en viktig källa till förändring (Eriksson m.fl. 

1998:293f).  

 
Avslutande reflektion 
 
Som avslutande reflektion vill jag, genom ett exempel, påvisa hur könsmönster skapas i 

samhället. En av mina kvinnliga respondenter berättade att hon och hennes make var i deras 

trädgård en dag. Maken grävde och hon tittade på. I samma ögonblick som maken säger ”så 

tråkigt det är att gräva” kommer en granntjej, på sex år, fram till dem och svarar på makens 

kommentar ”ja men det måste du göra”. Respondenten frågade; varför då, varpå den lilla 

flickan svarade ”för att det är han som är pappan”. Respondenten frågade; vad ska mamman 

då göra? Hon ska vara hemma och laga mat svarade den lilla flickan.  

 
Jag tror inte att vi egentligen inser hur djupt rotat allt detta är. Om ett litet barn som inte ens 

har börjat skolan lär sig den tankegången, då är frågan om det ens är meningen att vi ska få 

bort dessa värderingar och normer? Om vi går tillbaka till problembakgrunden så kan vi läsa 

att Wahl m.fl. (2001:37ff) skriver att könsmönster skapas utifrån uppfostran, kultur etc. och 

upprätthålls både på det personliga och strukturella planet av såväl kvinnor som män. Kritiker 

mot jämställdheten menar att kvinnor och män har olika biologiska förutsättningar, vilket 

innebär att man av naturen har olika uppgifter; kvinnor tar hand om familj och barn och män 

arbetar. Det återstår att se om flickan kommer att tillhöra kritikerna när hon växer upp…. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
 
• Namn 
• Ålder 
• Civilstånd 
• Antal år inom yrket? 
• Tjänstgöringsgrad 

 
Genus: 
 
• Finns det några särskilda könsbundna egenskaper inom polisen idag? T.ex. manligt och    

  kvinnligt? Vad är manligt och kvinnligt och vad innebär det för dig? 
• Vilka föreställningar skulle du vilja säga att vi har på oss när vi blir föräldrar? Och  

  föreställningar som föregår våra val? 
• Upplever du att det finns förväntningar på dig, att du ska bete dig på ett speciellt sätt i  

  ditt arbete bara för att du är man/kvinna? Hur förhåller du dig till det i så fall? 
• Polisen är en gammal organisation, upplever du att gamla värderingar och normer lever  
      kvar? Som inte står sig i det moderna samhället? Vilka är de, hur tar de sig i uttryck? 
• Vad anser du om en jämn könsfördelning inom polisen? Yttre operativ ingripandetjänst? 
• Hur är umgängestonen, jargongen, mellan folk i yttre operativ ingripandetjänst? 

Finns det några jargonger som gör att du inte känner dig bekväm med att vara i 
yttre tjänst eller att du känner att du inte är riktigt accepterad i yttre tjänst just 
på grund av att ditt kön? 

• Hur upplever du att kvinnliga respektive manliga poliser bemöts i yttre operativ  
  ingripandetjänst? Fungerar stämningen för bägge könen? 

• Anser du att män och kvinnor kan utföra samma arbetsuppgifter i exempelvis yttre  
operativ ingripandetjänst? Eller skulle du säga att olika kön är olika lämpade för vissa 

      arbetsuppgifter? Hur tänker du då? 
• Då polisen är en traditionellt manlig arbetsplats känner du att kvinnorna agerar mindre�
      kvinnligt för att passa in i gemenskapen? 
• Vad inom polisen, mer precist inom yttre operativ ingripandetjänst, uppfattar du som 
      jämställt/ojämställt? Motivera! 

 

Jämställdhet: 
 
• Kan man förena föräldraskap och arbete i yttre operativ ingripandetjänst?  

 Vilka möjligheter finns det och hur ser dessa möjligheter ut? 
• Vad var din första tanke angående arbetet i yttre tjänst när du blev förälder? Motivera! 
• Känner du till att kvinnliga poliser på myndigheten, vid återkomst från föräldraledighet,  

  söker sig från yttre operativ ingripandetjänst till inre tjänster? 
Vad tror du att det har för inverkan för kvinnorna i fråga och för myndigheten 
att man söker sig till inre tjänster? 

• Vad tror du det beror på att kvinnliga poliser söker sig bort från yttre operativ  
  ingripandetjänst till inre tjänster vid återkomst från föräldraledighet? Motivera! 
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• Om du själv skulle söka dig från yttre till inre tjänst efter att du blivit förälder, vad hade  

  det legat för orsaker bakom detta beslut? 
 

Utveckling: 
 

• Hur anser du att myndigheten gör för att främja jämställdheten, i synnerhet inom yttre 
operativ ingripandetjänst? Vad gör man för att förmå kvinnliga poliser att vid 
återkomst från föräldraledighet stanna kvar i yttre tjänst? 

