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ABSTRACT
The aim of this thesis was to study the strategies that Kamraterna (‘the Comrades’), an association 
for Stockholm’s policemen, and the Swedish Policemen’s Union employed in order to solve the is-
sue of women in police service in the years 957-97. I have dealt with the attitudes they had to wo-
men in police service and the conceptions of gender that were expressed. The trade unions’ way of 
trying to solve the issue of women’s service and position in the organisation and Kamraterna’s ac-
tions vis-à-vis their female members have also been in focus. Finally, I have also studied the way in 
which the police profession was made masculine and feminine and how this could be used as a part 
of the strategies.

Women’s entrance into the police profession on the same terms as men created and made visible 
the gender structures in the police force. The male police officers saw their rights threatened, if the 
female labour could be judged differently and hence be promoted more rapidly. This conflict made 
conceptions of male and female qualities visible, and above all in Kamraterna, a struggle was started 
to maintain male police officers’ privileges and rights.

The unions emphasised that women would have to be employed on equal terms and that equal 
pay must imply equal work. Women were however considered to be best suited for social police 
work and work with women and children, while men were chiefly associated with the parts of the 
profession involving physical strength and violence. It was difficult to implement the principle of 
equal terms in practice, since there was a basic idea that women were different. Both Kamraterna 
and the Swedish Policemen’s Union used dual closure in order to solve this dilemma. Kamraterna’s 
usurpation was intended to influence the police commissioner and to unite the members, including 
the women, thereby creating a collective unity about the issue of the female police officers’ posts 
and work. They tried to remove the women from foot patrol work by having them relocated to oth-
er departments with civil duties. In this way they endeavoured to keep the patrol work as an ex-
clusively male area by resorting to exclusion. When the National Police Board started experimental 
work in 969 with female police officers being stationed in special units with civil duties, the Swe-
dish Policemen’s Union supported this effort and tried to see to it that the instructions were follo-
wed.  The Policemen’s Union thus employed exclusion. Excluding women from parts of the profes-
sion meant that the unions used a demarcationary strategy resulting in a gendered division of labour 
being created rather than the women being entirely excluded from the police profession. The pa-
trol work was the part of the police profession that women ought not to have access to, and this was 
linked to masculine qualities and symbolism. Words like physical strength, strenuous service and vi-
olence were related to the patrol work. The uniforms and weapons underscored the masculine con-
notations of the patrol work. A hegemonic masculinity was created here, which could be used as a 
means for excluding female police officers. The women’s uniforms looked different and their wea-
pons were not the same, which should have made it more difficult for them to be regarded as real 
police officers.

Keywords: police, trade unions, patrol work, gendered division of labour, dual closure, usurpation, 
exclusion, demarcationary strategies, uniform, masculinity, femininity.
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i

Förord
Jag tror att jag i likhet med de flesta doktorander känner en stor lättnad nu när av-
handlingen äntligen har blivit färdig. Att skriva en avhandling är både intressant 
och, inte minst, mödosamt. Även om skrivandet och slutförandet av avhandlings-
projektet är frukterna av mina egna ansträngningar, hade det knappast gått vägen 
utan den hjälp och vägledning jag fått. De som främst lotsat mig genom forskarut-
bildningen är mina handledare. Professor Tom Ericsson var den som uppmuntra-
de mig att söka forskarutbildningen. Han har som min huvudhandledare avgränsat 
forskningsuppgiften och läst och kommenterat mina texter och manusutkast. Min 
biträdande handledare, docent Lena Eskilsson, har med sin konstruktiva förmåga 
och positiva inställning alltid gett arbetet en skjuts i rätt riktning. 

Flera andra personer har varit behjälpliga i avhandlingsarbetet. Professor Jon-
ny Hjelm kom i slutfasen med betydelsefulla synpunkter på manuset som var 
mig till stor hjälp i färdigställandet av texten. Ett särskilt tack vill jag rikta till Åsa 
Andersson som dels var opponent på mitt mittseminarium och dels läste mitt 
allra första manusutkast. Hennes noggranna genomläsningar, kloka synpunkter 
och omtanke har hjälpt mig avsevärt. Likaså läste Johan Hansson det första ut-
kastet och gav många värdefulla kommentarer. För ypperlig korrekturläsning vill 
jag också tacka Stina Karlgren, Nina Almgren, Camilla Norrbin, David Sjögren, 
Björn Norlin, Kristina Espmark och Johan Hansson. Den engelska översättning-
en av sammanfattningen har gjorts av Gunnar Persson och Erik Lindenius har 
satt texten och gjort omslaget.   

Jag har haft förmånen att få tillhöra flera vetenskapliga miljöer under min tid 
som doktorand. Genusforskarskolan har utgjort den ena halvan av min hemvist. 
Här har jag deltagit i kurser, seminarier och internat med stor behållning. Jag har 
också ingått i humanistiska fakultetens forskningsprogram Genus, offentlighet och för-
ändring, under ledning av professor Marianne Liliequist, där jag deltagit i den intres-



santa och givande seminarieverksamheten. Min huvudsakliga hemvist har jag haft 
på Institutionen för historiska studier. Här har jag följt det Högre seminariet i histo-
ria där jag också presenterat merparten av mina avhandlingstexter. Jag vill tacka alla 
som bidragit med synpunkter på och förslag till förbättringar av avhandlingen. 

Ekonomiska bidrag är en förutsättning för att genomföra sina forskarstudier. 
Här har jag fått stöd för arkivresor från Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendie-
fond, Kungl. Vetenskapsakademien (B von Beskows fond, Hierta-Retzius stipendiefond, 
Stiftelsen Hierta-Retzius fond för vetenskaplig forskning), Stiftelsen Riksarkivarien Ing-
var Anderssons fond och Genusforskarskolan. Slutförandet av avhandlingsarbetet var 
möjligt genom arbetsstipendier från Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond, Stif-
telsen Lars Hiertas Minne och tack vare min sambo.

Forskningen underlättas av personalen på de arkiv man besöker. Jag vill sän-
da en tacksamhetens tanke till Arne H. Eriksson, före detta chef på Tjänsteman-
narörelsens Arkiv och Museum, och den hjälpsamma och trevliga personalen där. 
Tack vare Arne fick jag en inblick i det akademiska livet innan jag var antagen till 
forskarutbildningen genom att delta i konferensen Tjänstemän i arbetsliv och sam-
hälle år 2000. Arne visade också stort intresse för avhandlingsarbetet och tog sig 
alltid tid till en pratstund under mina arkivbesök på TAM. Tack också till Polismu-
seet i Stockholm för de fotografier som ingår i avhandlingen och till Eva Tov för 
all praktisk hjälp med desamma.

Utan arbetskamrater blir tillvaron ganska trist och umgänget med kollegorna 
på institutionen och Genusforskarskolan har varit alltid lika välkomna avbrott i 
det dagliga arbetet. Nina och Camilla har jag umgåtts med i mer privata samman-
hang och de inspirerade mig dessutom att börja träna. Vi har avverkat många ro-
liga timmar tillsammans på IKSU! Med Nina har jag i slutfasen kunnat dryfta allt 
som har med disputation, skrivande och livet i övrigt att göra och hon har därtill 
lyckats med konsten att minska min hundrädsla.

Eftersom forskandet är ett arbete och endast en del av livet, är det av stor vikt 
att ha familj och vänner runt omkring sig. Först och främst vill jag tacka mina 
föräldrar, Bodil och Curt, som alltid stöttar och finns till hands på alla sätt. Mina 
bröder Per och Göran samt Kicki, Simon, Linnéa, Jonathan, Timmy samt Mar-
gret och Lennart står för en trygghet i tillvaron. Per, liksom mamma och pappa, 
har också upplåtit sina hem periodvis då jag varit på arkivbesök i Stockholm. Jag 
vill också ge en stor kram till mina vänner i Stockholm, Umeå och Bollendorf.

Mitt allra varmaste tack går till Johan, som är den person som på närmast håll 
har fått leva med avhandlingsarbetets baksidor och som allra mest sprider glädje 
och allmänt välbefinnande i mitt liv.  

Hörnefors i april 2007
Johanna Dahlgren
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Kapitel  – Inledning
År 958 startade en försöksverksamhet med kvinnor i ordningspolistjänst i Stock-
holm. De första fjorton kvinnliga polisaspiranterna påbörjade sin patrullerings-
tjänst i Klaradistriktet i centrala Stockholm i januari samma år. Försöksverksam-
heten gav upphov till en del diskussioner i polisens fackföreningar och i pressen. 
Var kvinnor tillräckligt fysiskt starka? Skulle de klara av det påfrestande yrket? 
Hur skulle de manliga poliserna reagera? Kunde kvinnor verkligen anställas på 
lika villkor? Vid tidpunkten för kvinnors inträde i ordningspolistjänst hade det 
under 50 år redan funnits kvinnor anställda inom polisen. Kvinnor inom polis-
väsendet var alltså inget nytt, men den nya situationen som innebar att kvinn-
liga poliser skulle ha samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor ställde 
vissa frågor på sin spets. De tidigare kvinnliga tjänstemännen, som kallades po-
lisbiträden eller polissystrar, var inte poliser utan ofta sjuksköterskor eller utbil-
dade i socialt arbete. Polissystrarna var få till antalet och arbetade framför allt i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i några mindre städer i södra de-
len av Sverige. De hade klart avgränsade arbetsuppgifter som rörde kvinnor och 
barn inom kriminalavdelningarna och skulle bland annat ta emot anmälning-
ar om våldtäkt, fosterfördrivning och sedlighetsbrott. De kunde även medver-
ka vid förhör som förhörsvittnen i dessa fall och ta del i utredningsarbetet. Vid 
950-talets slut fanns således en befintlig könsarbetsdelning inom polisen i och 
med polissystrarnas specifika arbetsuppgifter. 

De kvinnor som 958 påbörjade sin ordningspolistjänst i Stockholm fick 
arbeta under helt andra premisser än sina föregångare. Istället för att vara verk-
samma inom vissa områden skulle kvinnorna arbeta på samma villkor som 
männen. Detta var inte oproblematiskt. Här bröts föreställningar om man-
ligt och kvinnligt mot en strävan efter att lika villkor skulle gälla för män och 
kvinnor. Kvinnliga poliser ansågs bättre lämpade att ägna sig åt socialt in-
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riktat polisarbete. Deras svagare fysik gjorde att de inte förväntades klara av 
patrulleringen och dess påfrestningar. Många män befarade därför att kvin-
norna skulle slippa patrullera och istället få lindrigare arbetsuppgifter, vilket 
kunde leda till att de befordrades snabbare. Patrulleringen associerades med 
maskulinitet och beskrevs i termer av fysisk och psykisk styrka, ansträngande 
skiftarbete, risk för våld, som ett manligt yrke och som det ”riktiga” polisarbe-
tet. Polisen förknippades med myndighet och auktoritet och att kvinnor tog 
plats i offentligheten som representanter för en ordningsmakt med maskulina 
konnotationer med rätt att ta till våld synliggjorde genusstrukturer och genus-
konflikter inom polisorganisationen. Polisen var uppbyggd kring relationer 
mellan män i en strikt hierarki och kvinnornas närvaro i polistjänsten föränd-
rade förutsättningarna för denna ordnings fortlevnad. 

Samtidigt som polisens fackföreningar ansåg att män och kvinnor var lämpa-
de för olika uppgifter menade de att manliga och kvinnliga poliser måste arbeta 
på lika villkor, det vill säga lika lön för lika arbete, vilket var en ekvation som var 
svår att få ihop. Frågan om kvinnliga poliser blev också föremål för en statlig ut-
redning som 958 kom med ett delbetänkande, Socialpolis och kvinnlig polis, där 
detta motsägelsefulla sätt att resonera kom till uttryck på följande sätt: 

Slutligen må beträffande tjänstgöringens art och förläggning framhål-
las att, därest samtliga tjänster i princip skola vara öppna för båda kö-
nen med fri konkurrens på lika villkor om befordran, det icke minst 
med hänsyn till den manliga personalens reaktion torde vara av vikt 
att de kvinnliga polismännen – frånsett de speciella uppgifter för vil-
ka de på grund av sitt kön anses mera lämpade och under hänsynsta-
gande till de uppdrag, från vilka de av fysiska skäl lämpligen böra befri-
as – ej i övrigt enbart på grund av sitt kön snabbare än männen erhålla 
sådan tjänstgöring, som i jämförelse med fotpatrullering o.d. vanligen 
anses mera meriterande, t.ex. utredningstjänst, eller mera lockande på 
grund av att den är mindre fysiskt ansträngande, t.ex. stationstjänst. 
Tjänstgöringen bör sålunda såsom förut framhållits i princip vara lika 
för manliga och kvinnliga polismän.

Trots att dessa första kvinnor i ordningspolistjänst var få och antalet dessutom 
minskade under 960-talet betraktades de som ett hot framför allt mot man-

 SOU 1958:34 Socialpolis och kvinnlig polis. Stockholm 958, s 83.
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liga polisers befordringsmöjligheter. Inom den fackförening som både man-
liga och kvinnliga ordningspoliser i Stockholm tillhörde, Kamraterna, för-
ening för Stockholms polismän, uppstod en livlig aktivitet för att omplacera 
kvinnliga poliser till arbetsuppgifter som innebar att de inte kunde konkur-
rera med manliga poliser på samma villkor. Det större fackförbundet, Svens-
ka Polisförbundet, understödde i slutet av 960-talet en arbetsdelning mellan 
män och kvinnor som den statliga myndigheten Rikspolisstyrelsen genomför-
de och som formellt bestod fram till 97. Den stora ökningen av kvinnliga 
poliser kom först senare under 970- och 80-talen. 

Under 950-, 60- och 70-talen skedde en rad förändringar vad gällde kvin-
nors lönearbete och i synen på manligt och kvinnligt. I slutet av 950-talet var 
många gifta kvinnor hemmafruar även om antalet som förvärvsarbetade bör-
jade öka. Under det efterföljande decenniet började gifta kvinnors deltagande 
i arbetslivet öka allt mer, främst inom service och omsorg. Kvinnors möjlig-
heter att lönearbeta började också förändras. Den så kallade sambeskattning-
en slopades 970 vilket gjorde det mer lönsamt för kvinnor att arbeta utanför 
hemmet och barnomsorgen byggdes ut. I slutet av 950-talet pågick en inten-
siv debatt inom LO och SAF om att slopa de särskilda kvinnolöner som var in-
skrivna i kollektivavtalen och dessa arbetades också bort under 960-talets 
första hälft. Under uppseglande stod också könsrollsdebatten och den andra 
vågens feminism. Mäns och kvinnors funktioner i samhället började betrakta-
des som socialt inlärda könsroller som ansågs vara möjliga att förändra snara-
re än beroende på biologiska faktorer.2

2 Se Yvonne Hirdman, ”Genussystemet” SOU 1990:44. Stockholm 990, s 87f, 9f. Yvonne 
Hirdman, Med kluven tunga. LO och genusordningen. Stockholm 200, s 53ff, 58, 60, 63. Ylva 
Waldemarson, Mjukt till formen, hårt till innehållet. LO:s kvinnoråd 1947-1967. Stockholm 998, 
s 70, 84. Ylva Waldemarson, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LO:s kvinnoråd 
och makten att benämna 1898-1967. Stockholm 2000, s 95. Christina Florin, Bengt Nilsson, ”Nå-
got som liknar en oblodig revolution...” Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen. Umeå 
2000, s 9, 37, 39. Christina Florin, ”Skatten som befriar. Hemmafruar mot yrkeskvinnor i 960-
talets särbeskattningsdebatt.” i Christina Florin, Lena Sommestad, Ulla Wikander (red), Kvin-
nor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter. Stockholm 999, s 06f, 3. Ulla Wikander, Delat 
arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet. En historisk essä. Uppsala 996, 
s 46. Eva Schmitz, ”Den nya kvinnorörelsens uppkomst i Sverige från 968” i Elisabeth Elgán 
(red), Kvinnorörelsen och ’68 – aspekter och vittnesbörd. Södertörns högskola 200, s 8. 
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Syfte och frågeställningar
Bilden av kvinnliga poliser är motsägelsefull på flera sätt. Kvinnor påbörjade den 
maskulina ordningspolistjänsten under en tid präglad av ett hemmafruideal. 
Kamraterna och Polisförbundet framhöll att lika villkor måste gälla för manli-
ga och kvinnliga poliser. Samtidigt ville man inom fackföreningarna särbehand-
la kvinnliga poliser genom att omplacera dem och återupprätta en könsarbets-
delning. Det fick dock inte leda till att kvinnorna befordrades snabbare och 
därmed försämrade de manliga polisernas arbetssituation och möjligheter till 
avancemang. Under denna period var kvinnliga poliser få och antalet minska-
de dessutom samtidigt som antalet manliga poliser ökade. Detta skedde under 
960-talet när kvinnolönerna slopades och könsrollsdebatten började ta fart. 

Utifrån denna balansakt mellan strävan efter lika villkor å ena sidan och 
särbehandling av kvinnor å andra sidan, är syftet med avhandlingen att stude-
ra vilka strategier Kamraterna och Svenska Polisförbundet använde för att lösa 
frågan om kvinnor i polistjänst 957-97. Eftersom kvinnliga ordningspoliser 
främst var en Stockholmsfråga ligger tyngdpunkten i avhandlingen på huvud-
staden och på Kamraterna. Jag undersöker även hur framför allt en statlig ut-
redning, polisverksamhetsutredningen som kom med ett delbetänkande 958, 
och den statliga myndigheten Rikspolisstyrelsen förhöll sig till kvinnliga po-
liser. Den tidigare diskussionen kring polissystrarna och på vilket sätt den på-
verkade förhållningssättet till kvinnor i polistjänst går också som en röd tråd 
genom undersökningen. 

De frågeställningar jag arbetar utifrån är;

o Vilken inställning hade männen i Kamraterna och Svenska Polisför-
bundet i jämförelse med polisverksamhetsutredningen till kvinnor i 
polistjänst? Vilka föreställningar om kön kom till uttryck? 

o Hur försökte männen i Kamraterna och Svenska Polisförbundet lösa 
frågan om de kvinnliga polisernas tjänstgöring och placering i organisa-
tionen? Vilka skillnader och likheter fanns mellan Kamraterna och Po-
lisförbundet? På vilket sätt agerade Kamraterna gentemot sina kvinnli-
ga medlemmar?  

o På vilket sätt gjordes polisyrket maskulint respektive feminint av Kam-
raterna och Polisförbundet? På vilket sätt användes det som ett led i de-
ras sätt att lösa frågan om kvinnliga poliser? 
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Källmaterial, avgränsningar och metod
Författandet av en avhandling innebär alltid att källmaterial och perspektiv väljs 
bort. Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts av två skäl. Det första är att det 
helt enkelt inte diskuteras så mycket om polissystrar i det fackliga materialet 
mellan åren 908 och 957, medan det finns något mer att hämta i det statliga 
källmaterialet. En djupare undersökning av polissystrarna hade kommit att be-
handla polissystrarnas arbetsuppgifter, sociala bakgrund och utbildning i rela-
tion till manliga poliser. När kvinnor blir ordningspoliser 957 startar däremot 
en livlig debatt inom fackföreningarna om lämpligheten i detta och om vilka 
åtgärder som borde vidtas. Polissystrarna utgjorde en specialgren inom polisen 
och det verkar inte ha ansetts som särskilt problematiskt. Det var när kvinnor 
kom in på ett område som endast beträtts av män, och på samma villkor som 
manliga poliser, som frågan om kvinnor i polisyrket blev infekterad. Den an-
dra motiveringen till den tidsmässiga avgränsningen är att kvinnors inträde i 
ordningspolistjänst 957 synliggjorde genusstrukturerna i polisyrket, vilket gör 
det möjligt att analysera fackförbundens agerande. Perioden mellan 957 och 
97 kan i någon mening betecknas som en formativ fas under vilken befintli-
ga strukturer ifrågasattes och orsakade mycket huvudbry om var i polisväsen-
det kvinnorna egentligen hörde hemma. Studien avslutas år 97 då det formellt 
togs ett beslut om att män och kvinnor skulle tjänstgöra på lika villkor inom po-
lisen. Jag inkluderar inte perioden senare under 970- och 80-talen då den stora 
ökningen av antalet kvinnliga poliser skedde utan fokuserar på inledningsskedet 
då ett litet antal kvinnor väckte sådan uppståndelse och aktivitet.

Eftersom de kvinnliga poliserna sökte och beviljades inträde som medlem-
mar i Kamraterna i likhet med sina manliga aspirantkollegor i Stockholm, fal-
ler det sig ganska självklart att denna förening ingår i studien. Kamraterna 
organiserade enbart ordningspoliser i Stockholm. Den lokalt förankrade för-
eningen jämförs med det nationellt täckande Svenska Polisförbundet. Det or-
ganiserade både befordrade och obefordrade poliser, det vill säga ordningspoli-
ser, över hela landet och de hade fler hänsyn att ta än enbart till förhållandena 
i Stockholm. Det är således motiverat med en jämförelse mellan de två fack-
föreningarna eftersom de befann sig på olika nivåer.

Källmaterialet består huvudsakligen av fackligt material i form av styrelse-
protokoll och Svenska Polisförbundets fackliga organ, Polistidningen. Jag har 
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även använt mig av statligt utredningsmaterial i form av tryckta betänkanden, 
protokoll och yttranden till förarbeten. Särskilt betydelsefull är ett delbetän-
kande från Polisverksamhetsutredningen, Socialpolis och kvinnlig polis från år 
958. Polisverksamhetsutredningen tillsattes 956 av chefen för inrikesdepar-
tementet för att bland annat utreda hur polisen kunde förbättra och effektivi-
sera den brottsbekämpande verksamheten. I deras utredningsuppdrag ingick 
också frågan om kvinnliga poliser. I utredningen satt företrädare för staten, 
den lokala polisorganisationen samt tjänstemän på länsnivå. 

Protokollen från Kamraterna är diskussionsprotokoll, ofta utförliga sådana, 
medan Svenska Polisförbundets diskussionsprotokoll är mer kortfattade. Det 
är främst protokollen som ligger till grund för analysen av fackförbundens age-
rande och strategier. De ger även information om vilka idéer och föreställningar 
som fanns om manlighet och kvinnlighet och om polistjänstens maskulina ka-
raktär. Jag har även undersökt det statliga materialet för att se vad som lyfts fram 
i detta och analyserat symboliska uttryck, såsom uniform och beväpning.

Ett källkritiskt problem med protokoll är att det är svårt att veta vad som 
utelämnats och i vilket syfte man tagit med det som tagits med. Speciellt Polis-
förbundets nedteckningar blir problematiska i det avseendet, eftersom stora de-
lar av diskussionerna troligen har utelämnats. I Kamraternas protokoll förefaller 
det som om betydande delar av diskussionerna nedtecknats, åtminstone i början 
av perioden. Även om protokollen ger mycket information måste de behand-
las källkritiskt. Eftersom Kamraterna var en mindre förening som organiserade 
obefordrade poliser och som fick de kvinnliga poliserna som medlemmar, kan 
de ha överdrivit sin egen betydelse i vissa avseenden. Svenska Polisförbundet dis-
kuterar nästan inte alls frågan om kvinnliga poliser, varken i styrelsen eller i Polis-
tidningen, förrän i slutet av 960-talet. Det innebär att det fram till dess främst 
är Kamraternas protokoll som ligger till grund för analysen.

Eftersom jag koncentrerar mig på de två fackföreningarna, innebär det att 
det framför allt är männens åsikter, värderingar och handlande som behandlas. 
Under den period som denna avhandling rör sig inom finns inga kvinnor repre-
senterade i styrelser eller representantskap. Deras röster och åsikter är återgivna 
genom de manligt dominerade föreningarna. Det finns två protokoll bevarade 
från möten som Kamraterna hade med kvinnliga poliser och vad som sades och 
togs upp på dessa sammankomster är återgivet av Kamraternas styrelse.
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Teoretiska verktyg
För att analysera de spänningar som uppstod inom Kamraterna och Polisför-
bundet och hur de agerande använder jag mig av professionsteori. Fackfören-
ingarnas strävan att omplacera kvinnliga poliser till särskilda områden innebar 
att de försökte utestänga kvinnor från delar av polisyrket. Att på detta sätt be-
gränsa tillträdet till ett yrke, skapa kontroll över kunskap och färdigheter och 
höja dess status var en del i en professionaliseringsprocess.  

Några få yrken brukar sägas ha uppnått professionell status medan andra 
strävar efter att uppnå detsamma. Polisyrket kan räknas till det sistnämnda. 
En profession beskrivs ofta som en yrkesgrupp som tillskansat sig monopol 
över yrket och den kunskap som krävs för att utöva det. Kunskapsmonopolet 
uppnås genom teoretisk och vetenskaplig utbildning som leder till en examen 
som till exempel läkare. På så sätt får professionen yrkesmonopol på en del av 
arbetsmarknaden, vilken också regleras av staten. Ett annat utmärkande drag 
för en profession är en stark inre kontroll genom hederskodex och yrkesetik. 
Till kategorin professioner brukar exempelvis läkare och jurister räknas.3 Yr-
kesgrupper som har antingen kunskaps- eller yrkesmonopol och strävar efter 
att uppnå professionell status benämns vanligen semiprofessioner. De har inte 
ett lagligt sanktionerat monopol på och kontroll över vilka som får tillträde till 
yrket, hur många dessa ska vara eller vilka kvalifikationer de ska ha. Sjukskö-
terskor, bibliotekarier och lärare är typiska semiprofessioner.4 

Inom professionsforskningen har det funnits två olika inriktningar. Den ena 
är den essentialistiska eller egenskapsorienterade inriktningen som fokuserat på 
vad som skiljer en profession från ett yrke. Problemet med det synsättet är enligt 
sociologen Lars Evertsson att det är svårt att definiera vad en profession är och 
att professionens förhållande till samhällsstrukturen inte problematiseras.5 Idé-
historikern Åsa Andersson menar att den essentialistiska forskningsinriktning-
en alltmer hamnat i skymundan sedan 970-talet. Intresset riktas istället mot att 
studera den process genom vilken en grupp etablerar sig på arbetsmarknaden.6

3 Inga Hellberg, Studier i professionell organisation. En professionsteori med tillämpning på vete-
rinäryrket. Göteborg 978, s 27f. Christina Florin, Kampen om katedern. Feminiserings- och pro-
fessionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Stockholm 987, s 72.

4 Hellberg, 978, s 30f. Frank Parkin, Marxism and class theory: A bourgeois critique. London 
979, s 02.

5 Lars Evertsson, Välfärdspolitik och kvinnoyrken. Organisation, välfärdsstat och professionalise-
ringens villkor. Umeå 2002, s 40ff.
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Olika yrkesgrupper på arbetsmarknaden använder flera typer av strategier 
för att befästa eller uppnå en position på arbetsmarknaden. Jag utgår här ifrån 
sociologen Frank Parkins begrepp social inhägnad (social closure) för att be-
skriva denna process. Den sociala inhägnaden syftar i första hand till att be-
gränsa tillgången till sociala eller ekonomiska attribut till en specifik grupp ut-
ifrån till exempel social tillhörighet. Det finns enligt Parkin två typer av social 
inhägnad; utestängning (exclusion) och inträngning (usurpation). Den först-
nämnda verkar i nedåtgående riktning i samband med att en grupp försö-
ker skapa en privilegierad position åt sig själv. På så sätt utestängs de som inte 
uppfyller kvalifikationerna.7 Försöken att muta in ett yrkesrevir genom exem-
pelvis examinationskrav var vanligt i tjänstemannayrken som strävade efter att 
uppnå professionell status.8 Liknande strategier för att kontrollera tillgången 
av arbetskraft har även använts av hantverksyrken. Syftet med arbetares inhäg-
nadsstrategier är inte primärt att begränsa tillgången till fördelar för andra i 
yrkeskåren. Fackföreningarnas inhägnadsstrategier har som mål att förbättra 
villkor som hänger ihop med yrkets underordnade position och som styrs av 
kapitalistiska intressen genom att utöva påtryckningar på en överordnad och 
välorganiserad motpart. För professioner däremot gäller det att få monopol på 
ett kunskapsområde och lagligt skydd för intrång från icke kvalificerade.9 

Parkin menar också att inträngningsstrategin är en konsekvens av och ett 
kollektivt svar på utestängningsstrategin. Grupper som utestängs kan försöka 
få del av de privilegier som den överordnade har, vilket Parkin kallar inträng-
ning.0 Syftet med inträngningsstrategin är att få tillgång till den överordnade 
gruppens förmåner och tillgångar. För att uppnå detta kan en grupp mobili-
sera makt gentemot den grupp de står i underordnad ställning till. Parkin me-
nar att kvinnoorganisationer som kräver lika rättigheter som män är exempel 
på sådana grupper. En viktig skillnad mellan inträngning och utestängning är 
att den förra stöder sig på mobilisering av medlemmar och sympatisörer och 
använder sig av metoder som strejker och demonstrationer. 

6 Evertsson, 2002, s 39, 43. Åsa Andersson, Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för 
sjuksköterskeyrkets formering 1850-1930. Umeå 2002, s 25.

7 Parkin, 979, s 44f. Begreppet social inhägnad kommer ursprungligen från Weber.
8 Ibid, s 54.
9 Ibid, s 56f.
0 Ibid, s 45.
 Ibid, s 74.
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Organiserade arbetare använder sig ofta av dubbel inhägnad (dual closu-
re). De kombinerar inträngningsstrategin gentemot stat och arbetsgivare ge-
nom att samtidigt utestänga andra grupper av arbetare. Dessa är ofta organi-
serade i mindre utsträckning och hit räknar Parkin etniska minoriteter och 
kvinnor. Han menar att det är lättare att avgränsa sig mot grupper som fram-
ställs som avvikande och därför inte passar in i, i det här fallet, arbetarrörelsens 
ideologi.2 Dubbla strategier används även av de tjänstemannayrken som kan 
betecknas som semiprofessioner. De kombinerar utestängning utifrån kun-
skap, expertis och professionella attribut med en inträngningsstrategi genom 
mer fackföreningsmässiga metoder.3 Enligt historikern Rolf Torstendahl byg-
ger den professionella strategin på att vissa villkor, ofta i form av kunskap och 
legitimering, måste uppfyllas och det är kring detta som ett yrke inhägnas. I 
den professionella strategin tas ofta staten till hjälp för att nå inhägnad genom 
till exempel reglerad utbildning. Den fackliga strategin däremot kännetecknas 
av att en yrkesgrupp jämför sig med en annan vad gäller exempelvis arbetsvill-
kor och lön och utifrån det driver sina krav gentemot arbetsgivaren.4 

Polisyrket hade under slutet av 950-talet och fram till början av 970-ta-
let inte professionell status. Det krävdes utbildning för att bli polis men den-
na var både teoretisk och praktisk och inte vetenskapligt förankrad. I likhet 
med många andra yrkesgrupper går det att tolka Kamraternas och Svenska Po-
lisförbundets agerande i termer av inhägnadsstrategier. Försök att inhägna yr-
kesområdet kunde ske genom utestängning av till exempel kvinnlig arbetskraft 
eller genom att motarbeta att andra yrkesgrupper övertog polisiära uppgifter. 
Inträngningsstrategin handlade om att försöka förbättra yrkesrelaterade villkor 
som löner eller arbetsvillkor och målet med strategin kunde till exempel vara att 
hindra konkurrens från billigare arbetskraft eller att arbetsförhållanden försäm-
rades. Strategin kunde riktas mot en överordnad motpart i form av arbetsgiva-
ren eller staten. I avhandlingen analyserar jag vilka strategier som användes av 
fackföreningarna och vilka skillnader och likheter som fanns mellan dem. 

2 Ibid, s 9.
3 Ibid, s 02.
4 Rolf Torstendahl, ”Professionell och facklig strategi” i Anders L. Johannsson (red) Fackliga 

organisationsstrategier. Solna 997, s 40.



 Kapitel 1

0

Professionalisering och genus
Flera forskare har visat att genusaspekten har stor betydelse i professionalise-
ringsprocessen. Historikern Christina Florin menar att det inte går att borste 
från att män och kvinnor handlar och agerar utifrån olika samhällspositioner 
och i en könsstruktur som är ojämlik. Obalansen mellan könen fanns inbyggd 
i manlig auktoritet, maktförhållanden i staten samt i de professionella organisa-
tionerna och institutionerna. Det sammanhang kvinnorna verkade i var färga-
de av ideologiska föreställningar om manligt och kvinnligt. Kvinnor organisera-
de sig på fler olika sätt än män och deras strategier följde inte alltid de teoretiska 
mallarna, vilka bygger på manliga aktörer.5 I sin avhandling Kampen om ka-
tedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folksko-
lans lärarkår 1860-1906 studerar Florin folkskollärarnas professionaliseringspro-
cess och de spänningar som fanns mellan män och kvinnor i yrket.6 Lärarna 
och lärarinnorna i folkskolan arbetade till en början under förhållandevis lika 
villkor vad gällde kompetenskrav, arbetsuppgifter, pensionsålder och statsbidrag 
till lönen.7 Löneskillnaderna blev dock större med tiden, vilket främst märktes 
i städerna. I riksdagen var frågan om att överge likalönsprincipen uppe till de-
batt flera gånger.8 År 906 fattades ett riksdagsbeslut att principen skulle slopas 
och följden blev att lönerna differentierades. Bland folkskollärarinnorna var det 
många som motsatte sig beslutet och för att kunna driva sina egna intressen bil-
dade de en rikstäckande organisation, Sveriges Folkskollärarinneförbund.9 Sta-
ten hindrade också att folkskolläraryrket blev kvinnligt dominerat genom att 
begränsa antalet platser till utbildningen för just kvinnor, trots att de kvinnliga 
sökandena var fler och hade högre kompetens.20 

Kvinnors villkor som statsanställda och statsanställdas möjligheter till facklig 
organisering har uppmärksammats av flera forskare.2 Historikern Bengt Nils-
son menar att kvinnors möjligheter att arbeta fackligt tillsammans med män var 
begränsade. Huvudfrågan i hans avhandling Kvinnor i statens tjänst – från biträ-
den till tjänstemän handlar om vilka förutsättningar till facklig kamp som fanns 
för statsanställda generellt och för kvinnor i synnerhet. Han undersöker främst 

5 Christina Florin, ”Mångdubbla identiteter. Kvinnliga tjänstemän och deras strategier i ett histo-
riskt perspektiv.” i Anders L. Johansson (red), Fackliga organisationsstrategier. Solna 997, s 65-68.

6 Florin, 987, s 25.
7 Ibid, s 37f.
8 Ibid, s 56f.
9 Ibid, s 67.
20 Ibid, s 8.
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en särorganisation, Kvinnor i statens tjänst (KST), och deras val av strategier och 
handlande, men även de manliga tjänstemännens agerande och strategier gente-
mot kvinnorna.22 När kvinnor började söka högre tjänster inom Tullverket upp-
levdes det som hotfullt bland lägre tjänstemän. Män i chefsställning uppmunt-
rade kvinnornas karriärsträvanden, men för Generaltullstyrelsen innebar det att 
de karriärmöjligheter för manliga tjänstemännen man kämpat för var hotade.23 
Under efterkrigstiden var kvinnorna i majoritet i den statliga Riksbanken, men 
möjligheterna för dem att få tillträde till högre tjänster var begränsade. Kvinn-
liga biträden med lång tjänstgöringstid hade av riksbanksledningen, med stöd 
av behörighetslagen, kunnat göra karriär. Det innebar att de inte behövde upp-
fylla kravet på studentexamen och det väckte ont blod bland män i kammar-
skrivarkarriären. De ansåg sig utsatta för otillbörlig konkurrens och att de högre 
tjänsterna skulle komma att deklasseras. För att förbättra sina förhandlingsvill-
kor använde de kravet på studentexamen som en strategi.24 Kravet var en closu-
restrategi som användes i syfte att begränsa konkurrensen till vissa tjänster och 
därmed förhindra att kåren degraderades.25 

I likhet med Christina Florin menar sociologen Anne Witz att kvinnor 
inte haft samma möjligheter att agera som män. Kvinnor har inte haft tillgång 
till samma maktresurser eftersom den manliga makten är organiserad och in-
stitutionaliserad i den patriarkala strukturen. Det skapar olika förutsättning-
ar för män och kvinnor att nå sina mål. Det är viktigt att ha i åtanke vilka 
möjligheter till agerande och val av strategier som finns och den struktur som 
möjliggör eller begränsar det.26 

2 Christina Florin har skrivit om staten som mötesplats för manligt och kvinnligt i artikeln 
”Statsbyråkratins erogena zoner” som ingår i antologin Bryta, bygga, bo. En som tidigt upp-
märksammat kvinnors villkor i staten och debatten kring behörighetslagen är Greta Wieselgren 
i Den höga tröskeln. Kvinnliga statsanställdas fackliga organisering har studerats av Tom Erics-
son i artikeln ”Kvinnor i facklig kamp. En studie av Föreningen kvinnor i statens tjänst 904-
92 i Scandia, 98, nr . Statsanställdas fackliga organisering har på 990-talet uppmärksam-
mats av Lasse Kvarnström och Ylva Waldemarson i ”Med sikte på staten – facklig verksamhet 
bland kvinnor och betjänter i statens tjänst” i antologin  Arbete Genus Fackförening. Ylva Wal-
demarson, ”Kön, klass och statens finanser – en historia om statligt arbetsgivarskap och statsan-
ställda kvinnor 870-925” i Lasse Kvarnström, Ylva Waldemarson, Klas Åmark, I statens tjänst. 
Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier. Lund 996, s 3. 

22 Bengt Nilsson, Kvinnor i statens tjänst – från biträden till tjänstemän. En aktörsinriktad un-
dersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets första 
hälft. Uppsala 996, s 33f.

23 Ibid, s 49f.
24 Ibid, s 95.
25 Ibid, s 83f
26 Anne Witz, Professions and patriarchy. London and New York 992, s 5f.
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Witz utgår från Parkins begrepp utestängning och menar att utestängnings-
strategier handlar om intern kontroll över yrket, dels genom att begränsa till-
gången till yrket för en viss grupp, och dels genom att skapa monopol över fär-
digheter och kunskap. Genuspräglade former av utestängningsstatregier kan 
användas för att säkra tillgången till resurser och möjligheter för män. Stra-
tegierna bygger enligt Witz på kollektiva kriterier för utestängning gentemot 
kvinnor och på individuella kriterier för inkludering gentemot män. Kvinnor 
som grupp betraktas som icke kvalificerade, eftersom de utestängs och inte får 
tillgång till resurser i form av färdigheter, kunskap eller förkunskapskrav. På så 
sätt hindras kvinnor från att komma in i och utöva ett yrke.27

Anne Witz använder även begreppet gränsdragande inhägnad (demarca-
tionary closure) som handlar om kontroll inom yrket som syftar till att kon-
trollera gränser mellan yrken som är närbesläktade i arbetsdelningen. Med-
an utestängning alltid sker nedåt och innebär en underordningsprocess verkar 
gränsdragningen horisontellt genom förhandlingar mellan yrkesgruppers sepa-
rata kompetensområden. Könsbaserade gränsdragningsstrategier handlar såle-
des om skapande och kontroll över gränser i könsarbetsdelningen. Det handlar 
inte om utestängning utan om att kvinnor avskiljs till ett besläktat, men särskilt 
kompetensområde i en arbetsdelning och deras möjliga underordning gentemot 
manligt dominerade yrken.28 Inkluderande inträngningsstrategier (inclusionary 
usurpation) beskriver hur kvinnor som blivit exkluderade försöker bli inklude-
rade i den struktur de utestängts från på grund av sitt kön. Könsbaserade dubbla 
strategier (dual closure) handlar istället om på vilket sätt kvinnor kan ifrågasätta 
avgränsningen. De innehåller maktuttryck, dels i uppåtgående riktning som en 
form av inträngning, och dels i nedåtgående riktning som en form av utestäng-
ning.29 Eftersom polisens fackföreningar främst var angelägna om att skapa en 
könsarbetsdelning som byggde på de tidigare polissystrarnas arbete snarare än 
att helt utestänga kvinnor från polisyrket, blir Witz begrepp gränsdragande in-
hägnad särskilt relevant att använda i min undersökning.  

Det var inte bara män i vissa yrken som använde sig av inhägnadsstrategier. 
Även i kvinnliga yrkesgrupper förekom försök att begränsa vilka som fick till-
träde till och utövade ett yrke. Sjuksköterskorna är ett exempel på en sådan yr-
kesgrupp. Historikern Agneta Emanuelsson menar i sin avhandling Pionjärer 

27 Ibid, s 46.
28 Ibid, s 46f.
29 Ibid, s 50.
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i vitt att sjuksköterskekåren var splittrad i fråga om bakgrund, utbildning och 
tjänsteställning. De var också organiserade i flera olika föreningar. De sköter-
skor med högre utbildning som var organiserade i Svensk sjuksköterskefören-
ing utestängde sjukvårdsbiträden och sköterskor med lägre utbildning från för-
eningen. På så sätt flyttade de fram sina egna positioner och ökade klyftan till 
underordnade grupper.30 Svensk sjuksköterskeförening lyckades få igenom en 
förlängning av utbildningen till två år. I och med det utestängdes de sköterskor 
som inte uppfyllde kraven från yrket och kvinnor med enklare bakgrund hade 
svårt att utbilda sig till sjuksköterska. Yrkets status höjdes genom den längre 
utbildningen och tillträdet begränsades till personer med vissa förutsättning-
ar. Den klyfta som fanns mellan olika kategorier av sjuksköterskor och mellan 
sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden fördjupades ytterligare.3 Sjukvårdsbiträ-
denas organisationer använde fackliga strategier som innebar strävan efter att 
förbättra arbetsförhållandena och införande av kollektivavtal.32

Åsa Andersson menar i sin avhandling Ett högt och ädelt kall att utbildning-
en, förutom att den gav en teoretisk och praktisk grund, hade en fostrande 
funktion i moraliskt och etiskt hänseende. Eleverna skolades in i en yrkeskultur 
med starka symboliska inslag och utbildningen utgjorde en plattform för sprid-
ning av idéer.33 Själva sjuksköterskedräkten var en symbol för sjuksköterskans 
pålitlighet och hennes engagemang och allvar inför sitt kall. Den var ett effek-
tivt sätt att avgränsa sig gentemot andra yrkesgrupper, vilket kan tolkas som en 
form av social inhägnad. Denna avgränsning gör att det framstår som exklusivt 
att tillhöra detta yrkeskollektiv vilket höjer yrkets status och värde.34 

Sammanfattningsvis gör jag i min undersökning en jämförelse av Kamra-
ternas och Svenska Polisförbundets val av strategier med fokus på genus. Här 
är det inte så mycket de kvinnliga poliserna som står i centrum, utan hur de 
manligt dominerade föreningarna agerade gentemot, och hanterade frågan 
om, kvinnor i polisyrket. Parkins teori om social inhägnad är ett viktigt tero-
etiskt redskap i undersökningen men av stor betydelse är också Witz’ begrepp 
gränsdragande inhägnad. 

30 Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuk-
sköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939. Stockholm 990, s 89f.

3 Ibid, s 95f.
32 Ibid, s 2f.
33 Andersson, 2002, s 54ff.
34 Ibid, s 62f.
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Maskulinitet som norm
Att besitta teoretisk kunskap är en del av professionaliseringen. Här avses främst 
teoretisk kunskap som förvärvas genom utbildningen, men en del forskare me-
nar att kunskap också kan handla om traderad kunskap eller kunskap som kan 
tolkas i termer av symbolik, etik eller yrkeskodex. I diskussionerna kring kvinn-
liga poliser fanns en symbolisk dimension som i hög grad kan kopplas till kön. 
Att vara ordningspolis var att besitta vissa maskulina egenskaper, vilka betrakta-
des som biologiskt betingade. Det gjorde att kvinnor inte kunde komma i be-
sittning av dessa och därför inte bli poliser på samma villkor som manliga kol-
legor. Maskuliniteten i sig blev ett medel i avgränsningsstrategierna gentemot 
kvinnor och en inkluderingsstrategi gentemot män. Det maskulina polisidealet 
kunde även framhållas gentemot högre polismyndigheter för att betona patrul-
lerande polisers särart och därmed försöka flytta fram sina egna positioner. I av-
handlingen används begreppet hegemonisk maskulinitet, eller maskulinitet som 
norm, för att analysera hur polisyrket görs maskulint av aktörerna. 

Historikern Yvonne Hirdman menar att föreställningar kring genus präg-
lar alla mänskliga relationer och att samhällets sociala, ekonomiska och po-
litiska ordningar har sin grund i hur människor är inordnade i olika genus. 
Förutsättningen för att upprätthålla detta genussystem är att hålla isär man-
ligt och kvinnligt och att den hierarkiska ordningen mellan könen med man-
nen som norm består. Enligt Hirdman är det främst i arbetsdelningen som åt-
skillnaden mellan könen kommer till uttryck och i föreställningar om manligt 
och kvinnligt. Det är genom denna åtskillnad som hierarkin mellan män och 
kvinnor upprätthålls.35 Hirdman använder även begreppet genuskontrakt som 
hon menar innehåller föreställningar om hur relationerna mellan män och 
kvinnor bör se ut och sådana finns i alla samhällen och tidsepoker.36 

Mitt intresse riktas främst mot hur maskuliniteten görs till norm inom po-
lisen. I avhandlingen analyseras hur maskulinitet och feminitet konstrueras i 
förhållande till varandra inom polisen. Det finns hos statliga företrädare och 

35 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 988:3, s 5f.

36 Ibid, s 54. Det har förts flera debatter om genussystemets och genuskontraktsbegreppets 
användbarhet. Bland annat har det hävdats att systemtänkandet döljer de historiska aktörerna 
och det historiskt specifika. Se till exempel Christina Carlsson-Wetterberg, ”Från patriarkat till 
genussystem – och vad kommer sedan?” Kvinnovetenskaplig tidskrift 992:3, s 36f. Gro Hage-
mann & Klas Åmark, ”Från ”husmorskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt”. Yvonne Hirdmans 
genusteori” Häften för kritiska studier 2000:2, s 8ff, 2ff. 
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polisen ett intresse av att tillskriva polisen egenskaper som inger respekt och 
utstrålar auktoritet gentemot medborgarna. De olika aktörerna konstruerar 
en ”ordningsmaktens genus”. Här anser jag det givande att utgå från sociolo-
gen R. W. Connells begrepp hegemonisk maskulinitet.37

Kamraterna och Svenska Polisförbundet var delaktiga i konstruerandet av 
en yrkesidentitet som samtidigt påverkade deras agerande. Deras resonemang 
handlade mycket om vad som är lämpliga eller inte lämpliga arbetsuppgifter 
för framför allt kvinnor. I detta finns föreställningar om vad som utmärker 
ordningspolistjänst och kriminalpolistjänst som också är genuskodade.

Connell urskiljer flera maskuliniteter och menar att man bör förhålla sig 
till relationerna mellan dem. Den västerländska genusordningen vilar på fyra 
typer av maskuliniteter, nämligen hegemoni, underordning, delaktighet och 
marginalisering. Hegemonin handlar om att en grupp kan hävda och upprätt-
hålla en ledande position i samhället, det vill säga att en viss maskulinitet är 
kulturellt dominerande vid en specifik tidpunkt. Relationerna mellan män 
bygger på över- och underordning, men hegemonin legitimerar också mäns 
överordning över kvinnor och upprätthåller därmed patriarkatet. Det måste 
finnas ett samband mellan kulturella ideal och institutionell makt för att hege-
monin ska kunna skapas. Exempelvis så kan en kollektiv bild av maskulinitet 
framtona inom näringslivets högre nivåer, militär och stat. Det som känne-
tecknar hegemonin är ett framgångsrikt hävdande av auktoritet. Den hege-
moniska maskuliniteten innehåller en ”allmänt accepterad” strategi, vilken 
innebär att när villkoren för patriarkatet förändras så undergrävs möjligheter-
na för en viss typ av maskulinitet att kunna hävda sig. Det innebär att en ny 
hegemonisk maskulinitet kan konstrueras. Den hegemoniska maskuliniteten 
är således historiskt föränderlig. 38 

Enligt Connell bygger genusrelationerna också på över- och underordning-
en mellan olika grupper av män. Underordningen präglas av att homosexuella 
män är underordnade heterosexuella män. Den homosexuella maskuliniteten är 
inte den enda underordnade, även om den är mest iögonfallande. Även hetero-
sexuella män kan vara underordnade genom att exempelvis associeras med fe-
minitet. Delaktigheten innebär att majoriteten av män kan dra fördel av mäns 
överordning över kvinnor, trots att det är få män som lever upp till den hegemo-
niska maskuliniteten. Ytterligare kopplingar mellan maskuliniteter skapas av ett 

37 R. W. Connell, Maskuliniteter. Göteborg 995, s 0.
38 Ibid, s 00ff.
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samspel mellan genus och strukturer som klass eller ras som innebär att någon 
grupp marginaliseras. De olika typerna av maskuliniteter är inte fasta utan ska-
pade i ett visst sammanhang och i en föränderlig relationsstruktur.39

Den hegemoniska maskuliniteten tolkar jag utifrån Connell som en norm 
eller ett ideal för maskuliniteten. Jag menar att det finns ett syfte med att fram-
hålla vissa normer och ideal eftersom de har stor symbolisk betydelse. Det kan 
vara en strategi från en grupps sida att framhålla ett visst maskulinitetsideal 
för att uppnå sina syften. Genom detta polariserar de sig gentemot andra män 
och mot kvinnor. Eftersom genusrelationerna även bygger på över- och un-
derordning mellan män, skapas maskuliniteten således inte bara i relation till 
kvinnliga poliser utan också i relation till andra kategorier av polismän. 

Den hegemoniska maskuliniteten definierar jag således som norm för mas-
kuliniteten i ett visst sammanhang. Den hegemoniska maskuliniteten är den 
norm som Kamraterna och Svenska Polisförbundet kunde använda sig av för 
att framhäva sig själv som yrkeskår och därmed uppnå vissa mål. Flera profes-
sionsforskare menar att symbolik är en viktig del i det professionella strävan-
det, eftersom det skapar en känsla av samhörighet inom kåren och är ett sätt 
att avgränsa sig mot andra yrkesgrupper. Ett exempel är sjusköterskeyrket där 
eleverna under sin utbildning fostrades enligt ett yrkesideal och en yrkesko-
dex. Här fanns starka föreställningar om hur en sjuksköterska skulle bete sig 
och vilka ideal hon skulle leva upp till. Dräkten hade också symboliska inslag 
och skulle signalera vissa ideal. På liknande sätt skapades normer kring hur en 
polis skulle vara och polisuniformen hade symboliska betydelser. 

Tidigare forskning 
Polisväsendet i Sverige har inte varit föremål för någon omfattande historisk 
forskning. Det finns ett par fackliga jubileumsskrifter och populärvetenskapli-
ga framställningar där även polissystrar och kvinnliga poliser nämns. Bengt Järbe 
har skrivit om polisväsendets utveckling i Stockholm från 300-400-tal och fram 
till 970-talet med avseende bland annat på organisation och arbetsförhållanden, 
Polisen i Stockholm förr och nu. Järbe har även medverkat i en jubileumsskrift till 
Svenska Polisförbundet som behandlade frågor som facket drivit och olika för-
eningsbildningar från bildandet 903. Nils Staf undersöker polisens äldre historia 

39 Ibid, s 02-05.
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i Stockholm där han lägger tyngdpunkten på Poliskammaren. Den omfattande 
studien fokuserar på polisväsendets organisation och förvaltning från senare de-
len av 700-talet och fram till mitten på 800-talet. Kjell Bergman har gjort en et-
nologisk studie av polisen i Göteborg under slutet av 800-talet med syftet att ta 
reda på hur polisens yrkesuppfattning uppstod och formulerades.40

Omvandlingen av Stockholmspolisen under senare delen av 800-talet fram 
till 97 har studerats av historikern Björn Furuhagen.4 Han granskar polis-
kåren, polisarbetet och polisens förhållande till befolkningen för att därige-
nom skildra uppkomsten och utvecklingen av den nya Stockholmspolisen och 
den samhälleliga funktion den kom att få.42 Furuhagen anknyter även till pro-
fessionalisering där han främst avser att analysera hur professionaliseringspro-
cessen påbörjades och utformades.43 Disciplinproblemen inom kåren verkar 
ha varit stora och personalomsättningen hög. Från ungefär mitten av 850-ta-
let påbörjades en process mot ökad professionalisering och byråkratisering ge-
nom omorganisation och omfördelning av tjänster. Polisledningen strävade 
också efter att förbättra förhållandena genom förändrad rekrytering, utökad 
kontroll och disciplinering av konstaplarna samt genom utbildning.44 

Polisforskning med genusperspektiv 
Även om den historiska forskningen är i vardande så finns det en hel del studier 
och pågående forskning som behandlar polisväsendet.45 Det finns några arbe-
ten som behandlar polisen ur ett genusperspektiv. Polissystemets reaktioner på 
fler kvinnor inom polisen och hur polisens utbildnings- och rekryteringsproces-
ser påverkar kvinnor och män har undersökts av pedagogen Gunilla Cedermark 
Hedberg. Under 970-talet påverkades utbildnings- och rekryteringsprocessen i 

40 Se Bengt Järbe, Polisen i Stockholm förr och nu. Stockholm 975, passim, Bengt Järbe, Gun-
nar Isaksson, Holger Svärd m. fl (red), Svenska polisförbundet 1903-1978. Stockholm 978, pas-
sim, Nils Staf, Polisväsendet i Stockholm 1776-1850. Stockholm 950, passim, Kjell Bergman, Po-
liser mellan klassförtryck och brottsbekämpning. Göteborg 990, s 8. Ulf Eliasson, Övervakning 
i försvarets intresse. Säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945. 
Lund 2006. Jenny Langkjaer arbetar med en kommande avhandling i historia med den preli-
minära titeln Övervakning för rikets säkerhet. Svensk civil säkerhetstjänst 1885-1938. 

4 Björn Furuhagen, Ordning på stan. Polisen i Stockholm 1848-1917. Stockholm 2004, s 0.
42 Ibid, s 37.
43 Ibid, s 80.
44 Ibid, s 95ff.
45 Se till exempel Gunnar Ekman, Från text till batong Om poliser, busar och svennar. Stock-

holm 999. Henric Stenmark, Polisens organisationskultur. En explorativ studie. Umeå 2005. Rolf 
Granér, Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund 2004.
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liten omfattning av den ökande andelen kvinnor i yrket. Män och kvinnor ut-
bildades för samma polisiära arbetsuppgifter, men utifrån skilda krav gällande 
fysisk kapacitet. Cedermark Hedberg menar att inställningen till kvinnliga po-
liser bland manliga befattningshavare och ansvariga tjänstemän varierade be-
roende på var i polissystemet de befann sig. På riksdagsnivå var synsättet mest 
positivt medan det rådde delade meningar bland rekryterings- och utbildnings-
ansvariga inom Rikspolisstyrelsen. Gemensamt för dem var att de ville behålla 
de skilda fysiska kraven på män och kvinnor. Ute i polisdistrikten var tveksam-
heten till kvinnor i polisyrket som helhet störst. Kraven på fysisk kapacitet bor-
de vara lika för män och kvinnor eftersom det i polisyrket krävdes vissa fysiska 
grundförutsättningar.46 Eftersom jag studerar två fackföreningar som rörde sig 
på olika nivåer, en nationell och en lokal, samt företrädare för staten är det inte 
orimligt att liknande skillnader visar sig även där.

Pedagogen Susanne Andersson har i sin avhandling undersökt två närpolis-
stationer och hur genus, framför allt maskulinitet, sammanvävs med utform-
ningen av den organisatoriska praktiken. Det arbete som utfördes nattetid av 
unga män i den så kallade Fordonsgruppen tillmättes status som riktigt polisar-
bete. Arbetet knöts till begrepp med manliga konnotationer som utmaningar, 
frihet och jakt.47 Att just nattarbetet lyfts fram som riktigt polisarbete tolkar An-
dersson som ett sätt för närpoliserna att skapa distans till det dåliga rykte närpo-
lisen hade inom polisorganisationen. Det dåliga ryktet hade smittat av sig från 
den tidigare kvarterspolisen, vilka ofta kallades B-poliser eller sandlådepoliser. 
Genom att i talet särskilja sitt eget arbete från kvarterspoliser och andra närpoli-
ser, vilka hade en omanlighetsstämpel, upprätthölls maskuliniteten. Andersson 
menar att det skapas en dikotomi mellan omanlighet och maskulinitet snara-
re än mellan maskulinitet och feminitet.48 Sociologen Berit Åberg har studerat 
ordningspolisen och fokuserat på arbetsdelning mellan könen. Denna innebar 
att kvinnor styrdes in på områden som inte krävde fysisk styrka. Kvinnliga poli-
ser fick sin identitet bekräftad genom ett arbetssätt baserat på typisk kvinnlighet. 
Könsstrukturen gjorde att den manliga identitetsprocessen bekräftades.49

46 Gunilla Cedermark Hedberg, Kvinnor och män i polisutbildning. Polissystemets reaktioner på 
en ökad andel kvinnor i polisyrket. Stockholm 985, s 4, 98, 45ff.

47 Susanne Andersson, Ordnande praktiker. En studie av status, homosocialitet och maskulini-
teter utifrån två närpolisorganisationer. Stockholm 2003, s 7, 90f. Se även Susanne Andersson, 
Status, auktoritet och hegemonisk maskulinitet – om organiserande och genusordnande processer 
inom en närpolisorganisation. Stockholm 2000, s 5, 32f. 

48 Andersson, 2003, s 92f, 96ff.
49 Berit Åberg, Samarbete på könsblandade arbetsplatser. En könsteoretisk analys av arbetsdelning 

mellan män och kvinnor i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser. Örebro 200, s 5, 45.



 Inledning 

9

I Cecilia Åses statsvetenskapliga avhandling riktas intresset mot att tolka hur 
kropp och underordning hänger ihop, främst med avseende på hur kvinnokrop-
pen används för att underordna kvinnor inom polisen. En kvinna hade enligt 
Åse svårt att i egenskap av kvinna bli, eller betraktas som, en ”riktig” polis. Åse 
använder sig av fyra underordningsmekanismer i analysen: avskiljande, glapp, 
formande och sexualisering. Avskiljandet handlar om att kvinnors könstillhö-
righet benämns, hon är kvinnlig polis, medan det övriga poliskollektivet fram-
står som könsneutralt samtidigt som det blir till norm. Åse menar att det finns 
ett glapp mellan innebörden av att vara kvinna och innebörden av att vara polis. 
Hon är polis trots att hon är kvinna men på grund av att hon är kvinna kan hon 
inte bli en riktig polis. Genom formandet upprätthålls innebörden av kvinnlig-
heten, det vill säga det som gör att kvinnor inte kan bli riktiga poliser. Sexuali-
seringen fokuserar på hur kvinnor görs till objekt och hur de betraktas med den 
manliga blicken.50 Det är framför allt de tre förstnämnda mekanismerna som 
kan vara användbara i min analys, eftersom de pekar på paradoxen att förena en 
förmodad kvinnlighet med den maskulina polisrollen. Åse koncentrerar sig på 
kvinnligheten och kvinnokroppen och lyfter således inte fram hur det könsneu-
trala kollektivet skapas. Jag menar dock att det är fruktbart att kombinera en 
analys av hur maskulinitet blir norm, samt vilken typ av maskulinitet som lyfts 
fram, med hur kvinnliga poliser särskiljs som en särskild kategori. 

Kvinnor i brittiskt och amerikanskt polisväsende
Om den svenska historiska forskningen kring polisen än så länge är i sin linda 
så är förhållandet det motsatta internationellt sett. Här är polisforskning ett 
omfattande forskningsområde. Mycket av forskningen har koncentrerats till 
800-talet och tiden fram till slutet på första världskriget eftersom det var un-
der denna period som den moderna polisen formerades.

