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  Chef - polis och kvinna 

 

 
Abstrakt 

 

Bakgrunden till det här arbetet var att vi sällan stött på kvinnliga chefer under våra 

fältstudieveckor. Vi frågade oss utifrån detta hur det är att vara kvinnlig chef inom polisen. 

Det finns heller inget skrivet om ämnet och därför var vårt syfte att belysa hur de 

intervjupersoner som arbetet bygger på upplever sig själva som chefer. Om upplevelsen 

förändrades med tiden och varför. Hur de bemöttes av och hur de bemötte sina kollegor i sin 

chefsroll. Sammanlagt intervjuade vi fyra kvinnliga chefer på olika polismyndigheter och 

intervjuerna bestod av frågor som bygger på syftet. Det resultat som vi fick fram visade att 

intervjupersonerna upplever sig själva som bra chefer som leder sitt lag framåt och är lyhörda 

mot gruppen. De menade också att de bemötte alla sina kollegor på samma sätt och att deras 

chefsroll stärktes med tiden. De upplevde också att bemötandet från deras kolleger var 

positivt över lag. En slutsats vi drog var att intervjupersonerna verkade arbeta på ett liknande 

sätt, att diskutera sig fram till beslut i gruppen så att alla känner sig delaktiga. De verkade alla 

arbeta utifrån att skillnaden mellan chef och kollega skulle bli mindre, eftersom de ville att 

kollegorna skulle vara delaktiga i arbetet och få vara med och bestämma. Arbetet bygger på 

den teori och resultat vi fick fram och då teorin bara är skriven av kvinnliga författare ger det 

arbetet sin prägel. 
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1. Tack 
 

Vi vill tacka våra intervjupersoner, utan dem hade genomförandet av detta arbete inte varit 

möjligt. 

 

2. Inledning 
 

Att det inte finns många kvinnliga yttre befäl har vi märkt under våra fältstudier. Varför är det 

så? Hur är det då att vara kvinnlig chef inom polisen? 

Är det så att kvinnliga chefer inte vågar stå upp för vad de tycker, att de inte vågar fatta beslut 

och att de tonar ner sin roll som chef?   

Stämmer detta? Vi vill få en inblick i hur det egentligen ligger till. 

 

2.1. Bakgrund 

 

Under vår utbildning och framförallt på våra fältstudieveckor har vi sällan stött på kvinnliga 

chefer. Det gjorde att vi började fundera på hur det egentligen är att vara kvinnlig chef inom 

polisen. Hur upplever man att det är att vara chef och hur bemöts man av andra. 

Detta är en del av de frågor som vi försökte få svar på. Många uppfattar polisen som en 

väldigt mansdominerad värld fast det nu för tiden faktiskt finns en hel del kvinnor inom yrket.  

Det finns många frågor som man skulle kunna belysa, men det som intresserade oss mest för 

var ändå hur det egentligen är att vara kvinnlig chef inom polisen. När man söker på nätet på 

kvinna och chef, finner man en hel massa litteratur om kvinnligt ledarskap om könsskillnader, 

löneskillnader, sjukfrånvaro osv. Men inget är skrivet om hur det egentligen är att vara 

kvinnlig chef inom polisen. VARFÖR? Just därför var detta en bidragande orsak till att vi 

ville skriva om detta ämne. 

 

2.2. Syfte 

 

Vi har under studietiden funderat på hur det är att vara kvinnlig chef inom polisen.  

Syftet med fördjupningsarbetet var att det skulle belysa hur våra intervjupersoner upplever sig 

själva som chefer och om detta förändrades med tiden. Även hur de bemöttes av och bemötte 

sina kollegor i sin chefsroll.  
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Syftet med att intervjua just dessa fyra kvinnor var att de har eller har haft en chefsposition 

som yttre befäl och att denna position ligger nära oss i tiden.   

 

2.3. Frågeställning 

 

Utifrån det syfte vi hade med fördjupningsarbete arbetade vi utifrån följande frågeställningar. 

Hur upplever du dig själva som chef? Förändrades upplevelsen med tiden? Varför? Hur 

bemöttes du som chef av dina kollegor? Hur bemötte du som chef dina kollegor?  

 

2.4. Avgränsningar 

 

Vi valde att avgränsa oss till att skriva om kvinnliga chefer inom polisen, då detta intresserade 

oss mest och för att det finns så lite skrivet om dem.  