• Om du angående jämställdhet inom yttre operativ ingripande tjänst fritt fick ändra 
eller lägga till något, vad skulle det då i så fall handla om? Och varför? 

• Känner du att du kan påverka eller få din röst hörd angående jämställdhet, om du vill? 
•     Vilka tror du är de positiva respektive eventuellt negativa effekterna vid en 
      jämställdhetsförbättring? 

�

Övrigt: 
 

• Jag har inga fler frågor, har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Konfidentialitetsförsäkran  
 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Statsvetenskapligt program – inriktning politisk kommunikation 
Kristian IV:s väg 3 
Box 823, 301 18 Halmstad 
Tfn: 035 – 16 71 00 
Fax: 035 – 18 61 92 
 
 
 
 
Jag är student på Högskolan i Halmstad som håller på att skriva min magisteruppsats i 
statsvetenskap. Jag ska genomföra en studie över hur Polismyndigheten i Hallands län kan 
underlätta för anställda i yttre operativ ingripandetjänst att återkomma i tjänst efter längre 
föräldraledighet, det vill säga se över medarbetares arbetsvillkor.  
 
Jag intygar att allt intervjumaterial från min intervju <datum> med <respondentens namn> 
kommer att behandlas konfidentiellt och med största aktsamhet. Jag kommer givetvis att 
fingera ditt riktiga namn så att en identifikation blir omöjlig. Intervjun som varar maximalt 45 
minuter kommer att gå till så att jag bandar samtalet och eventuellt antecknar vid sidan av. 
Vid intervjun kommer jag att använda mig av relativt strukturerade frågor för en röd tråd och 
för organiseringens skull. Detta utesluter självfallet inte dina eventuella önskemål om vad Du 
anser vara intressant och viktigt att prata om under intervjutillfället. 
 
Allt originalmaterial som inspelat intervjumaterial och transkriptioner kommer enbart jag 
själv att ha tillgång till. Materialet kommer inte heller att användas utanför arbetet med 
uppsatsen. 
 
 
 
 
Författare:   Handledare: 

   Frida Sevandersson 
    035 – 16 77 46 
    frida.sevandersson@hh.se 
Amel Brajanovic 
07XX – XX XX XX   Helene Benjaminsson  
amels@mailadress.se   (Polismyndigheten i Hallands län) 
    035 – 17 13 61 

helene.benjaminsson@polisen.se 
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Ulf Sempert                     2008-03-18              AA 747-2934-08 
Bitr länspolismästare  

 
 
 
 
 
 
Medarbetares arbetsvillkor vid återkomst från längre 
föräldraledigheter 

 
 

Polismyndigheten i Hallands län strävar efter att vara en god 
arbetsplats för alla anställda. I myndighetens ambition att kunna 
erbjuda goda arbetsvillkor för nyblivna föräldrar har ett samarbete 
inletts med Högskolan i Halmstad. En av deras studenter på 
magisterprogrammet i statsvetenskap, Amel Brajanovic, ska som 
examensarbete genomföra en studie över hur myndigheten kan 
underlätta för anställda i yttre operativ ingripandetjänst att återkomma 
i tjänst efter längre föräldraledighet. 

  
Amel har varit vid Polismyndigheten under flera terminer och har 
bland annat arbetat med Hallandspolisens rekryteringsstrategi för att 
öka antalet sökanden till polisutbildningen med annan etnisk 
bakgrund.  

 
För att undersökningen ska kunna genomföras har Högskolan i 
Halmstad gjort ett urval bland medarbetare som under de senaste 2 
åren återkommit i tjänst efter längre föräldraledighet. Gränserna har 
gått vid minst 6 månaders ledighet för kvinnor och 3 månaders 
ledighet för män. Du är en av de utvalda.  

 
Undersökningen kommer att bestå av djupintervjuer under ca 30-45 
minuter. Alla dina lämnade uppgifter kommer att behandlas med 
sekretess och tillhöra högskolan. Polismyndigheten kommer bara att 
få del av en avidentifierad sammanställning av totalresultatet. Du har 
även rätt att avbryta din medverkan i undersökningen om du skulle 
finna skäl för detta under undersökningens gång. 
 
Känner du att du vill möjliggöra för Polismyndigheten i Hallands län 
att bli en ännu bättre arbetsplats för framtida föräldrar, vänligen 
kontakta Amel via e-mail:  amels@mailadress.se eller via 
mobiltelefon 07XX – XX XX XX.  
 
 
 
 
 
Ulf Sempert 

                  INFORMATION 
 

                           Datum                    Diarienr (åberopas vid korresp) 
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Inledning 
 
Jämställdhetslagen SFS 1991:433 reglerar jämställdheten mellan kvinnor och män i 
arbetslivet. Lagens ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. 
 