I det följande har jag valt att presentera studier som rör kvinnor i det ameri-
kanska och brittiska polisväsendet med avseende på teman som är relevanta för 
min undersökning. Kerry Segrave ger en översiktlig bild av den kvinnliga poli-
sens utveckling, främst i USA, från mitten av 800-talet och fram till 993. Seg-
rave undersöker hur kvinnorna kom in i rättssystemet och hur de senare kom 
att bli integrerade som konstaplar tillsammans med män.5 Efter påtryckningar 
från olika kvinnogrupper anställdes kvinnor inom det amerikanska polisväsen-

50 Cecilia Åse, Makten att se. Om kropp och kvinnlighet i lagens namn. Malmö 2000, s 6, 9f, 2f. 
5 Kerry Segrave, Policewomen: A History. Jefferson, North Carolina and London 995, s vii.
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det under 800-talets senare del. De var få till antalet och fungerade främst som 
arrestvakter och från 90-talet arbetade de för att bekämpa den vita slavhan-
deln. Kvinnorna själva betonade också att de inte skulle ha samma arbetsuppgif-
ter som männen.52 Historikern Janis Appier analyserar bland annat inflytandet 
kvinnorna hade på utvecklingen av polisens metoder, funktion och subkultur 
under 900-talet i Los Angeles poliskår.53 Förespråkarna för kvinnlig polis hävda-
de att kvinnliga konstaplar kunde hantera fall rörande kvinnor och barn bättre 
än män. Idén om kvinnors bättre lämplighet för vissa arbetsuppgifter underlät-
tade kvinnors inträde i polisyrket, men innebar samtidigt att en könsarbetsdel-
ning infördes inom polisen.54 I slutet av 930-talet uniformerades och beväpna-
des kvinnlig polis. De blev därmed synliga symboler för anpassning till, eller 
överensstämmelse med, mäns uppfattning av polisyrkets karaktär. Enligt Appier 
började polisen bli mer militariserad och den enskilde poliskonstapeln sågs som 
en välbeväpnad professionell soldat i ständigt krig mot brottsligheten.55 

Enligt Appier hade Los Angeles efter andra världskriget och under 950- 
och 60-talen en av landets lägsta andelar poliser per invånare. Genom att de-
finiera polisarbete som ett ständigt krig mot kriminaliteten, bejakades masku-
lina värderingar och egenskaper som aggressivitet, dominans, fysisk styrka och 
tuffhet. Det bidrog till att mentaliteten fortlevde och den militära strukturen i 
Los Angeles poliskår stärktes. Kvinnorna marginaliserades genom att en man-
lig arbetarklasskultur återinfördes.56 Enligt Segrave påbörjades kvinnors inträ-
de i reguljärt polisarbete i och med ett experiment i Indianapolis år 968. Det 
genomfördes efter att två kvinnliga konstaplar begärt att bli placerade i patrul-
leringstjänst med samma uppgifter som män.57 Som en följd av försöket fick 
ett fåtal kvinnor i andra städer patrulleringstjänster.58 I en rapport från den så 
kallade Crime Commission år 967 hävdades att aggressivitet och styrka borde 
tonas ned och att längd- och viktkraven uteslöt kvinnliga sökanden.59 Köns-
diskriminering förbjöds i 964 års Civil Rights Act, vilken kom att omfatta 
polisen från och med år 972. Det blev förbjudet att neka kvinnor att konkur-

52 Ibid, s 5f, 24-27.
53 Janis Appier, Policing Women: the Sexual Politics of Law Enforcement and the LAPD. Philadel-

phia 998, s .
54 Ibid, s 47f.
55 Ibid, s 60.
56 Ibid, s 64f.
57 Segrave, 995, s 99.
58 Ibid, s 0.
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rera om tjänster på grund av kön och att ha olika utbildningskrav och separata 
befordringslistor för män och kvinnor. Trots lagarna var diskriminering van-
ligt. Kvinnor hindrades patrullera med argumentet att det var för fysiskt krä-
vande för dem. I och med att patrulleringstjänst var ett krav för befordran var 
det svårt för kvinnor att avancera.60

Dorothy Moses Schulz menar att utvecklingen mot att kvinnor integrera-
des i patrulleringstjänst i slutet av 960-talet tog fart redan på 950-talet. An-
talet kvinnliga poliser började öka redan då och deras arbetsfält vidgas. Efter 
andra världskriget kom sedlighet och ungdomsbrottslighet alltmer att hamna 
i blickfånget och det var en bidragande orsak till det ökande antalet kvinnli-
ga poliser och deras arbete fick en större spännvidd. Kvinnor var enligt Moses 
Schulz på god väg att integreras i polisyrket långt innan Civil Rights Act kom 
att omfatta polisväsendet 972. Lagen kom att understödja den pågående ut-
vecklingen.6 Även Moses Schulz menar att polisen i framför allt Los Angeles 
sågs som brottsbekämpare.62

I USA spelade olika kvinnoorganisationer stor roll under 900-talets början 
för anställandet av kvinnliga arrestvakter och poliser. Under 950-talet blev de 
kvinnliga poliserna fler och arbetsfältet breddades. På 960- och 970-talen 
blev poliskårerna tvingade att anställa fler kvinnor på grund av att nya lagar 
och förordningar infördes. De första poliskvinnorna försökte avskilja sitt arbe-
te från männens och betonade sina specifikt kvinnliga egenskaper som en till-
gång i det socialt inriktade brottsförebyggande arbetet. På 930-talet hamnade 
den brottsförebyggande verksamheten i skymundan när den andra generatio-
nens kvinnor anställdes. Polisarbetet kom att alltmer fokusera på övervakning 
av kriminaliteten och maskulina egenskaper betonades.

I Storbritannien såg utvecklingen liknande ut. Det var kvinnorna som själ-
va drev på för anställandet av kvinnlig polis. De kvinnor som var verksamma 
som poliser avskilde själva sitt arbete från männens även i Storbritannien. Till 
skillnad från USA var första världskrigets utbrott betydande för kvinnors möj-
lighet att utföra polisarbete. En annan skillnad mellan de två länderna var att 
det i Storbritannien bildades renodlade kvinnliga polisorganisationer. Histo-

59 Ibid, s 98.
60 Ibid, s 3f.
6 Dorothy Moses Schulz, “Policewomen in the 950s: Paving the Way for Patrol” Women and 

Criminal Justice 993:4, s 5ff.
62 Ibid, s 0.
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rikern Philippa Levine menar att motståndet mot kvinnliga poliser berodde 
på att kraven på kvinnliga poliser associerades med den pågående rösträttsrö-
relsen. Den uppfattades som militant och en del militanta feminister deltog 
också i kampanjen för kvinnliga poliser.63 Polisorganisationerna Women Poli-
ce Volunteers, vilken sedermera förlorade i betydelse och ersattes av Women 
Police Service, och National Union of Women Workers riktade sin verksam-
het mot att skydda och övervaka kvinnor och barn. De skilde sig åt på så sätt 
att den förstnämnda ville skapa en professionell kvinnlig poliskår medan den 
sistnämnda eftersträvade en icke uniformerad frivillig kvinnlig polis. Genom 
att argumentera för behovet av kvinnliga poliser för att kontrollera kvinnors 
sexualitet, kunde kampanjen för kvinnlig polis få fotfäste. Under första världs-
kriget fanns en utbredd farhåga för moralisk degeneration och spridning av 
venerisk smitta i och med att unga kvinnor drogs till de många militärlägren 
och därmed riskerade att fastna i prostitution.64 Det var kriget som möjlig-
gjorde de kvinnliga polisorganisationernas existens i Storbritannien. I till ex-
empel USA och Tyskland hade kvinnor anställts inom polisen tidigare och de 
hade därför redan format sina roller när kriget bröt ut.65

Den organisation som kallade sig Women Police Service, WPS, studeras 
av historikern R. M. Douglas. Organisationen var sprungen ur den militan-
ta rösträttsrörelsen och kanske den mest aktiva och sammanhållna högerin-
riktade grenen av rösträttsrörelsen. Douglas vill, genom att studera WPS, få 
kunskap om den form av feminism som utvecklades inom organisationen.66 
Rörelsen dominerades av kvinnor ur medel- och övre medelklassen och rikta-
de sin verksamhet mot kvinnor och barn i arbetarklassen. Genom att betona 
att de företrädde universellt accepterade idéer och kvinnoideal försökte man 
tona ned polisens och allmänhetens motstånd mot kvinnliga poliser.67 

De flesta studier som behandlar kvinnliga poliser i Storbritannien utspe-
lar sig under tiden kring det första världskriget. Historikern Louise A. Jackson 
går i sin artikel ”Care or control? The Metropolitan women police and child 
welfare” längre fram i tiden. Enligt Jackson var det mellan åren 969 och 973 

63 Philippa Levine, ”Walking the Streets in a Way No Decent Woman Should”; Women Po-
lice in World War I” The journal of modern history 994:, s 39.

64 Ibid, s 42ff.
65 Ibid, s 72.
66 R M. Douglas, Feminist Freikorps: the British Voluntary Women Police, 1914-1940. London 

999, s x.
67 Ibid, s 48.
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som kvinnliga poliser inkorporerades i polisen på samma villkor som män. 
Att kvinnliga poliser accepterades inom kåren fram till dess berodde på att de 
främst ägnade sig åt ”mjukt” polisarbete, det vill säga socialt polisarbete rik-
tat mot kvinnor och barn, medan det som betraktade som ”riktigt” polisar-
bete i den manliga poliskulturen handlade mer om övervakning och gripande 
av brottslingar. Den kvinnliga polisens särskilda inriktning legitimerade deras 
existens inom polisen och det var i sin särskilda roll de formade en professio-
nell identitet.68 Under 960-talet började sambandet mellan det sociala arbe-
tet och polisarbete att luckras upp i och med att sociala myndigheter alltmer 
ålades ansvaret för att ingripa när det gällde familj och barn. Kvinnliga poliser 
kom också att införlivas på fler områden inom polisen och det gjorde att kvin-
nors koppling till särskilda områden försvagades.69 

De brittiska och amerikanska förhållandena skilde sig från de svenska, men 
det finns även många likheter vad gällde integreringen av kvinnor i polisarbe-
tet, arbetsdelningen och bemötandet bland manliga poliser. Liksom i Storbri-
tannien och USA var kvinnorörelsen pådrivande för att kvinnliga poliser skul-
le anställas i början av 900-talet. Kvinnorna arbetade med specifika uppgifter 
som låg i linje med en förmodad kvinnlighet och det var först under 960- och 
70-talen som kvinnor började integreras i reguljärt polisarbete. Utvecklingen i 
Storbritannien skilde sig från den i Sverige och USA på så sätt att första världs-
kriget öppnade möjligheten för kvinnor att bedriva polisverksamhet. 

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I inledningen har jag presenterat pro-
blemområdet som avhandlingen kommer att belysa, de teoretiska redskap 
som används i analysen samt presenterat tidigare forskning. I kapitel två be-
skrivs förändringarna i polisväsendets organisation med avseende på kommu-
nal och statlig ansvarsfördelning samt den lokala organisationen i Stockholm. 
Jag ger även en bakgrund till utbildningens och rekryteringens förändring 
och polisens fackliga organisering. Slutligen beskrivs hur frågan om kvinnor-
na, det vill säga polissystrarna, inom polisen behandlades och utvecklades från 

68 Louise A. Jackson, ”Care or Control? The Metropolitan Women Police and Child Welfare, 
99-969” The Historical Journal  2003:3, s 624, 626.

69 Ibid, s 647.
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början av 900-talet fram till slutet av 950-talet. I kapitel tre analyseras in-
ställningen till frågan om kvinnor i polistjänst inom Kamraterna, Svenska Po-
lisförbundet och polisverksamhetsutredningen under tidsperioden 957-97. 
Här utreds vilken innebörd begreppet lika lön för lika arbete hade för aktö-
rerna och på vilket sätt principen blev svårhanterlig när den skulle tillämpas i 
praktiken. Kamraternas och Svenska Polisförbundets val av professionella el-
ler fackliga strategier analyseras i kapitel fyra. Kapitlet behandlar på vilket sätt 
fackföreningarna valde att försöka lösa frågan om kvinnliga poliser på ett ge-
nerellt plan och vilka åtgärder de vidtog. Det analyseras i relation till begrep-
pen utestängning, inträngning, dubbel strategi och gränsdragande inhägnad. 
Jag resonerar också kring vilka skillnader och likheter som fanns i fackfören-
ingarnas strategival. Här analyseras också vilka strategier Kamraterna använde 
gentemot sina kvinnliga medlemmar.

Polistjänstens karaktär utgör kärnan i kapitel fem. Vad aktörerna lyfte fram 
som utmärkande för polistjänsten i termer av maskulint och feminint analy-
seras i relation till begreppet hegemonisk maskulinitet. Här tar jag också upp 
uniformens symboliska betydelse. I kapitel sex görs slutligen en sammanfatt-
ning av avhandlingens huvudresultat.
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Kapitel 2 – Polisorganisationen  
och kvinnors inträde i polisyrket 

Polisens huvudsakliga uppgift var att upprätthålla den allmänna ordningen och 
säkerheten. I det ingick att förebygga och avslöja brott av olika slag samt att hjäl-
pa allmänheten genom att till exempel lämna skydd och upplysningar. Skydds-
verksamheten kunde innebära att övervaka nykterhetstillståndet, se till att 
människor inte blev antastade eller övervaka att trafikreglerna följdes.2 Trafikö-
vervakningen innefattade även trafikdirigering. Polisen skulle försöka förhindra 
att personer och egendom utsattes för brott, uppmärksamma och övervaka kän-
da brottslingar, asociala personer, barn och ungdomar med anpassningssvårig-
heter samt ha receptionstjänst. I polisens uppgifter kunde det också ingå gräns- 
och skyddsområdesbevakning och bevakning av exempelvis ambassader eller 
fjällräddning. Som en del i det brottsförebyggande arbetet hade polisen till upp-
gift att undervisa i lag, rätt och trafik i skolorna.3 Det ingick även i polisens skyl-
digheter att samarbeta med andra myndigheter.4 I det brottsförebyggande arbe-
tet var det särskilt viktigt att polisen samarbetade och hade kontinuerlig kontakt 
med olika sociala myndigheter, såsom barnavårds- och nykterhetsnämnder.5 

Utredningsverksamheten var en viktig del av polisens arbete och innebar ut-
redning och avslöjande av begångna brott. Utredningsarbetet omfattade brotts-
anmälningar, gripande av gärningsman, olycks- och brottsplatsundersökning-

1 SFS 965:686 Kungl. Maj:ts polisinstruktion 2 §. SFS 97:697 Kungl. Maj:ts kungörelse om 
ändring i polisinstruktionen 0 §.

2 SOU 1961:15 Polisens brottsbekämpande verksamhet. Stockholm 96, s 7. 
3 SOU 1970:32 Polisen i samhället. Stockholm 970, s 40. Sveriges polisväsende. Organisation och 

verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 972, s 7f. 
4 SFS 964:764 Kungl. Maj:ts polisinstruktion 2 §. SFS 965:686 Kungl. Maj:ts polisinstruktion 

3 §. 97:697 Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i polisinstruktionen 3 §.
5 SOU 1970:32, s 40. 
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ar samt förhör med misstänkta, målsäganden och vittnen.6 Kriminalpolisen var 
en specialavdelning som hade hand om spaning och undersökningar av svåra-
re brott och mer omfattande brottslig verksamhet.7 Spaningen kunde omfat-
ta brottsspaning samt allmän och socialpolisiär spaning. Den brottslighet som 
hamnade på kriminalpolisens bord kunde röra dödsfall, bränder samt brott mot 
skattebrottslagen, narkotikastrafflagen och narkotikaförordningen.8 

Förstatligandet av polisväsendet
Polisväsendet var kommunalt förankrat och styrt fram till 965, men frågan om 
polisväsendet skulle stå under kommunalt eller statligt styre var föremål för flera 
statliga utredningar under 900-talet. Den allra första polislagen kom 925 och 
var den första som reglerade statens inflytande över den kommunala polisverk-
samheten.9 I samband med polislagen inrättades en slags förstärkningspolis, re-
servpolisen, som innebar att större städer hade skyldighet att tillhandahålla ord-
ningspoliser till andra distrikt vid behov. Reservpolisstäder och städer med egna 
kriminalavdelningar skulle dessutom kunna avsätta ett visst antal av sina krimi-
nalpoliser för kriminalpolisverksamhet utanför den egna staden. Ett stödorgan 
med liknande funktion, statspolisen, startades 932 och till skillnad från reserv-
polisen tillhandahöll denna både ordnings- och kriminalpoliser och var en egen 
avdelning med särskild personal. Ordningsstatspolisens främsta uppgift kom 
med tiden att mestadels omfatta trafikövervakningsuppgifter och kriminalstats-
polisen skulle utreda svåra eller omfattande brott på landsbygden, samt i städer 
där det inte fanns någon kriminalavdelning.0 

I 939 års polisutredning behandlades frågan om ett förstatligande vida-
re. Det förslag som utredningen presenterade väckte stark kritik hos remissin-
stanserna eftersom det innebar att länsstyrelsernas position kunde försvagas. 
Förslaget gick heller inte igenom. En ny utredning lade fram ett förslag 95, 
som innebar en förstärkning av länsstyrelsernas ställning och att en Rikspolis-
styrelse skulle inrättas. Det föll inte i god jord hos statsmakterna, eftersom det 

6 Ibid, s 40.
7 SOU 1961:15, s 7.
8 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 

972, s 8f.
9 SOU 1979:6 Polisen. Stockholm 979, s 4.
0 SOU 1961:34 Huvudmannaskapet för polisväsendet m.m. Stockholm 96, s 23ff. 
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kommunala inflytandet över polisväsendets utformning kunde försvagas. Dä-
remot ledde förslaget till att kriminalstatspolisen utökades, möjligheterna till 
större rörlighet för den lokala polisen förbättrades samt att det inrättandes ett 
centralt rådgivande organ, Polisväsendets organisationsnämnd. 

Polisväsendet blev statligt från och med den  januari 965. Det som lyfts 
fram som en av anledningarna bakom förstatligandereformen var att de små 
polisdistrikten gjorde det svårt att samordna personal och resurser. Som exem-
pel kan nämnas att det år 964 fanns 554 polisdistrikt i hela landet och 70 pro-
cent av dessa hade mindre än tio poliser anställda. I och med förstatligandet 
minskades antalet distrikt till 9. Tanken bakom reformen var att det i var-
je distrikt skulle finnas tillräckligt med personal som kunde tjänstgöra dygnet 
runt samt möjlighet till specialisering vad gällde brottsutredningar. Polisen 
skulle också lättare kunna samlas till större gemensamma insatser vid behov.2 
En av anledningarna till förstatligandet var således svårigheterna att samord-
na material och personalresurser i och med att polisdistrikten var alltför små. 
Polisens arbete behövde även omorganiseras på grund av den förändrade sam-
hällsutvecklingen. Under 950-talet ökade brottsligheten samtidigt som den 
blev grövre och människors ökade rörlighet i samhället gjorde att kriminalite-
ten blev mindre bunden till vissa orter. Bilismen ökade i omfattning och tra-
fikövervakning och utredning av trafikolyckor upptog alltmer av polisens ar-
betstid. Sammantaget krävde detta ofta central samordning från polisens sida, 
vilken försvårades av en alltför decentraliserad polisorganisation.3 

Organisationen på riks- och länsnivå
Den högsta polismyndigheten var före och efter förstatligandet Kungl. Maj:t. 
Fram till förstatligandet 965 låg polisväsendet under inrikesdepartemen-
tet och därefter under justitiedepartementet.4 Polisväsendets organisations-
nämnd, som inrättades 953, fungerade som centralt rådgivande organ för 
bland annat lönegradsplaceringar.5 När polisväsendet blev statligt upphörde 

 SOU 1979:6, s 42.
2 Ibid, s 43.
3 SOU 1970:32, s 26. Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från 

rikspolisstyrelsen. Stockholm 972, s 5. 
4Hugo Höfde, Polisens organisation uppgifter och maktbefogenheter (andra utökade uppl.). 

Karlshamn 96, s 28f. Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från 
rikspolisstyrelsen, 972, s 2. 

5 Järbe, Isaksson, Svärd m.fl., 978, s 8. Höfde, 96, s 89f. 
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Polisväsendets organisationsnämnd.6 Istället inrättades Rikspolisstyrelsen, ett 
centralt organ som skulle se till hela polisväsendets behov, ha hand om förvalt-
ningen av polisorganisationen och verka för god planering, samordning, en-
hetlighet och rationalisering. I vissa fall kunde Rikspolisstyrelsen utfärda före-
skrifter för lägre polismyndigheter och, inom några specifika områden, även 
utöva ledning över polisverksamheten. Det var också Rikspolisstyrelsen som 
bedrev utbildningen vid polisskolan och dess filialer. Styrelsen var en stat-
lig myndighet och skulle närmast under justitiedepartementet ha det högsta 
överinseendet över polisväsendet.7 

Den högsta polismyndigheten på länsnivå var innan förstatligandet länssty-
relserna som ansvarade för och ledde polisväsendet i respektive län. I Stockholm 
hade överståthållarämbetet motsvarande funktion. Polisverksamheten i varje län 
leddes av landsfogdar eller länspolischefer medan den lokala polisverksamheten 
leddes av polischefer eller polismästare. Varje polischef eller polismästare ansva-
rade för ett polischefsdistrikt, som i sin tur kunde bestå av ett eller flera polis-
distrikt.8 Indelningen i olika polisdistrikt byggde på kommunindelningen och 
ett polisdistrikt kunde bestå av en eller flera kommuner.9 Förstatligandet inne-
bar ingen större förändring vad gällde länsstyrelsernas funktion och indelning-
en i distrikt vilade fortfarande på kommungränserna.20 

Den lokala polisorganisationen
Innan förstatligandet fattade kommunfullmäktige beslut som rörde polisvä-
sendet men kommunen hade inget ansvar för polisverksamheten. Den sköt-
tes av de enskilda polisdistrikten.2 Eftersom skillnaderna mellan olika distrikt 
var stora kunde organisationen inom distrikten se mycket olika ut. Jag ska här 
nöja mig med att beskriva Stockholms polisdistrikt. Som redan nämnts hade 
polismästaren det övergripande ansvaret. Distriktet hade en ordnings- respek-
tive kriminalpolisverksamhet, som leddes av ordnings- och kriminalpolisin-

6 Järbe, Isaksson, Svärd m.fl., 978, s 82, 96. SOU 1979:6, s 44.
7 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrel-

sen,.972, s 5f. De områden där styrelsen kunde utöva ledning över polisverksamheten hindran-
de och uppdagande av brott mot rikets säkerhet, trafikövervakning gällande ett eller flera län 
där samordning krävdes samt övervakningsverksamhet till sjöss och i luften, bevaknings- och 
säkerhetsarbete i samband med statsbesök och liknande, efterspaning av brott där riksomfat-
tande spaning behövdes.

8 Höfde, 96, s 29ff.
9 Ibid, s 20ff. Antalet kommuner var 029.
20 Ibid, s 5f.
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tendenterna, och inom ordnings- och kriminalavdelningen fanns ytterliga-
re indelningar. Ordningsavdelningen delades in i särskilda underavdelningar 
som var och en stod under befäl av en poliskommissarie. Kriminalavdelning-
en var uppdelad på olika rotlar som hade hand om specifika ärenden. Här var 
det kriminalkommissarier som skötte befälet.22

Efter förstatligandet inrättades kommunala polisnämnder vilka var en 
slags sambandscentral mellan polisorganisationen och kommunerna. Polis-
nämnden hade hand om frågor som gällde polisdistriktsindelning, placering 
av polisstyrkor i distrikten och handlade polismyndighetsärenden.23 Polisdi-
striktens verksamhet leddes nu av en polisstyrelse, där bland andra polischefen 
eller polismästaren ingick, och de fattade beslut som rörde exempelvis organi-
sations- och petitafrågor medan ansvaret för polisledningen i distriktet vilade 
på polismästaren. Varje enskilt polisdistrikt bestod av ett kansli, en ordnings-
avdelning med en övervaknings- och en trafiksektion samt en kriminalavdel-
ning med sex olika rotlar.24 I den lokala polisorganisationen fanns även trafik-
sektioner och i Stockholm, Göteborg och Malmö fanns större trafikenheter. 
För ordnings- respektive kriminalavdelningen fanns en chef. Ordningspolis-
chefen ansvarade för upprätthållandet av ordningen och säkerheten inom hela 
polisdistriktet medan kriminalpolischefen ansvarade för polisdistriktets kri-
minalpolisverksamhet. Övervakningsverksamheten fullgjordes av personalen 
vid övervakningssektionen, arbetsgruppen eller polisposteringen medan det 
mesta av distriktets utrednings- och spaningsarbete utfördes på kriminalavdel-
ningen.25 Huvuddelen av polisstyrkan placerades i den så kallade centralorten 
som hade ett särskilt ansvarsområde. Verksamheten inom polisdistrikten led-
des från centralorten. Större tätorter var indelade i lokalvaktområden med sär-
skilda arbetsgrupper vilkas uppgifter främst rörde yttre bevakning samt enkla-
re utredningar. De större utredningarna sköttes av centralorten.26

2 Ibid, s 20. SOU 1961:34, s 7. 
22 SOU 1961:34, s 9, 2, 66.
23 SOU 1979:6, s 44.
24 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 

972, s 6. Rotlarna var spaningsrotel, allmän utredningsrotel, teknisk rotel, stöldrotel, bedrä-
gerirotel och våldsrotel. 

25 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 
972, s 7ff.

26 Ibid, s 6f.
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Utbildning och rekrytering
Förutom förstatligandet skedde flera förändringar inom polisväsendet, bland 
annat vad gällde utbildningen och rekryteringen. Disciplinproblemen inom 
kåren var under 800-talet stora och personalomsättningen hög. Från ungefär 
mitten av 850-talet påbörjades en process mot ökad professionalisering och 
byråkratisering genom omorganisation och omfördelning av tjänster. Enligt 
Björn Furuhagen strävade polisledningen efter att förbättra förhållandena ge-
nom förändrad rekrytering, utökad kontroll och disciplinering av konstaplar-
na samt genom utbildning.27 Rekryteringen kom att inriktas mer konsekvent 
mot yngre män och poliser med militär bakgrund blev i majoritet. Personal-
omsättningen minskade och det stora militära inslaget innebar att poliskåren 
kom att bestå av människor som var vana vid disciplin.28 

Det fanns ingen utbildning av poliser vid någon utbildningsinstitution 
förrän den första polisskolan startade år 90. Innan dess utbildades konstap-
larna av polisbefälen i främst de författningar som berörde polisväsendet. För 
poliskårerna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Hälsingborg fanns kurser 
avsedda specifikt för dessa kårer. I övriga städer gavs undervisning beroende 
på om det fanns ett lämpligt befäl eller inte. Polisen på landsbygden fick däre-
mot i regel ingen teoretisk utbildning. För Svenska Polisförbundet var frågan 
om utbildningen en av de viktigaste punkterna på dagordningen sedan för-
bundets bildande 903. Förbundet lade 90 fram ett förslag till Kungl. Maj:t 
om att inrätta yrkesskolor för poliser. Förslaget ledde inte till någon åtgärd. 
Samma år startade polismästaren i Uppsala, R. von Schultz, en polisskola som 
fram till 924 bedrev utbildning i en lägre och en högre klass. Skolan fick se-
dermera anslag från Svenska Polisförbundet, Uppsala stad och staten.

Skolan i Uppsala var av central karaktär, men det startades även lokala po-
lisskolor i kommunal regi. Stockholms stadsfullmäktige beviljade år 97 an-
slag till en polisskola för främst Stockholms poliskår. I Göteborg inrättades en 
kommunal skola 929, vilken senare även fick statsanslag. Polisskolan i Stock-
holm blev i och med polislagen 925 statligt finansierad och öppnades då ock-
så för poliser i hela landet.29 Skolan genomgick en omorganisation 938. Den 

27 Furuhagen, 2004, s 95ff.
28 Ibid, s 98ff.
29 SOU 1938: 1, s 2f. SOU 1952: 30 Rekrytering och utbildning av polispersonal. Stockholm 952, 

s 3, 5f.
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inrättades då under statsmakterna och lades under socialdepartementet och 
fick namnet Statens polisskola.30 Från och med år 950 fanns möjlighet att ge-
nomgå konstapelklassen i Malmö och året därefter förstatligades polisskolan 
i Göteborg.3 Vid 960-talets början fanns förutom huvudskolan i Stockholm 
filialer i Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro, Gävle och Luleå.32 I början 
av 970-talet organiserades utbildningen i stor utsträckning centralt vid två 
polisskolor: polisskolan i Solna samt polisskolan Ulriksdal.33 

I takt med att polisutbildningen utökats genom filialavdelningar förändra-
des och specialiserades också själva kursutbudet. I mitten av 930-talet bestod 
polisskolan av en lägre och en högre kurs. Den lägre var avsedd för ordnings-
poliser och den högre för kriminalpoliser och befäl.34 Efter omorganisatio-
nen av polisskolan i Stockholm 938 infördes i denna en konstapel- och en 
överkonstapelklass, motsvarande den tidigare lägre och högre klassen, samt en 
kommissarieklass. Polisskolan skulle nu även anordna särskilda kurser för po-
lischefer och kvinnliga poliser vid behov. År 949 förlängdes kommissarieklas-
sen och polischefsklassen blev permanent i kursutbudet. Kvinnliga poliser fick 
nu tillträde till konstapelklassen istället för att vara hänvisade till en särskild 
kurs.35 Vid samtliga avdelningsskolor som fanns i början av 960-talet bedrevs 
grundutbildning i konstapelklassen medan skolan i Stockholm även gav ut-
bildning i assistentklassen, kommissarieklassen samt polischefsklassen. Polis-
skolan gav också flera olika specialkurser samt från och med 962 en åtta veck-
ors grundläggande teoretisk utbildning för polisaspiranter.36

Den grundläggande polisutbildningen omfattade i början av 970-talet 40 
veckor och förlades vid polisskolan Ulriksdal. Utbildningen var både teoretisk 
och praktisk. Den polisiära delen var till en början mer av en introduktion och 
övergick sedan till studier av polisens funktioner och rättsförhållandena som 
låg till grund för polisverksamheten. Mot slutet av utbildningen blev under-
visningen mer pratiskt inriktad och utfördes på övningspolisstationer och öv-
ningsbanor.37 Utöver grundutbildningen och högre poliskursen fanns kurser 

30 SOU 1952:30, s 7.
3 Ibid, s 9.
32 Höfde, 96, s 88.
33 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen. 

Stockholm 972, s 27. 
34 SOU 1938: 1, s 4.
35 SOU 1952:30, s 7ff.
36 Höfde, 96, s 88f.
37 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 

972, s 27.
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för befordrade poliser; inspektörskurs I och II, kommissariekurs, polischefs-
kurs samt olika specialkurser. Enligt Rikspolisstyrelsen var det viktigt att poli-
ser fick möjlighet till regelbunden fysisk träning.38

Utbildningen gick från att vara lokalt bedriven av befäl i polisdistrikten till att 
den teoretiska utbildningen alltmer kom att bedrivas vid polisskolor. Dessa var 
i huvudsak kommunala men fick statliga anslag. Utbildningen blev också mer 
centraliserad och enhetlig istället för att skilja sig åt mellan olika delar av landet. 
Standardiseringen av kursutbudet och ett ökat antal specialkurser gjorde att po-
lisen blev mer enhetligt utbildad och fick ökade möjligheter till vidareutbildning 
och specialisering. Förändringen av utbildningen bör ses som en del i att poliskå-
ren blev alltmer professionaliserad under 900-talet. Just utformningen och läng-
den på utbildningen har stor betydelse i professionaliseringsprocessen.39

Anställningsförfarande och befordringsgång
Även rekryteringen blev mer enhetligt samordnad liksom kompetenskraven 
för att bli antagen som polisaspirant. Innan förstatligandet 965 samordna-
des rekryteringen för hela landet av Polisväsendets organisationsnämnd.40 Po-
lismästarna var rekryteringsmyndighet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr-
köping och Hälsingborg.4 Efter förstatligandet hade Rikspolisstyrelsen det 
övergripande ansvaret för utbildningen.42 

I början av 960-talet skulle en polisaspirant vara minst tjuguett år gammal 
eller nitton om värnplikten var genomförd. För att bli antagen som polisaspi-
rant krävdes antingen realexamen, normalskolekompetens, polisiär yrkessko-
la, slutbetyg från enhetsskolans årskurs 9 g, teoretiska kurser på folkhögsko-
la eller godkända betyg från allmänbildande ämnen i militär instruktörsskola. 
Ett läkarintyg på lämplig kroppskonstitution var nödvändigt och en manlig 
polis fick inte vara kortare än 75 cm och en kvinnlig polis inte kortare än 65 
cm. Körkort för bil var obligatoriskt och det var nödvändigt att vara simkun-
nig och kunna skriva maskin.43 Minimiåldern för blivande polisaspiranter var 

38 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 
972, s 27ff. Specialkurserna kunde vara utredning av förmögenhetsbrott, kriminalteknik eller 
arbetsledning. I den fysiska träningen ingick konditions- och styrketräning, simning och liv-
räddning, grepp- och batongteknik samt skjututbildningen. 

39 Se Torstendahl, 997, s 40, Florin, 987, s 04.
40 Höfde, 96, s 42.
4 Ibid, s 39.
42 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 

972, s 9. Höfde, 96, s 37f, 40f.
43 Höfde, 96, s 37ff.
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i början av 970-talet nitton år. Förkunskapskraven var gymnasium eller fack-
skola, 2 eller 3 årskurser vid folkhögskola, polisiär yrkesskola (skola för blivan-
de polisaspiranter), teoretisk linje vid grundskola eller realexamen. I övrigt var 
kraven desamma som i början av 960-talet.44 

I nära anslutning till anställningen fick aspiranterna i början av 960-talet 
under åtta veckor en grundläggande fackutbildning. Sedan följde praktisk ut-
bildning vid poliskåren under minst tre månader och därefter kunde aspiranter-
na söka till polisskolans konstapelklass.45 Efter ett år som aspirant blev de som 
uppfyllde kompetenskraven anställda som extra ordinarie poliskonstaplar.46 I 
början av 970-talet placerades aspiranterna efter avslutad grundutbildning på 
polisskolan ut för tjänstgöring inom något län eller i Stockholm, Göteborg eller 
Malmö polisdistrikt.47 När grundutbildningen var slutförd följde två års alterne-
ringstjänstgöring i ett polisdistrikt under handledning. Tre till fem år efter avslu-
tad grundutbildning genomgicks den högre poliskursen på 0 veckor.48 

Under hela utbildningstiden på polisskolan och i den praktiska delen var 
man polisaspirant. Efter det var det möjligt att söka tjänst som extra ordinarie 
eller ordinarie poliskonstapel. Inom konstapelsgraden kunde man även avan-
cera till förste poliskonstapel. Konstapeltjänsterna var de första i karriärstegen 
och därefter fanns olika assistentgrader i form av polis- och kriminalassisten-
ter samt förste kriminalassistent och förste polisassistent. Sedan följde kom-
missariegraderna där polis- och kriminalkommissarier, landsfogdeassistenter 
samt extra ordinarie och biträdande landsfiskaler ingick samt landsfiskalsassis-
tenter. Detta system innebar således att det inom ordningspolisen fanns möj-
lighet att avancera till kommissarie genom att först vara aspirant, poliskonsta-
pel, förste poliskonstapel, polisassistent, förste polisassistent och biträdande 
poliskommissarie. För den som ville arbeta inom kriminalpolisen gällde mot-
svarande tjänstegrader, men för att kunna gå över till kriminalavdelningen 
krävdes först att man varit aspirant, konstapel och förste poliskonstapel inom 
ordningspolisen. Därefter kunde avancemang ske som kriminalassistent, för-
ste kriminalassistent, biträdande kriminalkommissarie och slutligen kommis-

44 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 
972, s 25. 

45 Höfde, 96, s 4f.
46 Ibid, s 48.
47 Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från rikspolisstyrelsen, 

972, s 25.
48 Ibid, s 27.
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sarie. Allt skulle ske i enlighet med kraven på tjänstgöringstid och utbildning. 
För att få anställning som extra ordinarie eller ordinarie poliskonstapel kräv-
des genomgången konstapelklass på polisskolan. Ett polisbefäl måste ha gått 
assistentklassen och för att kunna befordras till kommissarie måste vederbö-
rande ha gått kommissarieklassen på polisskolan. Befordringsgången byggde 
på antal tjänsteår och utbildningen på polisskolan fick räknas in i den mini-
mitjänstetid som krävdes för varje steg på befordringsstegen. En extra ordina-
rie poliskonstapel skulle ha tjänstgjort i minst ett år medan en ordinarie polis-
man måste ha minst två och ett halvt års tjänstgöring bakom sig. En blivande 
ordinarie eller förste kriminalassistent måste ha ett års tjänstgöring som polis-
befäl i bagaget och en ordinarie poliskommissarie två år som befäl. En ordina-
rie kriminalkommissarie däremot behövde utöver de två åren som befäl även 
tre års erfarenhet som kriminalpolis.49 

Högst upp i hierarkin fanns chefsgraderna som innefattade polischefer, po-
lisintendenter, biträdande polisintendenter och landsfogdar, statspolisinten-
denter samt polismästare. För dessa högre tjänster krävdes ofta en juris kandi-
datexamen och polischefsutbildning och erfarenhet från länsstyrelse, åklagare 
och tingsutbildning var en merit.50 Med tanke på kraven på utbildning för de 
högsta chefspositionerna är det inte troligt att det var vanligt att poliser som 
arbetat sig upp också skaffade sig en juristexamen. Det krävdes heller inte att 
cheferna var poliser utan jurister med erfarenhet från rättsväsendet. 

Den fackliga organiseringen
Polisens fackliga organisationer bestod under 900-talet av ett flertal organisa-
tioner och föreningar, verksamma under längre eller kortare tidsperioder. Jag 
ska i det följande redogöra för i vilket förhållande främst Svenska Polisförbun-
det och Kamraterna, förening för Stockholms polismän stod till varandra. Ef-
tersom litteraturen på detta område är sparsam bygger framställningen i hu-
vudsak på en facklig jubileumsskrift utgiven av Svenska Polisförbundet 978.5 

49 Höfde, 96, s 36, 38. SFS 96:57 Polisreglemente, 3, 26 §§.
50 Höfde, 96, s 36. SFS 96:57 Polisreglemente, 3 §. SFS 97:697 Kungl. Maj:ts kungörelse 

om ändring i polisinstruktionen, 90, 9 §§. Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. 
En information från rikspolisstyrelsen, 972, s 3f. 

5 Följande framställning bygger på Järbe, Isaksson, Svärd m.fl., 978, s 7-2, 4-7, 9, 23, 34-
38, 48f, 52, 57ff, 66, 79-82, 89ff. 
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I viss mån kan det innebära att de frågor som lyfts fram är präglade av den bild 
Svenska Polisförbundet ville ge av sig själv.

Polisens arbetsförhållanden lämnade kring sekelskiftet 900 mycket i övrigt 
att önska. Låga löner, långa dag- och nattarbetspass samt godtyckliga avske-
danden var några av anledningarna till att den fackliga organiseringen började 
ta form under 880-talet. Försök till lokala föreningsbildningar gjordes bland 
annat i Stockholm, Göteborg och Örebro. Strävandena försvårades av det sva-
ga intresset bland poliserna och det stora motståndet hos befälet. I början av 
900-talet började flera föreningar att bildas. Stockholms poliskonstaplar gick 
903 samman i Kamraterna, förening för Stockholms poliskonstaplar. Samma 
år bildades den första rikstäckande organisationen, Svenska Polisförbundet, 
som organiserade alla poliskategorier. Början av 920-talet verkar ha varit en 
turbulent period då Kamraterna förlorade många medlemmar och blev ute-
slutna ur Polisförbundet. Anledningen var meningsskiljaktigheter kring ytt-
randerätten i Polisförbundets fackliga organ Svensk Polistidning. Kamrater-
na uteslöts ur Polisförbundet då de vägrat att utesluta de medlemmar som 
gått i täten för protesterna mot inskränkningarna i yttranderätten. Kamrater-
na stod utanför Polisförbundet fram till 935 då de istället gick in i den ny-
bildade riksorganisationen Riksförbundet Svenska Städers Polismän. I mitten 
av 930-talet fanns i Sverige tre huvudorganisationer: Svenska Polisförbundet, 
Riksförbundet för Fjärdingsmän och Polismän samt Riksförbundet Svenska 
Städers Polismän. Kamraterna i Stockholm tillhörde den sistnämnda. De tre 
förbunden försökte vid flera tillfällen enas och minska splittringen bland po-
lismännen men meningsskiljaktigheterna försvårade denna process. År 94 
gick dock, med bistånd från TCO, Svenska Polisförbundet och Riksförbundet 
Svenska Städers Polismän samman under namnet Svenska Polisförbundet till 
vilken Riksförbundet för Fjärdingsmän och Polismän också anslöt sig år 945. 
Kamraterna hörde således till Svenska Polisförbundet i och med sammanslag-
ningen till ett förbund 94. I början av 950-talet uppstod nya splittringar 
och denna gång gällde det en löneuppgörelse där det var svårt att ena stad och 
landsbygd, ordnings- och kriminalpolis, obefordrade och befordrade poliser. 
Följden blev att Kamraterna bildade en samarbetskommitté och senare gick 
ur Polisförbundet. Flera föreningar anslöt sig till kommittén som 955 ombil-
dades till Riksförbundet Sveriges Polismän. I slutet av 950-talet gjordes återi-
gen nya försök till fackligt enande. Även denna gång var lönefrågan den stora 
stötestenen. Riksförbundet Sveriges Polismän och Svenska Polisförbundet ar-
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betade dock fram en överenskommelse i lönefrågan och i april 96 gick de två 
föreningarna samman i Svenska Polisförbundet.

Den fackliga splittringen var således stor under 900-talet. Även om det 
fanns många olika lokala föreningsbildningar gjordes försök att ena alla po-
liser för att därigenom få större slagkraft. Orsakerna till oenigheterna kan ha 
varit flera. Eftersom polisväsendet var ett kommunalt ansvarsområde fram till 
965, kan det ha varit lättare att genom mindre föreningar agera gentemot 
kommunala myndigheter för sin specifika grupp. En rikstäckande organisa-
tion borde ha haft det svårare att få samma genomslagskraft och att se till var-
je enskild grupps särskilda behov. Att många olika polisgrupperingar bildades 
kan således ha berott på att många poliser ansåg att en riksorganisation inte 
tillvaratog deras intressen i tillräckligt stor utsträckning. Svårigheterna att nå 
enighet bottnade förmodligen även i att arbetsförhållandena kunde se mycket 
olika ut för poliser på till exempel landsbygden jämfört med i städerna. Likaså 
kan den fackliga splittringen sägas spegla den hierarkiska ordningen inom po-
lisorganisationen. Det kan ha varit svårt att samla olika polistjänstemän i hie-
rarkin med deras olika intressen under ett och samma tak. Försöken till enan-
de genom att verka för ett förstatligande och löneformer var dock ett viktigt 
inslag i polisens professionaliseringsprocess. 

Ovanstående rör manliga poliser och det väcker frågan var polissystrarna, 
som inte var utbildade poliser, och de kvinnliga ordningspoliserna i Stockholm 
hade sin fackliga hemvist. Några kvinnliga polisbiträden lade 98 fram en för-
frågan till Kamraterna i Stockholm om att få bli medlemmar i föreningen. Kam-
raternas styrelse beslutade därför att föreslå en ändring i stadgarna så att polisbi-
trädena kunde få inträde i föreningen.52 Kamraternas förslag till stadgeändring 
bifölls vid ett extra sammanträde.53 Stadgeändringen antogs i april samma år.54

År 937 beslutade Kamraternas styrelse att polissystrarna överfördes till 
gradsammanslutningen konstapelsföreningen istället för att höra till detek-
tivförbundet.55 Konstapelsföreningen var vid denna tidpunkt en del av den 
rikstäckande organisationen Riksförbundet Svenska Städers Polismän, liksom 
Kamraterna i Stockholm.56 Kamraterna beslutade i november 938 att det en-

52 Kamraterna. Protokoll. (Sam?) –konstituerande sammanträde med styrelsen /3 98, § 0.
53 Polistidningen, nr 7 98, s 80.
54 Polistidningen, nr 9 98, s 05.
55 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 20/0 937, s 59.
56 Järbe, Isaksson, Svärd m.fl., 978, s 52. 
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ligt stadgarna fortsättningsvis var möjligt för polissystrar att bli medlemmar 
i föreningen.57 I samband med att de första kvinnliga polisaspiranterna skul-
le anställas rekommenderades Kamraterna i maj 957 av Riksförbundet Sveri-
ges Polismän att ta in dem i föreningen.58 I augusti 958 sökte och beviljades 
nitton kvinnliga polisaspiranter inträde i Kamraterna.59 Polissystrarna i Stock-
holm tillhörde sedan 98 på ett eller annat sätt Kamraterna. 

Från polissystrar till kvinnliga poliser
I början av 900-talet restes förslag på att kvinnor skulle anställas inom poli-
sen. En motion väcktes i Stockholms stadsfullmäktige 907 av kanslirådet C. 
G. von Koch som hävdade att kvinnor borde anställas i Stockholms poliskår. 
Polismästaren i Stockholm ställde sig bakom Kochs förslag med motiveringen 
att det fanns kvinnor i polistjänst i andra länder och att Sverige borde ta efter 
detta. Flera kvinnoföreningar, till exempel Vita Bandet, argumenterade ock-
så för detta men motsatte sig samtidigt att kvinnorna skulle ha med den regle-
menterade prostitutionen att göra.60 Som redan berörts i forskningsöversikten 
så fanns det i USA kvinnor som arbetade som arrestvakter i flera städer sedan 
slutet av 800-talet. Även runt om i Europa fanns kvinnor med liknande ar-
betsuppgifter. I Tyskland anställdes den första kvinnan 903 i Stuttgart och i 
Norge, Danmark och Finland anställdes de första kvinnorna mellan 907 och 
94. Deras arbetsuppgifter rörde i huvudsak att utreda och följa upp sådant 
som rörde prostitution, lösdriveri, sexualbrott och andra fall där kvinnor eller 
barn var inblandade på olika sätt 6 

I mars 908 beslutade överståthållarämbetet i Stockholm att tre kvinnli-
ga biträden skulle anställas vid Stockholms poliskår. De tre var Agda Josefina 
Halldin, Maria Josefina Andersson och Erica Ström. Enligt den första instruk-
tionen från 908 rörde sig de kvinnliga polisbiträdenas uppgifter huvudsakli-

57 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde 23/ 938, s 329.
58 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 60.
59 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/8 958, s 65.
60 Hertha 959, nr 3, s 24. Prostitution var enligt lag förbjudet. Prostituerade kvinnor registre-

rades och var tvungna att med jämna mellanrum genomgå läkarundersökningar. Inom polisen 
fanns en särskild prostitutionsbyrå som skötte om denna övervakning och registrering. Den så 
kallade reglementeringen upphörde 98. Se Furuhagen, 2004, s 62.

6 Chloe Owings, Women Police. A Study of the Development and Status of the Women Police 
Movement. New York 925, s 7-74, 83f, 67ff.
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gen kring kvinnor och barn. De skulle bevaka och ta hand om de kvinnor och 
barn som fördes till polisstationen. Det var polisbiträdet som hade till upp-
gift att ge vård och hjälp till fattiga och hemlösa som kom i kontakt med po-
lisen. Även barn som gått vilse och därför kommit eller förts till polisstatio-
nen omhändertogs av polisbiträdet. Kvinnor som behövde föras till sjukhus 
eller barnbördshus skulle föras dit av polisbiträdet. Vid behov skulle hon även 
kroppsvisitera anhållna kvinnor. Polisbiträdena hade även till uppgift att på 
allmänna platser övervaka och anhålla kvinnor och barn som stal. Slutligen 
skulle de följa föreskrifter för polispersonalen i Stockholm liksom order och 
föreskrifter som polisbefälet satt upp. Polisbiträdena skulle tilltalas ”syster” 
och de bar polisens tjänstetecken och hade polismans rätt och skydd.62 Det se-
nare innebar att de hade samma rättigheter som poliserna.63

Enligt en senare instruktion från 930 var det polissystrarnas uppgift att ta 
emot anmälningar om våldtäkter, fosterfördrivning och sedlighetsbrott. Po-
lissystrarna höll även förhör med kvinnliga målsägare och vittnen i dessa fall. 
Vid förhör av kvinnor vid övriga brott och lösdrivarärenden medverkade po-
lissystrarna som förhörsvittnen. Polissystern närvarade därtill vid anhållande 
av kvinnor och vid husrannsakningar hos kvinnor.64 Arbetsuppgifterna kunde 
skilja sig åt mellan olika städer men rörde i stort sett ovanstående.65 Från och 
med 93 anlitades polissystrar på varuhuset NK i Stockholm som detektiver. 
Varuhuset anställde även manliga detektiver och både deras och polissystrar-
nas uppdrag var att civilklädda övervaka kunderna, eftersom det förekom en 
hel del stölder på varuhuset.66

För att ge exempel på hur arbetsfördelningen kunde se ut ska vi se hur det 
fungerade vid Stockholms kriminalavdelning 943. Här fanns då totalt tretton 
polissystrar anställda och de cirkulerade på olika poster. Fem hade vakt- och 
pikettjänst enligt en särskild turlista och två utgjorde förstärkning i densam-
ma. En tjänstgjorde i expeditionen med upptagningar av brottsanmälningar. I 
första roteln som bland annat handlade ärenden om våldtäkts-, fosterfördriv-

62 Order den 8 mars 908 (Avskrift), s f. Bil. . till P.M. angående polissysterinstitutionen (i 
Stockholm) 9 mars 943. Vol. 63. YK 793. RA. 

63 Furuhagen, 2004, s 62.
64 Order den 8 september 930, s 5. Bil 6. till  P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stock-

holm) 9 mars 943. Vol. 63. YK 793. RA.
65 SOU 1938:1, s 67.
66 Orzi Husz, Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939. Hede-

mora 2004, s 39f.
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nings- och sedlighetsbrott arbetade två polissystrar liksom i andra roteln där 
stöldbrott utreddes. En polissyster tjänstgjorde också i femte roteln som bland 
annat hade hand om lösdrivarärenden.67  

Kvinnornas antal och placering
De allra första polissystrarna var tre till antalet och även om fler anställdes 
under de följande femtio åren var de totalt sett ytterst få. De allra första po-
lissystrarna i Stockholm fördelades på olika distrikt. En placerades vid de-
tektivavdelningens åttonde polisdistrikt och två vid distriktspolisen.68 Efter 
diskussioner i bland annat Stockholms stadsfullmäktige anställdes ytterliga-
re polissystrar år 96.69 De var första vaktfrun Elin Söderström och sjukskö-
terskan Anna Nylinder. De placerades i tredje distriktet där de tjänstgjorde 
vid distriktets polisstation.70 Tre polissystrar tillkom 930 efter diskussioner 
i Stockholms stadsfullmäktige. Antalet polissystrar utökades successivt och i 
mars 943 fanns det totalt tretton polissystrar i Stockholm.7 Polissysterkåren i 
Stockholm blev uppdelad på så sätt att några arbetade vid distriktspolisen med 
vakttjänstgöring medan några fanns vid kriminalpolisavdelningen. Alla polis-
systrar överfördes dock till kriminalavdelningen 932 där de skulle arbeta en-
ligt bestämmelser för både vakttjänstgöring och kriminalpolistjänst.72 

För att få en uppfattning om hur många polissystrarna var i förhållande 
till manliga poliser i Stockholm, bör nämnas att det år 943 inom kriminalpo-
lisen fanns 24 manliga poliser och inom ordningspolisen 4. I hela Stock-
holms polisdistrikt arbetade sålunda 328 män och tretton kvinnor.73 Förut-
om i Stockholm fanns det vid samma tidpunkt fem polissystrar i Göteborg, 

67 P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stockholm) 9 mars 943, s 2. Vol. 63. YK 793. RA.
68 Order den 8 mars 908 (Avskrift), s f. Bil.  till P.M. angående polissysterinstitutionen (i 

Stockholm) 9 mars 943. Vol. 63. YK 793. RA.
69 P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stockholm) 9 mars 943, s . Vol. 63. YK 793. RA. 

I detta P.M. sägs att tre polisbiträden anställdes, men i ordern från juni samma år framkommer 
det att två polissystrar anställdes. Se Order 96 den 3 juni (Avskrift). Bil.2.till P.M. angående 
polissysterinstitutionen (i Stockholm) 9 mars 943. Vol. 63. YK 793. RA..

70 Order 96 den 3 juni (Avskrift). Bil.2. till P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stock-
holm) 9 mars 943. Vol. 63. YK 793. RA. 

7 P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stockholm) 9 mars 943, s f. Vol. 63. YK 793. RA. 
Sju av dem var ordinarie, tre extra ordinarie och tre extra.

72 P.M. angående polissysterinstitutionen (i Stockholm) 9 mars 943, s 2. Vol. 63. YK 793. RA.
73 Vissa jämförelser mellan polisstyrkorna i Stockholm och Göteborg. Polisstyrkornas storlek den 

 april 943. Vol. 62. YK 793. RA. De tjänstekategorier som ingick i sammanställningen var extra 
konstaplar, konstaplar, biträdande överkonstaplar, överkonstaplar och kommissarier.
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tre i Malmö samt en polissyster vardera i Norrköping, Hälsingborg, Västerås, 
Kristianstad och Borås. Totalt i Sverige arbetade således tjugosex polissystrar i 
mars 943.74 I hela landet fanns det i april samma år 624 poliser, enligt en ut-
räkning i 939 års polisutredning.75 Om vi går längre fram i tiden till 960 så 
var antalet anställda poliser i landet 0 500 och 00 av dessa var kvinnor.76 Fem 
år senare var antalet poliser 2 800 och andelen kvinnor 70. År 970 hade 
antalet poliser ökat till 4 200 och antalet kvinnliga poliser hade utökats till 
250.77 Både andelen manliga och kvinnliga poliser utökades mellan 960 och 
970. Enligt Rikspolisstyrelsen fanns det dock 2 kvinnliga poliser år 968,78 
vilket innebär att det skedde en minskning mellan 965 och 968. 

Under andra halvan av 960-talet började det samtidigt föras diskussio-
ner om hur stort behovet var av just kvinnlig arbetskraft på utredningsavdel-
ningarna.79 Rikspolisstyrelsen tog initiativ till en utredning.80 En förfrågan 
skickades till landets polischefer för att Rikspolisstyrelsen skulle få en uppfatt-
ning om hur stort behovet ansågs vara.8 Rikspolisstyrelsen menade att det be-
hövdes minst 250 kvinnliga poliser i landet.82 Av de 2 kvinnliga poliserna i 
Sverige år 968 tjänstgjorde 20 i Stockholm samt sex i vardera Göteborg och 
Malmö. Rikspolisstyrelsen ansåg att det borde finnas minst en kvinnlig polis 
i varje distrikt och fler i de större distrikten. De påpekade också att det vid de 
senaste antagningstillfällena hade funnits 20-25 kvinnor av cirka 700 sökan-
de.83 Svenska Polisförbundet ställde sig bakom Rikspolisstyrelsens förslag.84 

74 SOU 1944: 54 Förslag till förstatligande av polisväsendet i riket. Stockholm 944. Bil.II, sid 42.
75 Uppgift rörande polisorganisationen i hela riket den  april 943. Vol. 62 YK 793. RA. Enligt den-

na sammanställning fanns det tjugosju och inte tjugosex polissystrar, vilket kan bero på att det an-
tingen tillkommit en polissyster eller att det har skett ett räknefel. De tjänstekategorier som in-
gick var extra och ordinarie fjärdingsmän, tillf. konstaplar, extra konstaplar, konstaplar, biträdande 
överkonstaplar, överkonstaplar, förste konstaplar, inspektionskonstaplar och kommissarier.

76 Sten Carlsson, Yrken och samhällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. 
Stockholm 968, s 66.

77 Curt Holmbäck, Kvinnan som polis. Attityder och erfarenheter inom kåren. Rapport från en 
explorativ intervju- och deltagarstudie på fyra orter. Stockholm 980, s 9.

78 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968. Bilaga. Från kanslisammanträde den 4 
september 968, s . 

79 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 4-6/2 967, s 0.
80 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 7-9/ 967, s 6.
8 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 9-/ 968, s 6.
82 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968. Bilaga. Från kanslisammanträde den 4 

september 968, s .
83 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968. Bilaga. Från kanslisammanträde den 4 sep-

tember 968. (Rikspolisstyrelsens PM). Avskrift. Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster, s .
84 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968, s 7.
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Antalet kvinnliga aspiranter som antogs till utbildningen styrdes av Riks-
polisstyrelsen. I oktober 969 antogs 60 aspiranter, varav 2 kvinnor, till po-
lisskolan.85 I mars 970 meddelades att 39 nya aspiranter antagits och för att 
täcka upp bristen på manliga sökanden hade 3 kvinnor fått börja utbildning-
en. Vid nästa rekryteringsomgång förväntades antalet manliga sökanden sti-
ga igen, eftersom det sammanföll med en militär utryckning.86 Vid det tillfäl-
let antogs endast sex kvinnor till polisutbildningen medan det totala antalet 
uppgick till 77.87 Senare samma år meddelades att kvinnliga aspiranter endast 
skulle antas en gång per år i fortsättningen.88 Rikspolisstyrelsen hade ändå för 
avsikt att ta in 20 kvinnliga aspiranter i nästkommande rekryteringsomgång. 
70 aspiranter var redan antagna.89 Representanter för Svenska Polisförbundet 
hade överläggningar med Rikspolisstyrelsen i februari 97, där det kom fram 
att den senare avsåg att endast en klass med kvinnliga elever skulle rekryteras. 
Det innebar att ungefär 20 kvinnor skulle antas till polisutbildningen.90 

Under 900-talet har således antalet kvinnor inom polisväsendet varit litet 
och de fanns framför allt i större städer i södra delen av landet. Även de kvinnliga 
poliserna under 950- och 60-talen var få och de minskade dessutom under 60-
talet, samtidigt som manliga poliser blev alltfler. Dessutom styrde Rikspolissty-
relsen över tillströmningen av kvinnliga aspiranter till polisutbildningen genom 
att sätta en övre gräns för kvinnliga sökanden i relation till hur många manliga 
som togs in. Från statens sida sattes därmed en övre gräns för hur många kvin-
nor som skulle få bli poliser. Det skedde en maskuliniseringsprocess av polis-
yrket snarare än en feminiseringsprocess. Att begränsa antalet kvinnliga yrkes-
utövare är ett effektivt sätt att sätta en könsprägel på ett yrke, vilket i sin tur är 
ett led i professionaliseringsprocessen. Samtidigt som tillströmningen av kvin-
nor kunde begränsas fylldes ett visst behov av kvinnor och kvinnligheten inom 
yrket. Liknande sätt att styra rekryteringen av kvinnor förekom inom många 
andra yrken. Ett exempel är folkskolläraryrket där Christina Florin menar att 
staten styrde tillströmningen av folkskollärarinnor genom antalet utbildnings-
platser. Staten satsade på både män och kvinnor inom folkskolan och runt sekel-
skiftet 800-900 var de kvinnliga sökande i majoritet och de hade högre kom-

85 SPF. Protokoll. Styrelseprotokoll 4-6/0 969, s 6.
86 SPF. Protokoll. Kanslisammanträde 6/3 970, s 2. Bilaga II till styrelseprotokoll 4-70.
87 SPF. Protokoll. Kanslisammanträde 2/5 970, s 3. Bilaga II till styrelseprotokoll 5-70.
88 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde -4/8 970, s 8.
89 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 6-8/0 970, s 4f.
90 SPF. Protokoll. Kanslisammanträde 5/2 97, s 3. Bilaga II till styrelseprotokoll 3-7.
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petens än männen. Eftersom antalet utbildningsplatser begränsades för kvinnor 
var det betydligt fler kompetenta kvinnliga sökanden som utestängdes från se-
minarierna. På så sätt kunde staten styra över folkskolläraryrkets könssamman-
sättning, vilket på sikt skulle komma att gynna männen.9 

Det är inom ramen för denna undersökning svårt att säga om de kvinnli-
ga sökandena till polisskolan under 950- och 60-talen i likhet med folkskol-
lärarinnorna hade högre utbildning än manliga sökanden. De kvinnliga sö-
kandena var heller inte i majoritet som i fallet med folkskollärarna. Däremot 
är det tydligt att den statliga företrädaren Rikspolisstyrelsen och Svenska Po-
lisförbundet medvetet begränsade tillströmningen av kvinnor till polisyrket. 
Med Parkins terminologi använde de social inhägnad som strategi med syfte 
att utestänga en grupp, det vill säga kvinnor. Därmed kunde kvinnors tillträ-
de till polisyrket kontrolleras.92 

Kompetenskrav
Polissystrarna hade ofta sjuksköterskeutbildning eller kunskap och erfarenhet 
av socialt arbete. Deras kompetenskrav och eventuella behov av utbildning på 
polisskolan kom att diskuteras i samband med flera statliga utredningar. Polis-
systerfrågan var föremål för behandling i den utredning som syftade till att om-
organisera polisskolan i slutet av 930-talet. Enligt de sakkunniga borde polis-
systrarna för att få tillträde till en eventuell polissysterkurs på polisskolan ha viss 
allmänbildning och sjuksköterskeutbildning. Utöver det borde de ha erfarenhet 
av socialt arbete, men de sakkunniga menade att det i framtiden kunde komma 
att krävas social utbildning. Polissystrarna skulle helst också ha tjänstgjort inom 
polisen under minst ett halvår.93 I samband med betänkandet yttrade sig Fred-
rika Bremerförbundet. De ansåg att kunnighet i sjukvård, och framför allt sin-
nessjukvård, hade stort värde för polisarbetet. Däremot menade de att fullstän-
dig sjuksköterskeutbildning och utbildning för, eller erfarenhet av, socialt arbete 
knappast behövdes för alla kvinnor anställda inom polisen.94

I 939 års polisutredning diskuterades det om polissystrarna verkligen be-
hövde utbildning både som sjuksköterska och i socialpolitik. Utredarna mena-
de dock att båda utbildningarna var användbara i systrarnas arbete. Det bästa 

9 Florin, 987, s 5-8.
92 Parkin, 979, s 44f.
93 SOU 1938:1, s 83f.
94 Fredrika Bremerförbundets yttrande till sakkunniga för utredning rörande polisskolans i 

Stockholm organisation. 7 december 937. Vol. . YK 55. RA.
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vore om det gick att anställa kvinnlig personal med den ena eller den andra ut-
bildningen i kombination med praktisk erfarenhet av antingen sjukvård eller 
socialt arbete. En polissyster med socialpolitisk utbildning borde således ha en 
kortare praktisk sjukvårdsutbildning medan polissystrar med sjuksköterskeex-
amen borde ha praktisk utbildning i social verksamhet. Alla skulle ha utbild-
ning i sinnessjukvård. Utöver det skulle alla extra ordinarie och ordinarie po-
lissystrar helst ha utbildning i polisskola.95

Svenska Polisförbundet menade i sitt yttrande till 939 års polisutredning 
att det var bra om rekryteringen av polissystrar var allsidig och att det var vik-
tigt med goda förkunskaper. Polisförbundet höll med utredarna om de kom-
petensförslag de lagt fram och menade att den viktigaste förkunskapen för 
polissystrarna var kunnighet i sjukvård eftersom arbetsuppgifterna krävde 
sjukvårdskompetens. Det hade också visat sig att polissystrarnas kunnighet i 
sjukvård ofta upplevts som positivt av anhållna och andra som varit i kontakt 
med polisen. Deras kunnande på området hade skapat stort förtroende för po-
lissysterorganisationen menade Polisförbundet.96

I materialet framkommer ingen uttalad motivering till varför sjuksköterske-
utbildning var ett krav för anställning som polissyster. Ofta hänvisades till att 
arbetsuppgifterna var av sådan karaktär att sjukvårdskunskaper var nödvändigt, 
men inte på vilket sätt det var betydelsefullt. Till en början verkar polissystrar-
na främst ha fungerat som arrestvakter, det vill säga de tog hand om de kvinnor 
och barn som fördes till polisstationen. I dessa arbetsuppgifter ingick även att 
vårda dem vid behov, vilket kan tolkas som att det behövdes sjukvårdskunska-
per för det ändamålet. Likaså skulle de kunna föra kvinnor och barn till sjukhus 
och då var det förmodligen bra att ha kunskaper i sjukvård. Å andra sidan ingick 
även mer polisiära insatser i polissystrarnas arbete, till exempel att ta emot an-
mälningar, sitta med vid förhör eller utöva viss spaning. Eftersom den delen av 
arbetet rörde sig inom den socialt inriktade och brottsförebyggande sidan av po-
lisarbetet är det kanske inte så förvånande att polissystrarna ansågs vara i behov 
av social utbildning och sinnessjukvård. Att det sågs som lika eller mer betydel-
sefullt tyder på att det socialt inriktade polisarbetet började betonas alltmer.