 

2.5. Tillvägagångssätt 

 

När tankarna om att skriva om det här ämnet kom upp, så insåg vi att det inte fanns många att 

intervjua i vår närmaste omgivning. Inte heller var urvalet av kvinnliga chefer så stort, men 

efter en del letande och frågande så fick vi tillslut ihop fyra chefer som gärna ville ställa upp 

på att bli intervjuade. Vi avgränsade oss till fyra då vi tyckte att det räckte för att få en inblick 

i ämnet och på grund av att detta var en mindre studie. För att lättast komma i kontakt med 

intervjupersonerna skickade vi mail till dem. 

Efter det att vi sökt litteratur och fördjupat oss i denna, började vi funderade på vårt syfte med 

att skriva detta fördjupningsarbete. Utifrån syftet formulerade vi sedan ett antal intervjufrågor 

som vi ansåg skulle ge oss den informationen vi ville ha.  

 

Vårt arbete bygger på den teori vi har läst, vad våra intervjupersoner har berättat för oss och 

våra egna erfarenheter. 

 

 

 

 

 



  Chef - polis och kvinna 
 

 3 

3. Teori  
 

3.1. Kvinnlig ledare 

 

Wahl1 menar att en kvinnlig ledare måste kunna prestera ett resultat och klara av att föra en 

arbetsgrupp framåt. Dessa egenskaper anser hon ha med utbildning och utveckling att göra. 

Inte heller kan den kvinnliga chefen förvänta sig uppbackning bland arbetskamraterna.  

 

3.2. Chefskapet – ett hantverk som man lär sig 

 

Jansdotter2 anser att man sällan föds till ledare, utan att det är ett hantverk som man lär sig 

med tiden. De viktigaste som krävs är att man är engagerad, har empati, förmågan att coacha 

andra och att kunna se ett helhetsperspektiv på saker och ting.  

 

”Många av de viktigaste chefsegenskaperna som efterfrågas idag är traditionellt 

kvinnliga egenskaper och därför har många kvinnor ett försprång när chefer ska 

tillsättas.” (Jansdotter, 2006-01-16, sid. 2)  

 

Börjesson3 menar att en ledare är en person som man känner igen som en som alltid är på väg 

och som visar andra vägen genom att stötta, uppmuntra och röja undan hinder av olika slag. 

Ett förtroende för en chef fås genom chefens handlande och då gäller det att bjuda in sina 

kollegor till delaktighet i arbetet. Ledarskapets konst lär man sig genom att pröva sig fram. 

Ens kollegor och medarbetare och miljön där man är verksam i ger förutsättningarna för att 

man ska växa i sin ledarroll. Att leda innebär att göra medvetna val för att leda både 

människor och verksamhet framåt och för att nå resultat. Att vara chef är ett svårt och 

utmanande arbete oavsett vilken nivå man är chef på. Hon menar att ledarna ska ta vara på 

andras resurser på ett bättre sätt, de ska själva kräva och få mer stöd i sitt jobb. Hon påtalar att 

den kvinnliga chefen jobbar stenhårt och att ingen har hjälpt dem att känna sig säker i 

chefsrollen. Författaren belyser att den kvinnliga chefen ofta använder sig av konsten att 

känna av gruppen. Hon skapar mer delaktighet och jobbar för att få med alla medarbetares 

                                                
1 2006-01-25 
2 2006-01-16 
3 1992 
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idéer och tar tillvara gruppens olika resurser. Hon arbetar med att gruppen ska känna sig som 

ett team.  

 

”Det kvinnor inte löser genom fysisk styrka, löser de med ökad förmåga till 

lyhördhet för en grupps behov, god kommunikation och med kreativitetens hjälp” 

(Börjesson, 1992, sid. 19) 

 

3.3. Tonar ned att hon är chef 

 

Jochnick4 menar att kvinnliga chefer ofta tonar ned att de är just chefer. Eftersom kvinnor inte 

tänker i hierarkier har de dålig känsla för rang, de bryr sig inte om vem som säger något utan 

vad personen säger. Detta kan leda till att ledarskapet blir otydligt och att den kvinnliga 

chefen har svårt att få igenom sina beslut.  