 
Syfte och mål för jämställdhetsarbetet inom Polismyndigheten i Hallands län är att 
säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter inom myndigheten. 
 
Jämställdhet är inte en åsiktsfråga utan ett kunskapsområde. Jämställdhet handlar 
ytterst om kvinnors och mäns lika värde och om respekt för människors värdighet i 
arbetslivet. 
 
Jämställdhetsplanen omfattar alla anställda inom Polismyndigheten i Hallands län. 
 

                    
 
Ansvar för jämställdhetsarbetet 
 
Jämställdhetsarbetet ska vara väl förankrat i hela myndigheten. Alla chefer har ett 
ansvar för att jämställdhetsarbetet bedrivs enligt planen eller i övrigt lämnade 
direktiv. Ledningen ska fungera som en förebild för de anställda och i praktisk 
handling visa att man står för det man talar om. Alla har vi ansvar för att vi förhåller 
oss på ett jämställt sätt gentemot varandra. 
 
Jämställdhetsarbetet bedrivs utifrån Etikrådet, ett sammanhållande forum för 
diskrimineringsfrågor. Etikrådet är  en samverkansgrupp som har till uppgift att 
synliggöra och undanröja olika jämställdhetsproblem. I Etikrådet ingår representanter 
för olika nätverk som har till uppgift att främja mångfalden och jämställdheten. Etik 
och moralfrågor är också integrerat i Etikrådet.  Personaldirektören är ordförande i 
Etikrådet.  
 
Personalenheten har ansvaret för att jämställdhetsplanen kontinuerligt följs upp, 
revideras och uppdateras. 
 

Jämställdhetsvision 
 
Kvinnor och män är olika. Det gäller att låta kvinnors och mäns skilda erfarenheter 
och sätt att tackla problem mötas, så att kreativiteten blommar. Genom att ta tillvara 
mäns och kvinnors olika egenskaper och kompetens kan vi skapa något som är bättre 
än vad vi som män respektive kvinnor kan skapa var för sig. Jämställdhet ger både 
arbetsglädje och livskvalitét för den enskilde och ökad produktivitet för myndigheten. 
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Vad innebär det att arbeta med jämställdhetsfrågor? 
 
Ledarskap 
 
Människor bidrar som individ, eller i grupp, till myndighetens resultat utifrån de 
förutsättningar som ges och det ledarskap som utövas inom myndigheten. Chefer 
inom Polismyndigheten i Hallands län skall verka för att utveckla den anställde så att 
hon/han kan klara uppsatta mål, fortsätta att utvecklas och göra en effektiv insats. Det 
innebär att såväl kvinnors som mäns kompetens identifieras, tas om hand och 
vidareutvecklas. 
 
De utvecklingssamtal som genomföres vid myndigheten är en viktig del i jäm-
ställdhetsarbetet. Chef och medarbetare kan därigenom diskutera förhållanden och 
åtgärder som kan leda till ökad jämställdhet och  synliggöra sådant som kan bidra till 
denna process. Befattningshavare i ledande funktion skall uppmuntra de kvinnor och 
män som bedöms ha lämpliga kvalifikationer att söka arbetsledande funktioner. 
Myndigheten skall främja mentorskap där en äldre erfaren kvinna eller man skall 
fungera som vägledare och stöd för yngre kollegor. 
 
Myndigheten har som mål att öka antalet kvinnliga chefer. Myndigheten skall därför 
följa upp och särskilt redovisa hur många kvinnor som arbetat i arbetsledande 
befattningar under aktuellt budgetår. 
 
En policy för chefer och medarbetare har utarbetats i myndigheten. 
 
Rekrytering 
 
Vid rekrytering skall myndigheten eftersträva en jämnare fördelning mellan män och 
kvinnor på olika nivåer. 
 
Vid chefsrekrytering skall i förekommande fall följas upp varför kvalificerade 
medarbetare ej söker för dem lämpliga anställningar. 
 
Vid anställningar skall urval ske enligt principen positiv särbehandling. Det innebär 
att myndigheten vid lika kvalifikationer och lämplighet ska rekrytera från det 
underrepresenterade könet. 
 
Vid intervjuer i samband med anställningar av ny personal skall, förutom sökanden, 
både manliga och kvinnliga representanter finnas med. 
 