Före år 957 var det således krav på att de kvinnor som sökte till polisen 
som polissystrar skulle ha utbildning som sjuksköterskor eller social utbild-

95 SOU 1944:53 Förslag till förstatligande av polisväsendet i riket. Stockholm 944, s 238f.
96 Svenska Polisförbundets yttrande till 939 års polisutredning 3 maj 945, s 3. Nr 64, 65. 

Vol. 78. YK 793. RA. 
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ning. Senare under 950-talet ställdes inte dessa krav formellt sett och i po-
lisverksamhetsutredningens betänkande Socialpolis och kvinnlig polis från år 
958 diskuterades överhuvudtaget inte om kvinnliga sökanden skulle ha sjuk-
sköterske- eller social utbildning. Tvärtom påpekade utredarna att det i polis-
skolans stadga inte gjordes skillnad mellan män och kvinnor gällande kraven 
för inträde i polisskolans olika klasser. Undervisningen var principiellt öppen 
även för kvinnor.97 Vid tidpunkten för kvinnors inträde i ordningspolistjänst 
fanns inga formella krav på sjukvårdsutbildning. Det är därför intressant att 
notera att av de 2 kvinnliga poliser som var i tjänst i Stockholm i mars 963, 
och som anställts mellan 957 och 959, hade sex någon form av sjukvårdsut-
bildning eller erfarenhet från sjukvården. Endast en var dock utbildad sjuk-
sköterska. Bland de övriga 5 personerna fanns tidigare yrken som kontorist/
kontorsbiträde, skrivbiträde, affärsbiträde, hembiträde, vaktfru och telefonist. 
En kvinna hade varit poliskonstapel i ett annat distrikt. Skillnaden vad gällde 
sjuksköterskeutbildning blir markant vid en jämförelse med de kvinnor som 
anställdes före år 957. De nio personer det rör sig om hade alla sjuksköterske-
utbildning och åtta hade genomgått både konstapelklassen och assistentklas-
sen på polisskolan. En person hade enbart gått assistentklassen. Hon anställ-
des år 938 och var utbildad sjuksköterska.98

Formellt sett behövde kvinnliga poliser således inte ha förkunskaper i sjuk-
vård i slutet av 950-talet. Av de kvinnor som anställdes mellan 957 och 959 
hade ändå drygt mindre än en tredjedel erfarenhet från sjukvården eller ut-
bildning inom området. Även om det inte längre var något krav så förefaller 
det som att det inte var ovanligt eller oviktigt med en liknande bakgrund.

Polissystrarnas utökade befogenheter
I samband med diskussionerna om polissystrarnas kompetens och utbildning, 
diskuterades också huruvida deras arbetsuppgifter och befogenheter borde ut-
ökas eller inte. Enligt 939 års polisutredning måste man ta hänsyn till att 
”polissysterinstitutionen alltjämt bör utgöra en speciell organisation, avsedd 
främst för polisverksamhet bland kvinnor och barn” innan polissystrarnas ar-
betsuppgifter utökades. Utredningen ville inte rekommendera att så skedde. 
Däremot tog de upp frågan om det behövdes en reglering av polissystrarnas 
medverkan i brottsutredningar. Att polissystrar satt med som förhörsvittnen 

97 SOU 1958:34, s 75
98 Uppgift angående kvinnlig innehavare av polismanstjänst. Vol. 8. YK 237. RA.
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under förhör med kvinnor och barn var alltid önskvärt. Det behövdes däre-
mot inte skrivas in i instruktionen i vilken omfattning polissystrar självstän-
digt skulle ha hand om brottsutredningar eller fungera som förhörsledare. 
Här borde istället polisledningen organisera arbetet utifrån vad som bedöm-
des som lämpligt.99 Utredningen sade sig också vilja vänta med att bredda po-
lissystrarnas arbete inom kriminalpolisen tills det fanns mer erfarenhet av po-
lissysterorganisationen och dess verksamhet.00

Enligt Fredrika Bremerförbundet innebar det förslag som 939 års polisutred-
ning presenterat inte någon egentlig förändring av polissystrarnas situation. De 
inkorporerades inte i organisationen och arbetsuppgifterna var desamma som 
innan. Förslaget gav visserligen utrymme för utökade arbetsuppgifter, men en-
dast efter beslut från polischefen. Till skillnad från polisutredningen ville Fred-
rika Bremerförbundet att det skrevs in i instruktionen. Polissystrarnas arbete 
hade med tiden förändrats, vilket lett till att instruktionerna i både Stockholm 
och Göteborg formulerats om. Här skötte polissystrarna förhören med kvin-
nor och barn, oavsett om kvinnan var målsägare, vittne eller misstänkt för brott. 
Det gjordes heller ingen skillnad mellan vilken typ av brott det rörde sig om. 
Enligt Fredrika Bremerförbundet var det förvisso fullt naturligt att polissystrar 
främst utredde sedlighetsbrott och hade hand om barnavårds- och fattigvårds-
ärenden, men utvecklingen ledde ofrånkomligen till att uppgifterna breddades 
utöver detta. Den kvinnliga polisen borde enligt förbundet även ha befogenhet 
att ta emot anmälningar från kvinnor vid alla slags brott, samt att hjälpa till vid 
eller självständigt ha hand om brottsutredningar där kvinnor och barn var in-
blandade. Därtill borde polissystern kunna anhålla kvinnor, inte enbart assistera 
vid anhållanden, och genomföra husrannsakningar hos kvinnor.0 

Fredrika Bremerförbundet menade vidare att titeln polissyster borde tas bort 
eftersom den förde tanken till sjukvårdande verksamhet. De uppgifter som de 
första kvinnorna haft sedan 908, vakt- och vårdande sysslor, var inte längre ak-
tuella. Sjuksköterskeexamen var heller inte det enda kompetenskravet för kvinn-
lig polis. Titeln hade också lett till att utredningen jämfört polissystrarnas löner 
med sjuksköterskornas istället för med de manliga polisernas.02 Även Yrkeskvin-
nors samarbetsförbund ansåg att titeln polissyster skulle tas bort och ersättas 

99 SOU 1944:53, s 234.
00 Ibid, s 239.
0 Fredrika Bremerförbundets yttrande till 939 års polisutredning. Inkom till socialdeparte-

mentet 9 juli 945, s 2f. Kerstin Hesselgren, ordförande i Svenska Kvinnors Nationalförbund, 
instämde å sitt förbunds vägnar i Fredrika Bremerförbundets yttrande. Vol. 78. YK 793. RA.



 Kapitel 2

46

med poliskonstapel. Samarbetsförbundet påpekade att den traditionella manli-
ga beteckningen användes även på de kvinnliga befattningarna i många yrken. 
För befattningshavare med socialpolitisk examen var det omotiverat med be-
teckningen ”syster”. För att i tjänsteförteckningen urskilja kvinnornas befatt-
ningar från ordnings- och kriminalpolisen kunde en ny grupp inom poliskå-
ren införas, benämnd ”socialpolis” med samma gradbeteckningar som i övriga 
grupper. Genom att inte benämna tjänster som manliga eller kvinnliga uppnåd-
des det som eftersträvades genom förslaget till en ny behörighetslag. Både män 
och kvinnor skulle rekryteras till socialpolisen och kvinnor med lämpliga kvalifi-
kationer skulle därmed kunna vinna inträde i ordnings- eller kriminalpolisen.03 
Själva titeln polissyster togs bort i samband med att ett nytt lönereglemente in-
fördes 954. Då började även samma tjänstegrader för män och kvinnor gälla, 
liksom samma regler för arbetstider och tjänstgöringsförhållanden.04

Fredrika Bremerförbundet menade i mitten av 940-talet att polissystrar-
nas verksamhet borde utökas och befästas i instruktionen. De menade att det 
var naturligt att kvinnor hade hand om kvinnor och barn och att polissystrar-
na hade en viktig funktion inom polisen. Det var en specialiserad kår inom 
kåren som eftersträvades. Att skriva in i instruktionen att polissystrarna skul-
le ges större befogenheter i brottsutredningar hade varit ett viktigt steg mot 
att ytterligare specialisera och legitimera polissysterorganisationen. Även 939 
års polisutredning pekade på att polissystrarnas verksamhet var betydelsefull, 
men de var mer avvaktande till att ge polissystrarna fler arbetsuppgifter. De 
ville snarare bibehålla polissysterorganisationen som den var, men kunde tän-
ka sig en viss flexibilitet. Att de ansåg att polissystrarnas befogenheter kun-
de regleras internt tyder på det och att man samtidigt inte ville befästa detta 
skriftligt. Det kan ha varit ett sätt att förhindra att personal utan polisut-
bildning utförde polisiära uppgifter, men också att kvinnorna inte gjorde för 
mycket av de manliga polisernas arbete. 

Yrkeskvinnors samarbetsförbund gick ett steg längre än Fredrika Bremer-
förbundet i sitt yttrande. De ville inrätta en socialpolis istället för att ha kvar 
polissystrarna och likställa tjänstegraderna med övriga befattningar. Genom 

02 Fredrika Bremerförbundets yttrande till 939 års polisutredning. Inkom till socialdeparte-
mentet 9 juli 945, s 4. Kerstin Hesselgren, ordförande i Svenska Kvinnors Nationalförbund, in-
stämde å sitt förbunds vägnar i Fredrika Bremerförbundets yttrande. Vol. 78. YK 793. RA.

03 Yrkeskvinnors samarbetsförbunds yttrande till 939 års polisutredning 4 juni 945. Vol. 
78. YK 793. RA.

04 Cedermark Hedberg, 985, s 46. 
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att göra socialpolisen öppen för både män och kvinnor kunde kvinnor re-
kryteras till övrig polisverksamhet via socialpolisen. Samarbetsförbundet vil-
le till skillnad från Fredrika Bremerförbundet inte ha en poliskår med uttalat 
kvinnliga respektive manliga befattningar. Samarbetsförbundets och Fredrika 
Bremerförbundets olika inställning visar att det fanns skillnader inom kvin-
norörelsen i inställningen till kvinnors yrkesarbete. Trots att de båda verkade 
för kvinnorna i polisyrket hade de skilda uppfattningar om hur dessa skulle 
nås. Flera forskare menar att även om kvinnorörelsen kunde samla sig kring 
gemensamma frågor präglades samarbetet också av ideologiska motsättning-
ar. Historikern Nina Almgren studerar hur kvinnor försökte påverka den stat-
liga arbetsmarknadspolitiken och därigenom förbättra kvinnors situation på 
arbetsmarknaden under och kort efter andra världskriget. Flera olika kvinno- 
och samarbetsorganisationer strävade efter att tillvarata kvinnors intressen på 
arbetsmarknaden under denna tid. Beredskapstiden innebar att många män 
låg inkallade vilket skapade ett behov av kvinnlig arbetskraft. Det öppnade 
nya möjligheter för de kvinnor som ville förändra kvinnors villkor i samhället. 
Almgren menar att det ofta fanns motstridiga uppfattningar mellan kvinnoor-
ganisationerna som berodde på klass, yrkestillhörighet eller olika politiska och 
könsideologiska uppfattningar. Ofta gällde oenigheterna hur de hemarbetan-
de kvinnornas situation skulle förbättras och de yrkesarbetande kvinnornas si-
tuation. Svårigheterna gällde hur kvinnor skulle kunna kombinera äktenskap, 
moderskap och förvärvsarbete. Enligt Almgren tonades motsättningarna troli-
gen ner på grund av det starka nätverk som fanns mellan ledningarna för olika 
kvinnoorganisationer.05 Fredrika Bremerförbundets och Yrkeskvinnors sam-
arbetsförbunds yttranden bör ses som en del av kvinnorörelsens strävan efter 
att på olika sätt flytta fram kvinnors positioner på arbetsmarknaden, bland an-
nat inom polisen. För Fredrika Bremerförbundet var det inte första gången de 
agerade för polissystrarnas sak, medan Yrkeskvinnors samarbetsförbund var 
en nybildad organisation. Dess verksamhet startades vid årsskiftet 944/45 på 
initiativ av Karin Kock och Alva Myrdal. De ville skapa en organisation som 
verkade för yrkeskvinnornas sak inför den kommande efterkrigsperioden.06 

05 Nina Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen. Statsfeminism i svensk arbetsmark-
nadspolitik under och kort efter andra världskriget. Umeå 2006, s 2f, 66f.

06 Ibid, 83ff. Samarbetsförbundet var en sammanslagning av Svenska kvinnors samarbets-
kommitté och Yrkeskvinnors riksförbund. 
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Polissysterkurs
Att polissystrarna däremot inte hade någon polisiär utbildning började alltmer 
betraktas som en brist inom olika läger. År 937 framfördes önskemål från polis-
systrarna till polismästaren i Stockholm att genomgången polisskola skulle vara 
ett krav för att få anställning som extra ordinarie polissyster. Det var två polis-
systrar, Anna Berg och Carin Lindblad, som för sig och sina kollegors räkning 
begärde hos polismästaren att utbildningen för polissystrarna måste förbättras. 
Enligt Berg och Lindblad hade de vid upprepade tillfällen lagt fram förslag om 
att polissystrar skulle få tillträde till polisskolan, utan att någonting hänt i frå-
gan.07 Överståthållarämbetet överlämnade polissystrarnas begäran till de sak-
kunniga i utredningen om polisskolans omorganisation i oktober 937.08

I samband med ovan nämnda utredning lämnade även Fredrika Bremerför-
bundet in en skrivelse där de bland annat tog upp utbildningen. Enligt förbun-
det var det enbart polissystrarna i Stockholm som fått gå en kurs, vilken varit 
särskilt anpassad för dem. De menade också att polissystrarnas brist på polisut-
bildning missgynnade deras verksamhet och ställning i relation till sina manli-
ga kollegor, för vilka den ettåriga konstapelklassen på polisskolan var obligato-
risk. Kvinnorna inom polisen skulle få en stabilare grund att stå på med bättre 
fackkunskaper. Fredrika Bremerförbundet hävdade att kravet på polisutbildning 
för svenska polissystrar stärktes av det faktum att kvinnliga poliser i länder som 
Storbritannien och Tyskland fick polisutbildning och högre befattningar.09 

De sakkunniga i utredningen om polisskolans omorganisation menade i 
betänkandet, som kom år 938, att det var en nackdel att polissystrarna inte 
hade någon polisutbildning. De var däremot inte villiga att öppna den för 
manliga poliser obligatoriska grundutbildningen, det vill säga konstapelklas-
sen, för kvinnliga sökanden. Istället föreslog de att en särskild kurs för po-
lissystrar ordnades i polisskolans regi. Innehållet i kursen skulle styras av de 
arbetsuppgifter polissystrarna hade och därför kunde bara valda delar av po-
lisskolans ämnen ingå i deras utbildning. De sakkunniga föreslog några äm-
nen som de ansåg passande, nämligen kriminalpolistjänst, polisförfattningar, 
straffrätt med straffprocessrätt, de delar av civilrätten som behandlade äkten-

07 Skrivelse från polissystrarna till polismästaren 4 oktober 937. Vol. . YK 55 RA.
08 Resolution från överståthållarämbetet för polisärenden, polismästarens avdelning, till sak-

kunniga för utredning rörande polisskolans i Stockholms omorganisation 4 oktober 937. Vol. 
. YK 55. RA. 

09 Fredrika Bremerförbundets yttrande till sakkunniga för utredning rörande polisskolans i 
Stockholm organisation. 7 december 937. Vol. . YK 55. RA.
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skaps- och barnarätt, rättsmedicin, socialkunskap samt samarithjälp. Det fanns 
också delar i de ämnen som utredningen föreslog som polissystrarna inte an-
sågs ha nytta av. I till exempel ämnet kriminalpolistjänst kunde man utesluta 
kriminaltekniska brottsplatsundersökningar i polissysterkursen, men däremot 
kunde spanings- och signalementslära ingå eftersom polissystrarna utförde en 
del spaningsarbete. Likaså var kunskaper i förhörsteknik och rapportskrivning 
av stor betydelse liksom vittnes- och förhörspsykologi, allmän kriminalpsyko-
logi och rättspsykiatri. De ämnen som helt plockades bort var ordningspolis-
tjänst, svensk stats- och kommunalkunskap, övriga delar av civilrätten, exeku-
tionsväsende, modersmålet, maskinskrivning, välskrivning, stenografi, fysisk 
träning, bokföring samt gasskydds- och luftskyddstjänst.0 

De ämnen och delar av ämnen som plockades bort från den tilltänkta po-
lissysterkursen var kunskaper de inte ansågs behöva i sitt yrke eller redan för-
väntades ha och aktiviteter som förmodligen uppfattades som olämpliga eller 
onödiga för kvinnor. Eftersom polissystrar inte arbetade inom ordningspolisen 
ansågs det antagligen inte nödvändigt att de hade teoretiska kunskaper i ord-
ningspolistjänst. De behövde heller inte vara i samma fysiska form som män-
nen. Kanske förväntades kvinnor ha bättre kunskaper i svenska, kunna ste-
nografera och vara flinkare med skrivmaskinstangenterna än män. Gas- och 
luftskydd var inte prioriterat, eftersom polissystrarna inte hade skyldighet att 
kunna sådant om det blev nödvändigt. Att stats- och kommunalkunskap ute-
slöts från kursen berodde troligen på att polissystrar med en socialpolitisk exa-
men redan hade viss kunskap på det området. Då var det viktigare att priori-
tera att polissystrarna fick teoretisk kunskap om de lagar och förordningar som 
gällde specifikt kvinnor och barn, vilket de ansågs behöva i sin tjänsteutövning. 
Andra delar i polissysterkursen förefaller ganska uppenbara varför de ansågs 
passande, till exempel förhörsteknik, eftersom de skulle kunna hålla förhör. 

Polissystrarnas utbildning på polisskolan skulle skräddarsys efter deras be-
fintliga verksamhet. De kunskaper de behövde förvärva om polisarbete och 
lagstiftning plockades ut från befintliga kurser på polisskolan. Genom utbild-
ningen kunde polissystrarnas kompetens höjas inom deras speciella område 
och därmed kunde polissysterorganisationen specialiseras ytterligare. Enligt 
de sakkunniga i utredningen om polisskolans omorganisation 938 kunde kur-
sen också leda till att särskilda högre befattningar för kvinnor inrättades inom 

0 SOU 1938:1, s 69ff.
 SOU 1944:53, s 236.
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polisen. Eftersom antalet polissysterbefattningar var relativt få behövde kur-
sen inte anordnas särskilt ofta.2 

I propositionen ansåg chefen för socialdepartementet, Gustav Möller, inte 
att en polissysterkurs behövde anordnas inom den närmaste framtiden. Han 
menade att det var lämpligt att utbilda kvinnliga poliser vid polisskolan, åt-
minstone i den mån det fanns behov av det. Med hänsyn till vad som kom-
mit fram under remissbehandlingen fanns det enligt honom skäl att fundera 
ytterligare över hur kursen lades upp och vilket ändamål den skulle ha.3 I re-
missbehandlingen hade Fredrika Bremerförbundet och polismästaren i Gävle 
ansett att den kurs som utredningen föreslagit var alldeles för kort. Den borde 
istället utökas. Båda dessa remissinstanser, som det hänvisades till i propositio-
nen, avsåg dock inte fullständig polisutbildning för kvinnor utan en mer om-
fattande specialiserad sådan.4 Både poliskammaren i Malmö och Göteborg 
ansåg också att polissystrarna var i behov av viss polisutbildning.5 

Någon polissysterkurs kom inte till stånd i slutet av 930-talet, men polis-
systrarnas utbildning diskuterades vidare i 939 års polisutredning. Även denna 
gång var Fredrika Bremerförbundet aktivt i frågan och uppmanade polisskolans 
styrelse att driva frågan om att utbilda kvinnor i polistjänst. Styrelsen för statens 
polisskola tog bland annat upp polissystrarnas utbildning i sin skrivelse till polis-
utredningen.6 Precis som i den tidigare utredningen från 938 ville inte heller de 
sakkunniga i 939 års polisutredning att kvinnorna fick samma utbildning som 
manliga poliser. Utöver kompetens i sjuk- och socialvård ansåg utredningen att 
det var lämpligt att kräva utbildning på polisskolan för att få anställning som 
extra ordinarie eller ordinarie polissyster. Polissystrarnas utbildning skulle räk-
nas som en merit för den som ville utbilda sig vidare för kriminalkonstapeltjänst 
och därmed söka till överkonstapelklassen. Ett önskemål som också framförts 
från, som de sa, ”kvinnligt föreningshåll”. I utredningen föreslogs att planering-

2 SOU 1938:1, s 70.
3 Bihang till riksdagens protokoll 938. Kungl. Maj:ts proposition nr 29, s 49.
4 Bihang till riksdagens protokoll 938. Kungl. Maj:ts proposition nr 29, s 4f. 
5 P.M. med vissa uppgifter beträffande polissystrarna. Poliskammaren i Göteborg, 3 december 

937. Vol. . YK 55. RA. Poliskammaren i Malmö. Bilaga A, 4 december 937. Vol. . YK 55. RA.
6 SOU 1944:53, s 233.
7 Ibid, s 239.
8 Svenska Polisförbundets yttrande till 939 års polisutredning 3 maj 945, s 3f. Vol. 78. YK 

793. RA.
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en av polissysterkursen skedde med polissystrarnas arbetsuppgifter i åtanke och 
utifrån den tremånaderskurs som redan fanns på polisskolan.7 

Enligt Svenska Polisförbundet var det största problemet med polissysterkur-
serna att de skulle komma att anordnas alltför sällan eftersom polissystrarna var 
så få. Polisförbundet var inte emot särskilda kurser för kvinnor, men menade 
att det var bättre att kvinnorna istället fick tillträde till konstapelklassen. En an-
ledning till detta var enligt Polisförbundet att polissystrar borde få tillträde till 
polisskolans överkonstapelklass. För att detta skulle vara möjligt måste grund-
utbildningen genomgås kort tid efter anställningen. Om polissysterkurser an-
ordnades med flera års mellanrum blev det svårt för kvinnorna att snabbt få sin 
grundläggande utbildning. De kvinnliga befattningshavarna borde dock befri-
as från den undervisning som endast var till nytta för de manliga eleverna och 
istället få utökad socialutbildning.8 Även styrelsen för statens polisskola ansåg 
att särskilt kompetenta kvinnliga poliser skulle få tillträde till överkonstapelklas-
sen för att öka deras kompetens för bredare arbetsuppgifter inom kriminalpo-
lisen.9 Kamraterna förutsatte att de polissystrar som gått överkonstapelklassen 
även blev befordrade och fick samma lön som kriminalkonstaplar.20 

Polissysterkursen gavs inte regelbundet utan genomfördes endast två gång-
er på polisskolan i Stockholm, år 944 och 949. Från sistnämnda år stod kon-
stapelklassen öppen även för kvinnor. Kvinnliga sökanden till konstapelklas-
sen skulle antingen vara anställda vid polisväsendet eller uppfylla kraven för 
extra polissyster. För att få anställning som ordinarie polissyster fanns däremot 
inga krav på genomgången konstapelklass. Styrelsen för polisskolan ansåg att 
ordinarie polissystrar var behöriga att söka till överkonstapelklassen även om 
det inte uttryckligen föreskrevs i skolstadgan.2 

Polissystrarnas kompetens som sjuksköterskor började alltmer ifrågasättas 
från och med 930-talet, även om kunnighet i sjukvård ansågs viktigt för deras 
yrkesutövning. Diskussionerna lutade istället åt att betona vikten av kunskaper 
och erfarenhet inom det sociala området. Den mest fördelaktiga lösningen an-
sågs dock ligga i en kombination av båda dessa kompetenser. I takt med att po-
lissystrarnas arbetsuppgifter utökades blev bristen på deras polisiära utbildning 

9 Skrivelse från styrelsen för statens polisskola till 939 års polisutredning 9 maj 945, s 7f. 
Vol. 78. YK 793. RA. 

20 Kamraterna, förening för Stockholms polismäns skrivelse till Svenska Polisförbundet 25 
maj 945. (Avskrift), s 9f. Vol. 78. YK 793. RA.

2 SOU 1952:30, s 29.
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en stötesten. Två polissystrar och Fredrika Bremerförbundet försökte få igenom 
sina krav på en sådan utbildning genom att vända sig till Kungl. Maj:t och sty-
relsen för polisskolan i Stockholm. Lösningen blev att anordna en särskild po-
lissysterkurs där det ingick delar av de befintliga ämnena på polisskolan som 
polissystrarna kunde ha nytta av. Polissystrarna skulle också få möjlighet att gå 
överkonstapelklassen för att specialisera sig ytterligare på sitt område. Det var så-
ledes en särskild, väl avgränsad, utbildning som kom till stånd.

Svenska Polisförbundet var de enda som ville ge kvinnor tillträde till kon-
stapelklassen med motiveringen att det annars skulle bli svårt för polissystrarna 
att så fort som möjligt efter anställningen få den nödvändiga utbildningen. Att 
anordna en polissysterkurs alltför ofta skulle förmodligen bli ohållbart i läng-
den eftersom antalet kursdeltagare var litet. I början av 950-talet fick dock även 
kvinnor möjlighet att söka konstapelklassen, men kompetenskraven var fortfa-
rande desamma som för polissystrar. Rent teoretiskt borde kvinnors möjligheter 
att söka inträde i konstapelklassen ha inneburit att de kunde bli ordningspoliser 
även före 957. Redan året innan försöksverksamheten med kvinnliga ordnings-
poliser startade 957, hade två kvinnor satts in i ordinarie ordningspolistjänst i 
Täby och Vaxholm utanför Stockholm. Båda dessa försök ansågs ha varit miss-
lyckade, eftersom kvinnorna inte påstods ha klarat av sitt arbete på ett tillfreds-
ställande sätt. Båda två hade slutat sin anställning när försöksverksamheten star-
tade.22 Det mest troliga är dock att de kvinnor som gick konstapelklassen före 
957 arbetade med liknande uppgifter som polissystrarna. 

Utbildningen för kvinnliga ordningspoliser
Från och med 957 antogs kvinnor till konstapelklassen för att de sedan skulle 
arbeta som patrullerande poliser och inte som polissystrar. Polisverksamhetsut-
redningen, som tillsattes 956, menade att utbildningen borde vara densamma 
för män och kvinnor. Det förekom enligt utredarna skillnader i utbildningen, 
bland annat fick kvinnorna en mer kvalificerad utbildning än männen i två äm-
nen, vilket de ansåg obefogat.23 De två ämnen de syftade på var förmodligen 
specialkurser i protokollskrivning och psykiatri som de kvinnliga poliserna tidi-

22 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 2/ 956, s0ff. Polistidningen nr 
5-6 956, s 204.

23 Anlitandet av kvinnor i polistjänst, s 0. Bilaga 2 till Anteckningar från sammanträde med 
polisverksamhetsutredningen den 2 januari 958. Vol. 2. YK 775. RA. 
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gare fått undervisning i enligt polisskolans rektor.24 Däremot ville utredningen 
göra ett undantag från principen om lika utbildning vad gällde de kvinnliga po-
lisernas sjukvårdskunskaper. De menade att både manliga poliser och allmänhe-
ten förmodligen hade högre förväntningar på att patrullerande kvinnliga poliser 
kunde ge första hjälpen. Utredningen föreslog därför att de kvinnliga eleverna i 
konstapelklassen fick praktisera på sjukhus, helst vid en kirurgisk avdelning som 
tog hand om olycksfall, utöver den undervisning de fick i sjukvård på polissko-
lan. De menade att det borde frigöras tid för detta när de manliga eleverna hade 
militärövningar. Enligt utredningen borde de kvinnliga eleverna få träna sig i att 
hantera tjänstepistol och kulsprutepistol när den manliga personalen utbildades 
i vapenbruk och stridstaktik. Detta var nödvändigt med tanke på de situatio-
ner poliser kunde hamna i, men även utifrån det faktum att polisen, även den 
kvinnliga under vissa omständigheter, var tvungen att rycka in under krig.25 

Även om ambitionen sades vara att utbildningen skulle vara lika för män 
och kvinnor, med ett undantag, skilde den sig i praktiken åt på några punkter 
under slutet av 950-talet. De kvinnliga eleverna hade tio timmars pistolskjut-
ning på schemat för att lära sig hantera tjänstevapnet istället för att få undervis-
ning i stridstaktik. De manliga eleverna fick praktisk och teoretisk utbildning i 
både vapenbruk och stridstaktik under en veckas tid. Utbildningen skedde i mi-
litär regi och innefattade bland annat ban-, fält- och stridsskjutningar med pi-
stol och kulsprutepistol. Det ingick även stridsövningar med skarp ammunition 
och spränghandgranater.26 Ytterligare en avvikelse i de kvinnliga polisernas ut-
bildning var att kvinnorna istället för fysisk träning fick träna jiu-jitsu och sim-
ning.27 I männens fysiska träning ingick kondition och styrka genom exempel-
vis gymnastik, bollsporter, simning, brottning och jiu-jitsu.28

Att de kvinnliga aspiranterna fick tid för att lära sig skjuta och hantera vapen 
hängde troligen ihop med att det var nödvändigt för alla poliser, även kvinnliga, 
att kunna använda tjänstevapnet om det skulle behövas. Manliga blivande poli-

24 Anteckningar från sammanträde med polisverksamhetsutredningen den 2 januari 958, § 
2, s 6. Vol. 2. YK 775. RA.

25 Anlitandet av kvinnor i polistjänst, s 0. Bilaga 2 till Anteckningar från sammanträde med 
polisverksamhetsutredningen den 2 januari 958. Vol. 2. YK 775. RA.  

26 P.M. till Rektorn vid Statens polisskola. Redogörelse för den undervisning, som bedrives vid Sta-
tens polisskolas olika kurser angående bruket av skjutvapen och annan beväpning. 9 november 
958, s 2f.  Vol. 5. YK 775. RA.  

27 SOU 1958:34, s 76. 
28 SOU 1952:30, s 88. SOU 1965:53, s 40.
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ser hade gjort värnplikten och därigenom lärt sig hantera vapen och skjuta. En 
trolig anledning till att kvinnorna däremot inte fick träna stridstaktik var att de 
mer renodlat militära inslagen i polisarbetet ansågs direkt olämpliga för kvinnor. 
Förvisso skulle även kvinnliga poliser delta i landets försvar under krig, men en-
dast under vissa omständigheter. Alltså behövde de inte tränas i stridstaktik. Jiu-
jitsun kan ha haft funktionen att lära poliserna grepp- och fasthållningstekniker 
som var nödvändiga även för kvinnliga poliser. 

En annan avvikelse från den gängse utbildningsgången var enligt polis-
skolans rektor att de allra första kvinnliga aspiranterna inte hade fått möjlig-
het att gå den obligatoriska centralpoliskursen.29 Kursen var obligatorisk och 
alla aspiranter skulle ha gått den innan de började konstapelklassen på polis-
skolan. Rektorn menade att anledningen till att de kvinnliga aspiranterna inte 
fått rätt grundutbildning var att rekryteringen av kvinnorna skett alldeles för 
snabbt och att det därför inte funnits tid att låta dem gå centralpoliskursen. 
Det hade enligt honom fått till följd att en tredjedel inte kunnat följa med i 
undervisningen på polisskolan och många hade fått ganska låga betyg. Bland 
männen var spridningen i betygen vanligen större. Rektorn menade dock att: 
”Kvinnorna ha visat sig energiska. Helhetsintrycket ger skäl antaga, att om de 
får den vanliga förutbildningen, kommer nog resultatet att bli bättre.”30 Att 
kvinnorna inte fick gå den förberedande centralpoliskursen verkar bara ha 
gällt den första gruppen kvinnliga aspiranter. 

Även Kamraterna menade att de första kvinnliga ordningspoliserna inte 
hade fått genomgå centralpoliskursen, vilket de också påpekat för polismäs-
taren.3 Kvinnorna hade istället fått börja direkt på polisskolan. Själva utbild-
ningen av de kvinnliga ordningspoliserna vid polisskolan diskuterades annars 
inte av Kamraterna eller Svenska Polisförbundet. 

962 års polisutbildningskommitté ansåg i princip inte att den kvinnliga po-
lispersonalens grundutbildning borde skilja sig från männens. Inte heller den 
högre utbildningen eller specialutbildningen borde differentieras. Eftersom be-
hörighetskraven var desamma för män och kvinnor, skulle kvinnor ha samma 
förutsättningar och tillträde till högre utbildning och kunna befordras till hö-
gre tjänster i likhet med män. Polisutbildningskommittén gav samtidigt uttryck 

29 Anteckningar från sammanträde med polisverksamhetsutredningen den 2 januari 958, § 
2, s 7. Vol. 2. YK 775. RA. 

30 Anteckningar från sammanträde med polisverksamhetsutredningen den 2 januari 958, § 
2, s 7. Vol. 2. YK 775. RA.  

3 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 7/0 958,s 206.
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för uppfattningen att kvinnor inte hade samma förutsättningar som män för 
all slags tjänstgöring.32 Även Rikspolisstyrelsen menade att utbildningen skul-
le vara densamma.33 Svenska Polisförbundet sade sig också verka för att manliga 
och kvinnliga aspiranter fick samma teoretiska och praktiska utbildning.34

Från slutet av 950-talet skulle kvinnliga poliser utbildas på samma villkor 
som manliga kollegor. I praktiken verkar det som att utbildningen ändå skilde sig 
åt på några punkter. Kvinnorna fick inte fullt ut samma fysiska träning som män-
nen, samt träning i vapenhantering och skytte istället för att delta i stridsövning-
ar. Enligt rektorn vid statens polisskola och Kamraterna hade de första kvinnli-
ga aspiranterna heller inte fått gå den obligatoriska centralpoliskursen innan de 
började konstapelklassen. Genom att delvis särskilja utbildningen kunde delar av 
polisarbetet reserveras för manliga poliser. I förlängningen kunde det innebära att 
en könsarbetsdelning upprätthölls inom yrket. Att utbildningen skilde sig åt för 
män och kvinnor borde ha fått till följd att kvinnorna hade svårare att bli betrak-
tade som riktiga poliser och att utöva yrket på samma villkor. 

32 Protokoll nr 3/65. 4 I B 8: -3. Vol. 3. YK 237. RA. SOU 1965:53, s 68f
33 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster. Rikspolisstyrelsens PM (Avskrift) Bilaga till 

SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968, s .
34 SPF. Protokoll. Styrelseprotokoll. 3-5/3 970, s 6.
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Kapitel 3 –  
Likställighet och annorlundahet

Vi har inget emot kvinnan men vi håller på principerna om samma 
lön, samma utbildning och samma tjänst.

Den tidigare använda formen för anställning av kvinnor som polis-
män för speciella uppgifter inom kriminalpoliskåren är riktig och bor-
de eventuellt utökas. Vad därutöver är, är av ondo.2 

Uttalandena i citaten kom från Kamraterna, förening för Stockholms po-
lismän, och gjordes i samband med att de första kvinnorna patrullerade på 
Stockholms gator. De visar den dubbeltydighet föreningen hyste om kvinnor 
i polistjänst. Kamraterna förespråkade vad jag fortsättningsvis kommer kalla 
en likavillkorsprincip, vilken innebar att grunden för lika lön måste innebä-
ra lika arbete. Samtidigt som de menade att kvinnliga poliser måste arbeta på 
samma villkor som de manliga, ansåg de att kvinnorna passade bäst inom de 
områden där polissystrarna tidigare haft sitt arbetsfält. De ville upprätthålla en 
könsarbetsdelning utan att göra avkall på principen om lika lön för lika arbe-
te. Deras resonemang var motsägelsefullt och det väcker frågor om vilken be-
tydelse de egentligen lade i likavillkorsprincipen, hur den praktiskt borde till-
lämpas och vilka föreställningar de hade om kön. 

Kamraterna och Polisförbundet menade att kvinnliga poliser hade en vik-
tig funktion att fylla inom polisen och att kvinnlighet var polisväsendet och 

 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/5 957, s 59.
2 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-

holm. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958, s 0. Vol. 0. YK 775. RA.
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allmänheten till nytta. Dessa idéer om könens komplementaritet och beho-
vet av kvinnlighet var under lång tid framträdande inom kvinnorörelsen och 
i samhällsdebatten. Under 900-talets första decennier anammade stora delar 
av kvinnorörelsen en moderlighetsideologi. Enligt idéhistorikern Ulla Manns 
betraktade Fredrika Bremerförbundet, i likhet med Ellen Key, från början av 
900-talet könsskillnaderna som biologiskt förankrade. Män och kvinnor kom-
pletterade varandra och kvinnligheten i sig var till kvinnors fördel. Kvinnors 
inflytande i samhället måste öka eftersom just olikheten mellan könen kunde 
ha en positiv inverkan på samhället. Tanken om att kvinnans främsta uppgift 
var i rollen som mor och samhällsmoder var även framträdande senare under 
900-talet när folkhemmet byggdes upp.3 Parallellt med de könskomplemen-
tära tankarna har det även funnits jämlikhetsidéer och att båda könen måste 
ha samma politiska och sociala rättigheter och möjligheter.4 Dessa två synsätt 
har existerat sida vid sida inom kvinnorörelsen, men samtidigt som kvinnors 
ökade rättigheter eftersträvats har det hävdats att kvinnor skulle använda sin 
makt på ett annat sätt än män, eftersom deras livserfarenheter var annorlunda. 
Föreställningen att kvinnor, i egenskap av just kvinnor, kunde påverka sam-
hället var framträdande i Sverige sedan andra halvan av 800-talet.5

Under 950-talet rådde högkonjunktur i Sverige och behovet av arbetskraft, 
även kvinnlig sådan, var stort. Enligt Yvonne Hirdman dominerade ett husmo-
derskontrakt från 930-talet fram till 960-talet enligt vilket kvinnor tilldelades 
det övergripande ansvaret för hem och familj.6 Christina Florin och Bengt Nils-
son menar att hemmafrun både var ideal och verklighet. De flesta gifta kvinnor 
var hemmafruar under slutet av 940- och hela 950-talet. Antalet gifta kvinnor 
på arbetsmarknaden började dock öka på 950-talet men framförallt under de 
två följande decennierna.7 Trots den dominerande uppfattningen att kvinnor 
hade huvudansvar för hem och familj fanns det behov av kvinnor inom exem-

3 Ulla Manns, Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921. Stockholm 997, 
s 233f, 248f.

4 Se Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvin-
nor i mellankrigstidens Sverige. Lund 998, s 230, 233, 239. Anne Marie Berggren, Likhet eller sär-
art – harmoni eller konflikt? En analys av kvinnorörelsens idéer med utgångspunkt i utvecklingen i 
USA under 1960- och 70-talen. Göteborg 987, s 9ff, 09f. Manns, 997, s 25f, 54, 227ff. 

5 Margareta Lindholm, Elin Wägner och Alva Myrdal. En dialog om kvinnorna och samhället. 
Göteborg 992, s 35f.

6 Hirdman, 990, s 84, 87f.
7 Florin & Nilsson, 2000, s 37, 39.
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pelvis service och omsorgsyrken.8 Bristen på arbetskraft, främst under 960-ta-
let, ledde dels till en ökning av arbetskraftsinvandringen och dels till att kvin-
nors lönearbete ökade i omfattning. Det innebar att nya grupper kom in på 
arbetsmarknaden samtidigt som arbetsdelningen mellan könen blev tydligare.9

Under slutet av 960-talet påbörjades diskussioner om könsroller som so-
cialt inlärda vilka var möjliga att förändra.0 Denna andra vågens feminism 
hade sin startpunkt i USA, där kvinnor aktiva i vänsterrörelsen startade grupper 
för kvinnlig frigörelse som kom att kallas Women´s Liberation med slagor-
det ”det personliga är politiskt”. En annan stor rörelse, National Organisation 
for Women (NOW), startades som en reaktion mot oviljan att införa ett tillägg 
i konstitutionen som förbjöd könsdiskriminering. NOW behandlade även frå-
gor som rörde till exempel fri abort och barnomsorg. Idéerna från USA spred 
sig ganska snabbt i Västeuropa. I Sverige hade Eva Mobergs artikel ”Kvinnans 
villkorliga frigivning” från 96 fört upp frågan om kvinnors liv och arbete till 
debatt. Diskussionerna kom att handla om både mäns och kvinnors könsrol-
ler. Det fanns bara en väg att gå för att uppnå jämställdhet och det var att både 
män och kvinnor förändrade sina attityder och att män måste ta mer ansvar 
för hem och familj för att kvinnor skulle kunna yrkesarbeta.2 

Föreställningarna om män och kvinnor har präglats av idéer om kvinnors 
annorlunda uppgift och roll i samhället. Samtidigt som kvinnors rättigheter i 
samhället eftersträvats och utökats har de ansetts tillföra samhället något an-
norlunda än män i egenskap av att vara just kvinna. Det rådde fortfarande på 
950-talet ett starkt hemmafruideal. Tankar om att män och kvinnor i grunden 
är lika existerade dock sida vid sida med denna uppfattning. Det var också un-
der detta decennium som kvinnor började lönearbeta i större utsträckning.

De första kvinnliga ordningspoliserna anställdes under en tidsperiod som 
präglades av ett hemmafruideal, samtidigt som kvinnor i större utsträckning 
än tidigare trädde ut på arbetsmarknaden. I det här kapitlet är syftet att un-
dersöka vilken inställning till kvinnor i polistjänst Kamraterna, Svenska Po-
lisförbundet och polisverksamhetsutredningen hade. De frågeställningar jag 

8 Wikander, 996, s 46.
9 Paulina de los Reyes, ”Folkhemmets paradoxer. Genus och etnicitet i den svenska model-

len.” I Kvinnovetenskaplig tidskrift 2000:2, s 30, 34, 37f.
0 Waldemarson, 998, s 70.
 Lena Eskilsson, ”Modern feminism och kvinnorörelse” i Nils Runeby (red), Framstegets arv-

tagare. Europas idéhistoria 1900-talet. Stockholm 998, s 225ff.
2 Schmitz, 200, s 8.
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kommer att arbeta med är; Vad menade Kamraterna, Polisförbundet och po-
lisverksamhetsutredningen med lika lön för lika arbete? På vilket sätt blev det 
svårt att omsätta likavillkorsprincipen i praktiken? På vilket sätt ansågs kvin-
nor vara lämpliga respektive olämpliga som poliser? Vilka uppfattningar om 
kön kom till uttryck hos fackföreningarna och staten?

En rättvisande princip
Frågan om kvinnors lämplighet i polisyrkets olika delar blev föremål för dis-
kussion i polisverksamhetsutredningen. Här satt statliga företrädare, represen-
tanter för den lokala polisorganisationen samt tjänstemän på länsnivå. I del-
betänkandet Socialpolis och kvinnlig polis från 958, hävdades att kvinnor och 
män kunde anlitas i samma utsträckning och på samma villkor. Det gällde 
framför allt inom kriminalpolisen, men var även möjligt i ordningspolistjäns-
ten. Utredningen menade att många var tveksamma till att låta kvinnor pa-
trullera, men de sakkunniga ansåg att det i princip inte borde vara någon skill-
nad mellan manliga och kvinnliga polisers arbetsuppgifter.3 ”De uppgifter, 
som ankomma på en patrullerande polisman, t. ex. övervakning av den all-
männa ordningen och efterlevnaden av trafik- och ordningsföreskrifter samt 
lämnande av upplysningar åt allmänheten, torde lika väl kunna fullgöras av en 
kvinnlig som en manlig befattningshavare.”4 

I 962 års polisutbildningskommitté såg diskussionen liknande ut. Män och 
kvinnor var enligt kommittén i princip lika behöriga att få anställning i staten 
och alla polistjänster skulle vara öppna såväl för kvinnor som för män. Likaså 
skulle utbildningen vara densamma, bortsett från den fysiska träningen, och 
kvinnor skulle ha samma möjligheter som män att gå de högre kurserna på po-
lisskolan och kunna befordras till högre tjänster på samma villkor.5 I de statli-
ga utredningarna framhölls mäns och kvinnors lika möjligheter att arbeta som 
poliser, men med vissa undantag. I den tidigare utredningen från 958 gällde li-
kavillkorsprincipen i första hand kriminalpolisarbete medan det var mer tvek-
samt vad gällde ordningspolistjänsten. För polisutbildningskommittén gällde 
undantaget från likavillkorsprincipen främst vissa delar av utbildningen. 

3 SOU 1958:34, s 78f. 
4 Ibid, s 80.
5 Särskild utbildningsgång för kvinnlig polispersonal 4 I B 8:ff. Bilaga 8 till Protokoll nr 3/65. 

Vol. 3. YK 237. RA. SOU 1965:53, s 68f.
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Det hörde till polisens uppgifter att bistå allmänheten på olika sätt. Här en kvinnlig polis 
som hjälper en kvinna. Foto från Polismuseet i Stockholm. Fotograf: okänd. 
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Fackföreningarna å sin sida hänvisade även de till principen om lika vill-
kor. I Svenska Polisförbundets fackliga organ Polistidningen hävdade signatu-
ren G.A.F. att polisen var den enda yrkesgrupp som alltid framhållit och fått 
gehör för principen. Den var ”så värdefull att vi icke är villiga att rucka det 
minsta på den”, menade skribenten.6 Samma signatur menade att förutsätt-
ningen för lika lön var just lika arbete och kvinnor måste därför anställas på 
samma villkor som män.7 Polisförbundet motsatte sig år 960 ett förslag från 
polisintendenten i Stockholm, som innebar att kvinnliga poliser kunde bli so-
cialpoliser med en annan lönesättning. Trots att Polisförbundet ansåg att kvin-
nor inte hörde hemma på alla områden inom polisen, menade de att kvinnors 
lämplighet för särskilda arbetsuppgifter inte var ett tillräckligt skäl för att göra 
avkall på likavillkorsprincipen.8 Under senare delen av 950-talet pågick inom 
LO och SAF en intensiv debatt om att slopa de särskilda kvinnolönerna ur avta-
len.9 LO:s debatt borde rimligen ha påverkat Polisförbundet och polisverksam-
hetsutredningen i deras inställning i likalönefrågan. Att propagera för kvinno-
löner samtidigt som dessa var starkt ifrågasatta hade varit att gå för långt. 

Dessa uttalanden gjordes samtidigt som försöksverksamheten med kvinnliga 
ordningspoliser pågick. Senare under 960-talet, när Polisförbundet hade god-
känt Rikspolisstyrelsens förslag att placera kvinnliga poliser vid speciella enheter 
i civil tjänstgöring, framfördes det inom förbundsrådet kritik mot detta efter-
som det stred mot lika lön för lika arbete. Det enda möjliga alternativet var att 
anställa kvinnor på samma villkor som män. En ledamot ifrågasatte om Polis-
förbundet verkligen godkände likavillkorsprincipen, eftersom de enligt honom 
accepterade att kvinnliga poliser anställdes trots att det bara var vissa arbetsupp-
gifter som innebar lika lön. På mötet hänvisade en deltagare till den försöks-
verksamhet med kvinnliga ordningspoliser som genomfördes i Stockholm i slu-
tet av 950-talet och menade att ”erfarenheterna från 50-talets Stockholm visade 
på svårigheterna att helt likställa de kvinnliga poliserna med de manliga”. Efter-
som kvinnorna då hade anställts under förutsättning att lika lön för lika arbete 
skulle gälla, var försöket att betrakta som misslyckat menade en annan.20

Svenska Polisförbundet hävdade principen om lika lön för lika arbete, men 
visade samtidigt att det i vissa fall gick att göra avsteg från densamma, dock inte 

6 Polistidningen nr  957, s 87.
7 Polistidningen nr 8 958, s 30.
8 Polistidningen nr 9 960, s 74.
9 Hirdman, 200, s 52-55, 59f.
20 SPF. Protokoll. Extra sammanträde med förbundsrådet -3/0 968, §20, s 8f. 
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utan protester. Detta motsägelsefulla sätt att resonera delade de även med Kam-
raterna. Den Stockholmsbaserade föreningen hävdade likavillkorsprincipen 
med större emfas än Svenska Polisförbundet. Beslutet att låta kvinnliga aspiran-
ter genomgå konstapelklassen för att sättas in i patrulleringstjänst orsakade livlig 
debatt inom Kamraterna. Försöksverksamheten berörde Kamraterna och deras 
medlemmar mer påtagligt än Polisförbundets medlemmar. Kvinnorna tjänst-
gjorde enbart i Stockholm och sökte och beviljades dessutom inträde i Kamra-
terna. På ett representantskapssammanträde hävdade en deltagare att ”Principi-
ellt tar vi inte avstånd, men den dag man tar avste [sic!] från åldersprincipen och 
lika lön för lika arbete den dagen kommer det att hända något inom förening-
en Kamraterna.”2 En styrelsemedlem uttryckte sin skepsis mot att försöksverk-
samheten skulle fungera och menade att ”Det där med lika lön och lika tjänst 
får man nog ta med den [sic!] nypa salt.”22 Föreningen påpekade i sitt yttrande 
till polisverksamhetsutredningen att principen om lika lön för lika tjänstgöring 
och utbildning måste gälla.23 Enligt Kamraterna gjordes det i praktiken undan-
tag från lika tjänstgöring, bland annat genom att polismästaren omplacerat de 
kvinnliga poliserna till kriminalavdelningen på prov.24 De hävdade också i bör-
jan av 960-talet att försöksverksamheten med kvinnliga ordningspoliser hade 
misslyckats då det visat sig vara svårt att hålla sig till principen om lika villkor.25

Under de år som kvinnor på prov sattes in i patrulleringstjänst propagera-
de Kamraterna tydligt för att de kvinnliga poliserna skulle arbeta under sam-
ma villkor som manliga poliser. Under senare delen av 960-talet hänvisades 
det mycket sparsamt till likavillkorsprincipen i Kamraternas protokoll. I sam-
band med den försöksverksamhet där kvinnor istället tjänstgjorde civilt vid 
utredningsenheter och skyddssektioner i slutet av 960- och början av 970-
talet, menade de dock att det var oacceptabelt att kvinnor sattes på mer skyd-
dad verksamhet trots att de hade samma lön som män. Om lönen skulle vara 
densamma måste kvinnorna utföra samma arbetsuppgifter.

2 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 8. Med åldersprinci-
pen menades befordringsgången där antal tjänsteår var grunden för befordran. 

22 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59.
23 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-

holm. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958, s 0. Vol. 0, YK 775. RA.
24 Kamraterna. Protokoll. Allmänt möte/nomineringsmöte 20/ 958, s 256.
25 Kamraterna. Styrelseprotokoll 6/2 963, s 3.
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Det anses helt riktigt att vill kvinnor bli poliser så skall de erhålla an-
ställning på samma villkor som sina manliga kamrater. Skall kvinnor 
avlönas enligt samma principer som männen skall de också utföra sam-
ma arbetsuppgifter. Vill kvinnan ha jämlikhet på arbetsplatsen måste 
hon också vara beredd att vara utföra [sic!] alla de arbetsuppgifter som 
normalt åvilar en manlig arbetskamrat.26 

Även de kvinnliga poliserna själva sades skriva under på att lika lön måste innebä-
ra lika arbete.27 Ett annat sätt att likställa manlig och kvinnlig personal var enligt 
Kamraterna att inte benämna kvinnliga poliser som kvinnliga poliser utan bara 
som poliser. De menade att man på detta sätt slutade tänka i termer av könsroller 
vilket skulle göra det lättare att leva upp till principen om lika villkor.28

Principen om lika lön för lika arbete var den ledstjärna som måste följas 
enligt Kamraterna, Svenska Polisförbundet och polisverksamhetsutredning-
en. Med likavillkorsprincip menade de främst att grunden för lika lön var 
samma arbetsuppgifter. I princip borde det inte vara några skillnader mellan 
mäns och kvinnors arbetsuppgifter inom polisverksamhetens olika delar. Po-
lisverksamhetsutredningen och Polisförbundet verkar ha varit öppnare inför 
att göra undantag från principen än Kamraterna. De senare höll snarare fast 
vid att kvinnorna måste arbeta på samma villkor som männen. Det innebar 
att kvinnliga poliser måste göra allt som manliga poliser gjorde och det var just 
detta som ställde till problem med hur likavillkorsprincipen skulle tillämpas, 
vilket jag återkommer till. 

För att undvika att lönesättningen blev annorlunda måste således arbets-
uppgifterna vara desamma. Antingen ville man undvika att hamna i en situa-
tion där vissa arbetsuppgifter fick lägre status genom lägre löner, eller så ville 
man hålla fast vid likavillkorsprincipen för att undvika att arbetsgivaren fö-
redrog den billigare arbetskraften, det vill säga kvinnorna. Yvonne Hirdman 
menar att sådana farhågor var vanliga.29 Enligt historikern Tom Ericsson an-
ställdes kvinnor istället för män i statliga tjänster från slutet av 800-talet inom 
exempelvis Telegrafverket just på grund av att kvinnorna var billigare för ar-

26 Kamraterna. Styrelseprotokoll 8-0/3 97 Redogörelse över styrelsens tredagarskonferens 
på hotell Wermlandis i Ekshärad den 8-0/3 97.

27 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med företrädare för kvinnliga poliser 7/2 97, 3 §.
28 Kamraterna. Styrelseprotokoll 8-0/3 97 Redogörelse över styrelsens tredagarskonferens 

på hotell Wermlandis i Ekshärad den 8-0/3 97.
29 Hirdman, 200, s 22.
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betsgivaren.30 Om antalet kvinnor inom polisen ökade och lönerna blev lägre 
kunde polisyrkets status sjunka. Det kunde i sin tur motverka professionalise-
ringen. Å andra sidan behöver inte faran för lägre status och billig arbetskraft 
ha varit problemet. Om kvinnliga poliser fick andra löner kunde det innebära 
det fackföreningarna helst ville undvika, nämligen att kvinnorna fick arbets-
uppgifter som var mer eftertraktade och att dessa förbehölls kvinnorna på be-
kostnad av manliga polisers möjligheter att avancera. 

Kvinnolöner var inget ovanligt på arbetsmarknaden under 800- och 900-
talen. Flera forskare har visat att kvinnor ofta betraktades som tillfällig arbets-
kraft och kvinnors lägre löner motiverades ofta med att de inte hade familjeför-
sörjaransvar och därför lägre levnadsomkostnader.3 I Sverige var kvinnolöner 
inskrivna i kollektivavtal och LO:s kvinnoråd arbetade intensivt för att få bort 
dem. Enligt historikern Ylva Waldemarson var intresset inte lika stort hos LO:s 
ledning. En utredning tillsattes först år 943 och i betänkandet gjordes det 
klart att man på sikt skulle arbeta för lika lön för lika prestation.32 Det betydde 
dock inte att LO strävade efter att få bort kvinnolöner från avtalen enligt Yvon-
ne Hirdman. Tvärtom så skulle istället den kvinnliga arbetsmarknaden bred-
das och de särskilda kvinnolönerna höjas. Det motiverades med att kvinnor 
inte var lika produktiva som män och hade högre frånvaro, vilket fick till följd 
att kostnaderna för kvinnlig arbetskraft blev högre för arbetsgivaren.33 Det var 
först år 960 som LO och SAF beslutade att under en femårsperiod arbeta bort 
kvinnolönerna och inte göra någon könsskillnad.34

Varken Svenska Polisförbundet, Kamraterna eller polisverksamhetsutred-
ningen verkar ha förespråkat särskilda löner för kvinnor inom polisen, tvärt-
om. De verkar dessutom ha varit på det klara med att lika lön förutsatte lika 
arbete. Frågan om lika lön för lika arbete diskuterades också på flera nivåer i 
samhället, bland annat i riksdagen och i flera lönekommittéer, och långt inn-
an kvinnor fick bli ordningspoliser. Ekonomhistorikern Irma Irlinger menar 
att en stor stötesten var hur själva arbetet skulle värderas. Irlinger tar i sin av-
handling upp Internationella arbetsbyråns, ILO, rapport som en utgångspunkt 

30 Tom Ericsson, Den andra fackföreningsrörelsen. Tjänstemän och tjänstemannaorganisationer 
i Sverige före första världskriget. Umeå 983, s 68ff.

3 Se Britta Lundgren, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket. 
Stockholm 990, s 83ff. Florin. 987, s 56, 6. Waldemarson, 996, s 7

32 Waldemarson, 998, s 75.
33 Hirdman, 200, s 33, 40-43. Se även Waldemarson, 2000, s 8.
34 Hirdman, 200, s 55, 58, 60.
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för den diskussionen. ILO tog upp kvinnors situation på arbetsmarknaden i 
mitten av 940-talet. De arbetade fram en rapport med tre olika förslag på hur 
arbetet kunde värderas och som medlemsländerna skulle ta ställning till. De 
två första förslagen, ”over-all-value” och ”the relative job performance”, kun-
de enligt Irma Irlinger ses ur ett arbetsgivarperspektiv. Det första innebar att 
kvinnor ansågs mer kostsamma för arbetsgivaren på grund av sin högre sjuk-
frånvaro, större rörlighet och kortare yrkesverksamma tid, medan det andra 
såg till relationen mellan kvantitativa och kvalitativa arbetsresultat. Det tred-
je förslaget, ”job content”, utgick enligt Irlinger mer från arbetstagaren och 
innebar att lönen bestämdes utifrån en värdering av arbetsuppgiften. ILO före-
språkade den sista principen och det var också den som, enligt Irlinger, kun-
de anses som mest gynnsam för kvinnors del.35 Efter många års motstånd och 
påtryckningar av kvinnoförbund ratificerades ILO:s konvention nr 00, som 
föreskrev lika lön för likvärdigt arbete, av Sveriges riksdag 962. LO:s och SAF:
s beslut att arbeta bort kvinnolönerna var också en av faktorerna som banade 
väg för en ratificering av konventionen.36

Kamraterna och Svenska Polisförbundet motsatte sig särskilda löner för 
kvinnor för samma arbetsuppgifter som män, de menade att grunden för lika 
lön måste vara samma arbetsuppgifter. I teorin framhölls principen om lika 
lön för lika arbete. Föreställningar om mäns och kvinnors egenskaper gjorde 
dock att den praktiska tillämpningen blev problematisk. 

Fysiska förutsättningar
Resonemangen kring likavillkorsprincipen hos framför allt Kamraterna och 
Svenska Polisförbundet handlade även mycket om svårigheterna med tillämp-
ningen av principen på grund av kvinnors könsspecifika egenskaper. Här var 
det främst kvinnors svagare fysik som åsyftades. Enligt polisverksamhetsutred-
ningen var det många som menade att kvinnor inte hade den fysiska styrka och 
uthållighet som behövdes för att klara av fotpatrulleringen. De egenskaperna 
ansågs vara speciellt viktiga med tanke på att polisen löpte stor risk att utsättas 
för våld. ”En kvinnlig polisman skulle i sådana situationer på grund av bris-
tande fysiska förutsättningar ha mindre möjligheter att fullgöra sin uppgift 
och dessutom löpa större risk än sin manlige kollega att bliva utsatt för våld.” 

35 Irma Irlinger, TCO och kvinnorna. Tidsperioden 1944-1974. Studie av TCOs och SIFs arbetsmark-
nadspolitik och behandling av principen om lika lön för lika arbete. Uppsala 990, s 83f.

36 Waldemarson, 998, s 0ff. Irlinger, 990, s 40f.
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Det hävdades också att en kraftigt byggd polis bara genom sin kroppskonsti-
tution kunde ha en lugnande inverkan på personer som omhändertogs.37 

Enligt polisverksamhetsutredningen gick det inte att bortse ifrån att det 
kunde vara en fördel att vara fysiskt stark som polis. De menade å andra sidan 
att de situationer där det behövdes var så få att det inte hade så stor betydelse 
för om kvinnor skulle patrullera eller inte. De ansåg heller inte att det under 
försöksverksamheten med kvinnliga ordningspoliser hade visat sig att kvin-
nors svagare fysik hindrade dem i deras patrulleringsarbete.38 Samtidigt tyckte 
polisverksamhetsutredningen att det vid vissa tillfällen, förvisso sällsynta såda-
na, var nödvändigt att polisen uppträdde i ”stramt organiserade förband” för 
att trygga ordningen och säkerheten. Här krävdes det fysisk styrka och uthål-
lighet och därför menade de: ”Av naturliga skäl böra kvinnliga polismän i för-
sta hand icke tagas i anspråk för dylika uppgifter.”39 Utredningen ansåg således 
att även om kvinnorna var fysiskt svagare än sina manliga kollegor så hindra-
de det dem inte från att arbeta som ordningspoliser. Det var enbart i sällsynta 
fall som det kunde vara olämpligt. 