 

3.4. Förväntningar på en kvinnlig chef 

 

Solberg5 belyser att kvinnliga ledare möter förväntningar på att de ska fylla en 

omvårdnadsfunktion gentemot de anställda. Detta kan till exempel vara att tillmötesgå behov 

hos kollegorna och att ha en öppen dörr gentemot dem. Detta kan bero på att kvinnor ofta är 

socialt orienterade och uppmärksamma på människor.  

 

3.5. Tillgänglighet och kommunikation 

 

Arhén6 tar upp att det i studier visar på att kvinnor ofta är tillgängliga för sina medarbetare 

och lägger stor vikt vid god intern kommunikation. Hon tar också upp att det är viktigt att ha 

en god relation till sina medarbetare. En kvinnlig ledare ska inge förtroende, stötta sina 

medarbetare och arbeta för det gemensamma bästa. 

 

 

 

 

                                                
4 2004 
5 1997 
6 1996 
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3.6. Ensamhet som chef 

 

Boëthius7 påtalar att utifrån egna erfarenheter var ensamheten en ovälkommen följeslagare i 

den nya chefsrollen. På hennes egen avdelning var hon nu chef och till chefen gick man inte 

in och satte sig för att prata bort en stund eller för att dricka kaffe. Avståndet mellan 

medarbetarna och henne var mycket längre än hon till en början förstod, och även om hon 

ansträngde sig, var det svårt att hitta en självklarhet i samvaron.  

 

”Plötsligt kan du inte längre sitta tillsammans med kollegorna på lunchen och 

snacka skit om chefen – för det är du som är chefen det pratas om.” (Boëthius, 

1989, sid. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 1989 
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4. Bakgrundsfakta om intervjupersonerna 
Intervjuerna var helt anonyma och därför är namnen i arbetet fingerade. 

 

4.1. Emma 

 

Emma jobbade som yttre befäl i två år under 80-talet. Hon berättade att anledningen till att 

hon blev yttre befäl var att den som stod näst på tur i tjänsteår fick chefsbefattningen. Hon 

valde alltså inte chefstjänsten, men hade heller inget emot att bli chef. Samtidigt som Emma 

var chef fanns det en annan kvinnlig chef i samma position, men de jobbade aldrig 

tillsammans. 

 

4.2. Anna 

 

Anna arbetade som yttre befäl i sju månader. Hon berättade att det var ett vikariat. Detta sökte 

hon inte utan blev tillfrågad om hon inte skulle kunna tänka sig att ta tjänsten. Under den tid 

Anna var chef fanns det inga andra kvinnliga chefer i samma position på samma arbetsplats 

som henne. 

 

4.3. Nina 

 

Nina arbetade som yttre befäl mellan 1999 och fram till 2003. Hon berättade att det var ett 

långtidsvikariat som utannonserades i hennes turlag, men hon sökte inte befattningen. 

Anledningen till att hon blev yttre befäl var att chefen för ordningen sa till henne att söka och 

om hon inte gjorde det skulle de beordra henne att ta tjänsten. Detta gjorde att hon sökte och 

blev då yttre befäl. Det fanns inga andra kvinnliga chefer i samma position som Nina på 

hennes arbetsplats. 

 

4.4. Lisa 

 

Lisa arbetar sedan år 2000 som yttre befäl. Hon berättade att hon blev pockad till att söka och 

hade inte tänkt göra det från början. Efter lite övertalning sökte hon ändå tjänsten och fick 

den. Det finns inga andra kvinnliga chefer i samma position på Lisas arbetsplats. 
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5. Resultat 
 

5.1. Hur upplever du dig själv som chef? 

 

Emma ansåg att hon som chef var lyhörd och med i resonemangen i sin grupp. Hon hade 

också en dialog med sina kollegor och ansåg att hon lät de andra ta eget ansvar. Detta påtalade 

också Nina och menade att hon ansåg sig vara en sådan chef som diskuterade sig fram till 

resultat och vad de i turlaget skulle göra under passet, när det fanns möjligheter till det. På 

grund av att kollegorna fick ta så mycket ansvar kunde Emma ibland känna att ansvaret blev 

för stort och att de inte fick den stöttning de behövde av henne.  

 

Anna och Nina menade att det var svårt att träda in i chefsrollen och att det tog tid att hitta 

sin egen stil och sitt eget sätt att vara. Nina ansåg att hon var stöpt i hierarkiformen och att 

kliva ut ur den och få en högre rang var svårt i början. Detta påtalade även Anna som menade 

att hon hade sin egen vision om hur man skulle arbeta som chef, men att det var lätt att falla in 

i samma mall som de andra yttre befälen. 