Löne- och arbetsvillkor 
 
Myndighetens lönepolicy fastslår att lönen skall överensstämma med de krav som 
finns på befattningen oavsett kön. 
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Arbetsmiljö 
 
Myndigheten vill ge kvinnor och män möjligheter att utvecklas efter sina behov och 
förutsättningar, så att alla kan ta ansvar för såväl arbetsliv som privatliv. Män och 
kvinnor skall ha samma möjligheter att kombinera arbete- och familjeliv, likaså till att 
förena lagstadgad ledighet och arbete. Metod. Jämställdhetshandläggaren skall 
kontinuerligt följa upp uttag av föräldraledighet för män respektive kvinnor. Under 
2006 har 7738 föräldraledighetsdagar tagits ut vid myndigheten. Av dessa har 6127 
dagar tagits ut av kvinnor och 1611 dagar tagits ut av män. Se bilagd statistik från 
2002- 2006. 
Polismyndigheten skall verka för en trygg arbetsmiljö för samtliga anställda. Varje 
form av sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling är oacceptabel och skall 
beivras. Arbetsmiljöhandläggaren skall hålla sig underrättad om i  vilken omfattning 
sexuella trakasserier eller trakasserier till följd av anmälan om könsdiskriminering ägt 
rum. 
 
Utbildning 
 
Utbildning/utveckling är tillsammans med rekrytering viktiga styrinstrument för att 
nå en bättre fördelning ur jämställdhetssynpunkt inom olika områden likväl som inom 
ledarrekryteringen. 
Chefer och arbetsledare behöver kontinuerlig fortbildning i jämställdhetsfrågor. Vid 
introduktionen av nyanställda informeras om jämställdhetsplanen och syftet med 
jämställdhetsarbetet. 
 
Jämställdhetsmål 
 
Representation av bägge könen skall finnas i ledningsgrupperna på myndighets-, 
avdelnings- och sektionsnivå. 
Nuläge:          Uppfyllt på myndighetsnivå och en av de två avdelnings nivåerna 
Januari 06      Uppfyllt på fyra av fem sektionsnivåer. 
 
  Strategisk ledningsgrupp  2 kvinnor och 7 män 
  Ledning Gemensamma funktioner 3 kvinnor och 7 män 
  Ledning Operativ avdelning 6 män 
  Ledning Länskriminalpolisen 5 kvinnor och 12 män 
  Ledning Länsordningspolisen 4 män 
  Ledning Staben  2 kvinnor och 3 män 
  Ledning Polisområde norr  2 kvinnor och 5 män 
  Ledning Polisområde syd  1 kvinna och 6 män 
 
Antalet kvinnliga chefer skall under året öka till 25 % 
         
Januari 07   =   23 % 
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Antalet kvinnliga poliser skall öka med minst tio stycken under året. 
 
Januari 06   =   85 st 
Januari 07   =   114 st 
 
Antalet kvinnliga chefer och befäl inom ordningssidan skall öka 
 
Januari 06   =    6 st 
Januari 07   =   11 st    
 
Metoder för genomförande 
 
Förankring och stöd från chefer och fackliga representanter. 
 
Etikhandledarnas arbete skall även genomsyra jämställdhetsarbetet. 
 
Nätverksarbete i olika konstellationer. 
 
Verktyg som arbetsplatsträffar, etikråd och övriga samverkansgruppen. 
 
Uppföljning av jämställdhetsmålen. 
 
 
Konkreta åtgärder 
 
Medel skall tilldelas aktiva nätverk , vars syfte är att främja jämställdheten. 
 
Aktivt arbete skall ske för att stimulera kvinnliga poliser att söka chefs-, 
befäls- och specialistbefattningar inom ordningssidan. 
 
Fortsatt utveckling av nybildat nätverk för civilanställda kvinnor. 
 
 
 
POLISMYNDIGHETEN 
 
Ulf Sempert 
Vik lpme 
 
 Barbro Westermark 
 Personaldirektör 
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FÖRÄLDRALEDIGHETSFRÅNVARO UPPDELAT PER KÖN 
UNDER 2002, 2003, 2004, 2005 OCH 2006 
 
  ÅR 2002 
 
 ANTAL DAGAR  PROCENTUELL FÖRDELNING 
KVINNOR  4663   79 % 
MÄN  1215   21 % 
TOTALT  5878                      100 % 
 

  ÅR 2003 
 
 ANTAL DAGAR  PROCENTUELL FÖRDELNING 
KVINNOR  4443   83 % 
MÄN    921   17 % 
TOTALT  5364                      100 % 
 

  ÅR 2004 
 
 ANTAL DAGAR  PROCENTUELL FÖRDELNING 
KVINNOR  5258   81 % 
MÄN  1272   19 % 
TOTALT  6530                      100 % 
 

  ÅR 2005 
 
 ANTAL DAGAR  PROCENTUELL FÖRDELNING 
KVINNOR  4341   78 % 
MÄN  1191   22 % 
TOTALT  5532                      100 % 
 

  ÅR 2006 
 
 ANTAL DAGAR  PROCENTUELL FÖRDELNING 
KVINNOR  6127   79 % 
MÄN  1611   21 % 
TOTALT  7738                      100 % 
 
 

I siffrorna ingår partiell tjänsteledighet för vård av barn under 12 år, vård av barn med 
föräldrapenning, vård av sjukt barn, pappadagar, havandeskapspenning mm. 
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