Även om det i 962 års polisutbildningskommitté hävdades att män och 
kvinnor i princip var lika behöriga för polistjänst, fanns det arbetsuppgifter där 
männens fysiska styrka gjorde dem mer lämpliga. Här menade de uppgifter som 
kunde innebära våldsutövning, större motstånd och användning av fysisk styr-
ka. Det var arbetsuppgifter som ingick i den allmänna bevakningstjänsten.40 

Svenska Polisförbundet sade inte uttryckligen så mycket om kvinnliga polisers 
fysiska förutsättningar. I Polistidningen resonerade signaturen G.A.F. kring längd-
kraven för manliga poliser och menade att det var en fördel att poliser var långa 
och starka. Polisens arbete bestod till stor del i att omhänderta personer som ”i 
regel icke alls vill bli omhändertagna. Det kan då ofta vara fördelaktigt om polis-
mannen slipper ’klättra upp’ på den han skall föra med sig”.4 I ett senare inlägg 
i samband med att de kvinnliga aspiranterna påbörjade sin patrulleringstjänst i 
januari 958, ställde samme signatur frågan: ”Kommer de [kvinnorna] att stop-
pa för den rent fysiska påfrestning som skifttjänstgöringen innebär? […] Hur går 
det vid ett ingripande om det uppstår bråk och kalabalik?”42 Även om det inte är 

37 SOU 1958:34, s 79. 
38 Ibid, s 79f.
39 Ibid, s 84.
40 SOU 1965:53 Polisutbildningen. Stockholm 965, s 68.
4 Polistidningen nr 8 957, s 289.
42 Polistidningen nr 3 958, s 39.
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klart uttalat så kan uttalandena tolkas som att en polis behövde vara fysiskt stark 
och att det var osäkert om de kvinnliga poliserna hade denna egenskap. 

I sitt yttrande över polisverksamhetsutredningens betänkande menade Po-
lisförbundet att manliga poliser befarat att kvinnliga kollegor skulle slippa de-
lar av arbetet av fysiska skäl. Polisförbundet ville dock inte ta ställning alls 
i frågan om kvinnliga poliser, eftersom de menade att det fanns alldeles för 
lite erfarenhet av kvinnor i ordningspolistjänst.43 I en ledare i Polistidningen 
963 menade skribenten däremot att man kunde konstatera att manliga po-
liser hade lättare att hantera de stora fysiska påfrestningar som ordningspo-
lisarbetet innebar.44 År 968 menade en artikelförfattare i samma tidning att 
anledningen till att kvinnliga poliser skulle placeras vid skyddssektioner och 
utredningsenheter var att de inte skulle behöva riskera att använda våld i sitt 
arbete.45 Rikspolisstyrelsen hade samma år gjort en undersökning bland po-
lischeferna i landet om de kvinnliga polisernas arbete. I den hade det kommit 
fram att kvinnor ansågs vara lämpliga för i stort sett allt polisarbete, utom ”så-
dana där fysiskt våld kan bli nödvändigt som en del av tjänsteåtgärden”.46 Po-
lisförbundet var avvaktande i sina uttalanden, men det framkommer ändå att 
det inom förbundet fanns uppfattningar om att manliga poliser hade bättre 
förutsättningar att klara av polisarbetet eftersom de ansågs ha starkare fysik. 
Männen hade därför bättre möjligheter att hantera våldsamma situationer. 

Kamraterna var mer öppet fördömande av försöksverksamheten med 
kvinnliga ordningspoliser än både Polisförbundet och de statliga utredarna. 
Trots det så tog de sällan upp kvinnors och mäns fysiska förmågor till diskus-
sion. Uppfattningarna på den punkten kom fram mer implicit när de prata-
de om till exempel polisyrkets karaktär. De pratade även mycket om att det 
inte fick göras några avvikelser från likavillkorsprincipen, vilket till exempel 
skett vad gällde kraven på längd för kvinnliga poliser. Enligt Kamraterna till-
läts kvinnorna vara kortare än männen för att antas som aspirant.47 En styrel-
seledamot menade att föreningen inte kunde ta ställning mot att kvinnor an-
ställdes som poliser. Det borde ske med andra medel, till exempel genom att 
”ställa fordringarna på läkarundersökningen att de som sökte skulle ha vissa 

43 Polistidningen nr 4 959, s 46.
44 Polistidningen nr 7 963, s 8.
45 Polistidningen nr 9 968, s 252.
46 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster, s . Rikspolisstyrelsens PM (avskrift). Bilaga till 

SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968.
47 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59.
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kvalifikationer oavsett om de var manliga eller kvinnliga, men att samma ford-
ringar ställdes på båda könen”.48 Om de fysiska antagningskraven var desam-
ma för män och kvinnor skulle kvinnor alltså inte uppfylla kraven och därför 
inte kunna antas som aspiranter. 

Föreningen menade år 958 att försöksverksamheten med kvinnliga ord-
ningspoliser var misslyckad. 

Den patrullerande polismannens yrke är sådant att det icke lämpar sig för 
kvinnor. Därmed har vi icke nedvärderat kvinnan. Vi anser tvärtom att de 
som framhåller att kvinnor lämpar sig som patrullerande polismän de ha 
nedvärderat det kvinnliga könet. […] Då det gäller de polisiära arbetsupp-
gifterna kan hon icke på samma sätt som mannen ’spela över hela fältet’.49 

Utifrån citatet kan vi utläsa att Kamraterna ansåg att patrulleringstjänsten 
först och främst var en manlig syssla, det var till och med en nedvärdering av 
kvinnor att hävda att de klarade av det. Uttrycket ”spela över hela fältet” syf-
tade på att kvinnliga poliser inte kunde arbeta med alla delar av polisyrket till 
skillnad från manliga poliser. År 963 förklarades på ett av Kamraternas sty-
relsemöten att kvinnor behövdes för polisiära arbetsuppgifter ”men att dessa i 
sin helhet inte motsvarar de uppgifter som kommer den manliga polisen till-
del [sic!]”.50 De hävdade också år 967 att det under försöksverksamheten med 
kvinnliga ordningspoliser hade visat sig att de kvinnliga poliserna inte klarade 
av den yttre tjänsten i form av patrullering.5 Enligt Kamraterna var patrulle-
ringsarbetet lämpligast för manliga poliser och de menade också att de kvinn-
liga poliserna inte hade visat sig dugliga för den typen av arbete.

Kvinnliga poliser ansågs inte ha de rätta förutsättningarna för att klara av 
patrulleringen på ett tillfredsställande sätt. Det fysiska argumentet mot kvin-
nor var vanligt förekommande på andra områden där kvinnor kom in på 
manligt dominerade yrkesområden. Idéhistorikern Ulrika Nilsson menar att 
kvinnors svagare fysik lyftes fram som en anledning till att kvinnor inte kunde 
anställas som provinsialläkare. Kvinnorna ansågs inte kunna klara av att fär-

48 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/9 959, s 237.
49 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-

holm. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958, s 9f, citat s 0. Vol. 0, 
YK 775. RA.

50 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde /2 963, s 3.
5 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/5 967, s 5.
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das långa sträckor på skidor, till fots eller båt till patienter. Av liknande skäl 
kunde de heller inte bli järnvägsläkare.52 Föreställningar om vilka arbetsupp-
gifter som passade män respektive kvinnor fanns inom många olika yrkesom-
råden. Historikern Lars Kvarnström och etnologen Britta Lundgren menar 
att det inom Postverket vid slutet av 800-talet och början av 900-talet fanns 
idéer om att kvinnor inte kunde arbeta lika hårt som män. Nattarbetet sades 
vara för ansträngande för kvinnor eftersom de var fysiskt svagare än män, min-
dre uthålliga och mer oförutsägbara och svårkontrollerade.  Den intellektuella 
förmågan räckte inte alltid till när det gällde att lösa snåriga fall där det behöv-
des vägledning av författningar och reglementen. Kvinnor hade dock större 
sinne för ordning och förmåga att visa större omsorg än män.53 

Enligt ekonomhistorikern Lina Rylander ansågs inte kvinnor klara av vis-
sa manligt dominerade industrijobb, eftersom det förmodades krävas ett visst 
mått av fysisk styrka för att utföra dem. Under beredskapsåren anställdes kvin-
nor i industrin som reservarbetskraft, men det var inte helt okontroversiellt 
att kvinnor utförde traditionellt manliga arbetsuppgifter. Arbetet på ett järn-
verk ansågs till exempel alltför tungt och smutsigt för kvinnliga arbetare. Dä-
remot kunde de utföra mer rutinartade och enkla uppgifter.54 För att industrin 
skulle kunna hållas i drift under kriget var det dock nödvändigt med kvinn-
lig arbetskraft menar Nina Almgren. Bristen på barnomsorg och möjligheter 
till deltidsarbete i kombination med familjeförsörjarnormen och kvinnan som 
husmor bidrog, enligt Almgren, till svårigheter med att få gifta kvinnor till in-
dustrin. Den kvinnliga arbetskraften sågs som tillfällig och kvinnornas arbete 
kringskars av särskilda bestämmelser och krav upprättade mellan arbetsmark-
nadens parter, till exempel att kvinnorna efter kriget skulle återgå till ”kvinnli-
ga” arbetsplatser. Visserligen gavs beredskapskurser för kvinnor men dessa rik-
tades i första hand in på platsutbildning och tempoarbete och inte på att öka 
kvinnornas yrkeskunnande.55 

52 Ulrika Nilsson, Kampen om kvinnan. Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk 
gynekologi 1860-1925. Uppsala 2003, s 339f, 343f.

53 Lars Kvarnström, Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937. Stock-
holm 998, s 63. Lundgren, 990, s 42, 87, 90f. 

54 Lina Rylander, ”Plåtverksarbetare, pälsjägare och pionjärer. Kvinnlig industriell reservar-
betskraft under andra världskriget” Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens Arkiv och 
Bibliotek 2000:3/4, s 36f.

55 Almgren, 2006, s 6f.
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Nyttan av ”kvinnlighet”
Förutom argument om kvinnors fysiska förmågor som ett hinder i ordningspo-
lisarbetet, framhöll Kamraterna, Svenska Polisförbundet och de statliga utredar-
na att kvinnor hade en viktig funktion att fylla på andra områden i polisverk-
samheten. Polisverksamhetsutredningen menade i sitt betänkande Socialpolis 
och kvinnlig polis att varje enskild person borde ha arbetsuppgifter som passade 
dennes personliga egenskaper, fallenhet och specialutbildning. Det innebar att 
”de kvinnliga befattningshavarna även framdeles i första hand komma att tillde-
las ärenden, som röra kvinnor och barn, för vilka uppgifter de i allmänhet tor-
de få anses vara särskilt lämpade”. Det gällde framför allt kriminalpolisarbete.56 
Enligt utredningen fanns det ingen tvekan om att kvinnliga poliser kunde ar-
beta med utredningar även inom ramen för ordningspolisen. Kvinnor passade 
även bra för att arbeta brottsförebyggande, uppgifter som den tilltänkta social-
polisen skulle ha hand om.57 De sakkunniga menade att det kunde vara en för-
del att vara kvinna i ordningspolisarbetet, eftersom det var troligt ”att allmänhe-
tens beteende många gånger blir annorlunda gentemot en kvinnlig polisman än 
en manlig”. De hänvisade till att den kvinnliga trafikpolisen i Storbritannien i 
viss mån haft en ”gynnsam inverkan på trafikanternas beteende”.58 I samma be-
tänkande hävdade de att en lång och stark manlig polis kunde ha en lugnande 
effekt.59 En kvinnlig polis kunde däremot ha samma inverkan i kraft av att vara 
kvinna. Utredningen lyfte fram kvinnliga egenskaper som en tillgång för både 
polisen och allmänheten. Det var dock främst inom vissa områden som kvinn-
liga poliser hade en viktig funktion att fylla. 

För 962 års polisutbildningskommitté var det uppenbart att det fanns ar-
betsuppgifter inom polisen som passade män och kvinnor bättre eller säm-
re; ”vissa befattningar av sina innehavare kräver särskilda för män respektive 
kvinnor utmärkande egenskaper”. De menade också att det fanns arbete där 
det inte hade någon betydelse om en man eller kvinna utförde dem. I betän-
kandet presenterade de inte specifikt vilka sysslor som kvinnliga poliser kunde 
arbeta med, utan påpekade bara att män var mer lämpliga när det gällde risk 
för våld och behov av fysisk styrka.60

56 SOU 1958:34, s 78f. Citat s 79.
57 Ibid, s 80f.
58 Ibid, s 80.
59 Ibid, s 79.
60 SOU 1965:53, s 68.
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Kvinnlighetens lov för polisverksamheten sjöngs även av Svenska Polisför-
bundet. År 96 lades ett förslag fram som innebar att de kvinnliga poliserna i 
Stockholm skulle arbeta med arbetsuppgifter av mer ”kvinnlig karaktär”, som 
Polisförbundet uttryckte det. Det innebar enligt förbundet att kvinnorna is-
tället för att patrullera bland annat skulle övervaka ungdomar, biträda barna-
vården samt ha hand om det kvinnliga klientelet och kontrollen av prostitu-
erade kvinnor. ”Med de nya arbetsuppgifterna kan de kvinnliga polismännen 
göra sig mera gällande och bli av ovärderlig betydelse inte bara för allmän-
heten utan också för poliskåren som helhet.”6 I slutet av 960-talet under-
stödde Polisförbundet också Rikspolisstyrelsens initiativ att införa en bestäm-
melse som innebar att kvinnliga poliser placerades vid utredningsenheter och 
skyddssektioner. De skulle där tjänstgöra utan uniform. Det rådde enligt för-
bundet ”en enstämmig uppfattning om att kvinnor är särskilt lämpade för ut-
redningsarbete som rör kvinnor och barn, t ex förhör, utredning av sedlighets-
brott m m”.62 Det påpekades av flera i förbundet att det behövdes kvinnor 
inom polisen, men det ifrågasattes även om kvinnor verkligen var lämpligare 
än män att till exempel förhöra barn. ”Kan verkligen en kvinna lättare tysta ett 
gråtande barn än den trevlige manlige poliskonstapeln”, undrade någon.63 

I likhet med Svenska Polisförbundet menade Kamraterna att kvinnor fram-
för allt passade för arbete som låg i linje med deras kvinnliga egenskaper. Kamra-
terna ansåg att kvinnor kunde göra bättre ifrån sig än sina manliga kollegor i det 
mer socialpolisiärt inriktade arbetet, främst inom kriminalpolisen. Det var en 
verksamhet som eventuellt också borde utökas.64 En styrelseledamot menade att 
kvinnorna kunde vara ”någon slags rekryteringsgrupp för de s.k. polissystrarna” 
på kriminalavdelningen.65 Han menade att de där kunde fungera som vakter, so-
cialpoliser och handräckning vid förpassningsresor. En annan ledamot tyckte att 
kvinnorna mycket väl kunde placeras på kriminalavdelningen som ”kvinnliga 
konstaplar”.66 Styrelsen var överens om att de kvinnliga poliserna borde ha sär-
skilda arbetsuppgifter inom kriminalpolisen.67 Senare samma år ställde sig sty-

6 Polistidningen nr -2 96, s 9.
62 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster. Rikspolisstyrelsens PM (Avskrift), s f. Citat s . 

Bilaga till SPF. Styrelseprotokoll 8-9/9 968. 
63 SPF. Protokoll. Extra sammanträde med förbundsrådet -3/0 968, s 9.
64 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-

holm. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958, s 0. Vol. 0. YK 775. RA.
65 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 959, s 250.
66 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 23/0 959, s 278.
67 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/ 960, s 2f.
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relsen bakom ett förslag som innebar att kvinnliga poliser istället placerades vid 
centralpolisen, där de skulle ha särskilda arbetsuppgifter.68 Kamraterna menade 
att ”kvinnlig personal måste finnas tillgänglig för polisiära arbetsuppgifter [...]. 
En organisation av kvinnlig polis borde därför finnas och skulle efter behov re-
kvireras till de speciella uppgifter som fordrar kvinnlig arbetskraft”.69 Under slu-
tet av 960-talet däremot, när det framfördes förslag att kvinnliga poliser pla-
cerades på särskilda avdelningar, menade de istället att alla extra poliser skulle 
placeras vid ordningsavdelningen på samma villkor.70 Kamraterna framhöll inte 
kvinnors särskilda lämplighet på samma sätt i slutet av 960-talet som under slu-
tet av 950- och början av 60-talet, då de påpekade att kvinnliga poliser behöv-
des på en del områden i egenskap av kvinnor.

Fackföreningarna och de statliga utredningarna hyste uppfattningen att 
kvinnliga egenskaper var värdefulla och kunde komma till nytta inom vissa delar 
av polisarbetet. Kvinnor var bäst lämpade att ha hand om sådant som berörde 
kvinnor och barn, men deras svagare fysisk satte hinder i vägen för att de skul-
le kunna tjänstgöra som ordningspoliser fullt ut. Samtidigt menade de att det i 
princip inte borde finnas några skillnader mellan manliga och kvinnliga polisers 
arbetsuppgifter och att lika lön måste innebära att kvinnorna utförde samma ar-
bete. Det fanns dock skillnader i fackföreningarnas och utredningarnas förhåll-
ningssätt. I polisverksamhetsutredningen ansågs förvisso att kvinnorna gjorde 
sig bäst inom vissa områden av yrket, men de menade också att deras fysik inte 
visat sig vara något egentligt hinder för dem i ordningspolisarbetet. Svenska Po-
lisförbundet var mer återhållsamma i att ta ställning till kvinnors framtid inom 
ordningspolisen. Å andra sidan framkommer det att de inte ansåg att kvinnor 
var lämpliga som ordningspoliser på grund av sin svagare fysik och risken för 
våld som tjänsten innebar. Kamraterna hävdade mer bestämt att det visat sig att 
kvinnor inte klarat av patrulleringen lika bra som manliga poliser och att de där-
för var olämpliga. De menade också att patrullering var ett manligt yrke. 

68 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 9/2 960, s 303.
69 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde /2 963, s 3.
70 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/7 968, §303.
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Lättare arbetsuppgifter och befordran
En av svårigheterna med att efterleva likavillkorsprincipen var således kvin-
nors svagare fysik och könsspecifika egenskaper. Följden av detta utgjorde 
grundproblematiken för Kamraterna och Svenska Polisförbundet, nämligen 
att befordringsgången kunde sättas ur spel. Det fanns hos polisverksamhets-
utredningen och fackföreningarna en rädsla för att kvinnor skulle få tjänster 
som benämndes som lättare tidigare i karriären än män, som istället skulle till-
delas den betungande tjänstgöringen i högre utsträckning.

Polisverksamhetsutredningen uttryckte i sitt betänkande att män och kvin-
nor kunde arbeta under lika villkor, samtidigt som de menade att kvinnliga 
poliser inte borde få lindrigare arbetsuppgifter tidigare än manliga poliser en-
bart på grund av att de var kvinnor. Vad gällde de uppgifter som de i egen-
skap av kvinnor var mer lämpliga för verkade utredningen inte anse att det 
var något problem.7 Det var bara när kvinnliga poliser konkurrerade om sam-
ma arbetsuppgifter som det kunde uppstå problem. Kvinnliga poliser fick så-
ledes inte ha några fördelar av att de var kvinnor, eftersom de manliga poliser-
na skulle missgynnas av det.  

Att kvinnor skulle avancera lättare än män var något som även bekymrade 
Polisförbundet. Enligt signaturen G.A.F. i Polistidningen måste kvinnliga poli-
ser ”gå den vanliga vägen till det förhörs- och utredningsarbete, som bl. a. ut-
gör en etapp på vägen mot vidare utbildning och avancemang inom yrket”.72 
Han menade också att de lindrigare befattningarna ”mer än väl behövs för att 
bereda äldre polismän någon lindring i arbetet då åldern börjar ta ut sin rätt”. 
Om de istället tilldelades kvinnliga poliser skulle det enligt G.A.F. bli svårare 
att rekrytera manliga poliser. Möjligheterna till vidareutbildning kunde för-
sämras eftersom det i vissa fall krävdes praktisk erfarenhet av liknande arbe-
te. Det gick inte att ”få de manliga kollegorna att förstå att de måste accepte-
ra sämre tjänstgöringsförhållanden och försämrade möjligheter att kvalificera 
sig för fortsatt utbildning”.73 Polisförbundet menade i sitt yttrande över po-
lisverksamhetsutredningens betänkande Socialpolis och kvinnlig polis att deras 
förslag att placera kvinnor vid socialpolisen och på utredningsuppdrag kunde 

7 SOU 1958:34, s 83.
72 Polistidningen nr  957, s 87.
73 Polistidningen nr 8 958, s 30.
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leda till att yrkets avigsidor överfördes på manliga poliser. Därmed skulle de 
manliga polisernas möjligheter till befordran minska.74 

Svenska Polisförbundet menade att det även fanns farhågor bland manli-
ga poliser att männen skulle få ta hand om det tyngre arbetet vid en eventuell 
uppdelning av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor.75 I en ledare i Polistid-
ningen 963 menades att det inte var acceptabelt att ge kvinnliga poliser utred-
ningsarbete och inre tjänst. Det var manliga poliser i konstapelgruppen som 
främst skulle komma i åtnjutande av dessa efter en lång tjänstgöringstid. Det 
påpekades att det inte gick att gå några genvägar för att kunna befordras. Man 
började som aspirant och sedan tog det minst sju år inom varje arbetsområde 
innan nästa steg uppåt på befordringsstegen kunde tas. Enligt Polisförbundet 
var det något man måste gå igenom, oavsett om tjänstgöringen var fysiskt och 
psykiskt påfrestande eller inte.76 Svenska Polisförbundet menade att manliga 
poliser kunde få sämre arbetsförhållanden om kvinnliga poliser fick annorlun-
da arbetsuppgifter. Därmed befarade de att manliga poliser skulle få ännu svå-
rare att befordras. Några år senare gick de dock med på att alla kvinnliga as-
piranter fick just särskilda arbetsuppgifter på specifika enheter inom polisen. 
”Det har förutsatts att de inom dessa arbetsområden skall kunna komma i frå-
ga för befordran efter förtjänst och skicklighet enligt inom polisväsendet nor-
malt tillämpade bestämmelser.”77 Att kvinnliga poliser placerades på särskilda 
avdelningar och fick specialuppgifter borde ha inneburit just det som förbun-
det motsatte sig, nämligen en genväg till eftertraktade tjänster. Å andra sidan 
var det främst inom ordningspolisen som problemet ansågs finnas och speci-
alplaceringen av kvinnliga poliser kan ha inneburit att de inte konkurrerade 
om tjänster med manliga ordningspoliser. 

För Kamraterna var det viktigt att anställandet av kvinnliga ordningspoliser 
inte innebar att turordningen för tjänstetilldelning eller åldersprincipen sattes ur 
spel. Kvinnliga poliser fick heller inte ha några fördelar av att vara kvinnor. För 
att kunna avancera måste alla enligt Kamraterna först tjänstgöra under ett visst 
antal år och det var en princip som Kamraterna inte kunde tänka sig att göra 
några avvikelser ifrån. En styrelsemedlem menade att ”i sin tjänst får de [kvin-
norna] ej ha företräden framför andra konstaplar. D.v.s. som regel 6 år innan de 

74 Polistidningen nr 4 959, s 46.
75 Polistidningen nr -2 96, s 9.
76 Polistidningen nr 7 963, s 8.
77 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster. Rikspolisstyrelsens PM (Avskrift), s f. Citat s . 

Bilaga till SPF. Styrelseprotokoll 8-9/9 968. 
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får tjänstgöra i civilpatrull. De bör icke få någon previlegerad [sic!] tjänst”.78 En 
ombudsman menade att kvinnorna måste patrullera lika länge som sina man-
liga kollegor: ”De skall patruller [sic!] 8-0 år liksom vi får göra”.79 Kamraterna 
beslutade att föreningens hållning i frågan om kvinnliga poliser skulle vara att 
hålla benhårt på tjänsteturordningen. En man menade dock att ”Det kommer 
att bli svårt att hålla kvinnorna från det lättare innearbetet.”80 Enligt en styrel-
seledamot borde Kamraterna markera att de inte godtog ens en millimeters av-
steg från åldersprincipen. En menade att ”Alla ska veta att vi inte kommer att ta 
avsteg från åldersturen.”8 Både tjänsteturordningen och åldersprincipen inne-
bar att grunden för vidare avancemang var dels tjänstgöringsår och dels ålder. 
Kvinnliga poliser borde enligt föreningen följa samma regler som manliga poli-
ser och inte undantas dem i egenskap av kvinnor. 

Om inte samma principer gällde för kvinnliga poliser befarade Kamrater-
na att kvinnorna kunde befordras snabbare. Att placera kvinnliga poliser vid 
en eventuell socialpolis kunde till exempel enligt en ombudsman innebära att 
kvinnorna fick möjlighet att gå assistentklassen på polisskolan betydligt tidi-
gare än manliga poliser. Han hyste farhågor att kvinnorna då skulle komma 
att gå förbi männen i befordringshänseende.82 Kamraterna ville också få de 
kvinnliga poliserna själva att säga att de inte ville befordras snabbare än sina 
manliga kollegor. Styrelsen menade att de ”måste klargöra för de kvinnliga 
kollegorna vad vi menar med lika lön och lika arbete, det måste vara ålders-
ordning för att komma till ett bättre arbete”.83 

I Kamraternas styrelse diskuterades huruvida kvinnorna skulle placeras på 
kriminalavdelningen eller inte. En styrelsemedlem menade att om de kvinn-
liga ordningspoliserna placerades på kriminalavdelningen så kunde de få ett 
försprång gentemot sina manliga kollegor. Så var redan fallet med de kvinnli-
ga kriminalassistenterna, menade han. Enligt en annan styrelsemedlem kunde 
kvinnorna mycket väl placeras på kriminalavdelningen, medan en annan mena-
de att kvinnor måste få tjänster som innebar att de inte inkräktade på männens 
reträttplatser.84 Enligt flera i Kamraterna fanns det ytterligare en fara i att un-

78 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 0/4 957, sid 03.
79 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 7.
80 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 8.
8 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 60.
82 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 7/0 958, s 206. Assistentklassen 

var en vidareutbildningskurs på polisskolan som bland annat krävdes för att få bli befäl.
83 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 958, s 270.
84 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/9 959, s 237.
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Kvinnliga poliser skulle arbeta under samma villkor som manliga kollegor. Fotot är taget 
vid en trafikpost vid Tegelbacken i Stockholm i januari 1958.
Foto från Polismuseet i Stockholm. Fotograf: okänd.
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danta kvinnliga poliser från de gängse reglerna. De kunde få tjänster som egent-
ligen borde vara förbehållna äldre polismän som behövde lugnare arbete, de så 
kallade reträttplatserna. En annan i styrelsen ”motsatte sig på det bestämdaste 
att kvinnorna på någon slags bakväg skulle kunna komma in och lägga beslag på 
de äldre männens reträttplatser”.85 Kamraterna menade istället att det bästa vore 
om de kvinnliga poliserna placerades på centralavdelningen eftersom det skulle 
innebära att de inte kunde konkurrera med manliga poliser.86 

Det fanns enligt Kamraterna ett visst missnöje bland framför allt äldre 
manliga poliser som ansåg sig bli ”utsparkade” från vissa arbetsuppgifter av 
kvinnliga poliser.87 Beslutet i slutet av 960-talet att inte låta kvinnor tjänstgö-
ra i uniform var enligt Kamraterna helt felaktigt. Att kvinnor placerades i mer 
skyddad verksamhet men med samma lön som männen tilltalade inte Kam-
raterna. Följden av kvinnornas specialisering befarades kunna bli att de be-
fordrades snabbare.88 Kamraterna hade 97 ett möte med både manliga och 
kvinnliga poliser där de påpekade att föreningen skulle verka för att manliga 
poliser inte blev omsprungna av kvinnliga poliser när det gällde utrednings-
tjänster. Den risken fanns enligt ordförande eftersom kvinnorna genom sin 
speciella placering fick mer erfarenhet av sådant arbete. En manlig polis häv-
dade att ”det på vaktdistrikten ofta uppstår irritation över att kvinnliga polis-
män går direkt upp på utredningsavdelningarna efter fullgjord utbildning och 
då går före polismän med många års patrulleringstjänst”. Några av de kvinnli-
ga poliserna på mötet protesterade mot att de skulle vara favoriserade och me-
nade att det inte var någon fördel att vara utestängd från yttre tjänst.89 

I stort sett hade Kamraterna, Svenska Polisförbundet och polisverksam-
hetsutredningen likartade farhågor kring frågan om befordran och lättare 
tjänstgöring. Det som främst skilde de båda fackföreningarna åt var att Polis-
förbundet även tog upp att männens arbetsförhållanden kunde påverkas ne-
gativt om kvinnorna särbehandlades. Kamraterna var däremot mer upptagna 
med att framhålla betydelsen av att principen om antal tjänsteår och ålder ef-
terlevdes när det gällde befordran.

85 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 959, s 250.
86 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 960, s 3.
87 Kamraterna. Protokoll. Trestadskonferens med konstapelsföreningarna från Malmö, Göte-

borg och Stockholm 3-4/9 969, § 7.
88 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-0/3 97. Redogörelse över styrelsens tre-

dagarskonferens på hotell Wermlandis i Ekshärad den 8-0 mars 97.
89 Kamraterna. Protokoll. Informations- och diskussionsträff kring frågor rörande kvinnli-

ga poliser 30/3 97, s 2.
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De lättare arbetsuppgifter som åsyftades var utredningsarbete, inomhus-
tjänst och socialpolisarbete. Dessa arbetsområden var främst till för äldre po-
lismän som tjänstgjort under lång tid och innebar arbete under kontorstid. De 
tyngre delarna av polisyrket utgjordes av patrulleringstjänst som utfördes dygnet 
runt och det var först efter flera år i denna tjänst en polis kunde, eller skulle, få 
lättare tjänstgöring. Om kvinnor tilldelades liknande uppgifter tidigare än vad 
som var accepterat enligt normen ansågs det kunna leda till orättvisor för män-
nens del. Kvinnorna ansågs utgöra ett hot dels mot befordringsgången och dels 
mot äldre manliga polisers möjligheter till lindrigare arbete. Man skulle också 
kunna säga att kvinnorna utgjorde ett hot mot männens tjänstgöringsförhållan-
den, eftersom det befarades att de kunde komma lindrigare undan genom att 
de inte förmodades klara av patrulleringsarbetet. Det var framför allt inom ord-
ningspolisen som kvinnliga poliser utmanade dessa normer och regler för befor-
dran. Inom kriminalverksamhetens ramar verkar det ha varit mindre oroväck-
ande att placera kvinnliga poliser, även om det uttrycktes irritation bland både 
manliga och kvinnliga poliser över att kvinnorna blev specialiserade. 

Fackförbunden och polisverksamhetsutredningen var ingalunda unika i sina 
åsikter eller strävanden. Kvinnor som kommit in på andra manligt domine-
rade yrkesområden har på olika sätt ansetts utgöra ett hot mot männen. Lina 
Rylander menar att den kvinnliga reservarbetskraften på Hofors bruk placera-
des på arbetsuppgifter som betraktades som lättare vilket gav upphov till kon-
flikter. Dessa uppgifter var reserverade för äldre manlig personal eller arbets-
skadade.90 Enligt Ylva Waldemarson var befordringsmöjligheterna för kvinnliga 
telegrafister i det statliga telegrafverket annorlunda än för de manliga tjänste-
männen i början av 900-talet. Enda vägen för befordran för kvinnorna var att 
bli föreståndare för mindre telegrafstationer, medan de större stationerna sköttes 
av manliga kommissarier och assistenter.9 Britta Lundgren menar att kvinnors 
närvaro i postverket utmanade föreställningar om kvinnlighet. Runt sekelskif-
tet 900 fanns behov av kvinnor som billig arbetskraft, men kvinnorna utgjor-
de samtidigt ett hot mot männens befordringsmöjligheter och mot yrkets sta-
tus. Precis som inom polisen fanns det inom postverket rädsla för att kvinnorna 
skulle få de mer eftersträvansvärda tjänsterna.92 I och med industrialiseringen 
och den växande byråkratin under 800-talet ökade behovet av tjänstemän inom 

90 Rylander, 2000, s 38.
9 Waldemarson, 996, s 70.
92 Lundgren, 990, s 85f.
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de statliga ämbets- och kommunikationsverken menar Christina Florin. Anta-
let tjänstemän ökade och främst på lägre nivåer. Här utgjorde kvinnor en attrak-
tiv arbetskraft för arbetsgivarna eftersom de kunde betala dem lägre löner. Flera 
kvinnliga yrkesgrupper, som till exempel de kvinnliga biträdena i statsförvalt-
ningen, strävade efter samma nivåer som männen samtidigt som de ibland kon-
kurrerade med manliga tjänstemän på lägre positioner i hierarkin.93 

Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har det kommit fram att Kamraterna, Svenska Polisförbun-
det och polisverksamhetsutredningen menade att det i princip inte fanns några 
hinder för kvinnor att utföra samma arbetsuppgifter som män. I praktiken hin-
drades detta emellertid av deras ”kvinnliga” egenskaper. Samtidigt som kvinn-
ligheten efterfrågades och behövdes var den problematisk. Det fördes däremot 
inga diskussioner om huruvida män var lämpliga eller olämpliga för vissa upp-
gifter, till exempel att de skulle vara mindre lämpade att ha hand om de ären-
den som rörde kvinnor och barn. Troligen förutsattes att en manlig polis kun-
de utföra alla polisiära arbetsuppgifter, även om vissa uppgifter hade lägre status 
inom organisationen än andra. En polis var en man som var användbar inom 
alla polisyrkets delar medan det fanns en begränsad användning av en kvinnlig 
polis. Med Yvonne Hirdmans terminologi skulle man kunna säga att normen 
var en manlig polis och att en kvinnlig polis avvek från den manliga normen. 
Genom att betona olikheter och skillnader mellan män och kvinnor kunde 
manligt och kvinnligt hållas isär, vilket Hirdman kallar isärhållandets logik.94 
Enligt fackföreningarna och utredningen kunde män och kvinnor arbeta med 
samma uppgifter men det fanns gränser för hur långt likavillkorsprincipen kun-
de nå. Kvinnliga ordningspoliser bröt inte bara mot den manliga normen utan 
även mot den normativa kvinnligheten.95 Statsvetaren Cecilia Åse menar att var 
problematiskt att förena polisrollen och ”kvinnligheten”. En kvinna hade svårt 
att bli accepterad som riktig polis i sin egenskap av kvinna, samtidigt som hon 

93 Christina Florin, ”Kvinnliga tjänstemän i manliga institutioner” i Kvinnohistoria. Om kvin-
nors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm 996, s 36f.

94 Hirdman, 988, s 5f.
95 Johanna Dahlgren, ”En svårlöst ekvation. Kvinnor i ordningspolistjänst i det sena 950-ta-

lets Stockholm.” Kulturella Perspektiv 2004:, s 40.
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inte kunde vara en riktig kvinna just för att hon var polis.96 Polisrollen var så att 
säga inte förenlig med den kvinnliga könsidentiteten. Kvinnor som var poliser 
avvek från den normativa kvinnligheten genom att gå in i den maskulina polis-
rollen. På så sätt formades en ”ny” polisroll, en kvinnlig polis.  

Inställningen till kvinnor inom polisen hos de statliga utredarna och fack-
föreningarna var motsägelsefull. Å ena sidan måste män och kvinnor anställas 
på lika villkor men å andra sidan passade kvinnor bäst för arbetsuppgifter som 
låg i linje med kvinnliga egenskaper. Från polisverksamhetsutredningens sida 
hävdades att kvinnor kunde anställas på samma villkor och utföra samma ar-
bete som män inom polisverksamheten, främst kriminalpolisarbete. Vad gäll-
de ordningspolisuppgifter borde det inte vara några skillnader, även om det 
ansågs finnas undantag. Möjligheterna till utbildning borde inte heller vara 
annorlunda för kvinnliga poliser. Både Svenska Polisförbundet och Kamrater-
na hänvisade till principen om lika villkor, den senare mer bestämt än den för-
ra. Betydelsen de lade i principen var att kvinnor måste anställas på lika villkor 
och att grunden för lika lön måste vara samma tjänstgöring.

Likavillkorsprincipen var dock svår att tillämpa i praktiken eftersom kvinnor 
ansågs ha svagare fysik. Det gjorde att de inte kunde tjänstgöra som ordningspo-
liser fullt ut. Ordningspolistjänsten kunde innebära våldsutövning och kraftigt 
motstånd vilket krävde ett visst mått av kroppskrafter. I den statliga polisverk-
samhetsutredningens betänkande Socialpolis och kvinnlig polis från år 958, på-
stods visserligen att kvinnor var fysiskt svagare än män, men det hade ingen stör-
re betydelse för arbetsförmågan. Det var vid sällsynta tillfällen som det ansågs 
problematiskt. I en senare utredning från 965 om polisutbildningen, menade 
de sakkunniga att den fysiska träningen under utbildningen borde vara annor-
lunda för kvinnliga aspiranter. Enligt Polisförbundet var män betydligt bättre 
rustade fysiskt för polisarbetet. Eftersom det ibland behövdes styrka för att till 
exempel omhänderta personer, kunde de fysiskt svagare kvinnorna komma till-
korta i liknande situationer. Polisförbundet menade också att polisen alltid ris-
kerade att bli utsatt för, eller tvingades tillgripa, våld och det gjorde kvinnor 
mindre lämpliga som ordningspoliser. Kamraterna uttryckte sig mer i termer av 
att polistjänsten var mer lämplig för män utan att egentligen specifikt säga nå-
got om kvinnors fysik. De menade att försöksverksamheten med kvinnliga ord-
ningspoliser visat att kvinnorna inte klarade av fotpatrulleringen. 

96 Åse, 2000, s 72.
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Trots att kvinnor helst inte skulle patrullera så ville man ha kvinnor i polis-
verksamheten. Polisverksamhetsutredningen menade att kvinnor var mer läm-
pade för socialt inriktat polisarbete vilket ansågs ligga i linje med deras kvinn-
liga egenskaper. Utredningen hade uppfattningen att det kunde vara en fördel 
att vara kvinna och ordningspolis eftersom människor troligen betedde sig an-
norlunda mot en kvinnlig polis. Polisutbildningskommittén menade att vissa 
sysselsättningar passade mäns och kvinnors inneboende egenskaper bättre eller 
sämre, även om könet inte hade någon som helst betydelse i andra fall. De båda 
fackföreningarna hyste inga tvivel om att kvinnor mycket väl kunde vara till nyt-
ta för både poliskåren och allmänheten, men på områden som ansågs passa för-
modade kvinnliga egenskaper. Social och brottsförebyggande verksamhet som 
riktades mot kvinnor och barn lyftes fram som särskilt passande. 

Även om likavilkorsprincipen beskrevs som en orubblig princip fanns det 
gränser för hur långt den kunde drivas. Föreställningar som bottnade i mäns 
och kvinnors olikhet utgjorde det största hindret för likställigheten. Kvinnors 
annorlunda egenskaper gjorde henne olämplig på de områden som krävde styr-
ka och lämplig på områden som var socialt inriktade eller antogs vara mer köns-
neutrala, till exempel utredningsarbete. Historikern Hanna Markusson Win-
kvist analyserar hur det i debatterna om kvinnas rätt till högre statstjänster runt 
920 diskuterades dels kring kvinnors likställighet och dels deras annorlunda-
het i förhållande till män. I debatterna betonades att kvinnor skulle ha lika rätt 
till högre statliga tjänster och att kvinnor var en resurs för samhällsnyttan. Trots 
kvinnors förmodat bristande fysik och uthållighet ansågs det till en början inte 
behövas någon särlagstiftning för kvinnor, eftersom arbetsmarknaden så att säga 
skulle reglera sig själv på det området. Ändå föreslogs fyra områden där kvin-
nor inte kunde komma ifråga för tjänstgöring, varav ett var just polisen. Stora 
delar av allmänheten skulle nämligen ha svårt att tillskriva kvinnor den aukto-
ritet som krävdes för polisarbetet. Markusson Winkvist menar att likställighe-
ten hade vissa gränser som bottnade i idéer om skillnader mellan könen.97 I de-
batten om kvinnor som landshövdingar framfördes enligt historikern Catarina 
Lundström liknande argument. En kvinna på en landshövdingepost kunde inte 
anses vara kapabel att till exempel föra befäl över en polisstyrka.98 

97 Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademien 
under 1900-talets första hälft. Stockholm 2003, s 48ff.

98 Catarina Lundström, Fruars makt och omakt. Kön, klass och kulturarv 1900-1940. Umeå 
2005, s 92f.
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Kopplingen mellan statlig auktoritet och myndighetsutövning visavi poli-
sen görs inte explicit i mitt material. Polisen skulle inge respekt och auktoritet 
gentemot allmänheten och att vara fysiskt stark var kopplat till det respektin-
givande och auktoritära. Då kvinnor förmodades ha annorlunda fysiska för-
utsättningar kunde hon heller inte ikläda sig den nödvändiga auktoritet som 
krävdes av en polis. Ylva Waldemarson har i sin analys av behörighetsdebatten 
vid 900-talets början kommit fram till att den ”kvinnliga naturens egenart” 
kunde betraktas antingen som en tillgång eller som ett hot mot statsnyttan. 
Staten betraktades som arbetsgivare och som förvaltare av nationens intressen. 
Högre statliga tjänster som innebar auktoritet och ansvar fick därför inte ut-
sättas för ”felaktiga” befattningshavare.99 Kvinnor ansågs genom sin natur ut-
göra en fara för nationens inre och yttre säkerhet och motståndet var som star-
kast när det gällde tjänster som förknippades med auktoritetsutövning och 
chefskap. När det gällde tjänster som kunde innebära våldsutövning hänvisa-
des till fysiska skillnader mellan män och kvinnor.00 Enligt Waldemarson var 
frågan om kvinnors lämplighet för domarämbetet framträdande i debatten 
kring behörighetslagen. Kvinnans alltför ostadiga känsloliv och det faktum att 
stora delar av allmänheten inte tillskrev kvinnan några respektingivande egen-
skaper gjorde henne olämplig som domare.0 Waldemarson menar att do-
maryrket blev så omdiskuterat eftersom det var starkt förknippat med statlig 
auktoritet gentemot medborgarna. Om domartjänster besattes med kvinnor 
kunde respekten för staten undergrävas.02 

Polisen var även statens förlängda arm och ”kvinnligheten” betraktades 
som oförenlig med statlig auktoritet. Kvinnliga poliser under sent 950-tal 
fram till tidigt 70-tal betraktades dock som en resurs för polisen och allmän-
heten. Att kvinnor kunde vara både en resurs och olämpliga menar också 
Markusson Winkvist. Hon analyserar i sin avhandling bland annat hur lag-
stiftningen påverkade kvinnliga doktorers och docenters villkor inom akade-
mien i början av 900-talet.03 Hon menar att samtidigt som de högutbildade 
kvinnorna betraktades som avvikande, så behövdes de i egenskap av kvinnor. 
I vissa befattningar behövdes just kvinnligheten, medan det fanns andra ty-
per av tjänster där den bäst meriterade, oavsett kön, borde komma ifråga.04 

99 Waldemarson, 996, s 32f.
00 Ibid, s 46.
0 Ibid, s 42f.
02 Ibid, s 46.
03 Markusson Winkvist, 2003, s 6f.
04 Ibid, s 53.
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Likställighetsprincipen kunde inte göras generell på grund av kvinnans na-
tur, samtidigt som kvinnligheten i vissa sammanhang kunde vara en tillgång. 
Dessutom gällde principen främst undantagen bland kvinnorna.05

Dessa idéer kan ses som uttryck för det könskomplementära tänkande som 
dominerade under 900-talet.06 De jämlikhetsidéer och tankar om socialt in-
lärda könsroller som Waldemarson menar började diskuteras under 960-ta-
let, framträder mindre tydligt i mitt material.07 Förändringen från ett köns-
komplementärt tänkande till jämlikhetsidéer kanske främst kom till uttryck i 
samhällsdebatten. Tankar om att män och kvinnor hade skilda roller i samhäl-
let levde fortfarande kvar på många sätt.

Det fanns ytterligare en aspekt av likavillkorsprincipen. Om kvinnliga po-
liser undandrogs vissa arbetsuppgifter på grund av svagare fysik och ”kvinn-
lighet” kunde de komma att befordras snabbare än män. Det befarades att 
kvinnligheten gjorde att de undandrogs de betungande delarna av polisarbe-
tet, såsom patrulleringstjänst, vilka istället tilldelades manliga poliser i högre 
utsträckning. Enligt den gängse befordringsgången krävdes det flera år i patrul-
leringstjänst innan det kunde bli tal om inomhustjänst, utredningsarbete eller 
kriminalpolistjänst. I stort sett hade fackföreningarna likartade uppfattningar 
kring detta. Svenska Polisförbundet lyfte dock fram männens eventuella sämre 
arbetsförhållanden i och med tyngre arbete. Kamraterna var istället mer ange-
lägna att betona att antal tjänsteår skulle ligga till grund för vidare avancemang 
och att äldre manliga poliser fick behålla sina möjligheter till mindre påfrestan-
de arbete. Kvinnorna befarades även kunna komma i åtnjutande av dessa äld-
re kollegors ”reträttplatser”. Just farhågan att de manliga polisernas möjligheter 
till befordran skulle försämras om kvinnliga poliser slapp undan patrulleringen 
och avancerade snabbare, utgjorde det största problemet för framför allt Kam-
raterna att hantera. Just det faktum att de var kvinnor gjorde att de inte kunde 
vara poliser på samma villkor som män, men om kvinnorna fick lättare arbets-
uppgifter befordrades de snabbare på bekostnad av de manliga poliserna. Hur 
Kamraterna hanterade denna problematik är fokus i nästa kapitel.

05 Ibid, s 55.
06 Manns, 997, s 233f.
07 Waldermarson, 998, s 70.
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Kapitel 4 –  
Kvinnliga polisers  

placering och tjänstgöring
 
När poliskammaren i Stockholm år 957 annonserade efter kvinnliga polisas-
piranter till Stockholmspolisen, öppnades möjligheten för kvinnor att söka 
till konstapelklassen vid polisskolan. Meningen var att kvinnorna därefter 
”på försök” skulle sättas in i ordningspolistjänst. Den första kvinnliga aspi-
rantgruppen påbörjade sin uniformerade patrulleringstjänst i Klaradistriktet 
i Stockholm i januari 958. Försöksverksamheten orsakade emellertid en del 
diskussioner och rekryteringen av kvinnor till patrulleringstjänst minskade 
därför under 960-talet. En ny försöksverksamhet startade 969 på initiativ av 
Rikspolisstyrelsen och Svenska Polisförbundet. Kvinnliga poliser placerades 
nu efter utbildningen vid skyddssektioner och utredningsenheter där de inte 
skulle tjänstgöra i uniform. Efter att två kvinnliga poliser år 97 överklagat att 
de var utestängda från uniformstjänstgöring hos Kungl. Maj:t, bröts överens-
kommelsen upp senare samma år. 

Initiativet till att anställa kvinnor på prov som ordningspoliser verkar ha 
kommit från de kommunala polismyndigheterna i Stockholm. Förklaringar-
na till varför det skedde just 957 står med stor sannolikhet att finna både i de 
samhällsförändringar som påverkade polisens arbetssätt och i bristen på poli-
ser. Under 950-talet uttrycktes en stor oro inför den växande brottsligheten, 
framför allt bland ungdomar. Polisen behövde därför koncentrera sig mer på 
att arbeta brottsförebyggande. Allt fler människor flyttade därtill in till städer-
na och det gjorde att befolkningen växte i storstadsregionerna. Samtidigt blev 

 Polistidningen nr  957, s 5.
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trafikintensiteten högre till följd av ökad bilism, vilket dels innebar mer tra-
fikövervakningsuppgifter för polisen, dels mer brottslighet som riktades mot 
bilstölder och liknande.2 Dessa faktorer borde rimligen ha påverkat och för-
ändrat polisens arbete. I Stockholm rådde också en stor brist på poliser. Att 
anställa kvinnor i ordningspolistjänst kan ha varit ett sätt för myndigheterna 
att försöka lösa polisbristen. 

Under hösten 957, när de kvinnliga polisaspiranterna utbildades på polis-
skolan, var frågan om kvinnliga poliser uppe till diskussion inom Kamraterna. 
Protokollen visar att styrelsen och representantskapet hyste stor tveksamhet 
inför att sätta in kvinnor i patrulleringstjänst. Vid ett representantskapssam-
manträde i april 957 präglades resonemangen av en mycket negativ inställ-
ning. Representanten från första vaktdistriktet uttryckte: ”Att kvinnor skulle 
gå på gatorna och hålla ordning hade jag trott att jag skulle slippa att uppleva. 
Om det varit krig i Sverige skulle jag inte sagt något om det, men u[sic!] finns 
det män bara man ville betala dem. Jag är fullständigt emot detta med kvinn-
liga poliser. Det är en nedklassning av arbetet.”3 En ledamot i styrelsen mena-
de att ”Kan vi bara hålla på åldersturordningen tror jag det hela kommer att 
gå bra d.v.s. det kommer inte att gå med kvinnliga poliser.” Någon menade 
att myndigheterna anställde kvinnor istället för att gå till botten med rekryte-
ringsproblemet. Detta bottnade enligt honom i alltför låga löner. Om lönerna 
höjdes så skulle fler män söka till polisyrket.4 En annan styrelsemedlem lade 
även han skulden på myndigheterna för att kvinnorna hade anställts inom 
polisen. Föreningen borde rikta kritik mot myndigheternas agerande genom 
att ”plocka sönder” polisverksamhetsutredningens betänkande om socialpo-
lis och kvinnlig polis. Kvinnorna måste dock behandlas väl. Han menade att 
”Kvinnorna rår inte för förhållandena som de är. De har sökt hit med den am-
bition, som vi alla har då vi sökte hit till kåren.”5 

Kamraterna var följaktligen negativt inställda till kvinnor som ordnings-
poliser. I och med att kvinnor fick tillträde till yrket påverkades föreningens 
manliga medlemmar samtidigt som de kvinnliga poliserna också blev med-
lemmar i Kamraterna. Föreningen var därför tvungen att agera på något sätt. 

2 SOU 1970:32, s 26. Sveriges polisväsende. Organisation och verksamhet. En information från riks-
polisstyrelsen. 972, s 5.

3 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 7. 
4 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 7f. Citat s 7.
5 Kamraterna. Protokoll fört vid allmänt möte/nomineringsmöte 20/ 958, s 256f.
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Jag ska i det här kapitlet undersöka hur Kamraterna och Svenska Polisför-
bundet agerade för att lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering och 
tjänstgöring. Frågeställningarna som behandlas är: Vilka åtgärder vidtog po-
lisledningen i Stockholm vad gällde de kvinnliga ordningspolisernas arbets-
uppgifter och placering? Vilken roll hade staten, förändrades den och i sådana 
fall hur? På vilket sätt agerade och reagerade Kamraterna och Svenska Polisför-
bundet gentemot polisledning och stat? Med vilka medel och i vilket syfte för-
sökte de påverka de kvinnliga polisernas placering och arbete? Vilka skillnader 
och likheter fanns mellan de två fackföreningarnas agerande och strategier? På 
vilket sätt agerade Kamraterna gentemot sina kvinnliga medlemmar? Hur rea-
gerade de kvinnliga poliserna på de åtgärder som vidtogs mot dem? 

Kvinnornas hemvist i organisationen
Den första gruppen kvinnliga ordningspoliser placerades i Klaradistriktet där 
de patrullerade tillsammans med en manlig kollega.6 Trots protester från per-
sonalen i Klaradistriktet placerade polismästaren året efter även nästkommande 
grupp kvinnliga aspiranter i Klaradistriktet. Till skillnad från den första gruppen 
patrullerade de till en början med kvinnliga kollegor i tjänstgöring dygnet runt 
innan de fick patrullera ensamma.7 Kvinnorna stod också under överinseende av 
en kvinnlig förste överkonstapel. Hon var utbildad polissyster, men hade flyttats 
över från kriminalavdelningen till ordningspolisen och Klaradistriktet för att 
fungera som närmast överordnad och handledare för de kvinnliga poliserna.8 

Klaradistriktet ansågs vara det mest tungarbetade av alla distrikt i Stock-
holm, vilket troligen berodde på att det var centralt beläget. Det innebar att 
det var mycket folk i rörelse, livligt nöjesliv, mycket trafik och att många ung-
domar drogs dit. Om det fanns farhågor att kvinnor inte skulle klara av pa-
trulleringstjänsten fullt ut, kanske det hade varit mer väntat att de placera-
des i lugnare distrikt än Klara. Enligt Kamraterna hade polismästaren under 
ett möte med representanter för föreningen, förklarat att han valt att place-
ra kvinnorna i ett svårarbetat distrikt för att på så sätt ta reda på om de kla-

6 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 7/0 958, s 208.
7 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 5/3 959, s 74.
8 Lennart Silverbark, Polistjänsten inifrån. Minnesanteckningar från polistjänsten under 1900-

talet. Stockholm 200, s 357, 360. Polistidningen nr 3 958, s 4.
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De första fjorton kvinnliga aspiranterna som placerades i Klaradistriktet i januari 1958. 
Foto från Polismuseet i Stockholm. Fotograf: okänd.

9 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 23/ 958, s 22.
0 Silverbark, 200, s 36
 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59ff. 

Citat s 59f.

rade av polistjänsten.9 Polismästaren ville alltså, enligt Kamraterna, pröva om 
kvinnorna var lämpliga som poliser genom att placera dem i ett av de tyng-
re distrikten. Enligt en av de första kvinnliga ordningspoliserna var ett av skä-
len till att kvinnorna placerades just i Klara att distriktet var det enda som vid 
tidpunkten hade lokaler där det fanns separata toaletter och vilorum för kvin-
nor.0 Lokalfrågan var uppe i Kamraterna och en medlem från centralavdel-
ningen undrade: ”Är det så att kvinnorna skall ut i patrulleringstjänst, ska de 
ju ha sina två timmars stations och pikettjänst på natten, men finns det sär-
skilda piketrum iordningsställda för dem eller ska de ligga i samma piketrum, 
som de manliga kollegorna?” Kamraterna sade sig ha påpekat för polisled-
ningen att det måste finnas särskilda piketrum för de kvinnliga poliserna på 
distrikten, men inte fått något större gehör för detta. 
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Det är möjligt att både lokalfrågan och polismästarens påstådda vilja att 
testa de kvinnliga polisernas duglighet som poliser också var förklaringarna 
till att kvinnorna placerades i Klara. Kamraternas sätt att framställa polismäs-
tarens skäl kan å andra sidan ha berott på att de redan kände sig överkörda 
av myndigheterna och ville framställa det som att polismästaren motarbetade 
föreningen, och framför allt deras medlemmar, genom att försvåra deras ar-
bete. Polismästaren kan därmed ha angett ”prövningen” som skäl enbart för 
Kamraterna, men en annan rimlig förklaring till polismästarens val av sta-
tionering för kvinnorna var att hålla ihop de kvinnliga poliserna som en sär-
skild grupp under deras fortsatta aspirantutbildning. Att de ställdes under ett 
kvinnligt befäl och placerades i ett och samma distrikt tyder på det. Under ut-
bildningen på polisskolan gick kvinnorna dessutom i en särskild klass. Enligt 
den dåvarande kommissarien i Klara var anledningen till att polismästaren 
placerat alla kvinnor i Klara att alla skulle ha lika tjänstgöringsförhållanden.2 
Genom att hålla ihop gruppen av kvinnliga poliser i Stockholm synliggjordes 
det faktum att det fanns kvinnliga poliser och manliga poliser.