  

Emma menade att hon upplevde sig själv som en chef som hade en ganska bestämd 

uppfattning som hon inte var rädd för att säga. Hon menade också att hon försökte ha en 

helhets- och kunskapsbild om det som hände och skedde runt henne och hon försökte 

samla personalen att arbeta åt samma håll.  

 

Lisa berättade att hon som chef ibland är petig, hon lämnar ingenting till slumpen och 

ger sig aldrig.  

 

”Som yttre befäl tänker jag först och handlar sedan. Detta är kanske typiskt 

kvinnligt och kan ibland ses som negativt…” Lisa 

 

5.2. Förändrades upplevelsen med tiden? Varför? 

 

Alla intervjupersonerna menade att deras upplevelser av sig själva som chefer har förändrats 

med tiden. Emma påtalade detta med att hon kände sig mer och mer säker med tiden och Lisa 

sa att hon växte in i sin roll genom att få mer erfarenhet, bli tuffare och få större kompetens. 
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Anna berättade att hon ansträngde sig mycket i början och hade höga krav på sig själv att 

göra ett bra jobb. Efter ett tag gick hon in i sitt gamla jag och lugnade ner sig. Hon började 

lägga mer fokus på personalen och detta ledde till att stressen minskade. 

 

”Jag hittade med tiden min egen stil och mitt eget sätt att vara…” Anna 

 

Detta hävdade också Emma som sa att hon växte in i rollen och hon menade att ju längre 

tiden gick desto ödmjukare inför rollen som chef blev hon. 

 

Anna berättade att innan hon trädde in i chefsrollen var hon orolig över om hennes kompetens 

skulle räcka till. Lisa hade också samma känsla och menade att: 

 

”Det är typiskt kvinnligt att man vill kunna jobbet innan man börjar…” Lisa 

  

5.3. Hur bemöttes du som chef av dina kollegor? 

 

Alla intervjupersonerna ansåg att de över lag bemöttes på ett bra sätt av sina kollegor. Anna 

menade dock att hon i början undrade om de tog henne på allvar då de i turlaget påpekade lite 

skämtsamt att: ”Nu är det du som är chef, får se hur du har lagt upp det.”  

 

” Det var liksom på skoj men ändå inte. Detta tyckte jag var barnsligt.”  Anna 

 

Emma sa att det första hon gjorde när hon blev chef vara att samla alla sina kollegor och säga 

att om de hade någon kritik så skulle de komma direkt till henne och inte snacka bakom 

ryggen på henne. Även Nina sa till sina kollegor att om det var något så skulle de säga det till 

henne. Detta var ett bra beslut ansåg de nu i efterhand, för det blev inget skitsnack. 

 

Lisa menade att hon inte har några problem med sina kollegor då hon anser att de arbetar 

utifrån ledordet team work. Detta gör att alla i gruppen känner sig delaktiga och ingen 

särskiljs. Hon ansåg att hon bemöts bra av sina kollegor och att det aldrig har varit några 

problem inom gruppen. 
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5.4. Hur bemötte du som chef dina kollegor?   

 

Emma menade att hennes bemötande mot sina kollegor låg på en kollega till kollega nivå. 

Ibland fick hon gå in och fatta beslut och ta ansvar som chef, men för det mesta så arbetade de 

tillsammans. Hon ansåg inte att det var några problem att få igenom sina beslut i gruppen. 

Hon tyckte också att det var viktigt att ge dem ansvar. Anna belyste att hon kom bra överens 

med alla i sitt turlag. Hon ändrade inte sitt bemötande mot sina kollegor efter det att hon blivit 

chef. Nina ansåg att det var en svårighet att hon jobbat i ett turlag som hon sedan blev chef 

över. Men hon menade att hon bemötte sina kollegor lika och gjorde ingen skillnad på dem. 

 

”Plötsligt var man chef över de kollegor som man jobbat med…” Nina 

 

Lisa berättade att de är som en familj i hennes turlag. Hon får mycket information som 

hon snabbt bollar vidare till sina kollegor, då hon anser att det är viktigt att även de får 

ta del av den informationen.  

 

Anna menade att hon efter det att hon blev chef inte längre kände sig delaktig i gruppen 

på samma sätt som innan. Då kunde hon sitta och prata om chefen tillsammans med sina 

kollegor, detta var nu en omöjlighet då det nu var hon som var chef.  
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6. Diskussion 
 

6.1. Hur upplever du dig själv som chef? 

 

” Många av de viktigaste chefsegenskaperna som efterfrågas idag är traditionellt 

kvinnliga egenskaper. Därför har många kvinnor ett försprång när framtidens 

chefer skall tillsättas.” Jansdotter. 

 

Jansdotter påtalar att man sällan föds till ledare utan att detta är ett hantverk som man lär sig. 

Våra intervjupersoner Anna och Nina menade att det var svårt att träda in i chefsrollen, att 

hitta sin stil och sitt eget sätt att vara. Anna påtalade också att hon hade sin egen vision om 

hur man skulle arbeta som chef, men att det var lätt att falla in i samma mall som de andra 

yttre befälen. Annas och Ninas påtalande att det är svårt att hitta sin chefsroll, tror vi kan 

bero på att den kvinnliga chefen inte har några kvinnliga förebilder i samma position att ha 

som vägvisare. Det är heller inte så många kvinnliga chefer hos polisen över lag som kan 

motivera kvinnliga poliser att söka chefstjänster. Det kan därför vara svårare att hitta sin roll 

som chef om man är kvinna.  

 

Jansdotter hävdar att det viktigaste som krävs i ledarskap är engagemang, empati, förmågan 

att coacha andra och att kunna se ett helhetsperspektiv på saker och ting. Solberg tar upp att 

kvinnliga ledare ofta möter förväntningar att de skall fylla en omvårdnadsfunktion gentemot 

de anställda och ha en öppen dörr för dem. Detta kan bero på att de ofta är socialt orienterade 

och uppmärksamma på människor. Emma menade att hon var väldigt lyhörd inför sin grupp 

och hade en dialog med sina kollegor. Detta påtalade också Nina som menade att hon var en 

sådan chef som diskuterade sig fram till resultat gemensamt i gruppen, när det fanns möjlighet 

till det. Lisa ansåg att hon som chef ibland är petig, hon lämnar inget till slumpen och ger sig 

aldrig. Hon menade att hon i sin chefsroll tänker först och handlar sedan. Detta ansåg hon kan 

vara typiskt kvinnligt och att det ibland kan ses som negativt. Emma menade att hon försökte 

att ha en helhets- och kunskapsbild om det som hände och skedde runt henne och att hon även 

försökte samla personalen att arbeta åt samma håll. Vi håller med Jansdotter om att det är 

viktigt att man som ledare har förmåga att engagera sig och att kunna känna empati och 

utifrån vår erfarenhet tycket vi att detta är typiskt kvinnligt. Detta tycker vi tyder på typiskt 

kvinnligt ledarskap att man försöker få alla delaktiga i arbetet. När man ser utifrån vår 
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lärdom så tycker vi att man kommer längre i arbetet om man diskuterar sig fram i gruppen så 

att alla känner sig delaktiga, än att man leder utan att fråga. Vi tror att man vinner 

engagemang hos gruppen genom att man gör dem delaktiga i arbetet. Vi anser också att 

kvinnliga chefer ofta vill hålla sig ajour med vad som händer i deras kollegors arbete på 

grund av intresse och engagemang. Denna åsikt anser vi att man också kan se hos våra 

intervjupersoner som under intervjuerna påtalade att det är viktigt att samarbeta med sina 

kollegor.  

 

Börjesson belyser att en kvinnlig ledare skapar mer delaktighet och jobbar för att få med alla 

medarbetares idéer och tar tillvara gruppens resurser. Ahrén menar att en kvinnlig ledare ska 

inge förtroende, stötta sina medarbetare och arbeta för det gemensamma bästa. Nina upplevde 

att hon var bra på att ta tillvara på sina kollegors kunskaper och se till att man utnyttjade detta 

i arbetet. Emma menade att det ansvar hon gav sina kollegor ibland kunde bli för stort och att 

de inte fick den stöttning de behövde. Utifrån våra erfarenheter och det vi har hört från våra 

intervjupersoner, menar vi att de kvinnliga chefer vi har kommit i kontakt med är bra på att se 

individen hos personen och vad just den kollegan var bra på, samt utnyttja detta i arbetet. Vi 

håller med Ahrén om att man måste ge sina kollegor stöttning, men att man samtidigt måste 

våga ge dem ansvar, men till en viss gräns. Emma menar att hon ibland kunde ge sina 

kollegor för mycket ansvar. Där tycker vi det är viktigt att man mellan chef och kollegor har 

en öppen diskussion om var gränsen skall gå. 