Ute i distrikten fanns det också manliga poliser som uttryckligen proteste-
rade mot att få kvinnliga poliser placerade hos sig. Radiopolisavdelningen hade 
exempelvis vänt sig direkt till Kamraterna med en skrivelse där de motsatte sig 
att kvinnliga poliser satt med i polisbilarna. De menade att radiopolisen ofta 
fick ta hand om lägenhetsbråk och att poliserna på denna avdelning skulle krä-
va att det skickades ut två bilar på sådana uppdrag ifall det fanns en kvinna 
med i det ena fordonet.3 En medlem i Kamraternas styrelse menade att: 

Om kvinnorna skulle medfölja i bilarna skulle det medföra stora olä-
genheter på grund av de speciella tjänst [sic!] som denna avdelning har. 
Vid ett lägenhetsbråk bör man vara minst två manliga poliser för att 
klara av det hela. Om nu kvinnorna skulle komma i bilarna så kommer 
personalen att fordra att det skickas två bilar till ett sådant uppdrag där 
det i vanliga fall fordras bara en bil.4

2 Silverbark, 200, s 44.
3 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/0 958, s 22, 
4 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/ 958, s 245.
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En annan man i styrelsen hade uppfattningen att ”det även kunde vara en tra-
fikfara för den som förde bilen, om det fanns en kvinna med”.5 Radiopoliserna 
och Kamraterna menade alltså att kvinnliga poliser kunde innebära en försvag-
ning av patrullen. En kvinnlig kollega kunde inte backa upp på samma sätt som 
en manlig. Det gjorde att den manliga polisen blev dubbelt belastad, eftersom 
han även måste se efter sin kvinnliga kollega. En styrelsemedlem i Kamraterna 
hade även varit i kontakt med hundklubben som inte heller de ville ha kvinnliga 
poliser placerade där.6 Enligt polismästaren i Stockholm hade ett fåtal kvinnliga 
poliser utbildats till hundförare och även tjänstgjort som detsamma. Men från 
och med augusti 960 var inga kvinnor längre kvar som hundförare.7 En fack-
lig representant från sjunde polisvaktdistriktet omtalade att frågan om kvinnli-
ga poliser varit uppe till diskussion flera gånger i Östermalms distrikt. Poliserna 
där motsatte sig att kvinnliga poliser placerades i distriktet.8

Motståndet mot kvinnliga poliser var på sina håll stort inom Stock-
holmspolisen, men det fanns även manliga poliser som, åtminstone i efter-
hand, uttryckte sig positivt om kvinnliga kollegor. En manlig polis berättar i 
en minnesteckning över sitt yrkesverksamma liv som polis hur han, som nyli-
gen anländ till Stockholm och nyanställd i Klaradistriktet år 960, ofta fick pa-
trullera tillsammans med en kvinnlig kollega. Han menade att ”Till en början 
kändes det lite konstigt, eftersom jag själv såg min yrkeskår så genuint manlig 
att jag själv inte kunde leva upp till dess krav.” Han menade dock att kvinnor-
na gjorde ett lika bra jobb som männen.9 En annan berättar i en minnesteck-
ning att det fanns både de som var positiva till kvinnliga poliser och de som 
var negativa. Den kvinnliga polis som anställdes i en mindre ort i början av 
960-talet blev enligt honom snabbt accepterad som en i gänget.20 Kommis-
sarien i Klaradistriktet menade att han hade varit mycket positiv till kvinnli-
ga poliser när de första kvinnorna rekryterades, men att han hade tänkt sig att 
de snarare skulle arbeta med barn och ungdomar än som patrullerande kon-

5 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/ 958, s 245.
6 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 9/4 959, s 05. Hundföraravdelningen var en 

del av ordningspolisen.
7 Angående kvinnlig polis. Polismästare Nils Lünings yttrande till överståthållarämbetet 2/3 

963, s 2. (Avskrift) Vol. . YK 237. RA.
8 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med representantskapet 6/6 96, s 83.
9 Silverbark, 200, s 252.
20 Här är polisen. Poliser skriver om sitt liv och arbete. Redigerad av Stefan Bohman och Dan 

Waldetoft. Stockholm 993, s 09. 
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staplar.2 En av de första kvinnliga aspiranterna, som anställdes år 957, mena-
de att det framför allt var manliga poliser med tre till fyra års tjänstgöringstid 
som var öppet negativa gentemot sina kvinnliga kollegor.22 En kvinnlig polis, 
som anställdes i mitten av 960-talet, menade att hon alltid blev accepterad av 
sina manliga kollegor, men att hon visste om ”kvinnor som haft rena helvetet 
på sina arbetsplatser, både från jämställda arbetskamrater och chefer”.23

Svenska Polisförbundet intog en neutral hållning och lyfte inte fram några 
negativa synpunkter från medlemmarnas eller sin egen sida. I en kommentar 
i Polistidningen menades att ”Kvinnor i ordningspolistjänst är ett experiment. 
Framtiden får utvisa hur det hela utfaller.”24 Signaturen G.A.F. konstaterade i 
Polistidningen: 

Den närmaste tiden får nu utvisa om detta försök kommer att lyckas. 
Ingen vet ju egentligen någonting alls om kvinnornas förutsättningar 
att klara detta hittills så speciellt manliga yrke. [...] När de nu placerats 
till tjänstgöring i citydistriktet, kan man väl i alla fall säga, att klarar de 
av denna prövning på ett tillfredsställande sätt, så behöver de sannerli-
gen inte rädas varken fan eller trollen i fortsättningen.25

Inte heller ville Polisförbundet riktigt ta ställning när det gällde de kvinnliga po-
liserna i sitt yttrande över polisverksamhetsutredningens betänkande Socialpo-
lis och kvinnlig polis. De ville istället att frågan skulle utredas när erfarenheterna 
av kvinnliga poliser blivit större. Vad gällde de manliga polisernas inställning till 
kvinnorna konstaterades att ”Bland de manliga befattningshavarna har kunnat 
konstateras en viss oro i samband med kvinnors inträde på polisbanan.”26 

Ovilja och tveksamheter från polisens sida att få in kvinnliga poliser i kå-
ren är någonting som bland andra Kerry Segrave lyft fram. Segrave målar upp 
en ganska dyster bild av bemötandet från manliga poliser inom framför allt 
den amerikanska polisen. Trots att de första poliskvinnorna i det tidiga 900-
talets USA hade väl avgränsade arbetsuppgifter, vilka kvinnorna var noga med 
att påpeka skilde sig från männens, bemöttes de med skepsis och diskrimine-

21 Silverbark, 200, s 44.
22 Ibid, s 359f.
23 Här är polisen. Poliser skriver om sitt liv och arbete, 993, s 77.
24 Polistidningen nr 8 958, s 30.
25 Polistidningen nr 3 958, s 39.
26 Polistidningen nr 4 959, s 46.
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ring från manliga poliser.27 De amerikanska kvinnorna hade svårt att bli ac-
cepterade som patrullerande konstaplar. En banbrytande händelse var enligt 
Segrave när två kvinnliga poliser, efter ett år av egna påtryckningar, började 
med bilpatrullering i Indianapolis år 968. De fick ingen utbildning och be-
skedet meddelades dem med endast 24 timmars varsel. Vanligtvis arbetade all-
tid nyutbildade poliser med en erfaren kollega, men dessa två kvinnor arbeta-
de tillsammans. De uppdrag som radiocentralen gav dem var selektiva, ibland 
anropades de inte alls eller så skickades de enbart på lägenhetsbråk som gällde 
bråk i hemmet. Det kunde också hända att de under två veckors tid bara fick 
ta hand om dödsfall med upphittade kroppar. Segrave menar att de utsattes 
för onödiga risker och att hela upplägget gick ut på att de skulle misslyckas.28

Även om försöket i Indianapolis ledde till att fler kvinnor i andra städer 
fick tillträde till patrulleringstjänst så var de flesta kvinnor inom polisen ute-
stängda från sådan tjänstgöring.29 Första gången ett större antal kvinnor pa-
trullerade i en amerikansk stad var i början av 970-talet, då polismästaren i 
Washington D.C. anställde cirka 00 kvinnor under ett antal år. De började 
patrullera 972 och jämfördes med manliga grupper av aspiranter. Polismästa-
ren hade utarbetat klara riktlinjer för hur män och kvinnor skulle behandlas 
lika, men det var upp till cheferna i varje distrikt att implementera dem. Se-
grave menar att distriktscheferna, liksom många manliga konstaplar, ofta var 
negativt inställda till kvinnliga poliser och att de många gånger tillät att rikt-
linjerna åsidosattes. Många kvinnor ansåg sig enligt Segrave ha fått annorlun-
da instruktioner än manliga kollegor och att de dessutom mött ett informellt 
motstånd och trakasserier. När försöket sedan utvärderades hävdades det däre-
mot i rapporten att kvinnor var väl lämpade och att föreskrifterna om jämlik 
behandling följts förhållandevis bra, bortsett från de första månaderna.30 Inte 
heller de allra första kvinnliga poliserna i Storbritannien välkomnades med 
öppna armar.3 I Storbritanniens anställdes de första kvinnliga patrullerande 
konstaplarna 966. De användes i begränsad omfattning och det var först un-
der 970-talet som de kom att bli mer integrerade i poliskårerna.32

27 Segrave, 995, s 26f.
28 Ibid, s 99.
29 Ibid, s 0.
30 Ibid, s 6f.
3 Ibid, s 36f.
32 Ibid, s 02.
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I Stockholm var det myndigheterna som beslutade att kvinnliga poliser skul-
le anställas som ordningspoliser. Liknande åtgärder vidtogs i USA där många po-
liskårer mer eller mindre tvingades att anställa kvinnliga poliser från och med 
år 972. Då kom även polisväsendet att omfattas av det förbud mot könsdiskri-
minering som ingick i Civil Rights Act. Enligt historikern Janis Appier vägrade 
man innan dess i Los Angeles att anställa kvinnliga poliser och en manlig polis-
chef sade uttryckligen att kvinnor inte hörde hemma i bilpatrullering samt att 
de inte kunde anförtros vapen under ”that time of the month”. Införandet av 
förbudet mot könsdiskriminering hade stor betydelse för kvinnors integrering 
i polisyrket menar Appier.33 Dorothy Moses Schulz menar att kvinnors integre-
ring i polisen påbörjades redan under 950-talet och att Civil Rights Act under-
stödde den utvecklingen.34 Enligt Segrave var det, lagändringarna till trots, van-
ligt att kvinnor diskriminerades och förhindrades att patrullera.35

Prövning som socialpoliser och omplaceringar
Om motståndet mot kvinnliga poliser var stort inom poliskåren och fackför-
eningarna var de sakkunniga i polisverksamhetsutredningen mer öppna för 
att anställa kvinnor inom polisen. De menade 958 i betänkandet Socialpo-
lis och kvinnlig polis att det inte fanns några som helst tveksamheter om kvin-
nors lämplighet i kriminalpolisarbetet. Inte heller ordningspolistjänsten var nå-
got större problem och de menade att ”kvinnor kunna ifrågakomma även för 
patrulleringstjänst i samma utsträckning som gäller för den manliga persona-
len”.36 Utredarna betonade särskilt vikten av att polisens brottsförebyggande 
arbete och föreslog att en särskild socialpolis skulle inrättas. Här fanns goda 
möjligheter att anställa kvinnliga poliser: ”Såsom i sammanhang därmed fram-
hållits inrymmer sådan verksamhet ett flertal arbetsuppgifter, för vilkas ombe-
sörjande ett speciellt behov av kvinnlig polispersonal får anses föreligga.”37

Hösten 958 beslutade polismästaren i Stockholm att på prov placera de 
kvinnliga poliserna på kriminalavdelningen i grupper om tre under en månad 
vardera.38 Kamraterna var kritiska till arrangemanget och menade att det bak-
omliggande syftet var att polismästaren ville pröva kvinnorna för den eventuella 

33 Appier, 998, 68f. Appiers citat, s 69.
34 Moses Schulz, 993, s 5f. 
35 Segrave, 995, 4. 
36 SOU 1958:34, s 78, 80. Citat s 80.
37 Ibid, s 80f. Citat s 8.
38 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde mellan representanter för polisens fackliga organisa-

tioner i Stockholm 0/0 958, s 285.
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socialpolis vars inrättande polisverksamhetsutredningen föreslagit. Polismästa-
ren sades vilja pröva kvinnorna innan han yttrade sig över betänkandet.39

Fackförbunden sade sig inte ha vetat om polismästarens order om place-
ringen av de kvinnliga aspiranterna på kriminalavdelningen förrän samma 
dag den trädde i kraft. Representanterna för polisens fackliga organisationer 
i Stockholm, ansåg att kommenderingen bröt mot polismästarens löften om 
att kvinnorna inte skulle få några förmåner framför sina manliga kollegor.40 
Kommenderingen vållade stor irritation för Kamraterna, eftersom de menade 
att den gick helt emot principen om lika lön för lika arbete och på så vis inne-
bar att kvinnorna fick lättare tjänstgöring.4

Kamraterna sade sig inte vara nöjda med att alla kvinnliga poliser placera-
des i ett och samma distrikt. Föreningen ville hellre att de kvinnliga aspiran-
terna fördelades på flera distrikt. De manliga poliserna i Klara var uppenbarli-
gen inte heller de tillfreds med att alla kvinnliga aspiranter hamnat i just deras 
distrikt. Klaradistriktets diskussionsklubb hade lämnat en skrivelse till Kamra-
terna där de ville att föreningen skulle kräva av polismästaren att denne istället 
placerade ut de kvinnliga poliserna på flera olika distrikt. Styrelsen beslutade 
att de ”med kraft understödde klaradistriktets krav att utsprida den kvinnliga 
polisen procentuellt till sitt antal på samtliga distrikt” och att de skulle driva 
den linjen gentemot polismästaren.42 Under ett möte som Kamraternas ordfö-
rande haft med Stockholms nye polismästare43 och ordningspolisintendenten, 
hade de sagt sig stödja en fördelning av kvinnorna på samtliga distrikt.44 Polis-
mästaren genomförde också en utplacering till tredje, femte och elfte polisdi-
strikten under hösten 959.45 Den nya polismästaren verkar således ha tillmö-
tesgått Kamraternas vilja på denna punkt. 

Det är rimligt att anta att utspridningen inte heller uppskattades av alla 
kvinnliga poliser. En av de kvinnliga aspiranter, som troligen antogs i andra 

39 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 958, sid 23.  
40 Kamraterna. Protokoll 0/0 958. Sammanträde mellan representanter för polisens fackli-

ga organisationer i Stockholm, s 285f.
4 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 958, s 23. 
42 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/8 959, s 200f. Citat s 20.
43 Polistidningen nr 8 959, s 37. Polismästaren Nils Lüning var innan dess polismästare i Mal-

mö från 946 och fram till början av år 959. 
44 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde /9 959, s 222.
45 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 5/0 959, s 263. Se även Angående kvinnlig 

polis. Polismästare Nils Lünings yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s . (Avskrift) Vol. 
. YK 237. RA.
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omgången, berättade i Fredrika Bremerförbundets tidskrift Hertha att kvinnor-
na till en början inte blivit accepterade av sina manliga kollegor. Det kom emel-
lertid att förändras och vid tidpunkten för omplaceringen hade samarbetet med 
männen börjat fungera bra. Kvinnorna var nu istället rädda att möta samma 
motstånd i de nya distrikten.46 En annan kvinnlig polis upplevde dock att hon 
blivit mycket väl behandlad av sina kollegor i det nya arbetsslaget efter ompla-
ceringen, medan kollegor i andra arbetslag kunde vara mycket otrevliga.47

Polismästaren placerade de kvinnliga aspiranterna i ett och samma distrikt. 
Sedan beslutade han att pröva dem för socialpolistjänst innan något beslut fat-
tats om att inrätta en socialpolis. Polismästarens agerande tyder på att frågan 
om kvinnliga poliser var svårhanterlig även för polisledningen, men förslaget 
om inrättandet av en socialpolis kan också ha gjort att polismästaren såg en 
möjlighet att försöka lösa den infekterade frågan. Eftersom det uppstått en del 
debatt om lämpligheten med kvinnor i ordningspolistjänst kunde socialpoli-
sen ha blivit ett sätt att tillgodose alla parters önskemål. Kamraterna var dä-
remot missnöjda med hur polismästaren hanterat placeringen av de kvinnliga 
aspiranterna, dels angående prövningen för socialpolisen, dels att alla kvinn-
liga aspiranter placerades i ett och samma distrikt. Även om en lösning kom 
till stånd och fler distrikt än Klara fick kvinnliga poliser, fortsatte frågan om 
kvinnliga polisers hemvist och arbetsuppgifter att behandlas. 

Överföring till centralavdelningen
Kamraterna hade varit kritiska till att de kvinnliga poliserna prövades som so-
cialpoliser, vilket innebar att kvinnorna sysselsattes med brottsförebyggande 
arbete. Styrelsen menade att de måste ”taga ställning till kvinnornas fortsatta 
arbete och huruvida de skulle fortsätta vara poliser vid ordningssidan”.48 Det 
påpekades att försöket med kvinnliga ordningspoliser visat att kvinnor inte 
var lämpliga i den verksamhetsgrenen, vilket de också skulle försöka få po-
lisledningen att ställa sig bakom. Några propagerade för att kvinnliga poliser 
skulle placeras vid kriminalavdelningen och där ha arbetsuppgifter som mot-
svarade polissystrarnas. En menade att det endast fick ske under vissa förut-
sättningar och ses som en tillfällig lösning. En annan i styrelsen tyckte att en 
överföring till kriminalavdelningen var den bästa lösningen tillfälligtvis och 

46 Hertha, nr 3 963, s 5
47 Silverbark, 200, s 368.
48 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 959, s 249.
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menade att ”Detta skulle bli till följd att ordningspolisen skulle slippa bekym-
ret med dem i fortsättningen.”49 Enligt ordföranden måste föreningen ”gå in 
för en linje att få bort kvinnorna från ordningssidan […]. Därför ansåg han 
det bästa var att slussa in dem på kriminalavdelningen.” Han tänkte sig att de 
skulle fungera som till exempel socialpoliser och vaktpersonal. Enligt Kam-
raterna hade polismästaren sagt sig villig att inrätta en särskild avdelning för 
kvinnliga poliser med särskilda arbetsuppgifter, men en styrelsemedlem me-
nade att ”föreningen inte kunde medverka till att kvinnorna placerades på sär-
skild avdelning. Däremot kunde de medverka till att de placerades på krimi-
nalavdelningen som kvinnliga konstaplar.”50

För Kamraterna verkar det viktigaste ha varit att få bort kvinnorna från 
ordningspolisen och istället få dem överförda till kriminalavdelningen. Flera 
i styrelsen menade att kvinnliga poliser också skulle ha arbetsuppgifter som i 
stort sett liknade de som polissystrarna haft. Däremot ville de inte att kvinnli-
ga poliser skulle utgöra en egen avdelning inom kriminalpolisen, vilket polis-
mästaren föreslagit. Kerry Segrave menar att det i USA fanns ett motstånd mot 
att kvinnor placerades på särskilda kvinnoavdelningar inom polisen under 
kvinnligt befäl. De blev då alldeles för självständiga i sitt arbete. Från polisens 
sida ville man hellre ha kvinnorna under manligt befäl, vilket enligt Segrave 
ofta innebar att kvinnorna blev starkt knutna till vissa begränsade arbetsupp-
gifter. Inom en kvinnlig avdelning blev deras arbetsuppgifter mer varierade.5 
Vad gällde Kamraterna tolkar jag deras inställning snarare som att de ville und-
vika en kvinnlig avdelning på grund av att det skulle innebära att det inte gick 
att anställa kvinnliga poliser i enlighet med principen om lika lön för lika ar-
bete. Att placera kvinnliga poliser på kriminalavdelningen, men helst med spe-
cifikt arbetsinnehåll, betydde att de kunde ingå i den manliga personalstaten 
och avlönas på likvärdigt sett. I likhet med Segrave menar jag att det samtidigt 
gav bättre möjligheter att begränsa de kvinnliga polisernas arbetsuppgifter.

Kamraterna fick i början av 960-talet ytterligare en anledning att age-
ra när det gällde de kvinnliga poliserna och deras hemmahörighet. I slutet av 
år 959 hade polismästaren i Stockholm bett ordningspolisintendenten att se 
över ordningspolisverksamheten, däribland den kvinnliga polisens arbetsupp-
gifter.52 Under det följande året då utredningen pågick, var representanter för 

49 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 959, s 249f. Citat sid 250.
50 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 23/0 959, s 277f. Citaten s 278.
5 Segrave, 995, s 45.
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Kamraterna med på flera möten som organisationsutredningen hade och för-
sökte påverka utformningen av förslaget. Enligt Kamraterna hade kommissa-
rien i Klaradistriktet fått i uppdrag att utreda var kvinnorna borde placeras. 
Kommissariens synpunkter hade sedan legat till grund för organisationsut-
redningens förslag vilket gick ut på att det skulle inrättas en särskild löne-
stat för kvinnliga poliser och att deras arbetsuppgifter skulle styras av var det 
fanns behov av kvinnliga poliser.53 Kamraterna beslutade att de skulle förorda 
att kvinnorna fördes över till kriminalavdelningen som en särskild grupp med 
särskilda arbetsuppgifter.54 Styrelsen hade ett möte med några av de kvinnliga 
poliserna för att informera dem om vad som var på gång och styrelsens håll-
ning. I protokollet har inte debatten nedtecknats, utan bara att ”De kvinnliga 
polismännen gav sina synpunkter på frågan.”55

Förslaget som organisationsutredningen arbetade fram med särskilda löne-
stater för kvinnliga poliser innebar enligt Kamraterna att kvinnorna blev kvar 
inom ordningspolisen och på vaktdistrikten. Där skulle de främst tjänstgöra ci-
vilt men vid behov i uniform och vid trafikposter. Kvinnorna skulle dock inte 
få utredningstjänster inom ordningspolisen och först efter ett par år kommen-
deras till kriminalavdelningen. Detta gick helt emot Kamraternas inställning i 
frågan.56 Enligt Kamraterna innebar förslaget att de kvinnliga poliserna skulle 
ingå i ett särskilt arbetslag och arbetsuppgifterna utgöras av exempelvis förhör 
med kvinnor och barn. Styrelsen diskuterade olika lösningar och menade att om 
kvinnorna placerades på de olika distrikten fanns risken att de konkurrerade ut 
sina manliga kollegor från vissa tjänster. För att undvika en konkurrenssituation 
var den bästa lösningen vad de kallade en centralisering. Då kunde kvinnor-
na överföras i grupp till tjänster där de inte riskerade att tränga undan männen 
samtidigt som detta ansågs leda till att ”de i stort sett försvann ur gatubilden”. 
Det stärkte styrelsens tidigare beslut, det vill säga att verka för att kvinnorna 
överfördes till kriminalavdelningen.57 Styrelsen fick även representantskapets 

52 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 
motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s 3. Vol. . YK 237. RA.

53 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/ 960, s 4.
54 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/ 960, s 2f.
55 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med styrelsen och de kvinnliga polismännen inom 

Kamraterna 9/ 960, s 2.
56 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 28/ 960, s 38, 4.
57 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 960, s 30f. 
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stöd att driva linjen med centralisering till kriminalavdelningen.58 Med centra-
lisering menade de centralpolisavdelningen. Centralpolisen, eller centralavdel-
ningen, sorterade under ordningsavdelningen.59 Poliserna som var placerade där 
kunde kommenderas ut på olika distrikt eller till andra verksamheter inom poli-
sen. Befälen som tjänstgjorde där var ett slags vikariepool. Det var också central-
polisen som hade hand om den praktiska och lokala utbildning som aspiranter-
na fick innan de började polisskolans konstapelklass.60

Organisationsutredningen kom med ett nytt förslag där de ville placera 
de kvinnliga poliserna vid centralavdelningen för att de därifrån skulle kun-
na kommenderas ut på distrikten. Tjänstgöringen skulle i huvudsak vara civil 
och de föreslogs ingå i arbetsgrupper utan nattskift. Kamraterna ville hålla fast 
vid sin ståndpunkt om att kvinnorna skulle överföras till kriminalavdelning-
en.6 Det som Kamraterna vände sig mot i organisationsutredningens förslag 
var att de kvinnliga poliserna skulle kunna kommenderas till vaktdistrikten 
som ordningspoliser, medan Kamraterna ville att kvinnorna skulle kommen-
deras till kriminalpolisen.

Det nya förslaget gick ut på att de kvinnliga poliserna placerades vid cen-
tralavdelningen i civil tjänstgöring med särskilda arbetsuppgifter. Även om de 
tillhörde centralavdelningen kunde de kommenderas ut på distrikten.62 Kam-
raterna var angelägna om att få besked om hur det skulle bli och beslutade 
därför att försöka påverka ordningspolisintendenten till att komma med ett 
besked.63 En ombudsman från Klaradistriktet menade att ”det råder ett sju-
dande missnöje bland polismännen i varje fall i Klara över att ingenting hän-
der” bland annat i frågan om de kvinnliga poliserna. En ledamot i styrelsen 
menade därför att ordningspolisintendenten medvetet lät bli att driva igenom 
förslaget och ville att Kamraterna skulle ställa polismästaren mot väggen och 
sätta ”hårt mot hårt” för att förslagen skulle genomföras.64 Lösningen av frå-
gan om de kvinnliga polisernas placering drog ut alltför mycket på tiden en-
ligt Kamraterna. Ordningspolisintendenten hade lovat att utforma en skrivel-
se, som enligt föreningen aldrig kom. En styrelsemedlem menade att det var 

58 Kamraterna. Protokoll. Representantskapsammanträde 9/2 960, s 63. 
59 Järbe, 975, s 9. 
60 Silverbark, 200, s 23, 36, 68, 95, 249, 260, 336, 358.
6 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/2 960, s 7.
62 Kamraterna. Protokoll. Allmänt möte 7/4 960, s 20.
63 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/5 960, s 57.
64 Kamraterna. Protokoll. Representantskapsammanträde 30/6 960, s 80.
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ett slags förhalningstaktik. Styrelsen beslutade därför att de skulle uppvakta 
ordningspolisintendenten och kräva att få ett besked.65 

När ordningspolisintendenten presenterade sitt förslag för organisations-
utredningen, var Kamraterna ändå inte nöjda med det, eftersom de inte ansåg 
att det motsvarade deras önskemål. Styrelsen menade att det i praktiken inte 
innebar någon förändring av situationen och Kamraterna skulle därför mot-
sätta sig polisledningens förslag.66 Polisintendenten uppmanade med anled-
ning av detta föreningen att själva komma med förslag om hur skrivelsen is-
tället borde utformas.67 Ledamöterna i organisationsutredningen blev i sin tur 
inte nöjda med Kamraternas utformning av förslaget till omplacering av de 
kvinnliga poliserna. Enligt ordföranden hade det under ett möte med organi-
sationsutredningen uppstått en ”hetare debatt”, vilket i slutändan ledde till att 
Kamraterna enligt egen utsago fick igenom de flesta av sina krav.68 

Det förslag som Kamraterna till slut kunde acceptera gick ut på att de kvinn-
liga poliserna placerades vid centralavdelningen och därifrån utkommenderas 
för särskilda arbetsuppgifter. Tjänstgöringen skulle ske i civil klädsel och inte 
senare än till klockan två på natten. Styrelsen hade även haft ett sammanträde 
med de kvinnliga poliser som var anslutna till Kamraterna. De kvinnliga med-
lemmarna hade ”förklarat sig nöjda med de åtgärder föreningen vidtagit i denna 
fråga”. Polismästaren ansåg dock att förslaget måste godkännas av rätts- och po-
lisdirektionen och överståthållarämbetet innan den kunde träda i kraft.69 Kam-
raterna hade således lyckats med sin målsättning att förhindra att de kvinnliga 
poliserna kommenderades ut på vaktdistrikten i ordningspolistjänst.

Fördröjning
Polismästaren hade inte tagit ställning till förslaget utan skickat ärendet vidare 
till rätts- och polisdirektionen70 som hade hand om frågor som rörde personal, 
organisation och ekonomi.7 Enligt Kamraterna hade överståthållarämbetet 

65 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/9 960, s 20.
66 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/ 960, s 273.
67 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/ 960, s 280.
68 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 960, s 297.
69 Kamraterna. Protokoll. Representantskapsammanträde 9/2 960, s 303. 
70 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 

motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s 3. Vol. . YK 237. RA.

7 Järbe, 975, s 20. Rätts- och polisdirektionen upphörde i samband med förstatligandet 
965. Se s 56.
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inte haft något att invända mot förslaget.72 Kanslichefen på rätts- och polisdi-
rektionen hade däremot enligt Kamraterna inte velat genomföra en centrali-
sering.73 Vid ett möte med polismästaren hade denne sagt sig vilja få till stånd 
en lösning i enlighet med förslaget.74 Eftersom rätts- och polisdirektionen var 
av en annan uppfattning ville polismästaren dra tillbaka sin skrivelse för att 
hindra att Stockholms stadsfullmäktige tog ett beslut som inte låg i linje med 
polisledningens förslag. Polismästaren hade frågat Kamraterna om han skulle 
backa i frågan och styrelsen beslutade att polismästaren skulle dra tillbaka sin 
skrivelse. Kamraterna menade att det var lika bra att kvinnorna för tillfället 
fortsatte att tjänstgöra på samma villkor som sina manliga kollegor.75 Polismäs-
taren själv menade att han tog tillbaka förslaget eftersom han ville att frågan 
skulle utredas ytterligare. Innan dess borde inte de kvinnliga ordningspoliser-
nas arbete förändras.76 En knapp månad efter det att polismästaren kommit 
på andra tankar hade en motion väckts i Stockholms stadsfullmäktige där för-
slaget om de kvinnliga poliserna kritiserades. I motionen hävdades att försla-
get innebar att kvinnliga poliser sammanfördes till en speciell avdelning som 
”kvinnliga polisen”, vilket de menade stred mot de synpunkter som presente-
rats i polisverksamhetsutredningens betänkande Socialpolis och kvinnlig polis. 
I denna hade det inte ansetts vara bra att kvinnliga poliser utgjorde särskilda 
avdelningar. Polismästaren hade i sitt svar på motionen meddelat att den ut-
redning om kvinnliga poliser som han utlovat inte kommit igång eftersom ar-
betsbelastningen hos polisledningen inte gjort det möjligt.77 

72 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 26/ 96, s 22.
73 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/4 96, s 22. Se även Tjänsteutlåtande an-

gående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt motion i stadsfullmäktige (nr 
31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden m.m. Rätts- och polisdirektio-
nens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 963), s 2. Vol. . YK 237. RA.

74 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/4 96, s 26.
75 Kamraterna. Protokoll. Representantskapsammanträde 26/4 96, s 39. Styrelsesamman-

träde 9/5 96, s 58.
76 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 

motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s 3. Vol. . YK 237. RA.

77 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 
motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s f. Vol. . YK 237. RA.



Kvinnliga polisers placering och tjänstgöring

0

Polisledningens sätt att lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering föll 
inte Kamraterna i smaken och de försökte få till en lösning som tillvaratog de-
ras medlemmars intressen. Motståndet mot kvinnor i fotpatrullering fanns både 
bland polispersonalen och inom föreningen och de ville snabbt lösa problemet. 
Det primära var att få bort kvinnorna från ordningsavdelningen utan att de 
samtidigt konkurrerade ut manliga poliser från det lättare innearbetet. Kamra-
terna ville att kvinnorna fick arbetsuppgifter som kunde liknas vid de som polis-
systrarna haft, men inte som en speciell enhet inom polisen. Troligen ville Kam-
raterna undvika att lönerna särskildes från de manliga polisernas. Genom att 
deras tjänstgöring förlades inom en annan del av polisorganisationen där även 
män arbetade med samma uppgifter blev mäns och kvinnors arbete jämförbart. 
Det innebar att kvinnorna kunde anställas enligt likavillkorsprincipen. I början 
av försöksverksamheten hävdade de däremot att kvinnorna, precis som män-
nen, måste tjänstgöra som patrullerande poliser i flera år innan de kunde få den 
typen av tjänstgöring som de alltså senare propagerade för att kvinnorna skul-
le ha. Deras snabba och motsägelsefulla agerande syftade troligen till att dämpa 
upprördheten kring de kvinnliga poliserna, framför allt i Klaradistriktet, och att 
hitta en tillfredsställande lösning så fort som möjligt. Det är troligt att de heller 
inte visste riktigt hur de skulle hantera situationen och därför agerade som de 
gjorde. En underliggande faktor var också att de egentligen inte ansåg att kvin-
nor var lämpade som ordningspoliser utan att kvinnor passade bättre för andra 
arbetsuppgifter inom polisorganisationen. 

 Att kvinnor rörde sig i offentligheten i uniform borde ha varit ytterliga-
re en orsak till den aktivitet som uppstod inom Kamraterna. De kvinnliga 
poliserna hade dessutom rätt att ta till våld om det blev nödvändigt och det-
ta borde ha uppfattas som kontroversiellt och okvinnligt. Det rådande hem-
mafruidealet under slutet av 950- och början av 60-talet innebar att kvin-
nor kopplades till den privata sfären, det vill säga familjen och hemmet. Inom 
fackföreningarna och i polisverksamhetsutredningen fanns uppfattningen att 
kvinnliga poliser främst skulle rikta sitt arbete mot kvinnor och barn. Kvinnor 
som i egenskap av ordningspoliser skulle uppträda auktoritärt och myndigt 
bröt mot dessa föreställningar. Patrullerande kvinnor i uniform gav upphov 
till starka reaktioner även i Storbritannien. Här hittade myndigheterna andra 
lösningar än i Sverige för att få bort kvinnorna från fotpatrulleringen. Phi-
lippa Levine menar att de kvinnliga polisorganisationer som startades i sam-
band med första världskriget bröt mot rådande föreställningar om kvinnlig-
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het. En offentlig kvinna hade länge associerats med prostitution och det blev 
därför problematiskt för kvinnor att kräva auktoritet i ett offentligt samman-
hang. Enligt Levine blev de också bemötta med fientlighet eller blev förlöjliga-
de av allmänheten.78 Ett sätt för myndigheterna att få bort en del av de kvinn-
liga poliserna från gatorna var att låta dem arbeta som poliser på fabriker med 
kvinnliga arbetare. Här kunde de verka inom en väl avgränsad sfär och utföra 
samma arbete utan att på samma sätt utmana polisens auktoritet. Kvinnorna 
separerades från fotpatrulleringen som betraktades som polisyrkets kärna. Le-
vine menar att de kvinnliga poliserna trots detta fick fortsätta sitt arbete efter-
som kriget innebar att arbetskraften behövdes. Samtidigt menar Levine att det 
kan ses som ett officiellt erkännande av de kvinnliga polisernas arbete.79 

Ärendet på statens bord
Eftersom omplaceringen av de kvinnliga poliserna till centralavdelningen inte 
genomfördes togs frågan återigen upp av Kamraterna 96 för att om möj-
ligt hitta en alternativ lösning. Representantskapet fick möjlighet att disku-
tera hur föreningen skulle gå vidare i frågan. Det rådde delade meningar om 
hur föreningen borde agera. Några menade att det bästa vore att de kvinnliga 
poliserna arbetade under samma villkor som manliga poliser i ordningspolis-
tjänst inom de olika distrikten. Polismästaren hade rådfrågat Kamraterna om 
de kunde acceptera att två kvinnliga poliser kommenderades tillfälligt till kri-
minalavdelningen. En ställde sig negativ till detta medan en annan var positiv 
till förslaget. Något ställningstagande kom de inte fram till och ärendet bord-
lades.80 Frågan om de kvinnliga polisernas placering diskuterades därefter spo-
radiskt och ledde varken till några direkta ställningstaganden eller åtgärder. 

Om Kamraterna var angelägna om att försöka påverka utgången av organi-
sationsutredningens förslag så var Svenska Polisförbundet desto mer återhåll-
samma. Polisförbundet var dock kritiskt till det förslag som polisintendenten 
lagt fram för organisationsutredningen. De höll med om att mycket i patrul-
leringstjänsten borde undandras kvinnliga poliser, men ställde sig frågande till 
att deras lönesättning skulle bli annorlunda. Även om kvinnornas tjänstgöring 
blev lindrigare var arbetet så pass brett att det kunde betecknas som renodlad 
polistjänst.8 Svenska Polisförbundets styrelse diskuterade inte alls förslaget om 

78 Levine, 994, s 62f.
79 Ibid, 67f.
80 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 6/6 96, s 82f.
8 Polistidningen nr 9 960, s 74.
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att omplacera de kvinnliga poliserna, men förslaget kommenterades i en arti-
kel i Polistidningen. Artikelförfattaren menade att kvinnorna var av ovärderlig 
betydelse både för allmänheten och poliskåren inom arbetsområden av mer 
”kvinnlig” karaktär såsom övervakning av ungdomar, biträdande av barnavår-
den och fullgörande av spaningsuppdrag på danssalonger.82 

Även om förslaget till centralisering bordlades i första vändan fortsatte det 
att behandlas av polisledningen 963. Polismästaren ansåg att kvinnor skul-
le användas i mer begränsad omfattning i ordningspolistjänst. Det fanns goda 
möjligheter att placera kvinnor på arbetsuppgifter som de var mer lämpade för, 
såsom socialpolisiärt arbete. De kunde därför tjänstgöra civilt, eller i unifor-
merad ordningspolistjänst dagtid. Han kunde mycket väl tänka sig att inrätta 
särskilda personal- och lönestater för kvinnliga poliser eftersom ”en sådan sär-
skild personal- och lönestat komma att från den manliga polispersonalens sida 
göras till förutsättning för dess positiva medverkan till ett fortsatt ianspråkta-
gande av kvinnor i polistjänst”. Polismästaren ansåg att särskilda personal- och 
lönestater skulle övervägas noga.83 Syftet var att undvika att kvinnliga poliser 
skulle komma att försvåra för manliga poliser att få lindrigare arbetsuppgif-
ter.84 Överståthållarämbetet höll med om polismästarens synpunkter och ville 
få till stånd en ny utredning.85 Kanslichefen på rätts- och polisdirektionen an-
såg att det fanns ett klart behov av kvinnliga poliser i Stockholm, men att ”som 
i polismästarens yttrande redovisats överväga införandet av en särskild perso-
nal- och lönestat för kvinnliga polismän anser jag mig böra taga bestämt av-
stånd ifrån”. Det stred nämligen mot likavillkorsprincipen.86 Rätts- och polis-
direktionen bordlade ärendet om de kvinnliga polisernas arbetsförhållanden, 
men överlät åt polisberedningen och 962 års polisutbildningskommitté att 
yttra sig.87 Den statligt tillsatta polisberedningen kunde inte uttala sig eftersom 

82 Polistidningen nr -2 96, s 9.
83 Angående kvinnlig polis. Polismästare Nils Lünings yttrande till överståthållarämbetet 2/3 

963, s 3ff. Citat s 4f. (Avskrift) Vol. . YK 237. RA.
84 Angående kvinnlig polis. Polismästare Nils Lünings yttrande till överståthållarämbetet 2/3 

963, s 4. (Avskrift) Vol. . YK 237. RA.
85 Bilaga till Pol. Nr 2/963 (Avskrift). Överståthållarämbetets skrivelse till Kungl. Maj:t 2/3 

963. Vol.. YK 237. RA.
86 Tillägg till tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt 

m.fl. väckt motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsför-
hållanden m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 7/3 963 
(Pol. Nr 2 963), s . Vol. . YK 237. RA.

87 Utdrag ur protokoll. Sammanträde med Stockholms stads rätts- och polisdirektion 27/3 
963. §93. Vol. . YK 237. RA.
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frågan om de kvinnliga poliserna inte ingick i deras utredningsuppdrag, vil-
ket främst var att behandla hur polisverksamheten skulle organiseras efter för-
statligandet.88 962 års polisutbildningskommitté ville inte heller de yttra sig 
i frågan om de kvinnliga polisernas utbildning. De hänvisade till att den nya 
statliga organisationen kunde förändra förutsättningarna för utbildning och 
anställande av kvinnliga poliser. De menade att det först borde utredas i vilken 
utsträckning kvinnliga poliser kunde anställas i den nya statliga organisationen 
och vilka arbetsuppgifter som kunde bli aktuella för dem.89 

Kamraterna var till en början delaktiga i utformningen av förslaget genom 
att delta i organisationsutredningens möten. De försökte även påverka po-
lismästaren till att ställa sig på deras sida och agera gentemot de kommuna-
la myndigheterna. De lyckades enligt egen utsago också i sina strävanden och 
polismästaren hade i stort sett samma inställning i frågan som Kamraterna. 
Själva lösningen av frågan låg dock utanför deras kontroll då den hamnat på 
de högre polismyndigheternas och statens bord. Frågan om var de kvinnliga 
poliserna skulle placeras blev skjuten på framtiden på grund av den stundan-
de omvandlingen från kommunalt till statligt polisväsende.

Kvinnornas fördelning inom Stockholmspolisen
Eftersom det inte skedde någon förflyttning av de kvinnliga poliserna kan det 
vara av intresse att se var i organisationen kvinnorna i Stockholm var verksam-
ma. I februari 963 fanns 22 kvinnliga poliser. Åtta av dem tjänstgjorde i olika 
vaktdistrikt och av dessa var endast två placerade i fjärde distriktet, alltså i Kla-
ra. På kriminalavdelningen var fem placerade, liksom tre som var kommende-
rade till kriminalavdelningen från centralpolisen. I övrigt var tre placerade vid 
centralpolisen, en vid ordonnanspolisen och två kvinnliga poliser var tjänstle-
diga. Enligt polismästarens redogörelse var 9 kvinnor verksamma som poliser, 
men enligt den uppräkning han gjorde gällande kvinnornas placering skulle 
20 kvinnor vara verksamma.90 Det har således skett en felräkning på en per-
son. Det har dock ingen större betydelse för att få en överblick över de kvinnli-

88 Polisberedningens yttrande till Kungl. Maj:t 26/4 963, s 2. Vol. . YK 237. RA.
89 Ang. tjänstgöringsförhållanden m.m. för kvinnlig polispersonal i Stockholms stads polisdistrikt. 

962 års polisutbildningskommittés yttrande till Stockholms stads rätts- och polisdirektion 0/5 
963. Vol. . YK 237. RA.

90 Angående kvinnlig polis. Polismästaren Nils Lünings yttrande till överståthållarämbetet 2/3 
963, s 2f. (Avskrift) Vol. . YK 237. RA. Fyra kvinnor arbetade i 3:e vaktdistriktet, två i 4:e samt 
en i vardera 5:e och :e vaktdistrikten.
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ga polisernas placering. Polismästarens sammanräkning gällde de kvinnor som 
antogs från och med den  augusti 957 och som fortfarande var i tjänst i Stock-
holms polisdistrikt 963. Det kan även nämnas att det samtidigt fanns 2 polis-
systrar anställda vid kriminalpolisen. Dessa anställdes före augusti 957.9 

Jag har gjort en sammanställning över de kvinnliga poliser som anställdes 
mellan 957 och 963 i Stockholm och vilka arbetsuppgifter de hade i mars 963. 
Sammanställningen bygger på uppgifter som 962 års polisutbildningskommit-
té samlade in om kvinnliga poliser från landets polischefer. Enligt min uträk-
ning arbetade sju kvinnor på kriminalavdelningen, varav en arbetade dagtid på 
spaningsroteln med kvinnligt klientel. Övriga arbetade heltid med kvinnor och 
barn i pikettjänst. Fem kvinnor var placerade i tredje vaktdistriktet varav tre 
arbetade med fotpatrullering enligt, vad det verkar, ordinarie tjänstgöringstu-
rer. En var sjukskriven på grund av graviditet och en tillfälligt placerad vid or-
donnanspolisen med heltids utredningstjänstgöring. Fjärde vaktdistriktets, det 
vill säga Klaras, kvinnliga polispersonal var tre till antalet, varav en var tjänstle-
dig för vård av barn. De två kvarvarande kvinnorna ingick i patrulleringstjänst, 
men arbetade halvvakt, vilket innebar att de av de fem pass som ingick i en 
veckas tjänstgöring istället hade tre pass. Den kvinnliga polisen i elfte distrik-
tet arbetade på samma sätt. På femte vaktdistriktet arbetade tre kvinnor, men 
en var placerad vid ordonnanspolisen under sin graviditet och en var tjänstledig 
för vård av barn. Båda tjänstgjorde normalt med fotpatrullering. Den kvinna 
som var i tjänst i vaktdistriktet ingick i en civilpatrull.92 Kvinnliga poliser arbe-
tade på flera olika distrikt och avdelningar inom organisationen med olika ty-
per av arbetsuppgifter. Det verkar bara ha varit i tredje distriktet som de kvinn-
liga poliserna arbetade på samma villkor som de manliga kollegorna. De övriga 
arbetade med kvinnor och barn, hade färre pass än manliga poliser eller arbeta-
de civilt. I praktiken fanns det således en könsarbetsdelning.  

Små eller stora distrikt
Tveksamheten om kvinnor kunde tjänstgöra som ordningspoliser ledde även 
till diskussioner om kvinnorna skulle arbeta i små eller stora distrikt. Polis-
verksamhetsutredningen menade i sitt betänkande Socialpolis och kvinnlig po-
lis att kvinnliga poliser främst borde anställas i större poliskårer. I mindre po-
lisdistrikt med få poliser, på till exempel landsbygden, måste polismännen 

9 Uppgift angående kvinnlig innehavare av polismanstjänst. /3 963. Vol. 8. YK 237. RA.
92 Uppgift angående kvinnlig innehavare av polismanstjänst. /3 963. Vol. 8. YK 237. RA.
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utföra alla typer av uppdrag. Då utredningen menade att kvinnor borde un-
dandras situationer där våld kunde förekomma borde ”tjänster i sådana po-
lisdistrikt måhända icke lämpligen böra besättas med kvinnliga befattnings-
havare”. De ansåg vidare ”att kvinnlig polispersonal torde få sin huvudsakliga 
betydelse i stora och medelstora samhällen med förhållandevis stora poliskå-
rer”.93 Polisutbildningskommittén menade i sitt betänkande Polisutbildningen 
från år 965, att det i den statliga organisationen fanns bättre förutsättningar 
att anställa kvinnliga poliser. ”I allt fler polisdistrikt torde nämligen omfatt-
ningen av de arbetsuppgifter vilka lämpar sig bäst för kvinnor, komma att bli 
tillräcklig för att möjliggöra full sysselsättning åt en eller flera kvinnliga befatt-
ningshavare.” I likhet med polisverksamhetsutredningen menade de att det 
ansetts svårt att anställa kvinnliga poliser i mindre polisdistrikt ”där i den re-
lativt fåtaliga polisstyrkan varje befattningshavare måste kunna nyttjas för allt 
slags polisarbete”. I större polisdistrikt hade det däremot varit lättare att an-
ställa kvinnlig polis.94 I en undersökning som Rikspolisstyrelsen genomför-
de bland landets polischefer 968, hade det kommit fram att det borde finnas 
minst en kvinnlig polis i varje polisdistrikt. I större polisdistrikt fanns det dä-
remot utrymme för fler kvinnliga poliser med för dem lämpliga uppgifter.95 

I större polisdistrikt var arbetsuppgifterna fler och det innebar att perso-
nalen blev mer specialiserad. Det skapade bättre möjligheter än i små distrikt 
att specialisera även den kvinnliga polispersonalen och upprätta en arbetsdel-
ning mellan könen. I och med förstatligandet blev polisdistrikten i regel be-
tydligt mer omfattande i storlek eftersom flera distrikt slogs ihop. I den stat-
liga organisationen ansågs kvinnor vara mer användbara eftersom den nya 
distriktsindelningen skapade bättre förutsättningar att anställa kvinnliga po-
liser med särskilda arbetsuppgifter. Varken Kamraterna eller Svenska Polisför-
bundet resonerade kring storleken på distrikten. För Kamraterna, som arbeta-
de för poliserna i Stockholm, borde det inte ha varit en relevant fråga eftersom 
distriktet som helhet var stort. Frågan om stora eller små distrikt rörde hela 
landet. Under 960-talet blev frågan om kvinnliga ordningspoliser inte enbart 
en Stockholmsfråga. Svenska Polisförbundet borde därför ha haft större in-
tresse av att diskutera detta och i det följande ska vi också se att de blev mer 
aktiva i frågan om kvinnliga poliser efter förstatligandet.

93 SOU 1958:34, s 83f. Citaten s 84.
94 SOU 1965:53, s 68.
95 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster, s . Rikspolisstyrelsens PM (avskrift). Bilaga till 

SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968.
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Skyddssektioner och utredningsenheter
När den statliga reformen genomförts år 965 fick frågan om kvinnliga poliser ny 
fart. Nu ansågs det råda brist på kvinnliga poliser på framför allt utredningsav-
delningarna, det vill säga kriminalavdelningarna. Svenska Polisförbundet börja-
de diskutera kring kvinnliga poliser mer än tidigare. De menade att det var brist 
på kvinnliga poliser för jourtjänst inom kriminalpolisen och styrelsen besluta-
de att ta upp problemet med Rikspolisstyrelsen.96 Enligt Polisförbundet skulle 
Rikspolisstyrelsen göra en undersökning för att ta reda på hur stort behovet var 
av kvinnliga poliser och Rikspolisstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp i det syftet.97 

Det var Rikspolisstyrelsen som år 968 kom med en lösning gällande de 
kvinnliga polisernas arbete och placering. I deras undersökning hade det kom-
mit fram att det behövdes fler kvinnliga poliser. Rikspolisstyrelsen beslutade 
att alla kvinnor direkt efter sin polisutbildning skulle placeras vid utrednings-
enheter och skyddssektioner. De skulle där ha möjlighet att befordras i enlig-
het med gängse bestämmelser, men med tanke på deras arbetsuppgifter hade 
Rikspolisstyrelsen inte ansett att kvinnorna behövde tjänstgöra i uniform. 
Rikspolisstyrelsen hade samrått med Svenska Polisförbundet i frågan och de 
ställde sig bakom förslaget.98 Placeringen av de kvinnliga poliserna vid spe-
cifika avdelningar innebar att de uteslöts från delar av ordningspolisarbetet, 
bland annat patrulleringen. Skyddssektionen var en del av ordningsavdelning-
en och hade hand om bland annat socialpolis- och civilpatrullering, övervak-
ning och spaning av enskilda personer och andra brottsförebyggande uppgif-
ter.99 Även om förbundet stödde att kvinnorna placerades där höjdes det också 
kritiska röster i förbundsrådet mot specialplaceringen.00  

Beslutet att placera kvinnliga poliser vid speciella enheter blev den fördröj-
da lösningen på spörsmålet om kvinnornas överföring till centralpolisen, som 
var uppe till diskussion i början av 960-talet. Omplaceringen genomfördes 
aldrig då, men det verkade fortfarande under slutet av 960-talet finnas kvar 
ett missnöje med de kvinnliga polisernas placering. Det var förstatligandet 
som till slut möjliggjorde omplaceringen. Som redan nämnts så blev distrik-
ten färre och större, vilket möjliggjorde en placering av kvinnliga poliser vid 
speciella avdelningar även utanför Stockholm.

96 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 4-6/2 967, § 95, s 0.
97 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 7-9/ 967, § 405, s 6. -3/2 967 § 466, s 9.
98 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster, s . Rikspolisstyrelsens PM (avskrift). Bilaga till 

SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968. Polistidningen nr 9 968, s 252.
99 SOU 1970.32, s 4. Bilaga :4, s 26f.
00 SPF. Protokoll. Extra sammanträde med förbundsrådet -3/0 968, § 20, s 9.
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Rikspolisstyrelsen hade det övergripande ansvaret för rekryteringen av po-
liser i den statliga polisorganisationen och initiativet till försöksverksamheten 
verkar ha kommit från styrelsen. Eftersom Polisförbundet var den rikstäckan-
de fackliga organisationen var detta förmodligen anledningen till att överens-
kommelsen fattades just med förbundet. Kvinnliga ordningspoliser var heller 
inte längre en angelägenhet för polisen i Stockholm vilket borde ha gett Po-
lisförbundet anledning att agera. När försöksverksamheten kommit igång och 
de kvinnliga poliserna omplacerats uppstod nya problem. Missnöjet med de 
kvinnliga polisernas specialisering fanns fortfarande kvar, flera kvinnliga poli-
ser var själva inte nöjda med att inte få tjänstgöra i uniform och det var, som 
vi ska se, svårt att hålla sig till överenskommelsen i alla distrikt. 

Det var främst Svenska Polisförbundet som såg till så att de riktlinjer som 
dragits upp kring försöksverksamheten följdes. De uppmanade Rikspolissty-
relsen att göra en sammanställning av hur de kvinnliga poliserna fördelats på 
olika distrikt.0 Enligt en av ombudsmännen i förbundets styrelse hade sam-
manställningen visat att det förekommit avvikelser, framför allt kring hur de 
kvinnliga poliserna fördelats på olika distrikt. Styrelsen beslutade att de gen-
temot Rikspolisstyrelsen skulle hålla fast vid sin principiella inställning till be-
hovet av kvinnliga poliser i den lokala polisorganisationen. Styrelsen skulle 
också kräva att Rikspolisstyrelsen höll sig till överenskommelsen.02 Vid över-
läggningarna hade bland annat diskuterats om de kvinnliga poliser som fick 
tjänster som inte krävde hänsynstagande till kön skulle räknas in i den kvot 
som omfattades av försöksverksamheten. Rikspolisstyrelsen sades ha tillmötes-
gått Polisförbundets önskan och skulle undersöka vilka funktioner de kvinn-
liga poliserna hade i den lokala polisorganisationen.03 

Det var inte alla som ansåg sig kunna följa föreskrifterna om att kvinnli-
ga poliser inte skulle tjänstgöra i uniform. Tre kvinnliga aspiranter som kom-
menderats till Hälsingborgs polisdistrikt i januari 97, hade av polischefen 
där beordrats att medföra uniform för uniformstjänstgöring. Svenska Polis-
förbundet hade informerat både Rikspolisstyrelsen och polischefen i Hälsing-
borg om vad förbundet ansåg gällde på den punkten.04 Inte heller Rikspolis-
styrelsen ansåg sig kunna följa föreskrifterna fullt ut. De menade att det var 

0 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 7-70, 9-2/0 970, §40, s 7.
02 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 8-70, 2/ 970, § 9, s 3f.
03 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 9-70, 25-26/ 970, § 3, s 3.
04 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll. Bilaga II till FS 3-7. Kanslisammanträde. Rapport nr 4-

7, /2 97, § 22, s 4.  SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 2-7, 2-3/2 97, § 9, s 4f.
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nödvändigt att kvinnorna under vissa moment under utbildningen bar uni-
form för att utbildningen skulle kunna genomföras. Rikspolisstyrelsen ville 
därför ha nya överläggningar med Polisförbundet om försöksverksamhetens 
omfattning.05 Vid överläggningarna kunde de inte enas om uniformerings-
frågan. Däremot hade de kommit överens om att försöksverksamheten skul-
le omfatta 252 kvinnor, inklusive de 97 kvinnliga poliser som hade ordinarie 
tjänster när försöksverksamheten startade.06

Polisförbundet försökte få Rikspolisstyrelsen att utfärda noggranna anvis-
ningar om hur försöksverksamheten skulle genomföras. Förbundet ville även ha 
en utredning av försöksverksamheten och de frågor det var meningen att den 
skulle belysa. Innan detta gjorts ville Polisförbundet inte ta ställning till frågan 
om könsbundna karriärer eller rekrytering. Styrelsen beslutade också att verka 
för att det under försöksperioden inte rekryterades fler kvinnliga poliser.07 Någ-
ra månader senare fick två kvinnliga poliser dispens av Kungl. Maj:t att bära 
uniform, efter att de själva överklagat att de inte fick tjänstgöra i uniform. Polis-
förbundet menade att beslutet fattats utan att förbundet kontaktats och de sade 
därför upp överenskommelsen med Rikspolisstyrelsen.08 Styrelsen beslutade då 
att försöksverksamheten skulle upphöra, vilket den gjorde i november 97.09

Rikspolisstyrelsen hade tillsammans med Polisförbundet kommit överens 
om kvinnornas speciella placering men det var Polisförbundet som var ange-
lägna om att överenskommelsen följdes. De försökte påverka både Rikspolis-
styrelsen och andra att hålla sig till avtalet och se till att det inte gjordes avsteg. 
Det var samtidigt Polisförbundet som sade upp överenskommelsen eftersom 
två kvinnliga poliser fått dispens utan att Polisförbundet informerats. Rikspo-
lisstyrelsens motiv till att genomdriva försöksverksamheten var troligen att de 
hade fått ärendet tilldelat sig från polisberedningen samt rätts- och polisdirek-
tionen i avvaktan på förstatligandet.0 De var tvungna att fatta ett beslut och 

05 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll. Bilaga II till FS 3-7. Kanslisammanträde. Rapport nr 6-
7, 5/2 97, § 8, s 3f.

06 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll. Bilaga II till FS 3-7. Kanslisammanträde. Rapport nr 8-
7, /3 97, § 27, s 4.

07 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 4-7, 5-7/4 97, § 2, s 5.
08 SPF. Förbundsstyrelsens protokoll nr 0-7, 2-4/0 97, § 24, s 5. Cedermark Hedberg, 

985, s 46. 
09 Cedermark Hedberg, 985, s 46.
0 Rekrytering av kvinnor till polismanstjänster, s . Rikspolisstyrelsens PM (avskrift). Bilaga till 

SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-9/9 968. 
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den lösning som de genomförde låg i linje med det förslag till centralisering 
som planerades i början av 960-talet. De var däremot inte lika angelägna om 
att se till att den hölls.  

Kamraternas ståndpunkt
För Kamraterna såg situationen annorlunda ut jämfört med Polisförbundets. 
Kamraternas ordförande menade 967 att Kamraterna tidigare hade ställt sig 
bakom att kvinnorna omplacerades till utredningsavdelningarna eftersom det 
under försöksverksamheten i slutet av 950-talet hade visat sig att kvinnorna 
inte klarade av patrulleringstjänsten. I februari 968 framfördes klagomål från 
manlig polispersonal i tredje vaktdistriktet över att alla kvinnliga aspiranter pla-
cerades där under sin utbildning. Enligt Kamraterna var anledningen till place-
ringen att vaktdistriktet var det enda som kunde erbjuda separata piketrum och 
toaletter för kvinnlig personal. En styrelsemedlem menade att det fanns fler di-
strikt som hade lämpliga lokaler. Styrelsen beslutade att ta kontakt med rekryte-
ringsrådet för att undersöka hur frågan om placeringen hade hanterats.2 Miss-
nöjet med kvinnliga poliser verkar ha funnits kvar inom kåren. Kamraternas 
styrelse beslutade två månader senare att försöka få bort den ”agitation” och de 
”antistämningar” som riktades mot de kvinnliga aspiranterna i Stockholm.3 

Kamraterna menade att det måste ses som en tillfällig lösning från polis-
ledningens sida att placera kvinnliga poliser vid utredningsavdelningen ef-
tersom det rådde personalbrist där. Enligt Kamraterna borde istället alla as-
piranter tjänstgöra på lika villkor inom ordningsavdelningens olika enheter. 
Styrelsen skulle framföra sina synpunkter till polisöverintendenten.4 Denne 
och polisintendenten sade sig i princip stödja Kamraternas hållning. De hade 
även diskuterat att placera kvinnorna på olika centrala bevakningsuppgifter.5 
Kamraterna hävdade visserligen att män och kvinnor skulle arbeta under lika 
villkor på ordningsavdelningen under sin utbildning. Försöksverksamheten 
gick ut på att kvinnorna specialplacerades efter att utbildningen var klar. Det 
är oklart om Kamraterna syftade på den stundande försöksverksamheten eller 
om polisledningen i Stockholm genomfört en annan omplacering av kvinn-
liga poliser där med anledning av det missnöje med kvinnornas placering i 

 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/5 967, § 267, s 5. 
2 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 28/2 968, § 23.
3 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/4 968, § 228, s 4.
4 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/7 968, § 303.
5 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/7 968, § 39.
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vaktdistrikt tre, som nämndes ovan. Återigen verkar Kamraterna ha ändrat in-
ställning, eftersom de i början 960-talet arbetade för att kvinnliga poliser om-
placerades till central- och kriminalpolisen. 

Under 969, då försöksverksamheten kommit igång, diskuterade Kamrater-
na kvinnliga poliser vid två tillfällen. Vid ett möte med Malmös och Göteborgs 
konstapelsföreningar menade Göteborgsrepresentanterna att kvinnliga poliser 
placerats i staden utan att polisledningen där begärt det. De menade också att 
framför allt äldre manliga poliser ansåg sig bli ”utsparkade” från vissa arbets-
uppgifter av kvinnliga poliser.6 Två månader senare godkände Kamraterna en 
framställning om att kvinnliga poliser vid ordningsavdelningen så fort som möj-
ligt skulle överföras till utredningsavdelningen efter sin utbildning, eftersom det 
var stor brist på kvinnliga poliser där. Det sades också att det inte innebar att de 
”gick förbi” sina manliga kollegor.7 En av styrelsemedlemmarna i Kamrater-
na hävdade att de flesta av kvinnorna ville vara kvar inom ordningspolisen och 
han föreslog därför en frivillighetsprincip.8 Med detta verkade han mena att de 
kvinnliga poliserna själva skulle få välja om de ville tjänstgöra civilt eller i uni-
form. Om Polisförbundet var angelägna om att överenskommelsen efterlevdes, 
menade Kamraterna att lösningen med kvinnor i, vad de kallade, mer skyddad 
verksamhet borde ses som en tillfällig lösning. Den kunde i förlängningen leda 
till att de kvinnliga poliserna blev mer specialiserade, vilket i sin tur kunde få till 
följd att de befordrades snabbare än manliga poliser. Styrelsen beslutade att till-
sätta en kommitté som skulle bevaka frågan.9 

Kamraterna ville också hämta in synpunkter från både manliga och kvinn-
liga poliser och kallade under 97 till två möten. Det första mötet hölls i mars 
med representantskapet och några kvinnliga poliser. Enligt Kamraternas ord-
förande var syftet med mötet att de kvinnliga poliserna skulle få säga sin me-
ning. Den stora stötestenen på mötet var frågan om kvinnorna fick fördelaktiga-
re tjänstgöring eller inte. Några manliga poliser menade att det förekommit att 
kvinnliga poliser favoriserades av befälet. En av kvinnorna menade att hon un-
der flera års patrulleringstjänstgöring i Klara aldrig märkt att kvinnliga poliser 
fått några fördelar för att de var kvinnor. En annan kvinnlig polis ”reagerade mot 
att yngre manliga poliser, en till och med på föreningens årsmöte, påstod att de 

6 Kamraterna. Protokoll. Trestadskonferens med konstapelsföreningarna från Malmö, Gö-
teborg och Stockholm 3-4/9 969, §7.

7 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 9/ 969, s 4.
8 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/ 970, s 6.
9 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8-0/3 97, § 2.
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kvinnliga poliserna tog ’smörjobben’ från sina manliga kollegor”. Enligt henne 
förhöll det sig inte på det sättet och menade att det knappast var ”någon förmån 
att vara utestängd från uniformstjänst”. En annan kvinnlig polis påpekade ”att 
det var en brist att som utredningsman sakna erfarenheter av yttre tjänst”.20 

Efter att försöksverksamheten upphört hade Kamraterna ett andra möte 
med kvinnliga poliser där endast styrelsen och tre kvinnliga poliser närvara-
de. En företrädare för de kvinnliga poliserna föreslog att de kvinnliga poli-
serna själva skulle få välja mellan civil- och uniformstjänst. Därefter kunde 
de konkurrera om högre eller eftertraktade tjänster enligt gällande principer. 
Hon menade också att kvinnorna redan vid rekryteringen borde få saklig och 
klar information, istället för att få det framställt för sig att det var självklart 
att de placerades på vissa tjänster. En annan av kvinnorna menade att fören-
ingen borde ge information till berörda medlemmar i god tid så att dessa fick 
möjlighet att överväga för- och nackdelarna med uniforms- respektive civil-
tjänstgöring. Enligt Kamraternas vice ordförande skulle styrelsen framföra de-
ras önskemål till den som fattade beslut i ärendet.2 De som anställts under 
försöksverksamheten fick sedan den upphört möjlighet att välja om de vil-
le tjänstgöra i uniform eller inte, medan de som anställdes efter upphörandet 
fick samma arbetsuppgifter som manliga poliser.22

De båda fackföreningarnas agerande skilde sig åt. Kamraterna fortsatte att 
rikta sina ansträngningar gentemot den lokala polisledningen och att hålla 
möten där även kvinnliga poliser fick ge sina synpunkter. Kamraterna var emot 
uniformsförbudet eftersom det innebar att kvinnliga poliser blev mer specia-
liserade och kunde få fler fördelar. Att de kvinnliga medlemmarna fick ge ut-
tryck för sitt missnöje med att vara uteslutna från uniformstjänstgöring kan 
ha varit en strategi från Kamraternas sida att misskreditera uniformsförbudet. 
Samtidigt var det motsägelsefullt att de protesterade mot en lösning som lik-
nande den de själva verkat för tidigare under 960-talet. Å andra sidan kun-
de de ha ändrat uppfattning och återgått till sin ursprungliga åsikt att kvinnor 
borde anställas på lika villkor. De kan också ha ansett att denna senare försöks-
verksamhet, till skillnad från deras eget tidigare förslag, innebar att de kvinnli-
ga poliserna fick möjligheter att befordras snabbare. Omsvängningen kan även 
ha berott på att stora delar av styrelsen nu bestod av andra personer.

20 Kamraterna. Protokoll. Informations- och diskussionsträff kring frågor rörande kvinnliga 
poliser 30/3 97, s f. Citaten s 2.

2 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med företrädare för kvinnliga poliser 7/2 97, s .
22 Kamraterna. Protokoll. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte revisions-

berättelse för 97, s 6f.
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Placeringen av kvinnliga poliser vid utredningsenheter och skyddssektioner 
innebar att de hänvisades till arbete som de ansågs lämpliga för i egenskap av att 
vara kvinnor. Uppfattningen att män och kvinnor var olika och hade olika upp-
gifter att fylla präglade framför allt fackföreningarnas synsätt. Det var också ge-
nom sin speciella verksamhet inom kriminalpolisen som de allra första kvinnor-
na, polissystrarna, fick legitimitet inom yrket under 900-talets första hälft. Även 
om de kvinnliga poliserna i slutet av 960- och början av 70-talet hade begränsa-
de arbetsuppgifter, hade de också fått tillträde till delar av ordningspolisarbetet. 