 

Jochnick anser att kvinnliga chefer ofta tonar ner att de är just chefer och eftersom kvinnor 

inte tänker i hierarkier har de dålig känsla för rang. De bryr sig inte om vem som säger något 

utan mer om vad personen säger. Nina menade dock att hon var stöpt i hierarkiformen och att 

kliva ut ur den och få en högre rang var svårt i början. Vi anser som Jochnick att kvinnor i 

mindre utsträckning tänker i hierarkiform, utan ser mer från person till person vilka olika 

kvaliteter de har. Vi tror inte att rangordningen ses som viktigt för en kvinnlig chef, utan att 

de bryr sig mer om vad personerna i sig har att komma med.  Vi tror också att kvinnor tonar 

ner att de är chefer, inte för att de inte vågar stå upp och fatta beslut, utan för att de anser att 

det är rätt sätt att leda, att bjuda in kollegorna till att vara med och i viss utsträckning styra 

arbetet. Inga av våra intervjupersoner verkar ha upplevt att de som chefer haft några problem 

med att fatta beslut och ingen av dem anser sig heller ha mött motstånd mot besluten. Vi tror 

att man som Nina blir stöpt i hierarkiformen vare sig man vill eller inte när man väljer ett 

yrke som polis och anledningen till detta tror vi är att just hierarkin inom polisen är så stark. 
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Men vi tror inte att man som kvinnlig chef ser det som att man klättrat i hierarkin utan bara 

att man har blivit chef.   

 

6.2. Förändrades upplevelsen med tiden? Varför? 

 

Börjesson menar att ledarskapets konst lär man sig genom att pröva och anta utmaningar. Ens 

kollegor och medarbetare och miljön där man är verksam i ger förutsättningarna för att man 

ska växa in i sin ledarroll. Att leda innebär att göra medvetna val för att leda både människor 

och verksamhet framåt och för att nå resultat. Att vara ledare är ett svårt och utmanande 

arbete oavsett vilken nivå man är ledare på. Wahl anser att en ledare måste kunna prestera ett 

resultat och klara av att föra en arbetsgrupp framåt. Dessa egenskaper har med utbildning och 

utveckling att göra. Anna och Lisa menade att innan de trädde in i chefsrollen var de oroliga 

om deras kompetens skulle räcka till. Lisa tyckte att det är typiskt kvinnligt att vilja kunna 

jobbet innan man börjar. Alla intervjupersonerna menade dock att deras upplevelser av sig 

själva som chefer förändrades med tiden. Emma belyste detta med att hon kände sig mer och 

mer säker och att hon hade en ganska bestämd uppfattning som hon inte var rädd för att tala 

om. Lisa sa att hon växte in i sin roll genom att få mer erfarenhet, bli tuffare och få större 

kompetenser. Anna berättade att hon ansträngde sig mycket i början och hade höga krav på 

sig själv att göra ett bra jobb. Efter ett tag gick hon in i sitt gamla jag och lugnade ner sig. Hon 

började lägga mer fokus på personalen och det minskade stressen. Hon hittade sin egen stil att 

vara. Detta hävdade även Emma som sa att hon växte in i rollen och menade att ju längre 

tiden gick desto ödmjukare inför rollen som chef blev hon. Med detta som bakgrund tror vi att 

eftersom en kvinna inom polisen inte har någon kvinnlig chefsförebild så kan det kännas 

osäkert att gå in i en sådan roll och man ifrågasätter om man verkligen har kunskapen för 

det. I och med att hon kanske är den första kvinnan på en sådan position kan hon känna att 

hon måste bevisa att hon klarar av att vara chef. Klimatet på arbetsplatsen och de kollegor 

man har kan påverka hur man känner sig i rollen som chef. Får man stöttning av andra så 

tror vi att man utvecklas snabbare in i den nya rollen. Vi tror även att man generellt som chef 

blir mer säker med tiden och att medarbetare och miljön påverkar denna förändring i den ena 

eller andra riktningen.   
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6.3. Hur bemöttes du som chef av dina kollegor? 