Försöksverksamheten som infördes 969 innebar ett återupprättande av en 
könsarbetsdelning som sedan länge existerat inom polisen. Svenska Polisför-
bundet understödde specialplaceringen samtidigt som de sedan slutet av 950-
talet hävdat likavillkorsprincipen, vilken för dem innebar lika lön för lika ar-
bete. Kvinnliga poliser särbehandlades under 960-talet som präglades av en 
radikalisering av samhället i och med vänstervågen. Detta avspeglade sig bland 
annat i politiken. Ofta var det ungdomar som kritiserade samhällsordningen 
och det uppstod en miljörörelse och en alternativrörelse. Samtidigt som radi-
kala idéer fick stort genomslag i samhället präglades 960-talet också av kon-
servatism och traditionella idéer om familj och äktenskap.23 Kvinnolönerna 
hade slopats i början av 960-talet, det kvinnliga förvärvsarbetet ökade och 
en debatt om könsroller var under uppvaknande. Polisens arbete förändrades 
också under denna period och från statens sida betonades alltmer det brotts-
förebyggande arbetet, där ju kvinnor ansågs ha en given funktion. Polisverk-
samhetsutredningen hade föreslagit att en särskild socialpolis skulle inrättas, 
främst för att komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten, och på några orter 
genomfördes försök med kvarterspoliser.24 

Förändringarna i brottsligheten under 960-talet vad gällde till exempel 
trafikförseelser och en annan typ av kriminalitet, kan ha inneburit att poli-
sens utredningsbörda ökade och att mer fokus riktades mot brottsbekämp-
ning. Det var också på utredningsavdelningarna som det ansågs finnas ett stort 
behov av just kvinnliga poliser i slutet av 960-talet. Detta kan ha motiverat 
att kvinnliga poliser placerades vid dessa enheter. Den radikalisering som anses 
prägla detta decennium verkar inte ha haft någon större påverkan på den statli-
ga myndigheten Rikspolisstyrelsen eller Svenska Polisförbundet vad gällde de-

23 Florin & Nilsson, 2000, s 5ff. Helena Hill, Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och 
förändring hos en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. Umeå 2007, s 46. 

24 SOU 1958:34, s 38f, 53. SOU 1961:15, s 67, 69f, 72.
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ras inställning till kvinnliga polisers arbete. Svenska Polisförbundet hänvisade 
dock till att förbundet måste följa de förordningar som föreskrev att kvinnliga 
poliser anställdes och att det fanns ett klart dokumenterat behov av kvinnor i 
poliskåren. Förbundet menade också att frågan var politiskt känslig. En leda-
mot i förbundsrådet menade att ”Fredrika Bremers och Eva Mobergs påverkan 
inte får överglänsa de praktiska svårigheterna med kvinnlig polis.”25 I någon 
mån gjorde samhällsdebatten avtryck hos förbundet. De var således angelägna 
att rätta sig efter politiska krav men menade samtidigt att det i praktiken var 
svårt att helt ta till sig alla idéer och omsätta dem i praktiken. 

Det var genom att betona kvinnligheten och dess nytta för polisverksamhe-
ten som kvinnliga poliser även i Storbritannien och USA legitimerade sin verk-
samhet. På grund av det motstånd som de första poliskvinnorna i USA mötte, 
hade de som strategi att gentemot manliga poliser klargöra att deras avsikt inte 
var att utföra männens arbetsuppgifter.26 Likaså menar Janis Appier att beto-
ningen av könsskillnader och kvinnors ”naturliga” egenskaper var en förutsätt-
ning för kvinnors inträde i polisverksamheten. Den typen av argument användes 
av de som arbetade för att polisen skulle anställa kvinnor. I och med att kvinnor-
na riktade sin verksamhet mot kvinnor och barn innebar det samtidigt att det 
skapades en könsarbetsdelning som bestod till långt in på 960-talet.27 De brit-
tiska kvinnliga poliserna formade sin professionella identitet kring arbetet som 
socialpoliser med inriktning mot kvinnor och barn. Enligt Louise A. Jackson var 
särskiljningen en förutsättning för att de accepterades inom polisen.28 

Dorothy Moses Schulz menar att även om kvinnors koppling till separata 
arbetssfärer minskade och att de successivt blev alltmer integrerade i poliskå-
rerna i USA under efterkrigstiden, var det ändå vanligt att de mestadels tilldela-
des uppgifter där kvinnor och barn var involverade.29 I Indianapolis användes 
över hälften av de kvinnliga poliserna som sekreterare och i New York sysslade 
en femtedel av kvinnorna med kontorsarbete, enligt Segrave. När den kvinn-
liga avdelningen i Washington D.C omorganiserades 967 flyttades kvinnorna 
till en nyinrättad ungdomssektion tillsammans med manliga kollegor. Moti-
veringen var att kvinnorna skulle slippa en del av uppgifterna som förekom i 
andra avdelningar. Följden blev enligt Segrave att många kvinnor slutade eller 

25 SPF. Protokoll. Extra sammanträde med förbundsrådet den -3/0 968, § 20, s 8f. Citat s 9.
26 Segrave, 995, s 26f.
27 Appier, 998, s 46ff.
28 Jackson, 2003, s 624.
29 Moses Schulz, 993, s 23f.
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gick i pension eftersom de förlorade sin självständighet och inte fick stå un-
der kvinnligt befäl.30 Enligt Philippa Levine begränsades de kvinnliga poliser-
nas auktoritet och makt i Storbritannien genom att de inte fick befogenhet att 
arrestera. Levine menar att det försvårade deras arbete och undergrävde de-
ras auktoritet. För de kvinnliga poliserna var rätten att arrestera också en av 
de viktigaste frågorna de drev.3 Janis Appier menar att kvinnliga poliser i Los 
Angeles länge varken fick patrullera eller arrestera män och tonårspojkar.32 

Undantag och begränsningar
I det föregående har vi sett att fackföreningarna kämpade för att kvinnliga po-
liser skulle tas bort från framför allt patrulleringen och istället ges specifika ar-
betsuppgifter. I det följande ska jag undersöka hur Kamraterna och Svenska 
Polisförbundet resonerade kring och försökte påverka de kvinnliga polisernas 
tjänstgöringsförhållanden. 

Polisverksamhetsutredningen menade att det i vissa fall kunde göras un-
dantag från gängse tjänstgöringsförhållanden för kvinnornas del. De ansåg i 
sitt betänkande Socialpolis och kvinnlig polis att det utifrån erfarenheter från 
andra yrkesområden kunde antas att kvinnornas sjukfrånvaro kunde bli hö-
gre än männens. Det borde enligt utredarna vara möjligt att ge kvinnliga po-
liser lättare arbetsuppgifter under större delen av en graviditet och tiden efter-
åt, eftersom det då skulle vara svårt att utföra patrulleringsarbete eller annat 
fysiskt ansträngande arbete. Därtill var skiftarbetet svårt att kombinera med 
hem- och familjeliv och därför ansågs det troligt att många kvinnor slutade 
arbeta efter några år. För att behålla den arbetskraftsreserv som dessa kvinnor 
utgjorde kunde möjligheten att arbeta deltid vara en lösning. Den möjlighe-
ten fanns för extra ordinarie och extra polispersonal.33 

Yvonne Hirdman menar att gifta kvinnor under slutet av 950-talet både 
förväntades yrkesarbeta och ha huvudansvaret för hem och barn. I prakti-
ken var det svårt för många att kombinera dessa uppgifter eftersom tillgång-
en till offentlig barnomsorg var begränsad. Kvinnor sågs som tillfällig arbets-

30 Segrave, 995, s 98.
3 Levine, 994, s 58f.
32 Appier, 998, s 68.
33 SOU 1958:34, s 83.
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kraft och sambeskattningen gjorde att det inte var särskilt lönsamt att arbeta 
för många gifta kvinnor.34 Sambeskattningen innebar att makarnas löner slogs 
ihop och därmed ökade marginalskatten, vilket missgynnade kvinnor.35 En-
ligt polismästaren i Stockholm hade tio av de 26 kvinnliga poliser som lämnat 
sin tjänst mellan 957 och 963 angett att anledningen till att de slutat som po-
liser var att de gift sig och bildat familj. Nästan lika många, åtta stycken, hade 
dock angett att utbildningen vid polisskolan varit för betungande och tre att 
de inte ville arbeta i skift.36 Det borde ha varit svårt för kvinnor att heltids-
arbeta och ha småbarn, men det går bara att spekulera om huruvida många 
kvinnliga poliser slutade arbeta sedan de fått barn. Dessa resonemang fördes 
inte från fackföreningarnas sida utan i polisverksamhetsutredningen, och låg 
i linje med ett könskomplementärt tänkande som också avspeglades i synsät-
tet på mäns och kvinnors arbetsuppgifter inom polisen. Kvinnor var bäst an-
passade för att ta hand om kvinnor, barn och ungdomar och en kvinnlig polis 
förväntades sluta arbeta när hon fick egna barn. 

Deltidsfrågan verkar inte ha väckt något intresse hos Kamraterna eller Svens-
ka Polisförbundet. För dem var det förmodligen inte intressant med den ty-
pen av speciallösningar. Det kan ha uppfattats som otänkbart om följden blev 
att kvinnliga poliser ansågs få ytterligare fördelar och lättnader i arbetet jämfört 
med manliga poliser, vilket stred mot principen om lika villkor. Det viktigaste 
var att kvinnorna inte konkurrerade med männen i ordningspolistjänst, men att 
det fanns en könsarbetsdelning där likavillkorsprincipen ändå kunde följas. 

Möjligheten för kvinnor att arbeta deltid betraktades på andra arbetsmark-
nadsområden samt från statligt håll både som ett problem och en möjlig-
het. För LO:s kvinnoråd innebar, enligt Ylva Waldemarson, deltidsarbetet att 
kvinnorna betraktades som en annorlunda arbetskraft. Det största bekymret 
för kvinnorådets ledamöter var att de deltidsarbetande kvinnorna ofta ställ-
des utanför kollektivavtalens regelverk, till exempel vad gällde anställnings-
villkor. Rådet var dock tvunget att acceptera deltidsarbete, eftersom många 
kvinnor efterfrågade denna anställningsform och i realiteten var det ofta en 
förutsättning för att kvinnor överhuvudtaget skulle komma ut på arbetsmark-
naden. Deltidsarbetarna bröt enligt Waldemarson både mot normen för fack-
ligt medlemskap och mot normen för en riktig arbetare, eftersom de påstods 

34 Hirdman, 990, s 87f.
35 Florin, 999, s 09.
36 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s 2f. 

(Avskrift) Vol. . YK 237. RA.
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ha mindre intresse av att organisera och engagera sig fackligt och de förmoda-
des varken ta sitt arbete eller facket på allvar. Waldemarson menar att kvinnli-
ga deltidsanställda med småbarn hamnade mellan två normsystem där de dels 
enligt den rådande genusordningen hade förväntningar på sig att främst ta 
hand om sin familj och dels speglades mot normen för en riktig arbetare, som 
omfattade heltidsarbete.37 Enligt Yvonne Hirdman gjorde deltidsarbetet det 
möjligt för kvinnor att kombinera yrkesarbete och familjeliv, men samtidigt 
motverkade det strävandena för likställighet på arbetsmarknaden. Hirdman 
menar att det var kombinationen av kvinnors egen vilja att arbeta deltid och 
brist på arbetskraft som gjorde att deltidsarbete ändå tolererades av LO.38 

Rekryteringsstopp
I polisverksamhetsutredningens betänkande framställdes kvinnliga poliser 
som en arbetskraftsreserv och deltidsarbetet som ett sätt att behålla polisper-
sonal. För Kamraterna däremot var kvinnliga poliser konkurrenter och att få 
till stånd en begränsning i rekryteringen blev ytterligare ett sätt att försöka 
utesluta kvinnor från polisarbetet. Det var i samband med att de första kvinn-
liga polisaspiranterna anställdes på samma villkor som män i slutet av 950-
talet som ett rekryteringsstopp började diskuteras. Enligt Kamraterna var det 
svårigheterna att rekrytera manliga poliser som gjort att myndigheterna istäl-
let tagit in kvinnor i poliskåren. En man i representantskapet befarade att det 
skulle bli färre manliga sökanden i och med att kvinnliga poliser anställdes.39 
En styrelsemedlem påstod att: ”Brandkåren har inga kvinnor, varför? Jo, där 
har man inga rekryteringsproblem.”40 Polismästaren hade enligt en styrelse-
medlem lovat att det inte skulle anställas fler kvinnor förrän den första grup-
pen prövats i minst ett halvår.4 Enligt några i styrelsen hade polismästaren 
anställt ytterligare kvinnliga aspiranter tidigare än han lovat.42 I sitt yttrande 
över polisverksamhetsutredningens betänkande menade Kamraterna att för-
söket med kvinnor som ordningspoliser främst varit ett sätt för myndigheter-

37 Waldemarson, 2000, s 65f. Se även Waldemarson, 998, s 54-57, 6.
38 Hirdman, 200, s 32, 35, 37. Deltidsfrågan har även tagits upp av Almgren, 2006, s 58. 

Camilla Norrbin, Från isolering till integrering. En kollektivbiografisk studie över de kvinnliga 
riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970. Umeå 2004, s 6ff.

39 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 8.
40 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59.
4 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/ 958, s 20.
42 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/3 958, s 92. 4/7 958, s 62.
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na att lösa rekryteringsproblemen. ”Vi tror också att detta steg aldrig hade ta-
gits om myndigheterna i tid hade vidtagit åtgärder för säkerställande av en 
god rekrytering till de större städernas poliskårer. Försöket är en nödlösning i 
en trängd situation och kommer att bli dyrt för polisväsendet.”43

En ledamot i Kamraternas styrelse menade att föreningen rekommenderat att 
inte fler än 50 kvinnliga aspiranter skulle få anställas och att de borde ta ställning i 
frågan medan försöksverksamheten pågick. Styrelsen menade att inga fler kvinn-
liga aspiranter borde anställas, vilket de skulle framföra till rekryteringsrådet.44 
En annan ledamot ansåg att Kamraterna även skulle försöka få garantier från po-
lismästaren om att inga fler kvinnor skulle rekryteras till ordningspolisen.45 

Även Svenska Polisförbundet ville begränsa antalet kvinnor inom kåren. 
Signaturen G.A.F. antydde i Polistidningen 958 att försöksverksamheten inte 
var ett lyckat sätt att lösa rekryteringsbekymren och att ”man kan inte undgå 
att hemställa om litet större försiktighet då det gäller att komma med recept 
mot rekryteringssvårigheterna”.46 Polisförbundet menade i sitt yttrande över 
polisverksamhetsutredningens betänkande att kvinnliga poliser i ordningspo-
listjänst borde utredas ytterligare. Innan detta gjorts borde nyantagningen av 
kvinnliga poliser begränsas till ”det absolut nödvändiga”.47 

Både Kamraterna och Polisförbundet ville att färre eller inga kvinnor skul-
le antas till polistjänst och deras begäran hörsammades då ett rekryterings-
stopp infördes 959 eller 960. I det första numret av Polistidningen från 96 
sades det att nyrekryteringen i praktiken hade stoppats året innan.48 I ett se-
nare nummer, från 963, hävdades det däremot att stoppet infördes i januari 
959 och att det var temporärt.49 Enligt polismästaren i Stockholm hade inga 
kvinnliga aspiranter anställts i Stockholms polisdistrikt efter januari 959.50 

43 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-
holm, s 0. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958. Vol. 0. YK 775. RA.

44 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 20/4 959, s . I syfte att förbättra rekryte-
ringen hade rekryteringsrådet inrättats av polismästaren 957. Rådet bestod av ordförandena i 
Stockholms lokalavdelningar med polismästaren som ordförande och medlemmarna skulle ytt-
ra sig kring de inkomna ansökningarna. Se Polistidningen nr 9 957, s 5.  

45 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 23/0 959, s 278.
46 Polistidningen nr 8 958, s 30.
47 Polistidningen nr 4 959, s 46.
48 Polistidningen nr -2 96, s 9.
49 Polistidningen nr 7 963, s 30.
50 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s . 

(Avskrift). Vol. . YK 237. RA.
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Trots att rekryteringen av kvinnor till polisyrket sades tillfälligt ha upphört, 
antogs flera kvinnor som aspiranter under samma period. I decembernumret av 
Polistidningen 960 meddelades att 7 aspiranter antagits till polisskolans kon-
stapelklass och av dessa var fem kvinnor.5 Bland de 64 aspiranter som började 
sin utbildning i februari 962 fanns fyra kvinnor.52 En närmare granskning av 
antagningen av kvinnliga aspiranter visar att rekryteringsstoppet enbart gällde i 
Stockholms polisdistrikt. Det var ju också i huvudstaden de första patrullerande 
kvinnorna tjänstgjort. Från början av februari 959 och fram till den första mars 
963 anställdes 27 kvinnliga aspiranter efter det att rekryteringen sades ha upp-
hört. Ingen av dessa kvinnor placerades i Stockholms polisdistrikt utan i andra 
distrikt fördelade främst över södra och mellersta Sverige.53 

Delar av polisledningen uttryckte ett visst missnöje med att rekryteringen 
av kvinnliga aspiranter inte skedde kontinuerligt. Kanslichefen på rätts- och 
polisdirektionen menade 963:  

Genom att man sedan fem år ej nyanställt någon kvinnlig polis sam-
tidigt som polisverksamheten i huvudstaden uppenbarligen förutsätter 
tillgång till sådan personal, uppstå på litet längre sikt svårigheter. Rent 
allmänt må framhållas, att en kontinuerlig tillströmning är att föredra-
ga framför punktvisa nyrekryteringar med stora årsgrupper.54

Han ansåg också att frågan om kvinnliga poliser inte enbart skulle komma att 
gälla Stockholm i framtiden och det borde därför tas nationella hänsyn i re-
kryteringsfrågan.55 Aspiranttjänsterna borde utlysas oberoende av kön och det 

5 Polistidningen nr 24 960, s 520.
52 Polistidningen nr 5 962, s 72.
53 Uppgift angående kvinnlig innehavare av polismanstjänst. /3 963. Vol. 8. YK 237. RA. Po-

lisdistrikten där kvinnorna anställdes var: Eskilstuna stad, Gävle, Höks, Järfälla, Kalmar, Karls-
krona, Kristiansstad stad, Motala, Norrköping, Solna, Sundbyberg, Svartlösa, Södertälje stad, 
Trelleborg, Trollhättan, Västerås stad och Örebro. Uppgift angående förekomst m.m. av kvinnlig 
polispersonal 963. Vol. 8. YK 237. RA. Polisdistrikt: Gällivare, Kil, Växjö, Väsa, Uppsala. 

54 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 
motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s 5. Vol. . YK 237. RA.

55 Tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt m.fl. väckt 
motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsförhållanden 
m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 5/2 963 (Pol. Nr 2 
963), s 5. Vol. . YK 237. RA.
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skulle inte anges att enbart män kunde söka anställning som poliser.56 Enligt 
överståthållarämbetet fanns det stora oklarheter kring de kvinnliga poliserna 
och deras tjänstgöring. Till dess att Kungl. Maj:t tagit ställning i frågan ansåg 
ämbetet att ”det rekryteringsstopp, vilket i Stockholm sedan januari 959 till-
lämpats i fråga om kvinnliga poliser, bör tillsvidare fortsätta”.57 

Kamraterna ville således att det inte anställdes fler kvinnor eller att anta-
let begränsades, medan Polisförbundet uttryckte viss tveksamhet till att kvin-
nor togs in i poliskåren. Det fanns även hos polisledningen ett starkt stöd för en 
begränsning i rekryteringen av kvinnliga poliser, åtminstone till Stockholmspo-
lisen. Det var också myndigheterna i Stockholm som stoppat intagningen av 
kvinnliga aspiranter i huvudstaden. Även om det anställdes kvinnliga poliser un-
der 960-talet, menar Cedermark Hedberg att rekryteringen minskade.58 

Efter förstatligandet 965 började kvinnliga poliser efterfrågas igen, vilket 
vi sett tidigare i undersökningen, och kvinnor började rekryteras till skydds-
sektioner och utredningsenheter i en ny försöksverksamhet. Rikspolisstyrelsen 
och Polisförbundet hade kommit överens om hur många kvinnor som skulle 
omfattas av densamma.59 Polisförbundets styrelse beslutade i april 97 att ver-
ka för att inga nya kvinnliga aspiranter skulle antas så länge försöksverksamhe-
ten pågick. De hänvisade till det antal som redan antagits och menade troligen 
att platserna var fyllda och ville därför inte ta in fler kvinnliga aspiranter.60 

Trots ett påstått stort behov av poliser ville man alltså stoppa rekryteringen 
av kvinnor. Kamraterna ansåg att myndigheterna istället borde rikta sina an-
strängningar mot att öka tillströmningen av manliga sökanden. Kamraterna, 
Polisförbundet och polismyndigheterna strävade efter att bibehålla ordnings-
polistjänsten, framför allt patrulleringen, som en manlig syssla och utesluta 
kvinnor från densamma. 

Det var inte bara inom polisen som kvinnor sågs som en lösning på arbets-
kraftsbristen. Den svenska arbetsmarknaden som helhet präglades under ef-
terkrigstiden av en stor efterfrågan på arbetskraft. Kvinnor var eftertraktade 

56 Tillägg till tjänsteutlåtande angående yttrande till stadskollegiet över en av fru Thyra Bratt 
m.fl. väckt motion i stadsfullmäktige (nr 31/1961) angående de kvinnliga polisernas tjänstgöringsför-
hållanden m.m. Rätts- och polisdirektionens yttrande till polisutbildningskommittén 7/3 963 
(Pol. Nr 2 963), s 2. Vol. . YK 237. RA.

57 Överståthållarämbetets yttrande till Kungl. Maj:t 2/3 963. (Avskrift). Bilaga till Pol. Nr 
2/96. Vol. . YK 237. RA.

58 Cedermark Hedberg, 985, s 46.
59 SPF. Protokoll. Kanslisammanträde /3 97. Bilaga II till FS 3-7, §27, s 4.
60 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 5-7/4 97, s 5.
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inom främst sjukvården och i olika former av husligt arbete, men även inom 
delar av industrin. I realiteten sökte sig många kvinnor till den växande servi-
cenäringen. Enligt Nina Almgren framfördes från arbetsgivarhåll att utländsk 
yrkesutbildad arbetskraft var att föredra framför att anställa gifta kvinnor. En 
av anledningarna var att det krävdes fler deltidstjänster om gifta kvinnor an-
vändes i industrin. De fackliga organisationerna däremot föredrog kvinnlig 
arbetskraft, eftersom de ansåg att den inhemska arbetskraftsreserven borde an-
vändas i första hand och att det var viktigt att eftersträva full sysselsättning.6 

Det finns fler exempel i historien som visar att kvinnor inte alltid var det 
självklara alternativet när det behövdes mer arbetskraft. Christina Florin me-
nar i sin avhandling att staten reglerade feminiseringen av folkskolläraryrket ge-
nom att begränsa antalet platser vid folkskollärarinneseminarierna. På 870-talet 
var efterfrågan på lärarinnor i folkskolan stor, det inrättades fler seminarier för 
kvinnor och kvinnors lämplighet för läraryrket framhölls från statligt håll. I bör-
jan av 900-talet förändrades tongångarna och männens lämplighet lyftes fram 
allt mer, samtidigt som det började bli ont om lärare.62 Lärarbristen gällde både 
manliga och kvinnliga lärare, men Florin menar att fler kvinnor utestängdes 
från seminarierna än män och att detta styrdes av staten.63 Enligt Florin motsva-
rade inte satsningen på fler utbildningsplatser för både män och kvinnor av en 
större efterfrågan på manliga lärare. Efterfrågan på folkskollärarinnor blev efter 
sekelskiftet betydligt större. Genom att satsa även på manliga utbildningsplatser 
kunde staten enligt Florin hejda feminiseringen av folkskolläraryrket.64 

Det går inte att prata om feminisering på samma sätt inom polisen som 
inom folkskolläraryrket. I det senare var könsfördelningen relativt jämn och 
lärarna och lärarinnorna var från början mer jämbördiga, medan antalet 
kvinnliga poliser var försvinnande litet i förhållande till antalet manliga poli-
ser. Inom polisen handlade det inte om att förhindra att yrket blev kvinnligt 
dominerat, utan snarare om att hålla det redan fåtaliga antalet kvinnor nere. 

Precis som i Sverige var den amerikanska och brittiska hållningen restriktiv 
till att anställa kvinnliga poliser trots att det sades vara stor efterfrågan på poliser. 
Enligt Kerry Segrave vägrade man i Londonpolisen att anställa kvinnor fram till 

6 Almgren, 2006, s 49ff. Se även Gunhild Kyle, Gästarbeterska i manssamhället. Studier om 
industriarbetande kvinnors villkor i Sverige. Stockholm 979, s 226f. 

62 Florin, 987, s 09, ff
63 Ibid, s 4f.
64 Ibid, s 7f.
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949 då några få kvinnor togs in. Även om antalet kvinnliga poliser ökade totalt 
sett i England och Wales under 950-talet skedde ökningen främst utanför Lon-
don.65 Segrave menar vidare att det rådde stor brist på poliser i flera av de 60 
största poliskårerna i USA år 97, men att det trots underbemanning inte antogs 
några kvinnliga sökanden. De flesta poliskårerna hade en kvinnlig kvot som låg 
under en procent av hela styrkan, undantaget Indianapolis med 6,5 procent.66 

Anställningsmöjligheter och tjänstgöringsförhållanden
På grund av att Kamraterna ansåg att kvinnor visat sig vara olämpliga som ord-
ningspoliser, var de emot att kvinnorna skulle kunna komma ifråga för ordi-
narie tjänster. Anställningsgången var sådan att aspiranter efter ett år anställdes 
som extra ordinarie poliskonstaplar, förutsatt att de uppfyllde kompetensvill-
koren. Att vara extra ordinarie innebar en slags prövotid. Därefter fick varje 
person söka lediga tjänster. För att få anställning som ordinarie krävdes minst 
två års tjänstgöring.67 En tjänst som ordinarie konstapel måste alltså både män 
och kvinnor söka i konkurrens med andra. Tjänstetillsättningen byggde på ett 
särskilt poängberäkningssystem med antal tjänsteår som grund samt på vitsord 
från polischefen. Tjänsteåren beräknades utifrån varje helt kalenderår.68 

Utöver att begränsa kvinnors tillträde till polisyrket infördes eller diskutera-
des andra lösningar som innebar att de kvinnliga polisernas arbetsförhållanden 
förändrades. I samband med att kvinnorna placerades på olika distrikt år 959 
menade Kamraternas styrelse att de måste ta ställning till om kvinnorna fort-
sättningsvis kunde vara poliser. En styrelseledamot motsatte sig att de skulle få 
ordinarie tjänster, eftersom han ansåg att kvinnorna inte levt upp till principen 
om lika villkor. Han föreslog att styrelsen skulle kontakta polismästaren för att 
få denne att återigen ta ställning till att försöksverksamheten var misslyckad och 
att kvinnorna därför inte kunde få förordnanden. Han menade att även Polis-
kammaren borde uttala sig om försökets misslyckande och om kvinnors olämp-
lighet för ordningspolistjänsten. Styrelsen ansåg sig vara ”ense om att kvinnorna 
inte var lämpliga som poliser och de därför inte skulle kunna erhålla förordnan-
den” och beslutade också att uppvakta polismästaren för att få honom att uttala 
sig om försökets misslyckande.69 Den fackliga representanten från Klaradistrik-

65 Segrave, 995, s 0.
66 Ibid, s .
67 Höfde, 96, s 38f, 48.
68 Ibid, s 42ff.
69 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 959, s 249f. Citat s 250.
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tet menade att: ”Dessa kvinnor stå nu i tur att söka ordinarie tjänster men har 
samtidigt förklarats olämpliga i den ordinarie och verkliga ordningspolistjäns-
ten. Skall de likväl erhålla ordinarieanställning som ordningspoliser?”70

Om kvinnliga poliser i realiteten fick det svårare än män att få ordinarie 
tjänster har jag inte kunnat utreda i denna undersökning. Det är möjligt att 
personliga omdömen från polischefen kunde ha färgats av en negativ inställ-
ning till kvinnliga poliser och påverkat kvinnliga sökandens möjligheter ne-
gativt. Risken för mindre goda vitsord borde dock ha funnits även för manli-
ga poliser. Troligare är att kvinnliga poliser kunde halka efter på grund av till 
exempel barnledighet, eftersom poängen räknades efter hela tjänstgöringsår. 
Just frågan om ordinarieanställning var dock inte framträdande hos Kamra-
terna och förekom inte alls hos Svenska Polisförbundet. Frågan om de kvinn-
liga polisernas tjänstgöring i Stockholm fick andra lösningar genom införan-
det av rekryteringsstoppet 959 och strävanden efter att omplacera dem till 
andra avdelningar i början av 960-talet. Kvinnornas tjänstgöringsförhållan-
den i Stockholm begränsades dock med andra medel, vilket i sin tur borde ha 
fått till följd att de inte kunde konkurrera med manliga kollegor på lika villkor 
vid tjänstetillsättningar. En sådan begränsningsstrategi var förändringen av de 
kvinnliga polisernas skiftschema, där nattpasset togs bort. 

I patrulleringstjänsten ingick det att i arbetslag följa ett arbetsschema som 
täckte in dygnets alla timmar, och till en början arbetade de kvinnliga ord-
ningspoliserna enligt samma skiftschema som manliga poliser.7 Det förslag 
som organisationsutredningen lade fram år 960, innebar att de kvinnliga po-
liserna inte skulle arbeta nattskift.72 Enligt Kamraterna innebar det förslag de 
godkänt att kvinnorna ”kommer att i stort slippa natturer och ej få senare tjänst 
än till klockan 02,00”.73 Enligt polismästaren i Stockholm hade de kvinnliga 
ordningspoliserna till en början gått enligt samma arbetsschema som manliga 
kollegor, men kvinnornas schema hade sedan ändrats så att de aldrig arbetade 
mellan klockan två på natten och klockan åtta på morgonen.74 Polismästaren 

70 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 6/0 959, s 260.
7 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 5/3 959, s 74.
72 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 7/2 960, s 7.
73 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 9/2 960, s 303.
74 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s 2. 

(Avskrift) Vol. . YK 237. RA. Ordinarie patrulleringsskift var: fridag, 23.00-07.00, 8.00-02.00, 
5.00-23.00, 0.00-8.00, 07.00-5.00. Det schema kvinnorna sedan fick följa var: fridag, 8.00-
02.00, 6.00-24.00, 5.00-23.00, 0.00-8.00 och 08.00-6.00.
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ansåg att kvinnorna främst borde arbeta med att övervaka och ha kontakt med 
ungdomar och barn som rörde sig ute under kvällar och nätter. ”Tjänstgöring 
av denna karaktär förrättas av naturliga skäl med fördel i civila patruller.” Hit 
hörde också att biträda vid förpassningar av kvinnor och vid speciella bevak-
ningsuppdrag och liknande som de var särskilt lämpliga för i egenskap av kvin-
nor. Han menade att det under försöksverksamheten i slutet av 950-talet visat 
sig att det var olämpligt att kvinnor och män tjänstgjorde på lika villkor. ”De 
synas sålunda icke böra ingå i ordinarie patrulleringsturer med tjänstgöring 
förlagd dygnet runt, ej heller tjänstgöra nattetid i uniform ännat [sic!] än för 
särskild tjänst eller i undantagsfall.”75 Kamraterna beslutade år 968 att tillstyr-
ka att kvinnliga poliser inte skulle bevaka ambassader på nätterna. Anledning-
en var att det inte fanns piketrum för kvinnliga poliser att nyttja nattetid.76 

Vid en jämförelse med patrullerande brittiska kvinnliga poliser arbetade 
även de med patrullering på nätterna. Louise Jackson menar dock att kvin-
nornas patrulleringslinjer lades upp annorlunda än de manliga polisernas. 
Bakgrunden var uppfattningen att de kvinnliga poliserna främst skulle arbe-
ta förebyggande med barn och ungdomar. Kvinnliga konstaplar patrullerade 
främst områden där de kunde komma i kontakt med kvinnor och barn, så-
som parker och liknande öppna områden. De förväntades även ingripa vid så-
dant som manliga poliser tog hand om.77 Det framgår inte av Jacksons stu-
die om kvinnorna arbetade samma tider som männen på nätterna. Inte heller 
i Sverige arbetade kvinnliga poliser under samma premisser som män natte-
tid. Att kvinnorna patrullerade på andra tider var ett sätt att särskilja de kvinn-
liga polisernas arbete och därmed skapa en könsarbetsdelning inom polisen. 
De kvinnliga poliserna begränsades då patrulleringstjänsten på nätterna blev 
annorlunda än de manliga ordningspolisernas, samtidigt som det innebar att 
kvinnorna fick lättnader i sitt arbete. En konsekvens av att kvinnorna inte 
tjänstgjorde på lika villkor borde ha blivit att de inte kunde befordras enligt 
samma principer som sina manliga kollegor. 

Frågan om kvinnor skulle arbeta på nätter eller inte varierade på arbets-
marknaden beroende på yrke. Det fanns sedan 909 ett generellt nattarbets-
förbud för kvinnor inom industri och gruvnäring samt i hantverksyrken med 

75 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s 3f.  
Citaten s 4. (Avskrift) Vol. . YK 237. RA.

76 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/7 968, § 342.
77 Louise A. Jackson, 2003, s 630f. Louise A. Jackson, Women Police. Gender, Welfare and Sur-

veillance in the Twentieth Century. Manchester and New York 2006, s 92f.
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fler än tio anställda.78 Förespråkarna för nattarbetsförbudet menade att nattar-
bete var skadligt för kvinnor och att det var statens skyldighet att skydda sva-
gare medborgare. Lagen kom i praktiken att påverka kvinnliga arbetare på oli-
ka sätt. Det var inte heller all industriverksamhet som omfattades av lagen, till 
exempel inte hemindustriellt arbete, som ofta utfördes av kvinnor eller arbete 
i små verksstäder. Andra yrkesgrupper, som typograferna, såg sig direkt hotade 
av lagen.79 Det var främst i samband med att åtta timmars arbetsdag infördes 
som kvinnliga arbetare påverkades av nattarbetsförbudet. Åttatimmarsdagen 
innebar att det inom en del branscher infördes skiftarbete och kvinnor kun-
de då inte arbeta sena kvällar eller tidiga morgnar.80 De särskilda reglerna för 
kvinnors nattarbete ingick i arbetarskyddslagen och togs bort år 962.8

Däremot förefaller nattarbete ha varit oproblematiskt när det till exempel 
gällde sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden i början av 900-talet. Förbudet 
mot nattarbete omfattade nämligen inte sjukvårdspersonal. Sjuksköterskorna 
bodde ofta på sjukhusområdet och var därför starkt knutna till sin arbetsplats. 
På så sätt fanns de alltid i närheten och kunde kallas in vid behov vilken tid på 
dygnet som helst.82 Även sjukvårdsbiträden hade oreglerade arbetstider, långa 
arbetspass och arbetade på nätterna.83 I vissa typiska kvinnoyrken var det således 
inte olämpligt att arbeta under nätterna. Denna typ av vårdande verksamhet an-
sågs passande för kvinnor och skapade inte problem vad gällde arbetstid förlagd 
nattetid. När det gällde kvinnors arbete i yrken som även män utförde, var för-
hållandet det omvända. Här betraktades kvinnorna istället som alltför svaga för 
att arbeta under sådana ansträngande förhållanden. Även om nattarbetsförbudet 
inte verkade gälla polisväsendet, borde det ha legat en uppfattning om att kvin-
nor inte klarade av att arbeta natt bakom beslutet att ändra deras skiftschema. 

Ett annat uttryck för kvinnlighetens påstådda begränsningar och ett sätt att 
skapa tydlig åtskillnad mellan manliga och kvinnliga poliser var att inte låta en 
man och en kvinna patrullera tillsammans. De första kvinnorna som arbetade 

78 Lynn Karlsson, ”The Beginning of a ”Masculine Renaissance”. The debate on the 909 
Prohibition against Women’s Night Work in Sweden”. I Ulla Wikander, Alice Kessler-Harris, 
Jane Lewis (eds), Protecting Women. Labour Legislation in Europe, the United States, and Austral-
ia, 1880-1920. Urbana and Chicago 995, s 25.

79 Ibid, s 256ff.
80 Kerstin Norlander, Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska resurser. Liljehol-

mens stearinfabrik AB 1872-1939. Göteborg 2000, s 38.
8 Norrbin, 2004, s 78f.
82 Emanuelsson, 990, s 68. Florin, 996, s 44f.
83 Emanuelsson, 990, s 07.
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i Klaradistriktet fick patrullera med en manlig kollega. En styrelsemedlem och 
en representant från nämnda distrikt menade att: ”Konstaplarna blir nedslit-
na av att gå och patrullera tillsammans med kvinnorna. Det är otvivelaktigt en 
försvagning av en enkelpatrull då man har en patrull med en man och en kvin-
na.”84 Radiopolisen hade protesterat mot att en man och en kvinna åkte i sam-
ma polisbil.85 En styrelsemedlem ansåg ”att det var olämligt [sic!] att de manliga 
skulle dubblera med de kvinnliga i ’träsket’”.86 Nästkommande kvinnliga aspi-
rantgrupp som placerades i Klara fick till skillnad från den första istället gå till-
sammans med sina kvinnliga kollegor till dess de bedömdes kunna patrullera på 
egen hand.87 Frågan om kvinnor skulle patrullera med en annan kvinna eller en 
man omnämns sedan inte i Kamraternas protokoll förrän 97. Styrelsen hävda-
de då att det var olämpligt att lösa den praktiska frågan med kvinnliga ordnings-
poliser på så sätt att de patrullerade med en man. Det var istället att föredra att 
två kvinnor patrullerade tillsammans antingen i fot- eller bilpatrullering.88

Patrulleringen ansågs vara en av de tyngsta delarna av polisarbetet. Ut-
trycket ”träsket”, som en av styrelsemedlemmarna i Kamraterna använde, syf-
tade på att Klaradistriktet dessutom var ett av de mest arbetsamma distrikten. 
Det sågs som en belastning för manliga poliser att där arbeta med en ”svaga-
re”, det vill säga kvinnlig, kollega som inte förväntades klara av tjänsten på 
samma sätt som männen. Patrulleringstjänsten var också starkt förknippad 
med män och manlighet och kvinnliga poliser avvek från den normen. Hon 
var en annorlunda polis och kunde påverka respekten för polisen och polisens 
auktoritet negativt. Kvinnliga poliser kunde dock patrullera, under förutsätt-
ning att de hölls åtskilda från manliga poliser.  

Kvinnliga aspiranter lämnar Kamraterna
Vi har sett att kvinnliga poliser inte mottogs med öppna armar och att de på 
olika sätt blev särbehandlade. Utbildningen var inte densamma som för man-
liga poliser och kvinnorna i Stockholms polisdistrikt tjänstgjorde inte nattetid 
enligt samma skiftschema som manliga kollegor. Dessutom ville deras fackför-
ening omplacera dem så att de inte tjänstgjorde på samma villkor som man-

84 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 7/0 958, s 208.
85 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 9/ 958, s 24.
86 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 8/ 958, s 245.
87 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 5/3 959, s 74.
88 Kamraterna. Protokoll. (Tredagarssammanträde) 8-0/3 97. Redogörelse över styrelsens 

tredagarskonferens på hotell Wermlandis i Ekshärad 8-0/3 97, §2.
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Manliga och kvinnliga poliser skulle helst hållas åtskilda. Här några 
kvinnliga poliser på väg ut från Stora polishuset i Stockholm 1958.
Foto från Polismuseet i Stockholm. Fotograf: okänd.
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liga poliser i patrulleringstjänst. Det fanns de inom Kamraterna som inte vil-
le att kvinnorna skulle få möjlighet till ordinarieanställning. Därtill stoppades 
rekryteringen av kvinnor till Stockholms polisdistrikt. Allt detta väcker frågan 
hur de kvinnliga poliserna själva reagerade. Eftersom källmaterialet är produ-
cerat av männen i föreningen går det inte att få fram mer än fragmentariska 
exempel på de kvinnliga medlemmarnas reaktioner. 

Den andra gruppen kvinnliga aspiranter, som antogs 958, demonstrerade 
att de inte var nöjda med Kamraterna. I mars 959 begärde dessa arton kvinn-
liga aspiranter på polisskolan gemensamt utträde ur Kamraterna.89 Förbunds-
stämman hade diskuterat utträdet och kommit fram till att föreningen måste 
driva en hårdare linje mot dem som stod utanför föreningen.90 När Kamra-
ternas styrelse hade kvinnornas utträde uppe till diskussion, visade det sig att 
det förekom motstridiga uppfattningar inom styrelsen om orsakerna till kvin-
nornas beslut och hur föreningen skulle agera. Tre ledamöter i styrelsen hade 
haft ett sammanträde med tre representanter för de kvinnliga poliserna. Kvin-
norna hade under mötet förklarat varför de inte längre ville vara medlemmar i 
föreningen. ”De hade påtalat en del saker bl. a. att de inte hade fått Polisnytt, 
blivit hindrade att deltaga i styrelsevalet samt att det fanns en del styrelseleda-
möter, som gjort uttalande emot den kvinnliga polisen.” I styrelsen bemöttes 
kvinnornas förklaringar med skepsis. En ledamot ansåg ”deras argument en-
dast vara svepskäl för att de skulle få en orsak till att gå ut ur föreningen. Han 
trodde därför att det inom de övriga medlemmarna skulle den s.k. hårda lin-
jen komma fram gentemot dem.” En annan styrelsemedlem trodde att förkla-
ringen stod att finna i att ”det var starka krafter igång för att försöka spräcka 
vår förening och därför hade det förts en hård propaganda mot de kvinnli-
ga asp, som under vinter gått skolan. I samband med dessa splittringsförsök 
kommer det att bli än ännu större otrivsel inom kåren.” Ytterligare en ledamot 
menade att ”deras handlingssätt vara av sådan art, att han därigenom konsta-
terade de inte vara lämpliga såsom poliser”.9 Det föreslogs att delar av styrel-
sen borde ”sondera terrängen bland de 8, för att på något sätt försöka finna 
en lösning till att spräcka gruppen och på sätt få dem tillbaka”.92 

89 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/3 959, s 92.
90 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 2/3 959, s 88. 
9 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/3 959, s 97.
92 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/3 959, s 97f.
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Det fanns en person i styrelsen som hade en avvikande mening. Han hade 
varit med på mötet med polisaspiranterna och hade ”fått den uppfattningen 
av de tre representanterna, att han inte trodde på en ’utfrysningsmetod’ såsom 
det lämpliga medlet till att få dem tillbaka”.93 Han ansåg att det var fel att fry-
sa ut de kvinnliga medlemmarna och påpekade att kvinnorna faktiskt hade bli-
vit hindrade att rösta i styrelsevalet. Det hade kommit till hans kännedom att: 
”Det hade även varit en facklig funktionär upp på polisskolan och hämtat val-
sedlar och därigenom förhindrat de kvinnliga polisasp. att rösta på skolan.” En 
annan i styrelsen menade att det inte stämde eftersom han själv varit på polis-
skolan och lämnat röstsedlar och att ”de kvinnliga polisasp. hade tjänstgjort på 
polisstationerne [sic!] mellan jul och nyår och då haft möjlighet att rösta”.94

Även representantskapet hade uppfattningen att Svenska Polisförbundet be-
drivit propaganda på polisskolan. Det förordades att en ”stram hållning” måste 
uppvisas mot aspiranterna som lämnat föreningen. Styrelsen skulle försöka få 
så många av dem som möjligt att återgå till Kamraterna95 och de bestämde att 
en ledamot personligen skulle ta kontakt med kvinnorna för att försöka vinna 
tillbaka dem.96 Representanten från Klaradistriktet hävdade att: ”Alla konstap-
lar är förbannade på kvinnliga poliser, detta mest just för att de är kvinnliga po-
liser och mindre med anledning av deras fackliga hemvist. Våra medlemmar tar 
dock klart avstånd från de fronderande kvinnorna.”97 Frågan om att få tillbaka 
de kvinnliga medlemmarna verkar sedan ha runnit ut i sanden och omnämns 
inte i Kamraternas protokoll. Polisförbundet tog inte alls upp detta spörsmål.  

Kamraternas strategi att hantera kvinnornas utträde var således att försöka 
få kvinnorna att återgå till föreningen. Kvinnorna anslöt sig istället till Svenska 
Polisförbundet. Att de kvinnliga poliserna gick över till Polisförbundet innebar 
att de ställde sig på ”fel” sida. I och med att de sökte medlemskap i en annan 
förening förlorade Kamraterna ett potentiellt viktigt stöd för genomdrivandet 
av sina krav. En av de första kvinnliga ordningspoliserna upplevde Kamraterna 
som mycket fientligt inställda mot kvinnliga poliser. Hon menade att de inte 
bemötte kvinnorna särskilt vänligt när de började sin tjänstgöring i Klara. En-
ligt henne skulle obefordrade poliser tillhöra Kamraterna och de som stod ut-
anför, eller tillhörde Svenska Polisförbundet, betraktades som svartfötter och 

93 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/3 959, s 97. 
94 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 25/3 959, s 93.
95 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 25/3 959, s 22f.
96 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 9/4 959, s 06.
97 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 5/6 959, s 64.
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kunde bli förföljda och trakasserade. De flesta som tillhörde Polisförbundet var 
kriminalpoliser, befäl och poliser utanför Stockholm.98 De kvinnliga poliserna 
som lämnade föreningen bröt mot den ”tvingande” principen om fackligt med-
lemskap och solidaritet med kollegorna. En ordningspolis i Stockholm skulle 
tillhöra Kamraterna och det gällde även kvinnorna. Trots att Kamraterna inte 
ansåg att kvinnor var lämpliga som ordningspoliser var de angelägna om att ha 
kvinnorna kvar i föreningen. Vi har tidigare sett hur Kamraterna försökte få de 
kvinnliga poliserna att ställa sig bakom föreningens ståndpunkter för att få de-
ras stöd gentemot polisledningen. Kamraterna beskyllde även Svenska Polisför-
bundet för att ha påverkat de kvinnliga poliserna att lämna Kamraterna. För-
hållandet mellan de två föreningarna verkar således ha varit spänt och historiskt 
sett hade de heller inte alltid stått på god fot med varandra. 

Kamraterna var, under början av 970-talet, angelägna om att deras kvinnli-
ga medlemmar inte agerade alltför självständigt. Några kvinnliga poliser hade år 
97, enligt Kamraterna, själva anordnat möten där de behandlat fackliga frågor. 
De sades bland annat ha haft ett möte med företrädare för Rikspolisstyrelsen. 
Kamraternas styrelse beslutade därför att ta kontakt med kvinnorna och försöka 
inordna deras verksamhet under Kamraternas.99 En styrelseledamot hade varit 
i kontakt med företrädare för de kvinnliga poliserna och menade att föreningen 
måste skapa nya kontakter med dem för att kunna lösa deras problem.200 

Facklig medverkan
För de kvinnliga poliserna torde det ha varit svårt att arbeta fackligt. Det är en-
dast vid två tillfällen jag sett att kvinnor involverats i den fackliga verksamheten. 
År 959 blev en kvinnlig polis utsedd av Kamraternas styrelse att vara suppleant i 
Rätts- och polisdirektionens företagsnämnd. Anledningen till att en kvinna fick 
en suppleantplats var att det i företagsnämnden kunde komma upp kvinnofrå-
gor och att det därför kunde vara en fördel att föreningen hade en kvinnlig re-
presentant.20 Tolv år senare utsåg Kamraterna tre kvinnor som skulle sitta med 
i representantskapets referensgrupp.202 Några veckor tidigare hade representant-
skapet tillsatt en diskussionsgrupp, som tillsammans med styrelsen skulle be-

98 Silverbark, 200, s 362f. 
99 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6-7/5 97, s 8.
200 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde /7 97, s 5f.
20 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 9/5 959, s 46.
202 Kamraterna. Protokoll. Informations- och diskussionsträff kring frågor rörande kvinnli-

ga poliser 30/3 97, s 2f.
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handla frågan om kvinnliga poliser. Ingen kvinnlig polis verkar ha varit repre-
senterad i den gruppen,203 men det förefaller som om det var samma grupp som 
de tre kvinnliga poliserna sedan blev valda att sitta med i.204

Kvinnliga poliser hade således ingen framträdande roll i det fackliga arbe-
tet. De manliga kollegornas och Kamraternas motstånd mot kvinnliga poliser 
borde heller inte ha främjat intresset för fackligt engagemang hos de kvinnliga 
poliserna. Flera forskare har belyst kvinnors möjligheter att påverka och agera 
i fackföreningar. Historikern Kjell Östberg menar att kvinnor hade små möj-
ligheter att påverka i manligt dominerade fackföreningar och många kvinnor 
blev utestängda från ledande positioner. De upplevde också att männen var 
ointresserade av jämställdhetsfrågor och kvinnorna fick heller inte handläg-
ga sina egna frågor.205 Vad gällde folkskollärarinnornas representation i Sveri-
ges Allmänna Folkskollärarförening, fanns det enligt Christina Florin ytterst 
få kvinnor i dess centralstyrelse, i olika specialkommittéer och på ordförande-
poster i kretsföreningarna i förhållande till kvinnornas andel av yrkeskåren.206 
I samband med en löneuppgörelse 906 bildade folkskollärarinnorna en egen 
förening, Sveriges Folkskollärarinneförbund, då de ansåg att de manliga kol-
legorna svikit deras sak genom att vilja frångå likalönsprincipen.207 Ecklesi-
astikministern Fridtjuv Berg lade fram en löneproposition som innebar att 
männens löner höjdes på bekostnad av kvinnornas genom att olika könsgrun-
dade ålderstillägg infördes. Han hade stark press på sig från riksdag och reger-
ing samt från Sveriges Allmänna Folkskollärareförenings styrelse. Enligt Flo-
rin innebar detta att kvinnorna inte längre integrerades i det professionella 
projektet, som istället blev könsorienterat.208 Propositionen fick inte stå oe-
motsagd. Folkskollärarinnorna försökte påverka opinionen och fick stöd av 
den borgerliga kvinnorörelsen. Folkskollärarinneförbundet bildades för att lä-
rarinnorna lättare skulle kunna bevaka sina intressen.209 I riksdagen fanns rös-
ter både för och emot förslaget, som ändå gick igenom.20

203 Kamraterna. Protokoll. Representantskapet 2/3 97 (nr 4/97), §55.
204 Kamraterna. Protokoll 972. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte re-

visionsberättelse för 97, s 7.
205 Kjell Östberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. Stock-

holm 2000, s 60. 
206 Florin, 987, s 49f.
207 Ibid, s 67.
208 Ibid, s 6-64.
209 Ibid, s 64-67.
20 Ibid, s 67f.
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Kvinnlig särorganisering var i den tidiga tjänstemannarörelsen det enda 
alternativ som stod till buds för kvinnliga biträden, menar Bengt Nilsson.2 
Även inom arbetarrörelsen förekom kvinnlig särorganisering.22 Enligt Kjell 
Östberg bildades ibland kvinnliga sektioner eller avdelningar, vilket var sär-
skilt vanligt i rena kvinnoyrken som städerska och hembiträde. I manligt do-
minerade fackförbund kunde det bildas liknande uppdelningar mellan män 
och kvinnor på grund av männens ovilja att ha kvinnor i sina avdelningar. De 
kvinnor som var medlemmar i Telegraf- och telefonmannaförbundet startade 
exempelvis en egen avdelning på 920-talet.23 Östberg menar också att ju mer 
institutionaliserad och organiserad en fackförening var, desto svårare var det 
för kvinnor att upptas i verksamheten och få inflytande.24 Bland de statligt 
anställdas organisationer var könssegregeringen i det närmaste total. Organi-
seringen skedde efter både kår och kön.25 

Många av föreningarna hade karaktären av kår- och yrkessammanslutning-
ar där syftet var att samla tjänstemän med likartade arbetsuppgifter för att 
främja medlemmarna i socialt och ekonomiskt hänseende, snarare än att ägna 
sig åt regelrätta löne- och avtalsförhandlingar. Östberg menar dock att det un-
der mellankrigstiden skedde en övergång från kamrat- och sällskapsföreningar 
till en facklig rörelse som sammanslöt sig i Tjänstemännens Centralorganisa-
tion, TCO, år 944.26 Under TCO:s och SACO:s framväxt under och efter andra 
världskriget försvann de kvinnliga tjänstemannaorganisationerna. Den fack-
liga rörelsen omstrukturerades och blev mer centraliserad, vilket fick till följd 
att de kvinnliga föreningarna antingen löstes upp eller gick samman med an-
dra organisationer.27 Bengt Nilsson menar att den kvinnliga organisationen 
Kvinnor i statens tjänst upphörde på grund av tvångsåtgärder från TCO och på 
grund av att de inte hade tillräckligt med resurser för att kunna verka på egen 
hand. Därtill hade de inte lyckats med att förstärka sin ställning i topporgani-
sationen genom samorganiseringen med andra kvinnliga särorganisationer.28 

2 Nilsson, 996, s 52.
22 Ibid, s 56.
23 Östberg, 2000, 7, 9f.
24 Ibid, s 7, 2.
25 Ibid, s 28f.
26 Ibid, s 30f.
27 Ibid, s 57.
28 Nilsson, 996, s 294.
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Kvinnor i tjänstemannayrken hade således helt andra förutsättningar än män 
att organisera sig och påverka sina arbetsvillkor. Särorganiseringen hade spelat ut 
sin roll vid tidpunkten för kvinnors inträde i ordningspolistjänst och de kvinn-
liga poliserna var så pass få att en sådan organisation troligen inte skulle ha fått 
någon slagkraft. Vi har däremot tidigare i denna undersökning sett att delar av 
kvinnorörelsen försökte påverka myndigheterna i Stockholm att anställa kvinn-
liga poliser i början av 900-talet. Fredrika Bremerförbundet försökte flytta fram 
polissystrarnas positioner i slutet av 930-talet och Yrkeskvinnors samarbetsför-
bund agerade i samma syfte. Fredrika Bremerförbundet bevakade de kvinnli-
ga polisernas intressen även på 960-talet. I samband med att kvinnliga polisers 
eventuella omplacering till central- eller kriminalavdelningen var uppe till dis-
kussion i överståthållarämbetet och Stockholms stads rätts- och polisdirektion 
i början av 960-talet hade, enligt en ledare i Polistidningen 963, Fredrika Bre-
merförbundet yttrat sig. ”I debatten har den rätt ålderstigna kvinnosaksorga-
nisationen Fredrika Bremerförbundet kastat sig med friska krafter och frejdigt 
mod.” Förbundet ville att rekryteringsstoppet mot kvinnliga poliser i Stock-
holm skulle tas bort, att samma löne- och personalstat skulle gälla för manliga 
och kvinnliga poliser samt att en kvinna borde vara representerad om frågan om 
kvinnliga poliser utreddes ytterligare. Ledarskribenten menade dock att det var 
onödigt med en kvinnlig representant i polisutbildningskommittén, eftersom 
en sådan inte motsvarade det fåtaliga antalet kvinnliga polisbefattningar.29 

Det är svårt att säga i vilken utsträckning kvinnliga poliser hade samröre 
med delar av kvinnorörelsen och på vilket sätt dessa kunde påverka. Det är dock 
uppenbart att delar av kvinnorörelsen bevakade de kvinnliga polisernas intres-
sen. Den kvinnliga polispersonal som var medlemmar i Polisförbundet var dess-
utom kollektivt anslutna till Yrkeskvinnornas samarbetsförbund genom Svens-
ka Polisförbundet. Det rörde sig om 55 personer. Det kan i sammanhanget vara 
intressant att notera att Polisförbundet 96 beslutade att inte betala medlems-
avgiften för sina kvinnliga medlemmar till samarbetsförbundet. Efter protes-
ter från sina kvinnliga medlemmar ändrade de sig.220 Detta var i samband med 
att Kamraterna försökte driva igenom en omplacering av kvinnliga poliser till 
centralavdelningen, vilket endast kommenterades i Polistidningen. De kvinnliga 
medlemmar som berördes av beslutet borde i stor utsträckning ha varit kvinnor 
som inte längre arbetade i Stockholm eller som anställts före 957 som polissyst-

29 Polistidningen nr 7 963, s 7f. Citat s 7.
220 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 6-9/ 96, s 8f. Styrelsesammanträde 28/2-2/3 96, s 5f.
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rar. Även i slutet av 960-talet framgår det att Yrkeskvinnors Klubbars Riksför-
bund inte släppt kvinnliga poliser ur blickfånget. Riksförbundet skickade 969 
en skrivelse till Rikspolisstyrelsen där de, enligt Svenska Polisförbundet, bland 
annat tog upp de kvinnliga polisernas arbetsuppgifter.22 

Om vi går tillbaka i tiden kan vi se att det var en vanlig strategi från de 
kvinnliga tjänstemannaorganisationernas sida att samarbeta för att kunna ver-
ka för de kvinnliga tjänstemännens intressen som helhet. De kvinnliga kårsam-
manslutningarnas centralråd arbetade övergripande för kvinnliga tjänstemän 
under mellankrigstiden. Centralrådet tillhörde också Sveriges kvinnoorganisa-
tioners samarbetsorganisation, samarbetade med Yrkeskvinnornas klubb och 
var ansluten till Open Door International.222 Det var heller inte ovanligt att 
delar av kvinnorörelsen samverkade och engagerade sig för olika kvinnliga yr-
kesgrupper eller i kvinnofrågor. Kvinnoföreningarna kunde ha samröre med 
kvinnor i riksdagen och ibland samverkade kvinnor även över partigränser-
na.223 Fredrika Bremerförbundet tog en aktiv del i bildandet av flera tjänste-
mannaföreningar för kvinnor i början av 900-talet. Tom Ericsson menar att 
föreningarna startade i och med löneregleringen i början av 900-talet, vil-
ken gav kvinnliga tjänstemän anledning att organisera sig och försöka förbätt-
ra sina löne- och anställningsvillkor. Även bland de manliga tjänstemännen 
märktes en ökad facklig aktivitet vid denna tidpunkt.224 Bengt Nilsson menar 
dock att det var de kvinnliga biträdena själva som var drivande vid bildandet 
av Föreningen Kvinnor i Statens Tjänst och att Fredrika Bremerförbundet an-
vändes mer som en legitimitetsskapare.225 

Sammanfattningsvis kan man säga att Kamraternas agerande vittnar om 
försök att skapa och upprätthålla en stark kåranda. Alla konstaplar i Stock-
holm skulle helst tillhöra föreningen och de som valde att stå utanför skulle 
mer eller mindre frysas ut. Genom att skapa en stark sammanhållning kun-
de kollektivet hållas ihop, vilket borde ha främjat föreningens intressen. Om 
kvinnorna uteslöts skulle det ha motverkat Kamraternas syften och skapat 
splittring inom kåren. Det var också viktigt att kvinnorna ställde sig bakom 
och visade sig solidariska med de manliga medlemmarna. Kamraterna var en 

22 SPF. Protokoll. Styrelsesammanträde 2-4/ 969, s 4.
222 Östberg, 2000, s 36.
223 Se Frangeur, 998, s 22ff. Almgren, 2006, s 70ff, 63-67. Norrbin, 2004, s 204-207. Öst-

berg, 2000, s 72ff. 
224 Ericsson, 983, s 73f. Se även Nilsson, 996, s 59f.
225 Nilsson, 996, s 62.
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alltigenom manlig domän med litet utrymme för kvinnliga poliser. Så var fal-
let åtminstone under slutet av 950- och början av 60-talet, men en föränd-
ring i attityden kan skönjas runt 970. Kamraterna verkar då ha haft en min-
dre negativ inställning till sina kvinnliga medlemmar. De var mer angelägna 
om att höra efter hur kvinnorna själva ville lösa sin situation, men samtidigt 
var de lika måna om att inte låta dem agera alltför självständigt. 

Sammanfattande diskussion
I det här kapitlet har syftet varit att analysera Kamraternas och Svenska Polis-
förbundets sätt att dels lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering i or-
ganisationen och dels påverka kvinnornas tjänstgöringsförhållanden. 

Fackföreningarnas grad av aktivitet i dessa frågor varierade under under-
sökningsperioden och förstatligandet av polisväsendet år 965 utgjorde en bryt-
punkt. Så länge polisen fortfarande underställdes kommunalt styre engagera-
des Kamraterna på olika sätt i frågor som rörde de kvinnliga poliserna. Eftersom 
Kamraterna organiserade obefordrade poliser i Stockholm, sökte och beviljades 
de kvinnliga ordningspoliserna inträde i föreningen. Ordningspoliser i Stock-
holm förväntades ansluta sig till Kamraterna medan kriminalpoliser, befäl och 
poliser i övriga landet tillhörde Svenska Polisförbundet. Kamraternas motpart 
var de kommunala polismyndigheterna och polisledningen i Stockholm både 
före och efter förstatligandet. Svenska Polisförbundet däremot var innan 965 
passiva i sitt förhållningssätt och kommenterade ibland sådant som var aktuellt 
med kvinnliga poliser. De hade i övrigt en mer avvaktande inställning till frå-
gan om kvinnors anlitande i ordningspolistjänst än Kamraterna. Polisförbundet 
hade inte samma anledning som Kamraterna att agera, eftersom de kvinnliga 
ordningspoliserna inte tillhörde Polisförbundet. Därtill kan frågan om kvinnor 
i samma polistjänst som män inledningsvis sägas ha varit en Stockholmsfråga. 

I polisverksamhetsutredningens delbetänkande från 958, Socialpolis och 
kvinnlig polis, fanns en relativt välvillig inställning till kvinnor i ordningspo-
listjänst, samtidigt som de gav uttryck för åsikten att kvinnor med fördel kun-
de anlitas för speciella uppgifter. När polisväsendet blev statligt 965 inrättades 
Rikspolisstyrelsen som hade det övergripande överinseendet över polisväsen-
det. Det var också Rikspolisstyrelsen som tillsammans med Polisförbundet år 
969 kom överens om att kvinnliga poliser skulle placeras vid särskilda enheter 
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utan att tjänstgöra i uniform. Efter förstatligandet var det således den statliga 
myndigheten och den nationellt täckande fackföreningen som var tvungna att 
lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering. Den lokala polisledningen 
hade innan förstatligandet större handlingsutrymme, medan staten fick stör-
re inflytande efter 965. 

Utsikterna att få in kvinnor i ordningspolistjänst gav upphov till många 
negativa reaktioner bland männen i Kamraterna och bland en del män i po-
lisdistrikten och i vissa avdelningar. Anledningen till Kamraternas ovilja att få 
in kvinnor i kåren och föreningen torde ha varit flera. I likhet med många an-
dra områden på arbetsmarknaden rådde det brist på arbetskraft inom polisen 
och rekryteringen av kvinnor kan av myndigheterna ha varit ett sätt att försö-
ka lösa polisbristen i Stockholm. Kamraterna kände sig troligen överkörda av 
myndigheterna i staden och ansåg sig ha blivit påtvingade kvinnliga poliser. 
Föreningen fick också de kvinnliga aspiranterna som medlemmar. 

För att förstå Kamraternas agerande bör deras plats i den polisiära hierar-
kin beaktas. Föreningen representerade den grupp poliser som stod längst ned 
i hierarkin, obefordrade ordningspoliser. De var underordnade polisledning-
en i Stockholm och denna var därför en viktig måltavla för påverkan och stöd. 
Den lokala förankringen och det faktum att de representerade en väl avgrän-
sad grupp bör ha gjort att den kollektiva samlingen var särskilt viktig. Det 
gällde att bevaka denna grupps specifika intressen och rättigheter. De stod 
också i underordnat förhållande till Svenska Polisförbundet, som var rikstäck-
ande och organiserade befordrade poliser. 

Kamraterna använde dubbel inhägnadsstrategi för att få till stånd en köns-
arbetsdelning som minskade risken för konkurrens. För att nå sina mål och 
lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering och arbete riktade Kamrater-
na sina ansträngningar mot att försöka påverka en organiserad och överordnad 
motståndare, vilken alltså utgjordes av polisledningen i Stockholm. Kamrater-
nas försök att påverka polisledningen kan tolkas i termer av en inträngnings-
strategi. Enligt Frank Parkin kännetecknas denna av försök att komma till 
rätta med orättvisor som har med arbete och ekonomi att göra.226 Rolf Tors-
tendahl menar att den fackliga strategin grundar sig på jämförelser med an-
dra yrkesgruppers arbets- och lönevillkor. Denna jämförelse ligger sedan till 
grund för de krav som ställs gentemot arbetsgivaren.227 Lars Kvarnström lägger 

226 Parkin,979, s 57.
227 Torstendahl, 997, s 40.
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å sin sida tyngdpunkten i den fackliga strategin på förhandlingar och strejker, 
vilka han menar är kärnan i den fackliga strategin.228 Min tolkning av Kamra-
ternas fackliga agerande ligger närmare Parkins definition av den fackliga stra-
tegin som en uppåtriktad protestaktion gentemot en överordnad med syfte att 
förbättra framför allt arbetsvillkor.

De orättvisor Kamraterna ville komma tillrätta med handlade delvis om de 
manliga polisernas arbetsförhållanden och karriärmöjligheter. Kamraterna befa-
rade att männen riskerade att få det svårare att befordras om kvinnliga poliser 
med kortare tjänstgöringstid avancerade snabbare till lindrigare arbeten. Tillvä-
gagångssättet för att säkerställa de manliga polisernas rättigheter var att bear-
beta polismästaren. Denne hade placerat alla kvinnliga aspiranter i samma di-
strikt, Klara i centrala Stockholm, och därutöver beslutat att kvinnorna skulle 
provtjänstgöra på kriminalavdelningen under en kortare period inför ett inrät-
tande av en eventuell socialpolis. Kamraterna protesterade mot båda dessa åtgär-
der och lyckades år 959 få polismästaren att istället sprida ut samtliga kvinnliga 
poliser på flera olika distrikt, ett krav som kommit från den manliga polisperso-
nalen i Klaradistriktets diskussionsklubb. Stockholm hade då bytt polismästare 
och denne verkar ha varit mer tillmötesgående gentemot Kamraterna. 

 Kamraterna utövade också påtryckningar på ordningspolisintendenten för 
att denne skulle driva igenom en omplacering av kvinnliga poliser till central-
avdelningen år 960. Kamraterna strävade efter en överföring av kvinnorna 
till centralpolisen och att de därifrån kommenderades till kriminalpolisen eller 
andra civila arbetsuppgifter. Den organisationsutredning som polisintenden-
ten tillsatt ville dock att kvinnorna skulle vara kvar inom ordningspolisen i en 
särskild lönestat. Kamraternas främsta målsättning med att omplacera kvin-
norna var att få bort dem från fotpatrullering i uniform utan att för den skull 
frångå principen om lika lön för lika arbete. Om kvinnor fick annorlunda lö-
ner och om manliga poliser kände sig förbigångna och upplevde sig bli orätt-
vist behandlade skulle patrulleringen upplevas som än mer oattraktivt. Patrul-
leringen kunde därmed få lägre status. 

Polismästaren var den som förhindrade att lösningen av kvinnornas pla-
cering blev avgjord i Stockholms stadsfullmäktige, där det i en motion också 
hade riktats kritik mot att kvinnliga poliser skulle placeras i en egen avdelning. 
Polismästaren drog med stöd av Kamraterna tillbaka förslaget och skickade 
det sedan vidare till rätts- och polisdirektionen och slutligen hamnade det på 
Rikspolisstyrelsens bord. 

228 Kvarnström, 998, s 44.
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Lars Kvarnström menar att statligt anställda i Postverket och vid järnvägen 
ofta nyttjade sin petitionsrätt för att påverka riksdagen. De försökte ofta få stöd 
för sina krav från verksledningen, som kunde vända sig direkt till regeringen och 
enskilda riksdagsmän. På lokal nivå riktades petitionerna ofta till stationsinspek-
tören eller postmästaren för att de skulle föra frågan vidare till högre instans. 
Med stöd från den lokala ledningen fick kraven därför en större tyngd. När det 
gällde frågor av rent lokal karaktär som arbetsfördelning på en enskild station, 
var slutmålet istället att påverka befälet på orten. Kvarnström kallar denna stra-
tegi för politisk, eftersom det faktum att staten var arbetsgivare och därmed po-
litisk gjorde att den fackliga strategin fick en politisk karaktär.229 Bengt Nilsson 
menar att även föreningen Kvinnor i statens tjänst gick tillväga på liknande sätt, 
bland annat för att få igenom möjligheter för kvinnor till ordinarieanställning. 
Föreningen använde sig av en facklig strategi och ägnade sig åt lobbyverksam-
het för att påverka arbetsgivaren. De vände sig direkt till verksledning och riks-
dagsledamöter för att förankra sina krav på ordinarieanställning och karriärmöj-
ligheter.230 Nilsson beskriver de kvinnliga tulltjänstemännens organisation som 
facklig, även om de själva inte använde den definitionen, eftersom de strävade 
efter att förbättra medlemmarnas ekonomiska situation.23 

Kamraternas strategier kan kanske inte sägas ha varit politiska, åtminsto-
ne inte i den mening som Kvarnström menar. Däremot var tillvägagångssättet 
likartat även om målet inte var att påverka riksdag och regering. Kamraterna 
vände sig främst till polismästaren i Stockholm och de agerade också gente-
mot denne för att driva igenom krav från sina medlemmar. Strategin var av 
allt att döma framgångsrik då polismästaren hindrade Stockholms stadsfull-
mäktige från att fatta ett beslut som inte låg i linje med Kamraternas önske-
mål om en centralisering av kvinnliga poliser. Även när försöksverksamheten 
med kvinnor på skydds- och utredningssektioner infördes 969 fortsatte Kam-
raterna att vända sig till polisledningen för att komma tillrätta med vad som 
uppfattades som problem rörande kvinnliga poliser. De var kritiska till den-
na nya försöksverksamhet eftersom de menade att den innebar att kvinnorna 
blev mer specialiserade och därmed kunde befordras snabbare. 

Kamraterna försökte få sina kvinnliga medlemmar att ställa sig bakom för-
eningens krav och vara solidariska med sina manliga kollegor. Det borde ha 

229 Kvarnström, 998, s 48ff.
230 Nilsson, 996, s 69f, 88f.
23 Ibid, s 54.
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varit en fördel för föreningen om de hade kvinnornas stöd när de agerade gen-
temot polisledningen. På så sätt kunde de visa upp ett enigt kollektiv. Det var 
därför bekymmersamt att de kvinnliga aspiranter som antogs i den andra kul-
len 958 lämnade Kamraterna i protest och övergick till Polisförbundet. Kvin-
norna angav de negativa uttalanden Kamraterna gjort som ett av skälen till att 
de lämnade föreningen. Kamraterna menade å sin sida att kvinnorna fallit of-
fer för Polisförbundets propaganda. Trots att de uppmanade sina medlemmar 
att visa en ”hårdare linje” mot dem för att de övergett föreningen, var de an-
gelägna om att få tillbaka kvinnorna. De ville också förhindra att de agerade 
alltför självständigt i fackliga frågor. Kamraterna upprätthöll genom detta age-
rande en stark kåranda och skapade en kollektiv samling. Kvinnornas utträde 
bröt mot den fackliga normen för medlemskapet och mot kårandan. Strävan-
dena att skapa ett starkt kollektiv och en sammanhållande kåranda kan ses som 
en professionell strategi i den meningen att de försökte höja patrulleringstjäns-
tens status genom att inte låta kvinnor beträda området. Personer som inte för-
väntades, eller ansågs, klara av patrulleringen kunde färga av sig negativt på ar-
betet, som redan ansågs betungande och var något man måste igenom för att 
kunna avancera. Patrulleringen var grundförutsättningen för befordran och 
var av den anledningen viktig att värna om och höja statusen på. 

För att informera kvinnorna om vad som gällde och ta reda på vad kvin-
norna själva ville, anordnade Kamraterna flera möten med kvinnliga poliser. 
Vad kvinnorna sagt under dessa möten har inte skrivits ned i protokollen. 
Det gällde framför allt under den tidiga delen av undersökningen. I början av 
970-talet består även dessa mötesprotokoll av utförliga diskussioner där det 
kommer fram vad kvinnorna tyckte. Föreningen verkar då ha haft en mindre 
negativ attityd till sina kvinnliga medlemmar. 

De kvinnliga poliserna hade små möjligheter att medverka i det fackli-
ga arbetet. Endast vid två tillfällen har det synts att kvinnliga poliser invol-
verats i den fackliga verksamheten. Den kvinnliga särorganisering, som var 
vanlig i den tidiga tjänstemannarörelsen, hade vid denna tidpunkt spelat ut 
sin roll. Det nätverk som ofta fanns mellan kvinnorörelsen och yrkesarbetan-
de kvinnor finns det däremot spår av. Fredrika Bremerförbundet agerade för 
de kvinnliga polisernas sak liksom Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund. De 
kvinnliga poliser som var medlemmar i Svenska Polisförbundet tillhörde Yr-
keskvinnornas samarbetsförbund via Polisförbundet. 
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Kamraternas försök att omplacera de kvinnliga poliserna var en professio-
nell strävan. De försökte skapa ett sanktionerat skydd för att icke kvalificerade 
skulle kunna utföra en del av polisarbetet. Professionernas strategier gick ofta 
ut på att få statligt stöd genom att exempelvis reglera utbildningen på olika 
sätt.232 Här togs förvisso inte staten till hjälp, men frågan hamnade i slutändan 
på dess bord. Även om Kamraterna vände sig till polisledningen och i förläng-
ningen till den högst beslutande instansen i kommunen kan man i detta sam-
manhang tala om en professionell strategi. De kvinnliga poliserna förhindrades 
att tjänstgöra på samma villkor som manliga poliser i och med att nattskif-
tet togs bort från deras arbetsskift. Kamraterna ifrågasatte även om kvinnorna 
verkligen skulle kunna komma ifråga för ordinarie tjänster då de menade att 
de inte visat sig lämpliga för patrullering. Männen i Kamraterna ansåg det vara 
olämpligt att en man och en kvinna patrullerade tillsammans. För den manlige 
polisen kunde det bli alltför betungande att arbeta tillsammans med en fysiskt 
svagare kollega. Anne Witz använder begreppet gränsdragande inhägnad för att 
beskriva hur en arbetsdelning upprättas och där kvinnor överförs till ett närbe-
släktat kompetensområde.233 Genom att återskapa en arbetsdelning mellan kö-
nen som baserade sig på föregångarna polissystrarnas verksamhet, använde sig 
Kamraterna av en sådan strategi. Att inte ta in kvinnor i ordningspolistjänst var 
ett sätt att utesluta kvinnor från polisyrket och från den del, patrulleringstjänst 
i uniform, som låg till grund för vidare befordran i yrket. 

I polisverksamhetsutredningen diskuterades om kvinnorna skulle få möjlig-
het att arbeta deltid för att kunna tillvarata den arbetskraftsreserv som kvinnor-
na utgjorde. Fackföreningarna resonerade inte kring deltidsarbete utan propa-
gerade istället för att kvinnor överhuvudtaget inte skulle antas till polistjänst i 
Stockholm. De ansåg att rekryteringen av kvinnor till ordningspolistjänst varit 
en dålig lösning från myndigheternas sida att försöka lösa polisbristen på. De 
försökte få polismästaren att stoppa rekryteringen av kvinnor. Det infördes ock-
så ett rekryteringsstopp av kvinnliga aspiranter i Stockholm, men inte i övriga 
landet. Det var enbart i Stockholm som kvinnor satts in i patrulleringstjänst. Att 
överhuvudtaget inte anta några kvinnliga aspiranter var en uteslutningsstrategi. 

Försöket att få igenom en omplacering av de kvinnor som redan tjänstgjorde 
i Stockholm när rekryteringsstoppet infördes var även det ett sätt att utestänga 
kvinnor från ordningspolistjänst och bevara denna som en syssla för män.234  

232 Parkin, 979, s 57. Torstendahl, 997, s 40.
233 Witz, 992, s 47.
234 Parkin, 979, s 44f.



Kvinnliga polisers placering och tjänstgöring

4

Å andra sidan uteslöts inte kvinnliga poliser helt från polistjänst. Att omplacera 
kvinnorna var snarare ett sätt att skapa gränser i en arbetsdelning som grundade 
sig på kön. Kvinnliga poliser blev avskilda från en del av polistjänsten snarare än 
helt uteslutna från polistjänst.235 Med Parkins terminologi försökte Kamrater-
na inmuta ett yrkesrevir genom att utestänga kvinnlig arbetskraft från polisar-
betet genom rekryteringsstoppet. Bland tjänstemannayrken var det vanligt att 
detta skedde med hjälp av examinationskrav,236 men för polisens del handlade 
det snarare om att förhindra kvinnor att tillägna sig en kunskap som förvärva-
des genom yrkesutövning och praktik. Enligt Anne Witz kunde den typen av 
utestängningsstrategier riktas mot kvinnor som kollektiv i syfte att säkerställa 
att endast män kom i åtnjutande av de kunskaper och färdigheter som krävdes 
för att utöva ett yrke. Genom att kvinnor förhindrades att förvärva desamma, 
utestängdes de från delar av yrket. Därmed upprättades ett monopol kring den 
yrkesskicklighet och kunskap som yrket krävde. Det sätt på vilket fackfören-
ingarna och staten skapade och eftersträvade att upprätta en könsarbetsdelning 
inom polisen, kan tolkas med Witz term gränsdragande inhägnad. Till skillnad 
från utestängningen, som alltid innebär att en grupp blir underordnad, handlar 
gränsdragningen om att upprätthålla och bevaka gränserna mellan närbesläkta-
de yrken. Kvinnor kan således begränsas till särskilda kompetensområden, vil-
ket innebär en risk för eventuell underordning.237  

Till skillnad från Kamraternas mer fackligt präglade agerande använde sig 
Svenska Polisförbundet mer av uteslutning och professionell strategi. Polisför-
bundet var överlag mer avvaktande i sin hållning och agerade inte i frågan om 
kvinnliga poliser förrän efter förstatligandet 965. Kvinnliga poliser verkar inte 
ha varit någon stor fråga för förbundet. Till en början anslöt sig inte de kvinnli-
ga ordningspoliserna till Polisförbundet och de kan också ha betraktat kvinnor 
i patrulleringstjänst främst som en Stockholmsfråga. Även om det var det stat-
liga Rikspolisstyrelsen som tog initiativet till försöksverksamheten 969, var det 
Polisförbundet som var måna om att föreskrifterna kring verksamheten följdes. 
Styrelsen ville till exempel få Rikspolisstyrelsen att se över hur kvinnorna för-
delats på olika distrikt, eftersom de menade att det förekommit undantag. När 
en polischef beordrat tre kvinnliga poliser att tjänstgöra i uniform var förbun-
det noga med att upplysa denne och Rikspolisstyrelsen om vilka regler som gäll-

235 Witz, 992, s 47.
236 Parkin, 979, s 54.
237 Witz, 992, s 46f.
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de. Rikspolisstyrelsen ansåg att kvinnorna under vissa moment av utbildningen 
borde bära uniform. De två parterna hade svårt att ena sig kring uniformsfrå-
gan. Polisförbundet var ändå de som bröt upp överenskommelsen. Två kvinnli-
ga poliser hade av Kungl. Maj:t fått dispens att bära uniform och förbundet an-
såg att det var felaktigt att beslutet fattats utan att de blivit kontaktade. 

I likhet med Kamraterna vände sig Polisförbundet mot en överordnad, 
med den skillnaden att denne utgjordes av staten. Det är tveksamt om det i 
detta sammanhang går att tala om en inträngningsstrategi i samma anda som 
när det gällde Kamraternas agerande. I Polisförbundets material finns inte be-
lägg för att de försökte åstadkomma en kollektiv samling och mobilisering i 
form av en stark kåranda som Kamraterna gjorde. Det torde ha varit svårt, ef-
tersom Polisförbundet var så pass mycket större och hade fler kategorier av 
poliser att ta hänsyn till. Polisförbundet agerade heller inte vad gällde det för-
slag till omplacering som organisationsutredningen lade fram 96. I en kom-
mentar i Polistidningen kritiserade de frågan om lönesättningen. Att kvinnliga 
poliser var bättre lämpade för vissa arbetsuppgifter motiverade enligt Polis-
förbundet inte att deras lön skulle bli annorlunda. De ville därför inte inrätta 
särskilda lönestater för kvinnorna. 

Svenska Polisförbundet använde i högre grad än Kamraterna professionel-
la strategier. Polisförbundet ställde sig bakom rekryteringsstoppet som inför-
des 959 och ville inte ta in fler kvinnliga poliser så länge försöksverksamheten 
som började 969 pågick. Att stoppa intaget av kvinnliga poliser innebar en 
strävan efter att utestänga kvinnor från delar av polisyrket. Införandet av för-
söksverksamheten med kvinnor vid skydds- och utredningsenheter utestäng-
de kvinnor från patrullering i uniform. I och med att Rikspolisstyrelsen tog 
initiativet till försöksverksamheten blev utestängningen statligt sanktionerad. 
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Kapitel 5 –  
Polistjänst och maskulinitet

Polisen var ett manligt dominerat yrke präglat av ideal och strukturer som 
byggde på uppfattningar om maskulinitet. I och med att kvinnor fick tillträde 
till denna manliga sfär, synliggjordes genusstrukturerna i polisorganisationen. 
Både Kamraternas och Svenska Polisförbundets uppfattningar om yrket var 
präglade av maskulina värderingar och det var i denna struktur som kvinnliga 
poliser skulle införlivas och verka. Ett yrke som domineras av ett kön behöver 
nödvändigtvis inte betyda att det är genuspräglat på samma sätt. Enligt soci-
ologen Dana Britton kan kvinnor som dominerar ett yrke till exempel ha en 
maskuliniserad uppfattning om sitt arbete. Även om fackföreningarna i den-
na studie lyfte fram vissa maskulina egenskaper som utmärkande för delar av 
polistjänsten kunde det samtidigt ha funnits andra aspekter av yrket som inte 
föll inom ramen för det typiskt maskulina. 

Det är just i värderingen av olika arbetsuppgifter och deras plats i hierar-
kin som en organisations genus kommer till uttryck.2 Sociologen Joan Acker 
hävdar att den symbolik som byggs upp kring genus, könsidentitet och mate-
riella ojämlikheter mellan kvinnor och män alltid påverkas av hur arbetsmark-
naden ser ut, av relationerna på arbetsplatsen, kontrollen över arbetet och lö-
nerelationerna. Alla dessa faktorer påverkar varandra. Skillnader mellan män 
och kvinnor kan skapas genom bland annat själva arbetet, vad som uppfattas 
som ett tillåtet beteende, den fysiska platsen eller genom makt och familj. De 

1 Dana M Britton ”The Epistemology of the Gendered Organization” Gender and Society 
2000:3, s 424ff.

2 Joan Acker ”Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations” Gender and 
Society 990:2, s 48, Gillian Creese Masculinity. Gender, Class, and Race in a White-Collar Un-
ion, 1944-1994. Ontario 999, s 22.
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symboler som framhäver eller motsäger skillnaderna blir också genusskapan-
de genom exempelvis språk, ideologi eller kläder.3 Genus kan således komma 
till uttryck i polisuniformen, hur man talar om arbetet och vad som anses ut-
märka det eller i arbetsfördelningen. 

I det här avsnittet ligger fokus på att analysera på vilket sätt polisarbe-
tet ”genuspräglades” av Kamraterna och Svenska polisförbundet. Syftet är att 
analysera på vilket sätt maskulinitet konstruerades och hur detta kunde bli en 
del i inhägnadsstrategierna. Vilken symbolisk betydelse hade polisuniformen 
och hur kan den kopplas till genus? På vilket sätt förhöll de sig till beväpning-
en? Vilken betydelse lades i personliga egenskaper och fysisk förmåga? Vilka 
karaktärsdrag lyftes fram som utmärkande för olika delar av polistjänsten? På 
vilket sätt kan det tolkas i termer av maskulinitet? På vilket sätt kunde det an-
vändas som en del i inhägnadsstrategierna? 

Uniform och beväpning
Jag ska till att börja med analysera symboliska uttryck för maskulinitet. Po-
lisuniformen hade stor symbolisk betydelse, dels för att den synliggjorde ord-
ningsmakten och dess befogenheter gentemot allmänheten, och dels hade 
maskulina konnotationer. Uniformen och dess koppling till staten, makten 
och maskuliniteten är betydelsefullt att ta hänsyn till vid analys av kvinnor 
i patrulleringstjänst. Enligt statsvetaren Cecilia Åse urskiljs polisen från all-
mänheten genom just uniformen som gör polisen synlig. En polis måste kun-
na identifieras som polis och det får inte råda någon tveksamhet om olika uni-
formerade kårers funktioner och rättsliga befogenheter.4 Även etnologen Kjell 
Bergman menar att det var just uniformen som gjorde en polis till polis och 
gjorde polismannen synlig för såväl allmänhet som befäl.5 

Frågan om uniformen blev aktuell då kvinnor sattes in i reguljär polistjänst 
och det skapades nya bestämmelser för kvinnliga poliser. Kvinnornas uniform 
skilde sig från männens på några punkter. Istället för männens vapenrock in-
gick det för kvinnorna en jacka. Både män och kvinnor hade en kappa. Män-
nen bar förstås långbyxor medan kvinnorna skulle använda antingen byxkjol 
eller kjol. Istället för skjorta hade kvinnorna blus och denna var i samma färg 

3 Ibid, s 45f.
4 Åse, 2000, s 33.
5 Bergman, 990, s 8f.
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En kvinnlig polis i uniform. Januari 1958. 
Foto från Polismuseet i Stockholm. Fotograf: okänd.
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som skjortorna, vit eller ljusgrå. En svart slips ingick i bådas uniform liksom 
svarta skodon. Huvudbonaden för männens del bestod av en vit och en blå 
skärmmössa, en båtmössa och en vintermössa. Kvinnorna däremot bar hatt 
och vinterhatt. Männens strumpor skulle vara enfärgade medan kvinnornas 
i ”diskret” färg. Det var också viktigt att ha enhetlig klädsel, till exempel om 
två eller flera stycken tjänstgjorde samtidigt i uniform skulle de vara likadant 
klädda. Varje polis skulle också bära tjänstetecken i form av axelmärke, befäls-
tecken, polisbricka, armbindel, legitimationsmärke, mössmärke, uniforms-
knappar, gradbeteckningar och liknande .6

Den största skillnaden mellan den manliga och kvinnliga uniformen var att 
det i kvinnornas uniform ingick en byxkjol. I och med de kvinnliga poliserna 
bar en sådan, gjordes det enligt Cecilia Åse avsteg från kraven på visuell enhet-
lighet och uteslutande av individuella avvikelser som hon menar var viktigt för 
ordningsmaktens framtoning. Det var viktigt att synliggöra könstillhörigheten 
för allmänheten, vilket skulle ha försvårats om kvinnliga konstaplar bar lång-
byxor.7 I likhet med Åse menar jag att det var viktigt att framhålla skillnader-
na mellan könen och att uniformen kunde användes för att synliggöra köns-
tillhörigheten. Genom polisuniformen kunde yrket också avgränsas gentemot 
andra yrkeskårer och därmed användas som en inhägnadsstrategi. Uniformen 
kan ses som en del i en utestängningsstrategi där syftet var att inmuta yrkesre-
viret. Samtidigt som den kvinnliga polisuniformen var ett sätt att synliggöra 
könstillhörigheten användes denna könsmarkör enligt min mening även som 
ett medel för gränsdragande inhägnad. Uniformen blev ett synligt uttryck för 
arbetsdelningen inom polisen.8 Det fanns manliga poliser och det fanns kvinn-
liga poliser. I det förra kapitlet har jag hävdat att Kamraternas främsta mål var 
att få bort kvinnorna från patrulleringen, vilket innebar tjänstgöring i uni-
form. Strävan efter att utestänga kvinnorna från uniformen talar om för oss att 
detta var ett manligt privilegium, vilket kvinnor inte borde få tillträde till, och 
som det var olämpligt att hon förknippades med. Att kvinnor fråntogs uni-
formsplikt år 969 var en utestängningsstrategi som Rikspolisstyrelsen genom-
drev med stöd från Svenska Polisförbundet. Uniformen var förbehållen manli-
ga poliser och signalerade att en polis, i första hand, var en man. 

6 Höfde, 96, s 56ff.
7 Åse, 2000, s 38f.
8 Parkin, 979, s 44f. Witz, 992, s 46f.
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Uniformering var vanligt inom olika yrkeskategorier som till exempel Post-
verket och Statens järnvägar. Olika yrkesgrupper har genom uniformeringen av-
skilt sig från andra yrkeskategorier eller markerat sin tillhörighet gentemot an-
dra befattningshavare. Inom Postverket hade uniformen enligt Lars Kvarnström 
flera symboliska betydelser. Allmänheten skulle lätt kunna känna igen en myn-
dighetsperson, den hierarkiska ordningen inom verket blev tydlig samtidigt som 
samhörighetskänslan inom verket stärktes. Med uniformen bar man med sig 
identiteten och blev ett med verket och staten. Eftersom uniformen var så starkt 
knuten till identiteten bars den ibland på fritiden, speciellt vid högtidliga tillfäl-
len. Uniformen var förbehållen manliga anställda inom verket och signalerade 
både manlighet och statsanställning och förknippades med yrkeshedern.9

Det var inte enbart manliga yrkesgrupper som bar uniform. Även inom 
sjuksköterskekåren hade uniformen, eller sjuksköterskedräkten, stor betydel-
se. En sjuksköterska bar den både i arbetet och privat och det fanns en arbets-
dräkt och en högtidsdräkt. Sjuksköterskedräkten förknippades med de olika 
utbildningsinstitutionerna genom särskilda kännetecken, oftast mössan. Sjuk-
sköterskans dygd eller ära skyddades genom dräkten, men den gjorde också att 
hon lätt kunde kontrolleras. Enligt Åsa Andersson ligger det nära till hands att 
tolka det som att det var sexualiteten som kontrollerades, men hon menar att 
dräkten även uttryckte ett asketiskt ideal. Det var viktigt att sjuksköterskan ut-
strålade enkelhet och såg prydlig och korrekt ut. Dräkten var även en symbol 
för allvaret, engagemanget och hängivenheten inför arbetet. Den legitimerade 
sjuksköterskans pålitlighet och skapade gränser gentemot andra yrkeskårer.0

En uniform kunde alltså ha flera betydelser. Den var ett sätt att avskilja sig 
från andra yrkeskategorier och synliggöra en hierarkisk ordning. Uniformen var 
ett sätt att så att säga betona sin särart och skapa en känsla av kollegial samhö-
righet. Samtidigt symboliserade uniformen vissa yrkesmässiga ideal. Vid en jäm-
förelse med förhållandena i Storbritannien och USA menar flera forskare att po-
lisuniformen kunde användas för att tona ner eller förstärka skillnaderna mellan 
manligt och kvinnligt och för att praktiskt försvåra tjänsteutövningen. Den brit-
tiska polisorganisation som historikern R. M. Douglas studerar, Women Police 
Service, försökte tvärtom med hjälp av uniformen sudda ut gränsen mellan mas-
kulint och feminint samtidigt som just kvinnligheten var förutsättningen för or-
ganisationens arbete och existens. Uniformen verkar i deras fall inte ha varit ett 

9 Kvarnström, 998, s 85f.
0 Andersson, 2002, s 6f.
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sätt att få tillträde till den manliga sfären. Organisationens metoder och metafo-
rik hade militära inslag och påminde mer om militären än om poliskåren. Uni-
formen och de militära influenserna kan ses som ett symboliskt uttryck för deras 
självbild som beskyddare av kvinnor och klassamhället enligt Douglas.

De första patrullerande kvinnliga konstaplarna i Storbritannien och USA 
bar kjol i sin uniform och i USA hade kvinnorna inte rätt att bära långbyxor.2 
Uniformeringen för kvinnliga poliser kunde skilja sig åt mellan olika städer. 
De kvinnliga poliserna i Miami hade till exempel en uniform där det ingick en 
minikjol fram till 97 eller 972 medan det i Dallas inte fanns någon uniform 
alls för kvinnor förrän år 97. Enligt Kerry Segrave var detta ett sätt att för-
dröja introduceringen av kvinnor i patrulleringstjänst. Genom opraktiska klä-
der försvårades deras tjänstgöring. Det var först under sent 970-tal som den 
kvinnliga uniformen i USA kom att bestå av byxor, lågklackade skor, bälte med 
handfängsel, extra ammunition, batong, vapen och visselpipa – kort sagt sam-
ma uniformering som männen.3 De flesta kvinnliga polisuniformer var enligt 
Catherine Milton utformade efter militär modell. Eftersom de flesta kvinnor 
i militären utförde kontorsarbete kunde det där vara lämpligt med kjol men 
passade knappast för en patrullerande polis. Uniformen var ett steg mot att 
integrera kvinnor i poliskåren eftersom den identifierar henne som poliskon-
stapel gentemot kollegor och allmänhet. Kvinnor som inte bar uniform be-
gränsades i sin tjänsteutövning.4 

Louise Jackson menar att den uniform som infördes för de kvinnliga po-
liserna i Metropolitanpolisen i London 968, skulle kombinera elegans och 
auktoritet i en stil som var mindre militär än tidigare och mer feminin. Den 
skulle ge bilden av en modern och effektiv kvinna. Enligt Jackson kunde fe-
minitet som kopplades till effektivitet och expertis användas som ett medel 
för att uppnå professionell status. Stilen anammades även av de kvinnliga re-
kryterna, vilket skedde samtidigt som kvinnornas arbetsfält utvidgades och de 
krävde tillträde till tidigare manliga domäner.5 

De kvinnliga poliserna i Stockholm i slutet av 950-talet använde byxkjol 
eller kjol, troligen på grund av att det ansågs olämpligt för kvinnor att bära 
byxor. Det var samtidigt viktigt att könstillhörigheten framgick på något sätt 

 Douglas, s 50ff.
2 Segrave, 995, s 02, 09.
3 Ibid, s 3.
4 Catherine Milton Women in policing. Washington D.C. 972, s 23f.
5 Jackson, 2006, s 55, 75.
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och kjolen blev ett tydligt sätt att skilja ut kvinnliga poliser från manliga. I 
praktiken borde det ha varit ett opraktiskt plagg i vissa situationer eller till ex-
empel vid kyligare temperaturer under vintern. 

Sammanfattningsvis kan man säga att polisuniformens främsta funktion 
var att synliggöra ordningsmakten för allmänheten och avskilja polisen från 
andra yrkeskårer. Uniformen uttryckte även polisens specifika befogenheter, 
rätten att använda våld, och skulle inge respekt och utstråla auktoritet. I och 
med att den kvinnliga polisuniformen skilde sig från männens gjordes skill-
nad mellan manlig och kvinnlig polis. Att avgränsa sig mot andra yrkesgrup-
per kan ses som en del av en utestängningsstrategi där syftet är att begränsa 
tillträdet till yrket. Samtidigt som kvinnor fick tillträde till yrket gjordes ge-
nom uniformen den gränsdragande inhägnaden synlig gentemot allmänhe-
ten. Det var skillnad mellan manlig och kvinnlig polis och de attribut som 
tillskrevs polisen – auktoritet, respekt, makt – uttrycktes främst genom den 
manliga polisuniformen. 

Vapen
Beväpningen var en del av uniformeringen och underströk polisens repressiva in-
slag, det vill säga rätten att använda våld. De vapen med tillbehör som ingick i 
polisens uniformering i slutet av 950- och början av 60-talen var batong, hand-
fängsel, pistol med snodd och hölster, koppel och sabel med portepé.6 Under 
800-talet var beväpningen ett uttryck för hierarkin inom kåren. Endast befäl och 
centralpolisens konstaplar bar sabel och då som tjänstetecken, medan batongen 
var det vapen som stod övriga till buds. Batongen var också det som skilde poli-
sen från andra uniformerade yrkesgrupper. Både uniform och vapen skulle utåt 
sett signalera kraft och tillit och gav polismannen rätt att utöva makt.7 

De kvinnliga polisernas beväpning var i slutet av 950- och under 60-ta-
len annorlunda från de manligas på en punkt. Kvinnorna hade batong och 
pistol, men inte sabel. För männen i Kamraterna var kvinnornas annorlun-
da beväpning en källa till irritation. En man i representantskapet menade att 
försöksverksamheten med kvinnliga ordningspoliser skulle ”medföra oerhör-
da svårigheter, t.ex. bara beväpningen. Kvinnorna skall bara bära batong. Re-
dan detta är ett avsteg.”8 En styrelsemedlem hävdade att ”Man har dock redan 

6 Höfde, 96, s 59.
7 Bergman, 990, sid 84f.
8 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, s 8.
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gjort vissa undantag i förhållande till de manliga kollegorna, beträffande be-
väpning.” En annan menade att kvinnorna inte skulle ”bära sabel och pistol”.9 
Delar av styrelsen hade påtalat vilka avvikelser som de ansåg hade förekommit 
för polismästaren, bland annat ”de bär icke sabel”.20 Just sabeln förefaller ha 
undandragits de kvinnliga poliserna och det väcker frågan varför detta vapen 
inte ansågs kunna bäras av kvinnor. Däremot verkar det inte ha setts lika pro-
blematiskt att kvinnorna utrustades med pistol eller batong. De kvinnliga po-
liserna övade också pistolskjutning under sin utbildning,2 men fick däremot 
ingen utbildning i användandet av sabeln. 

I samband med den fysiska träningen undervisas konstapelklassens 
manliga elever beträffande den praktiska användningen av sabeln, var-
vid särskild vikt lägges vid hur slagen (’sabelhuggen’) skola placeras för 
undvikande av svårare skador samt hur sabeln skall användas vid para-
der mot olika slag av tillhyggen. Motsvarnade undervisning meddelas 
eleverna beträffande batongen.22

I det P.M. som citeras ovan fanns ingen motivering till varför de kvinnliga 
eleverna inte fick utbildning i användningen av sabeln. Den var sannolikt så 
starkt förknippad med maskulinitet att det var självklart att den inte lämpade 
sig för kvinnor. Polisverksamhetsutredningen tog i sitt betänkande Socialpolis 
och kvinnlig polis inte upp sabeln i samband med kvinnornas utbildning.23

Kamraterna påtalade avvikelserna i beväpningen i slutet av 950-talet men 
inte senare. De uppmärksammade detta som en av flera, som de ansåg, av-
vikelser vad gällde de kvinnliga poliserna. Beväpningen och uniformeringen 
var heller ingenting de kunde påverka, annat än möjligen indirekt genom att 
förhindra att kvinnorna anlitades i patrulleringstjänst. Likaså var fallet med 
Svenska Polisförbundet, som överhuvudtaget inte förde några diskussioner 
kring kvinnornas beväpning. 

9 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59.
20 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 6/0 958, s 23.
2 P.M. till Rektorn vid Statens polisskola. Redogörelse för den undervisning, som bedrives vid Sta-

tens polisskolas olika kurser angående bruket av skjutvapen och annan beväpning. 9/ 958, s 3.  
Vol. 5. YK 775. RA.  

22 P.M. till Rektorn vid Statens polisskola. Redogörelse för den undervisning, som bedrives vid Sta-
tens polisskolas olika kurser angående bruket av skjutvapen och annan beväpning. 9/ 958, s 2.  
Vol. 5. YK 775. RA.  

23 SOU 1958:34, s 82.
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Användningen av tjänstevapen var också starkt reglerat. Polisen fick bara 
använda vapen om det bedömdes som absolut nödvändigt. ”Bruk av skjutva-
pen är att betrakta såsom en yttersta utväg, vilken får komma i fråga endast då 
andra medel finnas vara otillräckliga och det med hänsyn till betydelsen av det 
intresse, som skall skyddas, kan anses vara försvarligt att bruka skjutvapen.” 
Användningen var reglerad av Kungl. Maj:t. Vapen fick således enbart använ-
das i undantagsfall och som en sista utväg när andra metoder var otillräckliga. 
Det var befogat i nödvärn om polisen utsattes för svårare våld eller hot som 
kunde leda till våld samt vid ingripanden mot personer som kunde vara farliga 
för andra människor eller som utgjorde ett hot mot rikets säkerhet.24 Vapnet 
kan ses som nödvändigt ur skyddssynpunkt oavsett  kön. Beväpningen hörde 
till uniformeringen och kan enligt min mening ses som ett uttryck för en mas-
kulinitet som associerades till makt, tuffhet och styrka. 

De kvinnliga poliserna i USA omgärdades även de av restriktioner när det 
gällde beväpningen. Förhållandena kunde även skilja sig åt i olika delar av lan-
det. I vissa städer hade de möjlighet att använda vapen, i New York beväpna-
des till exempel kvinnliga poliser 934, medan de kunde vara helt obeväpna-
de i andra städer.25 De kvinnliga poliser som var beväpnade hade enligt Kerry 
Segrave pistoler, men de hade inte rätt att använda vapenhölster. Det faktum 
att kvinnliga konstaplar ibland stoppade vapnet i handväskan framställdes på 
ett förlöjligande sätt i pressen.26 Enligt Janis Appier beväpnades Los Angeles 
kvinnliga poliser under 930-talet. Hon menar att detta innebar att kvinnor-
na förlorade mycket av den självständighet de haft tidigare i och med sitt soci-
alt inriktade arbete. Nu blev de istället inkorporerade i den manliga poliskul-
turen som vid denna tidpunkt började bli alltmer militariserad.27 Ifråga om de 
svenska kvinnliga polisernas inkorporering i den maskulina poliskulturen, tol-
kar jag inte beväpningen som en förlust av deras självständighet, utan snarare 
att de begränsades på grund av annorlunda bestämmelser om utrustningen. 

De vapen som ingick i uniformeringen förstärkte de maskulina konno-
tationer som förknippades med uniformen. Enligt sociologen R.W. Connell 
kan en typ av maskulinitet bli kulturellt dominerande vid en viss tidpunkt 
och i vissa sammanhang.28 I enlighet med min tolkning av Connells begrepp 

24 SFS 96:62 Kungl. Maj:ts cirkulär till länsstyrelserna och polismyndigheterna angående 
bruket av skjutvapen i polistjänsten, s 329.

25 Segrave, 995, s 88, 90.
26 Ibid, s 09.
27 Appier, 998, s 60.
28 Connell, 995, s 0.
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hegemonisk maskulinitet, som går ut på att en norm eller ett ideal för mas-
kuliniteten kan skapas för att användas för att tillvarata vissa intressen, skul-
le uniformen och beväpningen vara en del av den maskulinitet som skapades 
och förknippades med i första hand ordningspolisarbetet. Främst menar Con-
nell att maskuliniteter skapas i relation till varandra, men även i förhållande 
till feminitet.29 Den kvinnliga polisuniformen synliggjorde kvinnorna som an-
norlunda än manliga poliser och de hade heller inte samma beväpning som 
manliga kollegor. Uniformen och männens fulla beväpning var en del i den 
hegemoniska maskulinitet som skapades. Den hegemoniska maskuliniteten 
kunde därför vara en del av inhägnadsstrategierna vilket gjorde att de kvinnli-
ga polisernas integrering i polisyrket försvårades. 

Polistjänstens karaktär
Polisens verksamhet bestod av en rad olika uppgifter och för att kunna utfö-
ra sina uppgifter hade polisen rätt att i vissa situationer använda våld. I polis-
instruktionen från 965 och 97 föreskrevs att våld skulle undvikas så långt det 
gick, men om det blev nödvändigt att ta till, skulle det ske så lindrigt som möj-
ligt och inte längre än nödvändigt. I första hand skulle situationen försöka lösas 
med hjälp av uppmaningar och upplysningar.30 Samtidigt som våld i möjligaste 
mån skulle undvikas var det just risken för våld i tjänsten som skapade tveksam-
heter om kvinnor kunde användas fullt ut i framför allt patrulleringstjänst. 

I diskussionerna som föregick polisverksamhetsutredningens betänkanden 
uttrycktes bland utredarna uppfattningen att ordningspolistjänsten präglades 
av hårdhet.3 Det fanns alltid en risk för våld och situationer som krävde fy-
sisk styrka och uthållighet. Även inom kriminalpolisen kunde det förekomma 
sådana situationer.32 Patrulleringstjänsten och skiftarbetet beskrevs av utred-
ningen som både fysiskt och psykiskt krävande.33 

29 Ibid, s 02f.
30 SFS 965:686 Kungl. Maj:ts polisinstruktion 8 §. SFS 97:697 Kungl. Maj:ts kungörelse om 

ändring i polisinstruktionen 8 §.
3 Anteckningar från sammanträde med polisverksamhetsutredningen 2/ 958, s 0f. Vol. 2. 

YK 775. RA.  
32 SOU 1958:34, s 79, 84.
33 SOU 1958:34, s 83. SOU 1961:15, s 64f. 
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Även polisledningen i Stockholm hade uppfattningen att delar av polis-
yrket var ansträngande. Polismästaren menade också att det var patrullering-
en som utmärkte ordningspolisens arbete. ”De kvinnliga konstaplarna ha [...] 
tjänstgjort i reguljär ordningspolistjänst med fotpatrullering.”34 Enligt polis-
mästaren hade många av de kvinnor som slutat sin anställning som poliser, 
gjort det på grund av att de ansett att arbetet varit för betungade. Han menade 
också att det i delar av polistjänsten fanns viss risk för våld som krävde fysisk 
styrka och att kvinnliga poliser var olämpliga i sådana fall.35 En av anledning-
arna till Rikspolisstyrelsens beslut att kvinnor skulle placeras vid skyddssektio-
ner och utredningsenheter år 969, sades vara att kvinnor inte skulle behöva 
anlitas för arbetsuppgifter där det var nödvändigt att använda våld.36 

Risken för våld var onekligen en del av polisyrket och det var anledningen 
till att det ställdes vissa krav på den enskilde polisens fysik och kroppslängd. 
Vad gällde de fysiska kraven var det en läkare som gjorde bedömningen om 
den sökande till tjänsten hade en lämplig kroppskonstitution.37 Här verkar det 
inte ha varit några skilda krav på manliga och kvinnliga sökanden. Kropps-
längden tillmättes större betydelse i det avseendet. Enligt en styrelsemedlem i 
Kamraterna hade kraven på längd varit olika för män och kvinnor.38 I mitten 
av 960-talet hade bestämmelserna på kroppslängd sänkts för både män och 
kvinnor. Manliga poliser skulle nu vara minst 75 centimeter långa och kvinn-
liga poliser minst 65 centimeter.39 De fysiska kvalifikationerna som poliserna 
skulle uppfylla kan tänkas ha berott på att det ansågs behövas en viss kropps-
längd och en viss fysik för att kunna avvärja och använda våld och omhänder-
ta personer. Enligt en notis i Polistidningen kunde en polis nämligen inte vara 
för kort, eftersom polisen då riskerade att inte synas i folkmassor och kunde få 
svårigheter att omhänderta personer.40 

Det var inte enbart fysiska kvalifikationer som skulle uppfyllas. Den enskil-
de polisens uppträdande och karaktärsegenskaper ansågs vara viktiga och det sä-
ger något om vilken typ av polis som eftersträvades. Enligt polisreglementet från 

34 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s 2. (Av-
skrift). Vol. . YK 237. RA.

35 Angående kvinnlig polis. Polismästarens yttrande till överståthållarämbetet 2/3 963, s 3f. 
(Avskrift). Vol. . YK 237. RA.

36 Polistidningen nr 9 968, s 252.
37 SFS 96:57 Polisreglemente 25-26 §.
38 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 59.
39 SOU 1965:53, s 26.
40 Polistidningen nr 8 957, s 289.
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96 skulle en blivande polisaspirant ”hava sådan medborgerlig inställning att 
han kan antagas komma att städse tillförlitligt fullgöra sin tjänsteplikt; vara känd 
för ordentligt levnadssätt och pålitlighet; hava gott omdöme och lugnt sinne-
lag”.4 I en senare polisinstruktion från 97 föreskrevs att den enskilde polisens 
uppträdande skulle inge förtroende och aktning genom ett hövligt, hänsynsfullt 
och fast uppträdande. Det var även viktigt att visa prov på självbehärskning och 
att undvika sådant som kunde uppfattas som oginhet eller småaktighet.42 

Förutom att en polis måste vara beredd och kapabel att ta till våld och an-
vända sin fysiska kraft, betonades samtidigt andra egenskaper som gick ut på 
en förmåga att kunna lösa situationer utan att behöva använda sig av liknande 
metoder. Det väcker frågan varför de delar som skulle undvikas framställdes 
som utmärkande för den del av yrket som kvinnor ansågs vara olämpliga för. 

Den ”hårda” fotpatrulleringen
I likhet med de statliga företrädarna och polismästaren, betraktade Svenska Po-
lisförbundet och Kamraterna just patrulleringen som tung och krävande. Därtill 
ville de framhålla att just denna verksamhet var typiskt manlig. Svenska Polisför-
bundet omnämnde patrulleringen som detta ”så speciellt manliga yrke.” De me-
nade också att skifttjänstgöringen innebar en fysisk ansträngning och undrade 
hur kvinnorna skulle klara av situationer där det uppstod ”bråk och kalabalik?” 
Det distrikt som kvinnorna placerades i betraktades av förbundet som en ”pröv-
ning” för kvinnorna.43 Svenska Polisförbundet menade också att ”polistjänstens 
krävande natur” gjorde att det var svårt att få män att söka sig till polisyrket.44 
Med anledning av den organisationsutredning som utredde frågan om kvinnli-
ga polisens placering år 960, kommenterade förbundet ”Att mycket i den hårda 
polistjänsten måste undandras den kvinnliga polisen kan vi hålla med hr Fors-
selius om […]”.45 Utredningens förslag innebar för kvinnornas del enligt Polis-
förbundet ”att de skall slippa den hårda ordningspolistjänsten med fyllerister 
och slagskämpar samt trafikdirigeringen”.46 Polisförbundet hävdade att manli-
ga poliser hade bättre förutsättningar än kvinnorna att klara av de stora fysiska 
påfrestningar som ordningspolistjänsten innebar.47 Den maskulinitet som Polis-

4 SFS 96:57 Polisreglemente 25 §.
42 SFS 97:697 Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i polisinstruktionen 0 §.
43 Polistidningen nr 3 958, s 39.
44 Polistidningen, nr 4 959, s 46.
45 Polistidningen, nr 9 960, s 74.
46 Polistidningen nr -2 96, s 9. 
47 Polistidningen nr 7 963, s 8.
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förbundet skapade kring patrulleringen byggde på föreställningen om en man 
som fysiskt och psykiskt tålig och uthållig. En manlig polis kunde hantera brå-
kiga och alkoholpåverkade människor.  

I sina strävanden att få bort kvinnliga poliser från fotpatrullering i uni-
form, betonade även Kamraterna dess speciella manliga karaktär. Att få in 
kvinnor kunde få till följd att sammanhållningen mellan manliga poliser på-
verkades negativt, vilket en styrelsemedlem befarade. ”Det kommer att bli be-
svär, kotteribildningar odyl. som ställer till otrevligheter och kan göra att det 
blir en dålig kamratanda.”48 Det ansågs av Kamraterna vara självskrivet att yr-
ket var anpassat för män. Kamraterna uttryckte nämligen i sitt yttrande över 
Polisverksamhetsutredningens betänkande att ”Den patrullerande polisman-
nens yrke är sådant att det icke lämpar sig för kvinnor.” Kvinnor var inte lika 
lätta att använda i polisyrkets alla delar på samma sätt som manliga poliser.49 
En styrelsemedlem menade att ”Polisyrket är för övrigt det mest manliga yrke 
som finns.” Ytterligare en annan hävdade att ”Kvinnans plats är icke i polis-
kåren.”50 Patrulleringen framställdes också som det ”riktiga” polisarbetet, som 
polisyrkets kärnverksamhet. En av de manliga styrelsemedlemmarna i Kamra-
terna tyckte 958 att det var märkligt att fler kvinnliga poliser skulle anställas 
innan de som fanns prövats i vad han benämnde som ”verklig” polistjänst.5 
Den fackliga representanten från Klaradistriktet menade att kvinnorna ”för-
klarats olämpliga i den ordinarie och verkliga ordningspolistjänsten”.52 Uni-
formstjänsten benämndes av styrelsen som ”reguljär uniformstjänst.”53 Den 
del av polisyrket som framställdes som manlig, var den verksamhet som av 
Kamraterna ansågs vara polisens viktigaste och ”riktiga” arbete. 

Vad karakteriserade då denna genuina polisverksamhet? Till skillnad från Po-
lisförbundet beskrev Kamraterna endast vid ett fåtal tillfällen patrulleringen som 
ett tungt arbete. När styrelsen för Kamraterna diskuterade vad de skulle säga 
till de kvinnliga poliserna när de kallades till ett möte, kom de överens om att 
bland annat fråga dem om de ansåg att de blev stoppade i den ”tunga” tjänsten.54 

48 Kamraterna. Protokoll. Sammanträde med distriktsklubbarnas styrelser 7/5 957, s 6.
49 Några synpunkter och förslag till åtgärder för ökad effektivisering av polisverksamheten i Stock-

holm. Kamraternas yttrande till polisverksamhetsutredningen 3/6 958, s 0. Vol. 0. YK 775. RA. 
50 Kamraterna. Protokoll hållet vid föreningen Kamraternas representantskapssammanträ-

de 8/4 957, s 8.
5 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/ 958, s 20.
52 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 6/0 959, s 260. 
53 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 960, 3.
54 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/0 958, s 22.
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Klaradistriktet där kvinnorna till en början arbetade, kallades inom Kamraterna 
för ”träsket” och ansågs vara svårarbetat.55 Kamraternas uppfattning om patrul-
leringstjänstens hårdhet framkom mer indirekt genom att de hänvisade till att 
manliga poliser fick tyngre arbete om kvinnliga poliser befordrades snabbare. 

Det arbete som innebar tjänstgöring inomhus inom ordningspolisen el-
ler på kriminalavdelningen beskrevs som lättare eller bättre arbete i relation 
till patrulleringen. En man i föreningens styrelse ansåg att ”Det kommer att 
bli svårt att hålla kvinnorna från det lättare innearbetet.”56 Enligt två ledamö-
ter innebar kommenderingen av kvinnorna till kriminalavdelningen som po-
lismästaren genomförde på prov 958, att kvinnorna ”slipper patrullera som 
sina jämngamla kollegor under den svåraste tiden på året”.57 Kamraterna vil-
le försöka övertala de kvinnliga medlemmarna att de själva skulle säga att de 
inte ville ha ”bättre” tjänst.58 Kvinnorna måste ställa sig solidariska med män-
nen på den punkten, ”vilket måste innebära att de nekade att frivilligt ta bätt-
re tjänst än deras ålderstur i förhållande till sin [sic!] manliga kollegor gav dem 
rätt till”.59 En annan menade att ”det måste vara åldersordning för att komma 
till ett bättre arbete”.60 En styrelsemedlem menade att ”det rådde misstämning 
och oro sedan de kvinnliga polismännen fått lättare tjänst på kriminalavdel-
ningen under en månad vardera”.6 Vid ett möte med manliga och kvinnliga 
poliser 97 konstaterade styrelsen att det rådde ett visst missnöje bland både 
män och kvinnorna över att de kvinnliga poliserna var, som de uttryckte det, 
”befriade” från uniformstjänst.62 De menade också att det inte var bra att kvin-
norna placerades i mer ”skyddad” verksamhet, eftersom det kunde leda till att 
de specialiserades och därmed befordras snabbare.63 Genom att tala om det ar-
bete som inte innefattade fotpatrullering som lättare eller bättre sysselsättning-
ar, indikerade Kamraterna att det riktiga polisarbetet inte var särskilt eftersträ-

55 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 23/ 958, s 22, 24. Styrelsesammanträde 8/ 
958, s 245.

56 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 8/4 957, 8.
57 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 7/0 958, s 5.
58 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 24/0 958, s 22.
59 Kamraterna. Protokoll. Allmänt möte/nomineringsmöte 20/ 958, s 256.
60 Kamraterna. Protokoll. Styrelsesammanträde 3/2 958, s 270.
6 Kamraterna. Protokoll. Representantskapssammanträde 9/ 958, s 24.
62 Kamraterna. Protokoll. Informations- och diskussionsträff kring frågor rörande kvinnli-

ga poliser 30/3 97, s 2.
63 Kamraterna. Protokoll. (tredagarssammanträde) 8-0/3 97. Redogörelse över styrelsens 

tredagarskonferens på hotell Wermlandis i Ekshärad 8-0/3 97, §2.
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vansvärt eller eftertraktat. Det framställdes snarare som något man måste gå 
igenom under flera år för att så småningom få lättare uppgifter. I Kamraternas 
material framtonar en slags ”eländesbeskrivning” av patrulleringen som de an-
vände i sin retorik i relation till de kvinnliga poliserna. Den jobbiga och krä-
vande patrulleringen var ett nödvändigt ont som alla män måste genomgå och 
som män var kapabla att klara av, till skillnad från kvinnor. 

I Kamraternas och Polisförbundets sätt att tala om polistjänsten framhäv-
des de utmärkande dragen för patrulleringen som betungande, riskfyllt, fysisk 
och psykisk krävande och manligt. Dessa ord anser jag har maskulina konnota-
tioner. Fotpatrulleringen framställdes också som det ”riktiga” polisarbetet. Här 
skapades en norm eller ett maskulinitetsideal som kopplades till just fotpatrulle-
ringen. Denna maskulinitet hade en hegemonisk ställning inom fackförening-
arna. Polisförbundets och Kamraternas retorik skilde sig åt på en punkt. Polis-
förbundet betonade hårdhet och styrka mer direkt, medan Kamraterna snarare 
framställde patrulleringen som ett slitsamt ”måste”. Eftersom patrulleringen var 
grunden för vidare avancemang inom polisen och kvinnliga poliser ansågs kun-
na få fördelar av att vara kvinnor, var det kanske inte så konstigt att Kamrater-
na använde den typen av retorik. De manliga polisernas intressen måste tillva-
ratas och att framhäva patrulleringen som en utpräglat manlig domän gjorde 
det möjligt att bevara den som en sådan. De slog även vakt om en yrkesidentitet 
som var specifikt kopplad till den manliga sfär som patrulleringen utgjorde. 

Liknande maskulinitetskonstruktioner förekom även längre fram i tiden. 
Susanne Andersson har i sin avhandling Ordnande praktiker studerat två när-
polisorganisationer under 990-talet. I den ena var nattarbetet det centrala 
kring vilket statusen skapades. Könsfördelningen inom organisationen var 
jämn och ungefär lika många män som kvinnor arbetade dagtid. Det var till 
övervägande del kvinnliga poliser som utförde mindre eftertraktade arbets-
uppgifter, till exempel receptionstjänst. Det arbete som utfördes nattetid do-
minerades däremot av yngre manliga poliser och det var det arbetet som inom 
organisationen framhölls som ”riktigt” polisarbete. Detta trots att endast 5 
procent av personalstyrkan arbetade nattetid.64 Att arbeta natt sades vara ut-
märkande för organisationen och tillmättes hög status. Det ”riktiga” polisar-
betet bedrevs via radiobil och beskrevs med begrepp som frihet, utmaningar, 
action och renodling, vilka enligt Andersson har maskulina konnotationer.65 

64 Andersson, 2003, s 84f.
65 Andersson, 2003, 90ff.
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I 990-talets närpolis skapades i likhet med fackföreningarna på 950-talet 
en maskulinitet som kretsade kring patrulleringen och det arbete som främst 
manliga poliser utförde. 

Psykologen Rolf Granér anlägger ett annat perspektiv på föreställningen 
om det riktiga polisarbetet. Han menar i sin avhandling om patrullerande po-
lisers yrkeskultur, att retoriken kring det ”riktiga” polisarbetet fyllde en viktig 
funktion eftersom det bröt av det dagliga arbetet och rutinen. De faktiska si-
tuationer som innebar utförande av riktigt polisarbete var enligt honom efter-
strävansvärda, men ovanliga. Dessa situationer innebar att en polis kunde få 
användning för och utnyttja sina specifika kunskaper och färdigheter i form av 
tillämpning av lagar, fysisk styrka och makt. Detta skilde ut polisen från andra 
yrkesgrupper och var en del av yrkesidentiteten. Enligt Granér kunde yrkes-
kollektivet använda föreställningen om det riktiga polisarbetet för att skydda 
polisyrkets kärna mot olika institutionella krav.66 Granérs tolkning kan rela-
teras till ett professionaliseringsperspektiv. Det som Kamraterna och Polisför-
bundet framhävde som utmärkande för patrulleringen var det som urskilde 
polisen från andra yrkesgrupper. Det var därför angeläget att skydda denna 
del från inträde från obehöriga genom att utestänga dem. 

Amerikanen Frank J. Barrett använder begreppet hegemonisk maskulinitet 
i sin studie av den amerikanska flottan. Enligt Barrett har militären, förutom 
att den är manligt dominerad, en betydande roll i skapandet av föreställning-
ar om maskuliniteten i samhället. Barrett studerar hur flottan reproducera-
de en ideologisk hegemonisk maskulinitet och hur manliga officerare genom 
sin praktik och sina val skapade en ordning av genusrelationer. Han fokuse-
rar främst på hur de olika konstruktionerna av maskulinitet varierade beroen-
de på specialinriktning inom flottan och hur de skapades i relation till varan-
dra genom åtskillnad.67 Gemensamt för de olika maskuliniteterna var att de 
innefattade fysisk styrka, uthållighet, aggressivitet, en ”råbarkad” heterosexu-
alitet, logik utan känslor och att inte klaga. Dessa egenskaper sattes hela tiden 
på prov för att skilja ut de svaga.68 För att återgå till R.W. Connell så skapas 
maskulinitet främst i relation till andra manligheter, men en viss maskulinitet 
kan få en kulturellt hög ställning.69 Den maskulinitet som fick en hegemonisk 

66 Granér, 2004, s 35.
67 Frank J. Barrett ”The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity: The Case 

of the US Navy” Gender, Work and Organization 996:3, s. 29.
68 Ibid, s 32.
69 Connell, 995, s 0.



Polistjänst och maskulinitet

59

ställning inom Kamraterna och Polisförbundet torde således ha skapats i rela-
tion till andra maskulinitetskonstruktioner inom polisen.  

”Omanligt” polisarbete?
Den hegemoniska maskuliniteten utgjordes av de egenskaper Kamraterna och 
Svenska Polisförbundet framhöll som utmärkande för framför allt patrulle-
ringstjänsten. Poliskåren var därtill en hierarkisk organisation som var upp-
byggd kring relationer mellan olika kategorier polistjänstemän i vilken ord-
ningspoliserna stod längst ned. Här borde det således ha funnits utrymme för 
flera maskulinitetskonstruktioner. Det ideal som fackföreningarna skapade 
stod samtidigt i kontrast till de egenskaper hos en polis som framhölls i stat-
liga utredningar. Här betonades snarare sådant som inte gav lika starka asso-
ciationer till en hårdför maskulinitet. En polis skulle vara en lugn och sansad 
person som i första hand löste sin uppgift genom att prata och endast i undan-
tagsfall tillgrep våld. Polisen skulle också inge respekt och förtroende hos all-
mänheten genom sitt uppträdande. Polisen hade å ena sidan rätt att använda 
våld, men skulle å andra sidan i möjligaste mån undvika och avvärja våld ge-
nom att vara lugn, sansad och använda sin psykologiska förmåga. 

Även om just patrulleringen framställdes som det äkta polisarbetet, ingick 
det många varierande uppgifter i polisens arbete. I flera statliga utredning-
ar betonades vikten av polisens brottsförebyggande verksamhet. Det gjordes 
också försök i flera städer att arbeta med dessa frågor. I polisverksamhetsut-
redningens betänkande Socialpolis och kvinnlig polis från 958, togs den väx-
ande ungdomsbrottsligheten upp som ett angeläget problem att komma till-
rätta med. Utredarna menade att det blev allt vanligare att ungdomar slog sig 
samman i ligor som blev en grogrund för grövre kriminalitet.70 Prostitutionen 
bland yngre sågs också som en allvarlig företeelse:

Det är framför allt två faktorer, som därvidlag inge oro. Prostitutio-
nen har sålunda trängt djupt ned i de lägre årsklasserna. Det är icke 
ovanligt att minderåriga pojkar och flickor prostituera sig. Och när så 
unga människor blivit invanda i ett asocialt levnadssätt, ter det sig ofta 
mycket problematiskt att återföra dem till en ordnad livsföring. Prosti-
tutionen ger dessutom ofta upphov till brott av olika slag såsom kopp-
leri, misshandel, rån, stöld m. m.7

70 SOU 1958:34, s 38.
7 Ibid, s 39.
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Utredningen föreslog att särskilda socialpolisavdelningar borde inrättas, särskilt 
i större städer, för att skapa bättre förutsättningar för att kunna arbeta med lik-
nande problem. Avdelningens personal skulle vara ”särskilt lämpad och intresse-
rad”. För att socialpolisavdelningen skulle fungera som det var tänkt måste dess 
arbetsuppgifter vara klart avgränsade från övrig polisverksamhet, menade utre-
darna. Annars fanns risken att personalen nyttjades i den ordinarie verksamhe-
ten istället.72 Personalen måste således ha intresse och fallenhet för att arbeta mer 
socialt inriktat, menade de sakkunniga och konstaterade att 

uppgifterna i stor utsträckning ha sådan beskaffenhet, att kvinnlig po-
lispersonal i allmänhet måste anses vara väl lämpad att fullgöra dem. 
Utredningen har närmast i tankarna de arbetsuppgifter, som gälla barn 
med asociala tendenser och kvinnor, som prostituerat sig eller som el-
jest föra ett asocialt levnadssätt. En kvinnlig polis torde nämligen i all-
mänhet ha lättare än sin manliga kollega att få kontakt med dessa per-
soner och att vinna deras förtroende.73

Utredarna hade också uppfattningen att arbetet med att förebygga kriminali-
tet överlag väckte stort intresse i poliskåren, framför allt vad gällde barn och 
ungdomar. I flera städer hade poliser på eget initiativ tagit sig an ungdomar 
som börjat halka in på brottets bana. I Stockholm hade till exempel polisens 
idrottsförening startat en ungdomssektion där en del av medlemmarna ”re-
kryteras bland socialt missanpassad ungdom”.74 

Ett sätt att försöka arbeta med denna problematik var att införa kvarters-
poliser. I Malmö genomfördes under år 959 en försöksverksamhet med kvar-
terspolis, som polisverksamhetsutredningen ansåg vara mycket lyckad. Kvar-
terspolisen hade helt andra möjligheter än patrullerande poliser att arbeta 
brottsförebyggande, eftersom de fick en annan person- och lokalkännedom. 
Därtill fick de även ett bättre förhållande till allmänheten vilket fick en posi-
tiv inverkan vad gällde tips till polisen. Då erfarenheterna varit så goda hade 
kvarterspolisverksamheten börjat byggas ut i Malmö.75 

I polisutbildningskommitténs betänkande från 965 menade de sakkunniga 
att de frågor som berörde det socialpolisiära arbetet hade fått för litet utrymme 

72 Ibid, s 4.
73 Ibid, s 53.
74 Ibid, s 28.
75 SOU 1961:15, s 67, 69f, 72.
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i polisutbildningen. De ville dock utöka undervisningen i socialpolislära efter-
som ”de funktioner som innefattas i begreppet socialpolis i betydande utsträck-
ning torde åvila varje polisman, har undervisning i dessa stycken av kommittén 
ansetts böra ingå som ett väsentligt led i samtliga reguljära kurser”.76 

I de statliga utredningarna betonades vikten av en mer socialt inriktad po-
lisverksamhet, uppgifter som ansågs vara angelägna för alla poliser. Samtidigt 
som det socialpolisiära arbetet sades vara särskilt lämpligt för kvinnliga poli-
ser, framställdes det inte som olämpligt för manliga dito. Å andra sidan an-
såg framför allt Kamraterna att patrullering under flera år var ett steg på vä-
gen mot mer eftertraktade arbetsuppgifter i form av utredningstjänster eller 
inomhustjänst, till vilket de inte verkade räkna det brottsförebyggande arbe-
tet. Kriminalpolisarbete eller utredningsarbete inom ordningspolisen var pas-
sande för män och kvinnor, med den skillnaden att kvinnor förknippades med 
ärenden som rörde kvinnor och barn. Kamraterna framhöll just patrullering-
en för att avskilja denna från andra delar av polisyrket. Detta blev ett medel i 
att betona den speciella karaktär som patrulleringen hade och med en masku-
lin prägel som också skilde ut den från andra polismän inom organisationen. 
Betoningen av denna maskulinitet blev ett medel i deras inhägnadsstrategier. 
Gentemot polisledningen kunde de hänvisa till denna specifika maskulinitet 
för att utestänga kvinnor och markera könsarbetsdelningen inom yrket. Det 
arbete som andra delar av ordningspolisen utförde liksom kriminalpoliser stod 
i motsättning till den maskulinitet som Kamraterna skapade. Det mer socialt 
inriktade arbetet hade istället kvinnliga konnotationer. 

Utifrån materialet i denna undersökning är det dock svårt att säga vilken 
status det socialpolisiära arbetet egentligen hade inom polisen. I två undersök-
ningar av 990-talets polis hävdas dock att liknande arbete hade lågt anseen-
de inom polisorganisationen. Susanne Andersson menar att alltsedan närpo-
lisreformen genomfördes i början av 990-talet blandades den ofta ihop med 
den tidigare kvarterspolisen. Denna sades bestå av äldre poliser som tröttnat 
på sitt arbete och mestadels satt och drack kaffe. Kvarterspoliserna sades ha 
tillbringat sina arbetsdagar med att prata med människor, besöka daghem och 
leka med barnen i sandlådan. De påstods också ha sprungit och gömt sig när 
det drog ihop sig till ingripanden. Synsättet smittade av sig på närpoliserna 
som redan från början kallades B-poliser eller sandlåde- och mjukispoliser.77 
För att skapa distans till närpolisens omanlighetsstämpel framhölls det mas-

76 SOU 1965:53, s 37.
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kulint kodade nattarbetet som utmärkande för organisationen, både av dem 
som arbetade natt och övriga i organisationen. Samtidigt skapades en förstå-
else för den egna organisationen och gav den en viss status. Andersson menar 
att den maskulinitet som skapades fick en hegemonisk ställning och blev där-
med en barriär mot en symbolisk omanlighet.78 

Rolf Granér gör en liknande tolkning av kvarterspolisens och det brottsfö-
rebyggande arbetets ställning inom polisorganisationen. Ökade krav från stats-
makternas sida på brottsförebyggande arbete ledde exempelvis till att kvarters-
polisen byggdes ut som ett komplement till den mer traditionella verksamheten 
och kom att fokusera på hjälpande och kontaktskapande verksamhet. I för-
längningen av kvarterspolisen fick en ny ideologi om problemorienterat arbete 
och närpolisverksamhet fäste, som byggde på att bearbeta orsakerna till brotts-
lighet. Granér menar att denna typ av arbete betraktades som en reträttpost för 
de som inte höll måttet i det riktiga polisarbetet. Normen för att förebygga kri-
minalitet ansågs istället vara att gripa brottslingar.79 I polisens interna jargong 
fanns några olika typer av poliser som ansågs avvika från det som utmärkte en 
bra polis. En av dessa kategoriseringar var socialpolisen eller velourpolisen. Ut-
märkande för den typen av poliser sades vara att de var dåliga på att upprätt-
hålla polisens auktoritet genom att inte agera tillräckligt kraftfullt eller att de 
inte drog en tillräckligt klar gräns mellan polisens och socialtjänstens ansvars-
områden. Vid ingripanden kunde det innebära att de ansågs förhandla oaccep-
tabelt länge innan de tog till tvångsmedel eller att de generellt sett arbetade mer 
hjälpande och vägledande. Enligt Granér var de poliser som arbetade på detta 
sätt oftast kvinnor, män i övre medelåldern eller män som inte hade en utpräg-
lat maskulin framtoning. Han menar att det socialpolisiära arbetssättet var en 
kvinnlig polisstil i motsats till en mer extremt maskulin stil.80 

På ett liknande sätt hänvisade de statliga utredarna och fackföreningarna 
i min undersökning till det socialpolisiära arbetet som en kvinnlig domän. I 
den meningen skulle det betyda att detta område betraktades som omanligt, 
medan andra typer av polisarbete som utredningsarbete inom ordningspoli-
sen eller kriminalpolisarbete inte var det. Dessa områden hade inte lika starka 
maskulina associationer som patrulleringen, men var inte heller direkt oman-
liga. Barrett menar att maskuliniteten inom flottan i hans undersökning fick 

77 Andersson, 2003, s 92f.
78 Ibid, s 99f.
79 Granér, 2004, s 26f.
80 Ibid, s 260, 267f.
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sin mening genom att det gjordes skillnad dels mellan män och kvinnor och 
dels i relation till andra män. Framgång för män förknippades med att inte ge 
upp under svåra umbäranden medan kvinnligheten däremot associerades med 
svaghet, att ge upp och klaga. Föränderliga definitioner av kvinnor och ho-
mosexuella män var en nödvändig motpol i skapandet av maskulinitet. Kvin-
nor och homosexuella män representerade ”de andra” mot vilka heterosexuella 
män konstruerade och projicerade en identitet. Kvinnorna förknippades med 
fysisk svaghet och en tendens att ge upp när det blev för jobbigt. Det fanns 
också en uppfattning att kvinnorna blev särbehandlade och inte behövde göra 
allt som män gjorde. De som däremot klarade testen tillhörde en exklusiv ska-
ra. Genom att hela tiden definiera sig gentemot de, även män, som föll bort 
bibehölls statusen hos dem som klarat sig igenom.8 

Sammanfattningsvis kan man säga att Kamraterna upprätthöll ett hegemo-
niskt maskulinitetsideal för att stärka de patrullerande manliga polisernas posi-
tion. Den maskulinitet som ansågs prägla patrulleringstjänsten delades även av 
de statliga utredarna och av polisledningen i Stockholm. Här fanns en konsen-
sus som kan tolkas som en gemensam norm. Det omanliga polisarbetet kan sä-
gas ha utkristalliserat sig i den socialt inriktade verksamheten, vilken betonades 
i de statliga utredningarna men inte verkar ha haft särskilt högt anseende inom 
polisorganisationen. Denna del var kvinnligt kodad. Kamraternas sätt att fram-
häva hegemonin bör också förstås ur deras position som underordnad inom or-
ganisationen. Genom att framhäva en hegemonisk maskulinitet som det fanns 
stöd för hos polisledning och stat, kunde de använda denna för att betona pa-
trulleringens särart och därmed gjort det lättare att få stöd för sina krav. 

Sammanfattande diskussion
Utgångspunkten i det här kapitlet har varit att analysera hur Kamraterna och 
Svenska Polisförbundet konstruerade polisyrket som maskulint och hur den-
na maskulinitetskonstruktion kunde användas som en del i inhägnadsstrate-
gierna. I kapitlet har jag utgått från R. W. Connells begrepp hegemonisk mas-
kulinitet och utifrån denna gjort en analys av vilka egenskaper som lyftes fram 
som utmärkande för olika delar av polistjänsten. 

Den maskulinitet som fick en hegemonisk ställning kopplades av de statli-
ga utredarna och fackföreningarna till patrulleringen. Det som associerades med 

8 Barrett, 996, s 33f.



 Kapitel 5

64

patrulleringen hade maskulina konnotationer, som fysisk och psykisk styrka, 
krävande, ansträngande, våld. Svenska Polisförbundet beskrev i högre grad än 
Kamraterna patrulleringen som tung, hård och krävande. Kamraterna däremot 
framställde patrulleringen som ett nödvändigt ont som man måste ta sig igenom 
för att få lättare eller bättre arbete. Patrulleringen var slitsam och riskfylld. Båda 
föreningarna påpekade att denna del av polisverksamheten var utpräglat man-
lig och att det var det riktiga och äkta polisarbetet. Även statliga företrädare och 
polisledningen i Stockholm hyste samma uppfattning om patrulleringstjänsten 
och dess maskulina karaktär. Denna konsensus var en fördel för Kamraterna i 
deras försök och strävanden att utesluta kvinnliga poliser från patrulleringstjäns-
ten. Eftersom den hegemoniska maskuliniteten företräddes av alla parter borde 
Kamraterna haft lättare att få förståelse och gehör för sina krav. Föreningen fö-
reträdde de poliser som utförde arbetet och betonandet av patrulleringens särart 
var ett sätt att tillvarata sina manliga medlemmars intressen. 

Uniformen hade en betydande symbolisk betydelse, eftersom den synlig-
gjorde ordningsmakten och identifierade polisen som just polis. Polisen skulle 
utstråla auktoritet och myndighet gentemot medborgarna, vilket kom till ut-
tryck genom uniformen. Uniformen var också ett sätt att avskilja sig från an-
dra yrkesgrupper och var därför en del av inhägnadsstrategin. Dels kunde den 
användas för att särskilja ordningspolisen från andra yrkesgrupper och dels för 
att skilja mellan manliga och kvinnliga poliser. Den kvinnliga polisuniformen 
skilde sig från männens genom att kvinnorna istället för långbyxor bar byx-
kjol. På så sätt gjordes skillnad på manlig och kvinnlig polis och den gränsdra-
gande inhägnaden inom polisyrket synliggjordes. Uniformen signalerade ock-
så att en polis i första hand var en man och de drag den skulle signalera hade 
maskulina konnotationer. Beväpningen förstärkte dessa symboliska uttryck 
och polisens rätt att använda våld. Även här gjordes skillnad mellan manli-
ga och kvinnliga poliser. Kvinnorna hade inte samma beväpning. De bar inte 
sabel men både pistol och batong ingick i deras utrustning. 

Risken för våld framhölls gärna när det gällde patrulleringen, men samti-
digt var vapenanvändningen och brukandet av våld strikt reglerat och skulle i 
möjligaste mån undvikas av alla poliser. I statliga reglementen framhävdes an-
dra egenskaper hos polisen som inte hade lika starka maskulina konnotationer. 
En polis skulle vara en lugn och sansad person som med sin psykologiska för-
måga löste olika situationer. Även om patrulleringen framställdes som det äkta 
polisarbetet var polisens arbete av mycket varierande karaktär. Vissa arbets-
uppgifter ansågs passa både manliga och kvinnliga poliser, såsom utrednings-
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arbete inom ordningspolisen eller kriminalpolisarbete. Andra uppgifter var 
däremot mer kopplade till kvinnor och feminitet och det gällde främst sådant 
som handlade om kvinnor och barn. I statliga utredningar betonades vikten 
av polisens brottsförebyggande skyldigheter för att komma tillrätta med bland 
annat ungdomsbrottsligheten. I Malmö genomfördes en försöksverksamhet 
med kvarterspoliser som skulle skaffa sig person- och lokalkännedom och där-
med bättre kunna komma tillrätta med brottslighetens orsaker. Kvarterspoli-
sen byggdes också ut. Samtidigt som det brottsförebyggande och socialpolisi-
ära arbetet ansågs vara en uppgift för alla poliser, hänvisades det specifikt till 
att kvinnliga poliser borde vara särskilt väl lämpade för detta. Arbetsuppgif-
ter som rörde kvinnor och barn var således feminint kodat, men i mitt materi-
al fördes överlag inga diskussioner om att den typen av arbetsuppgifter skulle 
vara olämpliga för manliga poliser. Det socialt inriktade polisarbetet verkar ha 
varit ett område som män kunde beträda utan att det ansågs vara särskilt pro-
blematiskt. Vid en jämförelse med två studier av 990-talets polisorganisation 
framkom det dock att kvarterspolisen och dess efterföljare närpolisen hade låg 
status inom organisationen. Det förknippades med manliga poliser som an-
sågs vara lata och misslyckade och med kvinnliga poliser, det vill säga motsat-
sen till det som ansågs känneteckna en bra polis och riktigt polisarbete. 

Den hegemoniska maskuliniteten konstruerades således i relation till an-
dra maskulinitetskonstruktioner och till feminitet. Connell menar att hege-
monin är den maskulinitet som blir kulturellt dominerande, samtidigt som 
olika maskuliniteter konstrueras i relation till varandra och till feminitet.82 
Främst skapas den hegemoniska maskuliniteten i relation till andra män. En-
ligt min tolkning av Connell skapade fackförbunden en maskulin norm som 
sades utmärka delar av polistjänsten. Kamraternas kollektiva samling gente-
mot polisledningen och betonandet av en kåranda var också en maskulini-
tetskonstruktion som särskilde ordningspoliser från övriga kategorier av po-
listjänstemän. Maskuliniteten som skapades verkade inkluderande för män, 
men uteslöt kvinnor från delar av polistjänsten. Den hegemoniska maskuli-
niteten avskilde således inte bara kvinnor utan även andra män inom polisor-
ganisationen. Med Yvonne Hirdmans genussystem i åtanke kan ovanstående 
tolkas som att mannen är normen för polisen. En riktig polis var en man. Det 
var också viktigt att göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, vilket uttryck-
tes genom föreställningar om vad män respektive kvinnor lämpade sig bäst för 
och i strävandena efter en arbetsdelning efter kön.83 

82 Connell, 995, s 66f, 0.
83 Hirdman, 988, s 5f.



66

Inledningsvis menade jag att genus kan uttryckas på olika sätt i en organisa-
tion, till exempel i arbetsfördelningen eller i talet om arbetet. Arbetsuppgifter 
kunde också värderas olika. Poliserna hade en maskuliniserad bild av sitt arbe-
te och yrket var manligt dominerat, men bestod till stora delar av uppgifter som 
inte var lika maskulint kodade. Den hegemoniska maskuliniteten fyllde en viktig 
funktion som sammanhållande kitt, som en del av en kåranda, vilken kunde an-
vändas för att utestänga och avgränsa kvinnliga poliser. Dana M. Britton menar 
att det är skillnad mellan vilka som dominerar ett yrke och att beskriva ett yrke 
som maskulint eller feminint. Genom att sätta de två i motsats till varandra riske-
rar vi att inte se de kontexter inom vilka exempelvis manligt dominerade arbeten 
blir mer eller mindre maskuliniserade eller undanskymmer den historiska process 
genom vilken arbeten formas som passande för män respektive kvinnor.84 

Britton menar att även om könssammansättningen och genuskodningen av 
arbeten ofta samverkar med varandra så borde de behandlas som om det är fullt 
möjligt att de varierar oberoende av varandra. Hon menar att det finns exempel 
på yrken som domineras av ett kön samtidigt som genuskodningen är motsatt. 
Att bara se till vem som dominerar ett yrke i antal döljer den ganska komplexa 
historiska process där idealen för yrket förändras över tid. Britton tar upp ett ex-
empel med kvinnliga vakter på fängelser. Arbetet har genomgått en förändring 
från att först ha varit manligt dominerat och framhävt maskulina karaktärsdrag 
till att ha blivit feminiserat och kvinnliga egenskaper ansågs passande till att slut-
ligen bestå av mestadels kvinnor som har en maskuliniserad bild av sitt arbete.85 

Britton har en poäng i att det är viktigt att se till vilken kontext som arbets-
uppgifter eller yrken formas inom och hur de förändras över tid. Hennes tan-
ke att ett yrke som domineras av ett kön kan ha ”motsatt” genuskodning är in-
tressant och väl värd att beakta. Ett sätt att komma åt hur själva organisationen 
är bekönad är således att analysera hur de olika arbetsuppgifterna inom polisen 
värderades av Kamraterna och Svenska polisförbundet. Polisen var manligt do-
minerad och föreningarna lyfte fram olika maskulina egenskaper som utmär-
kande för polistjänsten, framför allt ordningspolistjänsten. Samtidigt var polis-
arbete i mångt och mycket ett socialt inriktat yrke, vilket ansågs passande även 
för kvinnor. De olika aktörerna i undersökningen lyfte fram vissa egenskaper, 
men sade också något om andra sidor av yrket som inte var lika maskulint ko-
dade. Det avslöjade värderingar om vad som betraktades som viktigt, eller ”rik-
tigt”, polisarbete och vilken position i hierarkin detta hade.

84 Britton, 2000, s 423f.
85 Ibid, s 424ff.
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Kapitel 6 –  
Kvinnor i polistjänst.  

Sammanfattande slutdiskussion
Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att studera vilka stra-
tegier två av polisens fackföreningar, Kamraterna, förening för Stockholms 
polismän och Svenska Polisförbundet, använde för att lösa frågan om kvinnor 
i polistjänst 957-97. När kvinnor började anställas och rekryteras till ord-
ningspolistjänst 957 skapades och synliggjordes genuskonflikter inom poli-
sen. De manliga poliserna såg sina rättigheter hotade av att den kvinnliga ar-
betskraften kunde bedömas efter en annan måttstock än deras. Det befarades 
att kvinnorna skulle komma att få fördelar gentemot manliga poliser genom 
att få lättare arbetsuppgifter på grund av sin svagare fysik. I denna konflikt 
synliggjordes föreställningar om manligt och kvinnligt och inom framför allt 
Kamraterna startade en kamp för att upprätthålla manliga polisers privilegier 
och rättigheter. Avhandlingens syfte och frågor har rört sig inom ramen för 
denna konflikt. Jag har belyst frågor om Kamraternas och Svenska Polisför-
bundets inställning till kvinnor inom polisyrket och vilka föreställningar om 
kön som kom till uttryck. Avhandlingen har även behandlat hur fackförening-
arna försökte lösa frågan om de kvinnliga polisernas placering och tjänstgö-
ring och vad som skilde och förenade de båda föreningarna i deras strategival. 
Kamraternas agerande gentemot sina kvinnliga medlemmar har också under-
sökts. Slutligen har en analys gjorts av det sätt på vilket polisyrket gjordes mas-
kulint respektive feminint och hur detta användes som en del i strategierna. 

Under den tidsperiod som avhandlingen har behandlat genomgick po-
lisväsendet en stor omorganisation från kommunalt till statligt styre år 965. 
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Före 965 har jag jämfört Kamraterna och Polisförbundet med främst en stat-
lig utredning, polisverksamhetsutredningen, genom deras delbetänkande So-
cialpolis och kvinnlig polis från 958. I utredningen satt män som represen-
terade staten, tjänstemän på länsnivå samt den lokala polisorganisationen 
samt en kvinna som var advokat. Efter förstatligandet inrättades Rikspolis-
styrelsen som fick det övergripande överinseendet över polisväsendet. Staten 
fick således större betydelse efter 965. Dessförinnan var också polisledning-
en i Stockholm en viktig aktör och, framför allt, en betydelsefull motpart för 
Kamraterna i deras strävanden. Kamraterna var en lokalt förankrad förening i 
Stockholm som organiserade ordningspoliser i huvudstaden. De första kvinn-
liga ordningspoliserna sökte och beviljades inträde i Kamraterna, som därmed 
hade både manliga och kvinnliga medlemmar att ta hänsyn till. Svenska Po-
lisförbundet var däremot en rikstäckande förening som organiserade olika ka-
tegorier av poliser över hela landet. Medlemmarna utgjordes främst av befäl, 
kriminalpoliser samt ordningspoliser utanför Stockholm. 

Kvinnor anställdes som ordningspoliser i en tid som på ett plan präglades 
av ett hemmafruideal samtidigt som alltfler gifta kvinnor sökte sig ut på ar-
betsmarknaden. Arbetskraftsbristen var stor under efterkrigstiden och inom 
sektorer som service och omsorg behövdes särskilt kvinnlig arbetskraft. Det 
var fortfarande problematiskt för kvinnor att kombinera arbete och familjeliv 
eftersom barnomsorgsfrågan inte var löst, även om daghemmen började byg-
gas ut. Inom till exempel LO försökte man hitta lösningar för att göra det möj-
ligt för kvinnor att både yrkesarbeta och sköta sitt ansvar för hem och familj 
genom att arbeta deltid. Trots att fler kvinnor lönearbetade blev arbetsmark-
naden alltmer könssegregerad eftersom kvinnor främst sökte sig till specifika 
områden. 950- och 60-talen kan betraktas som en brytningstid mellan två ge-
nuskontrakt. Dels präglades uppfattningarna av att män och kvinnor var olika 
och att kvinnans främsta uppgift var rollen som maka och mor, dels av att de 
kvinnliga egenskaperna kunde vara samhället till nytta. Under 960-talet på-
börjades en debatt om könsroller, vilka sågs som socialt inlärda och möjliga att 
förändra, och den debatten präglades av jämlikhetsidéer enligt vilka män och 
kvinnor var lika mycket värda och skulle ha samma rättigheter. Jämlikhetsidé-
erna började få genomslag under 960-talet, men tankeströmningarna gjorde 
få avtryck i källmaterialet i min undersökning. Det beror förmodligen på att 
den debatten inte var riktigt aktuell förrän i slutet av 960-talet. 
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Återupprättad arbetsdelning
Även inom polisen var det svårt att rekrytera tillräckligt med personal. Anställan-
det av kvinnliga poliser sades från Kamraternas sida vara ett mindre lyckat sätt 
för myndigheterna att lösa polisbristen. Samtidigt skedde andra samhällsföränd-
ringar som rimligen påverkade polisens arbetssätt och behovet av personal. Som 
exempel kan nämnas en annorlunda trafiksituation på grund av den ökande bi-
lismen, inflyttning till städerna med högre befolkningstäthet som följd samt en 
i större omfattning rörlig kriminalitet. Dessa faktorer påverkade och förändrade 
polisens arbete och gjorde att det behövdes fler poliser. Om vi ser till den köns-
mässiga aspekten fanns redan när kvinnor sattes in i ordningspolistjänst en be-
fintlig könsarbetsdelning i och med att, de förvisso fåtaliga, polissystrarna sedan 
908 haft starkt avgränsade arbetsuppgifter inom kriminalpolisen. Det fanns ett 
könskomplementärt tänkande som hade rötter långt tillbaka i tiden och som 
fick betydelse för de kvinnliga ordningspolisernas arbete och placering. 

Beslutet att anställa kvinnor i ordningspolistjänst kom från de kommuna-
la myndigheterna i Stockholm. Kamraterna hade enligt egen utsago inte haft 
möjlighet att påverka beslutet. De beskyllde också myndigheterna för att för-
söka lösa bristen på poliser med att anställa kvinnor istället för att till exempel 
höja de manliga polisernas löner. Om kvinnliga poliser verkligen anställdes i 
ett försök att lösa polisbristen i Stockholm har inte kunnat beläggas i denna 
undersökning. Det är dock ingen orimlig tolkning att rekryteringen av kvin-
nor till ordningspolistjänst var en av flera åtgärder som vidtogs från myndig-
heternas sida för att öka antalet poliser i Stockholm. 

Då de kvinnliga aspiranterna påbörjade sin tjänst i januari 958 fanns det 
inga formella hinder för kvinnor att genomgå polisskolans konstapelklass och 
utbildningen skilde sig i stort sett inte åt mellan män och kvinnor. Det var en-
bart i Stockholm som det var meningen att män och kvinnor skulle ha sam-
ma arbetsuppgifter. Skepsisen mot att få in kvinnor i polisen var stor inom 
delar av poliskåren. Kamraterna hade blivit ”påtvingade” de kvinnliga poli-

 Waldemarson, 998, s 70. I spåren av 960- och 70-talens könsrollsdebatter diskuterades 
även mansrollen. I Sverige bildades mansgrupper och ett nätverk kallat Befria mannen, vil-
ket senare blev en förening med samma namn. Man ville förändra den traditionella mansrol-
len, som ansågs destruktiv, och arbeta för ökad jämlikhet mellan könen. Se Helena Hill ”Befria 
mannen. Försök till ny genusordning?” i Thomas Johansson, Jari Kuosmanen (red) Manlighe-
tens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män. Malmö 2003, s 46f.
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serna som medlemmar i föreningen och styrelsen opponerade sig mot försö-
ket med kvinnliga ordningspoliser. Under åren 958-96 försökte Kamraterna 
på olika sätt att hitta acceptabla lösningar. Deras ansträngningar riktades mot 
att reda ut vilka arbetsuppgifter kvinnliga poliser borde ha, inom vilken del av 
organisationen de skulle utföras och hur arbetsfördelningen kunde lösas utan 
att manliga poliser missgynnades. Kamraterna försökte på flera sätt få bort de 
kvinnliga poliserna från fotpatrulleringen och från Klaradistriktet, där de båda 
första grupperna av kvinnliga aspiranter hade placerats av polismästaren. Som 
en första åtgärd lyckades Kamraterna få polismästaren att placera ut de kvinn-
liga poliserna på flera olika distrikt. 

Kamraterna ville också att kvinnorna skulle föras över till centralavdelning-
en och att de därifrån skulle kommenderas till kriminalavdelningen eller tjänst-
göra civilt inom ordningspolisen. Ordningspolisintendenten i Stockholm hade 
år 960 tillsatt en utredning som bland annat hade till uppgift att hitta en lös-
ning på de kvinnliga polisernas placering. Enligt Kamraternas egen utsago hade 
föreningen lyckats få utredningen att presentera ett förslag som de kunde ac-
ceptera som innebar att kvinnorna fördes över till centralavdelningen. De hade 
också polismästarens stöd. Detta förslag verkställdes dock aldrig. Polismästaren 
skickade ärendet vidare till rätts- och polisdirektionen, som inte ville genom-
föra en central placering. Det var stadsfullmäktige som skulle fatta det slutgil-
tiga beslutet. För att förhindra att stadsfullmäktige tog ett beslut som inte låg i 
linje med förslaget, drog polismästaren med Kamraternas godkännande tillba-
ka det. Polismästaren ville utreda frågan ytterligare och det förestående förstat-
ligandet gjorde att ärendet lades på is för att invänta ytterligare utredning om 
hur de kvinnliga polisernas arbete skulle se ut i den nya statliga polisorganisa-
tionen. När Rikspolisstyrelsen inrättades 965 hamnade ärendet på deras bord 
och de började undersöka hur stort behov det fanns av kvinnliga poliser inom 
organisationen. De kom överens med Svenska Polisförbundet att alla kvinnli-
ga poliser skulle placeras vid skyddssektioner och utredningsenheter efter sin 
utbildning. Det innebar att de inte fick arbeta i uniform med reguljär patrul-
leringstjänst. Kritiska röster inom fackföreningarna och en del manliga poliser 
menade att kvinnorna på detta sätt blev mer specialiserade och kunde få be-
fordringsfördelar. Även flera kvinnliga poliser var missnöjda med att vara ute-
stängda från uniformstjänst och två kvinnor överklagade hos Kungl. Maj:t som 
gav dem dispens. Eftersom Polisförbundet ansåg att beslutet inte borde ha fat-
tats innan förbundet kontaktats, sade de upp överenskommelsen med Rikspo-
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lisstyrelsen 97. Det innebar att det fattades ett formellt beslut att män och 
kvinnor skulle tjänstgöra på lika villkor inom polisen. 

Kamraterna föreföll inte ha varit helt på det klara med var i polisorgani-
sationen de ansåg att de kvinnliga poliserna hörde hemma; man ville att de 
tjänstgjorde på olika distrikt, att deras arbete både förlades och inte förlades 
till kriminalpolisen samt att alla kvinnliga poliser överfördes till centralpoli-
sen. Kamraterna var till en början även emot att kvinnliga poliser fick särskil-
da tjänster eller placerades på särskilda avdelningar, men ställde sig senare bak-
om ett förslag som innebar att kvinnorna fick särskilda tjänster och i huvudsak 
civil tjänstgöring. Att Kamraterna inte höll fast vid en enhetlig linje berodde 
förmodligen på att de helt enkelt inte kunde bedöma vilken som var den bästa 
lösningen. Det viktigaste var att få bort kvinnorna från fotpatrulleringen, men 
samtidigt förhindra att de konkurrerade ut manliga poliser från eftertraktade 
tjänster. Kamraterna strävade efter att snabbt hitta en acceptabel lösning och 
agerade snarare kortsiktigt än långsiktigt. Det kan också vara en förklaring till 
föreningens motsägelsefulla sätt att hantera frågan om kvinnliga poliser.

Den ökade debatten om jämlikhet och könsroller från 960-talet och fram-
åt gjorde inte att föreställningar om mäns och kvinnors olikhet försvann. I en 
intervjustudie utgiven av arbetslivscentrum år 980 ansåg både manliga och 
kvinnliga poliser att kvinnliga poliser var mer lämpliga när det gällde socialt in-
riktat polisarbete, sådant som rörde kvinnor och barn samt att de var fysiskt sva-
gare.2 Även inom 990-talets ordningspolis, som sociologen Berit Åberg stude-
rat, fanns en ideologisk uppdelning i manligt och kvinnligt. Manliga poliser fick 
bekräftelse i sin yrkesroll genom förväntningar på fysisk kontroll medan kvinn-
liga poliser snarare förknippades med social kompetens. Det gjorde att kvinnli-
ga poliser bekräftade sin yrkesidentitet genom typisk kvinnlighet.3 

Fackföreningarna och polisverksamhetsutredningen i min studie hade en 
ambivalent inställning till kvinnor i polistjänst. Kvinnorna hade en given plats 
i polisorganisationen men det var tveksamt om de kunde användas i allt po-
lisarbete. I pedagogen Gunilla Cedermark Hedbergs avhandling från 985 gav 
många rekryteringsansvariga och fackliga förtroendemän i enkätmaterialet ut-
tryck för liknande uppfattningar om kvinnor i polisyrket. De flesta var både po-
sitivt och negativt inställda och menade att kvinnliga poliser var värdefulla inom 
polisen tack vare sin sociala förmåga, att de hade ett mjukare sätt och lättare 

2 Holmbäck, 980, s 36f, 39.
3 Åberg, 200, s 9.
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kunde få kontakt med kvinnor, barn och äldre människor. Tveksamheterna gäll-
de främst ordningspolistjänsten eftersom kvinnors svagare fysik kunde vara ett 
hinder i arbetet.4 Cedermark Hedberg menar att inställningen till kvinnliga po-
liser var olika hos olika instanser inom polisen, där de som befann sig på högre 
positioner hade en mer positiv inställning. Företrädare för till exempel Svens-
ka Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen hade å ena sidan vad hon kallar för en 
idealiserande bild av kvinnor i polistjänst. Den grundade sig inte på praktisk er-
farenhet av polistjänst eftersom många inte saknade kontakt med denna. De ut-
tryckte ofta det goda i att kvinnor kunde tona ned aggressiviteten i polisrollen 
och att män och kvinnor skulle tjänstgöra på lika villkor. Deras uppfattningar 
låg också i linje med den rådande jämställdhetslagen. Verksamma poliser hade 
å andra sidan ett praktiskt förhållningssätt som utgick från erfarenheten av yr-
ket och arbetsuppgifterna. Cedermark Hedberg menar att de krav som ställdes i 
ordningspolistjänsten var avgörande för deras syn på kvinnliga poliser eftersom 
alla poliser skulle tjänstgöra i flera år på ordningsavdelningen innan de kunde gå 
vidare till andra typer av tjänster inom exempelvis kriminalpolisen. Bland dem 
som hade detta synsätt framhölls ofta de skilda fysiska kraven på män och kvin-
nor samt kvinnors större frånvaro på grund av barnledighet eller deltidsarbete 
som ett problem och en försvagning av poliskåren.5 

Hierarkisk värdering av arbetsuppgifter
Min undersökning visar att det fanns en tydlig uppdelning mellan manligt och 
kvinnligt inom polisen. Kvinnliga poliser förknippades främst med socialt inrik-
tat arbete medan manliga poliser knöts till ordningspolistjänsten och främst till 
patrulleringen. Det var också till denna del av polisverksamheten som de masku-
lina egenskaperna knöts, det som betraktades som ”riktigt” polisarbete och som 
polisyrkets kärna. Sammantaget säger detta något om hur olika arbetsuppgifter 
värderades inom polisorganisationen och om uppgifternas plats i hierarkin. 

Inom organisationer finns olika betydelser av kön som kan vara uttalade 
eller diffusa. En utgångspunkt för författarna till en antologi som behandlar 
teorier om organisation och kön, Det ordnar sig, är att beskrivningarna av en 
organisation bygger på människors föreställningar. Det är alltså människorna 

4 Cedermark Hedberg, 985, s 23ff, 3f.
5 Ibid, s 56ff.
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i en organisation som skapar mening och förståelse kring vad organisationen 
är och gör.6 Joan Acker menar att genusarbetsdelningen skapas genom orga-
nisatoriska praktiker liksom ojämlikheter vad gäller status och inkomst. Kul-
turella idéer om genus både konstrueras och reproduceras inom organisatio-
ner.7 Acker menar att arbeten är indelade i en hierarki där varje uppgift har en 
viss plats. När arbetet ska värderas förväntas det finnas ett samspel mellan dess 
komplexitet, ansvar och den hierarkiska positionen. Det som uppfattas som 
”ett arbete” antas vara könsneutralt men utgår i själva verket från en heltids-
arbetande mans livssituation. Till skillnad från kvinnor hade män inte ansvar 
för hem och familj vilket gjorde att kvinnor inte passade in i idén om arbe-
tet. I dessa tankegångar finns implicit en arbetsdelning mellan män och kvin-
nor samt en uppdelning mellan privat och offentligt. Enligt Acker är hierarki-
er genuspräglade eftersom de bygger på underliggande antaganden om att de 
som utför betalt arbete är naturligt lämpliga att inneha ansvar och auktoritet, 
medan de som måste dela upp sitt ansvar mellan yrkes- och familjeliv befin-
ner sig i de lägre positionerna.8 

Sociologen Gillian Creese menar att hela organisationskulturen är präglad 
av de föreställningar om genus som finns i samtiden. Ett av de centrala om-
råden där genus finns invävt i den organisatoriska logiken är den hierarkiska 
värderingen av olika arbetsuppgifter. Liksom Acker menar hon att värdering-
en ofta utgår från en familjeförsörjande man och att alla arbetsplatser är präg-
lade av genus men på olika sätt. I hennes studie står den tekniska miljön i fo-
kus och i denna skapas en viss typ av maskulin yrkeskultur. Hon menar att 
teknik är en social artefakt som återspeglar fördelningen av makt och resur-
ser i samhället. ”Teknikens maskulinitet” kommer till uttryck i de teknologi-
er som utvecklas; i produktionsprocessen (män designar, kvinnor monterar), 
sättet på vilket teknik används på arbetsplatsen (män kontrollerar och repare-
rar maskiner, kvinnor sköter dem), samt i ideologier om teknisk kompetens 
(män är ”naturligt” tekniska, kvinnor är det inte).9 

Både Acker och Creese menar således att det inom en organisation eller 
på en arbetsplats finns en hierarki mellan olika arbetsuppgifter som är grun-
dad på genus. Deras utgångspunkter är att hierarkierna bygger på uppfatt-

6 Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag Det ordnar sig. Teorier om or-
ganisation och kön. Lund 200, s 0f.

7 Acker, 990, s. 40.
8 Ibid, s 48ff.
9 Creese, 999, s 22f.
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ningar om skillnader mellan män och kvinnor. I denna undersökning utgick 
Kamraterna och Svenska Polisförbundet från att en polis var en man som ar-
betade heltid, skift och på nätterna. Detta var framför allt knutet till patrul-
leringen. Hierarkiskt sett stod patrulleringen längst ned i organisationen och 
utgjorde första steget på karriärtrappan. Arbetet hade dock en viss status efter-
som det var den nödvändiga grunden för befordran. Samtidigt var det viktigt 
att framhålla dess särart för att avgränsa sig gentemot andra yrkesgrupper och 
mot andra kategorier av poliser. Att få in kvinnor som inte förväntades klara 
av påfrestningarna och därmed skulle kunna få andra arbetsuppgifter kunde 
innebära att patrulleringen framstod som mindre attraktivt för manliga poli-
ser. Därför var det viktigt för fackföreningarna att värna om denna del av po-
lisyrket för att inte dess status skulle bli lägre. Genom att upphöja och framhä-
va maskulina egenskaper som en nödvändighet för att klara av patrulleringen 
blev denna tjänstgöring i högre grad ett manligt område. Patrulleringen om-
gavs av en maskulin symbolik som användes för att höja dess status. 

Andra arbetsuppgifter hade betydligt högre status och en högre position 
i hierarkin, till exempel innearbete eller utredningsarbete inom ordningspo-
lisen och kriminalpolisarbete. Dessa arbetsuppgifters särart framhölls inte på 
samma sätt utan utgjorde främst patrulleringens motpol i form av ett lätta-
re och bättre polisarbete. Patrulleringen betraktades som ett exklusivt manligt 
område medan de andra uppgifterna kunde vara mer könsneutrala. Ett tydligt 
uttryck för denna manliga särart var uniformen och beväpningen som hade 
maskulina konnotationer. Att röra sig i en offentlig miljö i uniform innebar 
att kräva auktoritet och beväpningen var ett synligt uttryck för rätten att an-
vända våld. Detta förknippades inte med kvinnlighet. Kvinnliga poliser knöts 
istället till socialt och brottsförebyggande arbete som troligen hade lägre sta-
tus, även om det hierarkiskt inom organisationen stod högre än patrullering-
en och ordningspolisarbetet eftersom man måste avancera via patrulleringen 
för att komma dit. De kvinnliga ordningspolisernas uniform gjorde könstill-
hörigheten synlig genom att den innehöll en byxkjol. Kvinnliga poliser av-
vek från normen för en riktig polis. Den hierarkiska värderingen av olika ar-
betsuppgifter behövde således inte vara beroende av var på befordringsstegen 
uppgifterna befann sig. Till exempel var både kriminalpoliser och kvarterspo-
liser befordrade via patrulleringen, men de senare hade betydligt lägre status 
trots att det var poliser med lång erfarenhet som arbetade med dessa uppgif-
ter. Å andra sidan var kvarterspolisen en del av ordningspolisen som i sin tur 
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0 Åberg, 200, 20f, 25.
 Ibid, s 26f, 30f.
2 Andersson, 2003, s 84f.
3 Ibid, s 89. 

var underställd kriminalpolisen. Det brottsförebyggande arbete som det an-
sågs att kvinnor borde utföra kunde utföras inom kriminalpolisen, men även 
där fanns en könsmässig värdering av olika arbetsuppgifter. 

Berit Åberg menar att själva organisationen verkade begränsande för kvin-
nor inom ordningspolisen eftersom den typiska manligheten främjades i re-
lation till yrkesrollen medan typisk kvinnlighet förringades. Det kunde till 
exempel innebära att schemaläggningen gjordes utifrån föreställningen att po-
liser inte arbetade deltid eller dagtid, vilket var vanligare bland kvinnliga poli-
ser som hade småbarn.0 Den starka kopplingen mellan män och fysisk styrka 
ledde enligt Åberg även till att kvinnliga poliser i betydligt mindre utsträck-
ning fick tillfälle att utföra gripanden och omhändertaganden. Det uppstod 
således en arbetsuppdelning mellan män och kvinnor inom ordningspolisen 
där män framför allt beordrades till arbete som kunde innebära omhänder-
taganden medan kvinnor styrdes in på områden som förknippades med ty-
pisk kvinnlighet. Eftersom ordningspolistjänsten dels var synonymt med fy-
sisk styrka och dels var en förutsättning för att bli betraktad som en bra polis 
och var grunden för befordran, missgynnade det kvinnliga poliser karriärmäs-
sigt. I en av de närpolisorganisationer som ingick i Susanne Anderssons av-
handling var könsfördelningen i organisationen överlag jämn och ungefär lika 
många kvinnliga som manliga poliser arbetade dag- och kvällstid. Det var 
ändå till övervägande del kvinnliga poliser som utförde de arbeten som be-
traktades som ”måsten”, till exempel receptionstjänst, och som arbetade dag-
tid. Den fåtaliga arbetsstyrka som arbetade på natten bestod främst av unga 
män.2 De högre tjänsterna och funktionerna innehades ofta av män medan 
kvinnor återfanns på de lägre positionerna.3 

Gillian Creese behandlar även fackföreningarnas roll i hierarkiseringen av 
arbetsuppgifter. Hon menar att det i fackföreningarna finns institutionalisera-
de former för arbetare att visa motstånd och att fackföreningar besitter lagli-
ga rättigheter att förhandla om arbetsvillkor. Fackens historia är även präglad 
av manlig dominans. Manliga medlemmar spelar en central roll när det gäl-
ler att definiera och omdefiniera färdigheter genom att upprätthålla kontroll 
över teknik och högt värderade arbetsuppgifter. Genom en rad praktiker till-
varatas männens intressen framför kvinnornas, vilket bidrar till att upprätthål-
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la arbetsdelningen mellan män och kvinnor. Creese menar att arbetsdelningen 
inte kan förklaras utan att hänsyn tas till den roll arbetare och deras fackfören-
ingar spelat. Att identifiera hur genus finns invävt i fackföreningens organisa-
toriska logik och i dess kollektiva förhandlingspraktiker är nödvändigt för att 
förstå hur genusrelationer förhandlas fram.4 

Genom Kamraternas och Polisförbundets strategier utestängdes kvinnli-
ga poliser från patrulleringen och styrdes in på specifika områden. Kamrater-
na försökte påverka polismästaren och den organisationsutredning som ord-
ningspolisintendenten tillsatt för att få till stånd en omplacering av kvinnliga 
poliser till centralavdelningen. De agerade i första hand utifrån sina manliga 
medlemmars intressen eftersom det var deras rättigheter som ansågs ligga i fa-
rozonen. Kamraterna strävade efter att skapa en kollektiv samling och stärka 
kårandan och var därför även måna om att de kvinnliga poliserna skulle ställa 
sig på sina manliga kollegors sida. Detta sätt att protestera och visa motstånd 
kan sägas ha varit inbyggt i fackföreningens praktik. Denna var också i allra 
högsta grad präglad av manliga strukturer som fanns inbyggda i fackförening-
ens logik. Den övervägande majoriteten var män och kvinnors inträde i det 
manliga yrket och i Kamraterna skapade nya problem att lösa. 

Jag har i huvudsak tolkat Kamraternas agerande som en facklig strategi, 
men deras försök att värna om patrulleringen som en manlig domän genom 
att utesluta kvinnliga poliser var också en professionell strategi. Den kunskap 
som förvärvades via patrulleringen och var grunden för befordran skulle för-
behållas manliga poliser. Strävandena efter att skapa en exklusivitet kring det-
ta var ett professionellt agerande. Kamraterna hade makten och möjligheten 
att definiera patrulleringen som manlig samt att upprätthålla kontrollen över 
och värna om statusen över den delen av polisyrket. Svenska Polisförbundets 
agerande har jag däremot i större utsträckning tolkat i termer av en professio-
nell strategi. När polisväsendet blev statligt fick uteslutningen av kvinnor från 
patrullering i uniform en statlig legitimitet och sanktion. Även om initiativet 
till uteslutningen inte kom från Polisförbundet var de pådrivande i att se till 
att föreskrifterna efterlevdes. I sina strävanden försökte de påverka Rikspolis-
styrelsen, som tagit initiativet, och andra som de ansåg bröt mot avtalet. På så 
sätt försökte de upprätthålla uteslutningen av kvinnor och därmed vidmakt-
hålla patrulleringen som ett manligt privilegium. De behöll kontrollen över 
yrket och skapade en arbetsdelning mellan män och kvinnor inom polisen.

4 Creese, 999, s 24.
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Summary
 

Women in police service
The Association Kamraterna, the Swedish Policemen’s Union
and Women’s Entrance into the Police Profession 1957-1971

When the first uniformed policewomen started to patrol the streets of Stock-
holm in January 958, they attracted a great deal of attention. Uniformed po-
licewomen were a completely new pehneomenon, raising questions of how 
they would be able to cope with the mental and physical strain that the profes-
sion was considered to involve and of whether it would not be more suitable 
for them to work with women and children. At the time the prevalent ideal 
prescribed that women should preferably be housewives after getting married, 
and this was also what reality was like to a great extent. In the 950s and 60s, 
however, women’s opportunities for gainful employment started changing.  
More and more married women started working in sectors where there was a 
great demand for labour. Women preferred jobs in areas such as service and 
care, and the labour market became even more gender segregated. The unifor-
med policewomen also started working in the period in the late 960s when 
discussions began to be conducted about gender equality and about men’s and 
women’s socially learned and changeable gender roles.

There was labour shortage in the police force too, and the authorities’ decisi-
on to try using women in unformed police service was probably a way of trying 
to increase the number of police officers in Stockholm. The police force admit-
ted women in a period characterized by a housewife ideal and increasing female 
gainful employment as well as altered ideas of men’s and women’s tasks. The aim 
of this thesis was to study what strategies Kamraterna (‘the Comrades’), an asso-
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ciation for Stockholm’s policemen, and the Swedish Policemen’s Union employ-
ed in order to solve the issue of women in police service in the years 957-97. 
I dealt with the unions’ attitudes to women in police service and what con-
ceptions of gender were expressed. Kamraterna’s and the Swedish Policemen’s 
Union’s way of solving the issue of women’s work and posts in the organisation 
was in focus as well as Kamraterna’s actions vis-à-vis their female members. Fi-
nally I studied in what way the police profession was made masculine and femi-
nine and how this could be used as part of the strategies. Women in uniformed 
police service were chiefly a Stockholm issue and my thesis therefore focuses on 
conditions in Stockholm and on Kamraterna, which was the local union that 
both male and female uniformed police officers belonged to in the capital. The 
Swedish Policemen’s Union was a larger union that organised several different 
categories of police officers in the whole country. I also compared the unions 
with a Government commission, Polisverksamhetsutredningen (‘the Police ac-
tivities commission), which issued a report in 958, and with the Government 
authority Rikspolisstyrelsen (‘the National Police Board’).

Chapter 2 “The police organisation and women’s entrance into the police 
profession¨, contains a background description to the empirical study. I de-
scribe the organisation of the police force and the change from municipal to 
state control, the change of training and recruitment and the history of the 
unions. The other part of the background consists of a pre-study of the wo-
men who had worked in the police force before 957, the so-called “female po-
lice assistants”, and their duties and training from the early 20th century. The 
first of these were employed in Stockholm in 908, and later on there were fe-
male police assistants in other large cities in Southern Sweden. Taken together 
they were few in number. The female police assistants’ duties could vary de-
pending on where they worked, but their work was mainly related to women 
and children in various ways. They were for example to receive reports about 
rape and illegal abortions, take part in or conduct interrogations of such ca-
ses, and take care of the children, women, and poor and homeless people who 
were brought to the police station. The female police assistants were not po-
lice officers but often had a social policy degree or training in nursing. Their 
work was also limited to certain tasks and carried out in the criminal investi-
gation departments. The fact that the female police assistants had no police 
training began more and more to be regarded as unsatisfactory, and in 944 a 
course for female police assistants was organised at the Police Training Centre 
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and another one in 949.  From that year onwards the female police assistants 
also gained access to the constable class, which provided the basic training of 
male police officers. The title of female police assistant was abolished when a 
new salary system was introduced in 954.

In chapter 3 “Equality and difference”, my point of departure is ideas of 
gender complementarity for the purpose of elucidating the unions’ attitude to 
policewomen. The issue of women in police service was also investigated by 
the Government commission on police activities. In the partial report Social-
polis och kvinnlig polis (‘Social police officers and female police officers’) from 
958, the investigators expressed the opinion that it was natural for women to 
have their principal duties in the parts of the police work that involved con-
tacts with women and children. At the same time they claimed that women 
ought to be employed on the same terms as male police officers, above all in 
criminal police service, but there should in principle be no difference. Even if 
women were employed on equal terms as men, this must not entail that male 
police officers lost their promotion advantages. Similar views were expressed 
in a later Government report from 965.

The contradictory views in the commissions’ conceptions of men’s and 
women’s fitness for the police profession were also common in the unions’ ways 
of thinking of the police profession and gender. At first the Swedish Policemen’s 
Union did not want to take up a definite position on whether uniformed police 
work was suitable for women or not. On the other hand, they argued that fema-
le police officers would have to be employed in accordance with the principle of 
equal terms, that is, that the women’s salary rates should not be different, since 
equal pay must imply equal work. There were some parts of the police work that 
ought to be withheld from women, such as situations of violence where phy-
sical strength was needed, but this must not imply that the principle of equal 
terms be disregarded. Like the Government commission, the Policemen’s Uni-
on thought that women were chiefly useful and naturally suited for social poli-
ce work. The Union also thought that female police officers would have to ad-
vance in accordance with ordinary norms before they could get lighter duties.  
Kamraterna emphasised even more strongly that the principle of equal pay for 
equal work would have to apply. The basis for equal pay had to be the same du-
ties, according to Kamraterna. To Kamraterna it was chiefly the promotional 
system that was at risk, and it was not acceptable that women should get lighter 
duties such as investigative work in the uniformed police force without having 
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first been on patrol service for several years just as their male colleagues. At the 
same time they thought that women could not be employed on equal terms due 
to the nature of the patrol service and that the principle of equal terms could 
not be applied during the experimental work with uniformed policewomen. Ac-
cording to Kamraterna there was, however, a need for female police officers, but 
chiefly in areas of a more social nature.

The unions and the commission on police activities thought that men and 
women were suited for different duties with women functioning in social po-
lice work. The main difference between the commission and the unions was 
that the latter had the male police officers’ rights in focus. The commission did 
not have the same relation to the female police officers and did not have to sol-
ve the issue, as their assignment was to present a proposal. For the unions it 
was important to stress that female police officers would have to be employed 
on the same terms in order to avoid different pay rates for men and women. 
What complicated the practical application of the principle was the concep-
tion of women’s different nature.

Based on the results in the preceding chapter on the ideas that were prevalent 
in the unions, I go on in chapter 4 “Female police officers’ posts and duties” to 
study in what way Kamraterna and the Swedish Policemen’s Union tried to sol-
ve the question of the women’s posts and duties. Both the Swedish Policemen’s 
Union and Kamraterna used dual closure, that is, both exclusion and usurpa-
tion. Kamraterna was the most active of the two unions before the nationalisa-
tion in 965. They managed to make the police commissioner place the women 
in several different districts. In the early 960s Kamraterna tried to have the wo-
men relocated to the central department so that they would receive their orders 
there for service with the criminal police or the uniformed police in civil duties. 
The organisation commission appointed by the assistant commissioner of the 
executive police department in 960 in order to investigate the issue of women’s 
posts and duties eventually presented a proposal that Kamraterna could accept. 
It was never approved, because the police commissioner withdrew it in order to 
prevent the City Council from making a decision that was not in line with the 
proposal. The issue landed in the end at the National Police Board, which was 
established in connection with the nationalisation.

In order to force through their demands and find rapid solutions, Kamra-
terna turned directly to the police management in Stockholm and chiefly to 
the police commissioner. They tried to get the members’ support in order to 
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be able to pursue their demands and they were also anxious that the female 
members should side with the association and the male members. Kamraterna 
tried to create collective unity and aimed their protest actions at the employ-
er, which means that they employed usurpation or a trade union strategy. The 
collective unity also strengthened the team spirit. Kamraterna’s endeavour to 
exclude female police officers from patrolling was a strategy of exclusion and 
hence a professional strategy. The patrol service was to be protected from the 
unqualified labour force that the women were considered to be. A position at 
the central department would not have excluded women completely from the 
police profession, but they would have been prevented from participating in 
the duties that formed the basis of further promotion on the same grounds as 
male police officers. Professional strategies often involved getting a Govern-
ment sanction in order to prevent access by unqualified persons, for example 
through degree requirements, but in this case it was rather a matter of preven-
ting women from acquiring experience-based knowledge through working in 
order to be able to advance and perform their duties on equal terms. The re-
cruitment freeze that was introduced in the police district of Stockholm in 
959 was, however, a way of preventing women from gaining access at all to 
the police profession. Yet another way of restricting female police officers was 
to remove pure night shifts from their duty schedules. In this connection one 
may also speak of a demarcationary strategy through which female police offi-
cers were moved into a separate sphere in the police force. Excluding women 
from parts of the uniformed police service meant that the division of labour 
connected to the female police assistants’ activities was reintroduced. 

On the other hand, the Swedish Policemen’s Union’s actions were charac-
terised by a professional line of conduct. Before 965 they did not act at all 
concerning the female police officers, but they sympathised with the recruit-
ment freeze that was introduced in Stockholm in 959. When the police for-
ce was nationalised, the issue of female police officers became a national con-
cern, which was probably the reason why the National Police Board canvassed 
for support from the Policemen’s Union for the new experimental work that 
started in 969. They had also got the issue on their agenda because it had not 
been approved earlier on in the 960s. As the women were now placed in sa-
fety service and civil investigative units, the exclusion of women from unifor-
med patrol duties was given governmental legitimacy. Even if it was not the 
Policemen’s Union that initiated the experimental work, they were active in 
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seeing to it that the instructions were followed. The Union urged the Natio-
nal Police Board to follow the rules. The fact that the Policemen’s Union tried 
to influence the employer, the state, might be interpreted as a penetrative stra-
tegy, but not in the same way as with Kamraterna. In this case there was not 
the same ambition to gather the force and the members behind the demands. 
In this way, patrol work could remain a male area preventing female police of-
ficers from competing on equal terms,

In my thesis I also show that the female police officers’ opportunities to 
participate and exercise influence in union contexts were limited. Only on 
two occasions did I find that female members were given union assignments. 
I my study I did not see any tendencies among the women towards a separate 
union organisation, which was common in the early salaried employees’ mo-
vement. It was also common for parts of the women’s movement to stand up 
for women in various occupations, and the police force was no exception. The 
Fredrika Bremer Association exerted pressure in order to improve both the fe-
male police assistants’ and the female police officers’ situation. The policewo-
men who were members of the Policemen’s Union also belonged via the Uni-
on to the Federation of Business and Professional Women. Some of the female 
police trainees at the Police Training Centre reacted to the resistance and the 
treatment they received from Kamraterna by leaving the association and app-
lying instead for membership of the Policemen’s Union in 959.

Both Kamraterna and the Swedish Policemen’s Union were clearly of the 
opinion that men and women were suited to different tasks. The area in the po-
lice profession where female police officers were considered least suited was the 
part of the uniformed police service that involved patrol work. This job was as-
sociated with qualities described as naturally masculine. The focus in chapter 5 
“Police service and masculinity” is on analysing how the unions gendered the 
police profession and on the way in which these gender constructions were used 
as a part of Kamraterna’s and the Policemen’s union’s strategies.

What chiefly characterises and makes a police officer visible is the uniform. 
To the police force, as well as to many other occupational groups, the uni-
form symbolised several different things. The uniform made the police officer 
recognisable to the public precisely as a police officer. The uniform also show-
ed the hierarchy in the police force through official badges and weapons and it 
could be used as part of a social closure strategy. Initially the female Swedish po-
lice officers’ uniform included a trouser skirt that showed the difference between 
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male and female police officers. Nor were female police officers equipped with 
the same weapons as their male colleagues in that they did not carry sabres. The 
fact that the uniform was different ought to have made it more difficult for the 
female police officers to be regarded as “real” police officers. A police officer was 
by definition a man and the uniform an expression of masculinity.

It was not only the uniform that signalled masculinity. The strongest 
masculine connotations were linked to the patrol service, which was descri-
bed in terms of toughness, physical and mental strength and violence. This 
part of the profession was regarded as typically masculine and as the real police 
work. There were no major differences in this respect among Kamraterna, the 
Policemen’s Union and the commission on police activities. There was rather 
a consensus of opinion. Kamraterna described the patrol work more as a ne-
cessary and strenuous evil, while the Policemen’s Union and the commission 
emphasised the toughness and the strength that were required. In my opini-
on, the masculine qualities that were said to characterize the patrol work were 
given a hegemonic position since these ideas were shared by the different ac-
tors. Even if the risk of violence and physical strength were emphasised, it was 
precisely violence that should be avoided as far as possible. Qualities that were 
instead described as valuable in a police officer were psychological ability and 
being able to keep calm. Such a person could handle situations without ha-
ving to resort to violence or physical interference. Another type of masculini-
ty was here brought to the fore. Other areas were more gender neutral, such as 
investigative work in the uniformed police force or criminal police work, whi-
le others had feminine connotations, such as for example crime-preventing 
police work and social police work. These areas were described as important 
and worth developing by Government commissions but not by the unions. 
In my study no direct associations were found between social police work and 
crime-preventing work and unmanliness, but the associations to femininity 
indicate that it was the opposite of the hegemonic masculinity. By relating the 
hegemony not only to femininity but also to other masculinity constructions, 
not only women but also other men in the police force were excluded. The he-
gemonic masculinity could be used to demonstrate and emphasise the distinc-
tive character of patrol work in relation to other police duties. 

The concluding chapter 6 “Women in police service” contains a conclu-
ding discussion in which I analyse the main results in relation to the police 
force in later periods and to discussions of the hierarchic assessment of work 
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tasks in the police organisation. In the police force in the 980s and 90s, the 
prevalent opinion was that women and men were suited to different tasks, 
where the women were linked to social police work and the men to physical 
strength. Police officers higher up in the hierarchy had a more positive atti-
tude than active police officers and were more influenced by equality directi-
ves. In my study it was the patrol work with its masculine connotations that 
was highly valued, but it had a low position in the hierarchy. Other work tasks 
such as investigative work in the uniformed police force or criminal police 
work were higher up in the hierarchy but were not associated with masculini-
ty in the same way as the patrol work. The socially oriented work with its as-
sociation to femininity did not have a low hierarchic position but a low sta-
tus. The assessment of work tasks thus made a connection between gender 
and hierarchic position, while at the same time a low position in the hierarchy 
did not necessarily imply low status. Through their methods of acting, Kam-
raterna and the Policemen’s Union had the power and the possibility to exer-
cise control of the patrol work and of who were given access to it. Showing re-
sistance and acting collectively were an inherent part of the unions’ logic and 
were based on masculine structures.
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