 

Wahl menar att den kvinnliga chefen inte kan vänta sig uppbackning från sina 

arbetskamrater. Detta går inte i linje med vad våra intervjupersoner tog upp då de 

menade att de över lag bemöttes på ett bra sätt av sina kollegor. Anna hävdade dock att 

hon i början undrade om de tog henne på allvar då de i turlaget påpekade lite skämtsamt 

att det var hon som var chef och hur skulle hon nu lägga upp det. Hon kände att det var 

på skoj men ändå inte. Emma och Nina påtalade att det första de gjorde när de blev 

chefer var att samla sina grupper och säga att om de hade någon kritik skulle de komma 

direkt till dem och inte snacka skit bakom ryggen på dem. Detta tror de bidrog till att de 

fick en bra uppbackning från sina arbetskamrater. Att Anna kände att hon inte togs på 

allvar i början tror vi inte beror på att hon är kvinna utan på jargongen inom polisen. 

Att gå ut som chef i gruppen och tala om att ”om det är något så kom direkt till mig”, 

tror vi är typiskt kvinnligt, att man förväntar sig att kollegorna kommer att ha åsikter 

om ledarskapet och att man kan få kritik.  

 

Börjesson menar att den kvinnliga ledaren jobbar för att gruppen ska känna sig som ett team. 

Lisa hävdade att hon bemöts på ett bra sätt av sin grupp då hon menar att hon arbetar utifrån 

ledordet teamwork. På så sätt anser hon att alla i gruppen känner sig delaktiga i arbetet och att 

ingen särskiljs. Som vi har nämnt innan så tror vi att om chefen ger kollegorna möjlighet att 

vara delaktiga i arbetet, så får hon kollegor som bemöter henne med respekt.  

 

 6.4. Hur bemötte du som chef dina kollegor?  

 

Boëthius påtalar utifrån egna erfarenheter att ensamheten var en ovälkommen följeslagare i 

den nya chefsrollen. På hennes egen avdelning var hon nu chef och avståndet mellan 

medarbetarna och henne var mycket längre än hon till en början förstod och även om hon 

ansträngde sig så var det svårt att hitta en självklarhet i samvaron. Hon menar att hon inte 

längre kunde sitta med kollegorna och prata om chefen, då det var hon som var chef.  

Detta tog även Anna upp, men hon menade inte att avståndet blev längre, bara att det inte 

gick att sitta och prata tillsammans om samma saker länge, då det nu var hon som var chef. 

Anna sa i likhet som Boëthius att hon efter det att hon blev chef inte längre kände sig 

delaktig i gruppen på samma sätt som innan. Nina påtalade att det var en svårighet att jobba 

som chef i det turlag som hon tidigare jobbat i, men att hon inte ändrade sitt bemötande mot 
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sina kollegor. Vi tror att detta beror på hur man är som chef, gör man sig delaktig i arbetet så 

är det lättare att känna sig som en i gruppen. Vi tror dock att det kan ta tid att ändra sina 

roller i gruppen när man blir chef i samma turlag som man jobbat i innan. Är hon tydlig från 

början med att hon är chef men att hon ändå visar att de alla är delaktiga i arbetet och att 

hon lyssnar på vad de har att säga, så tror vi att chefsrollen är lättare att kliva in i. 

 

Börjesson menar att en ledare är en person som man känner igen som en som alltid är på väg 

och som visar andra vägen genom att stötta, uppmuntra och röja undan hinder av olika slag. 

Ett förtroende för en chef fås genom chefens handlande och då gäller det att bjuda in sina 

kollegor till delaktighet i arbetet. Detta belyser även Ahrén som menar att kvinnor är mer 

tillgängliga för sina medarbetare och lägger mer vikt vid god intern kommunikation. Hon 

menar också att det är viktigt att ha en god relation till sina medarbetare. Detta bemötande 

menade intervjupersonerna att de gav sina kollegor och Nina påtalade att de ofta diskuterade 

sig fram till resultat i gruppen. Emma och Anna uppgav att de för det mesta arbetade 

tillsammans med sina grupper. Lisa påtalade också detta att hon ser alla i gruppen som en stor 

familj och att hon bollar vidare all information som hon får. Hon anser att det är viktigt att alla 

får ta del av den information som finns. Alla intervjupersoner påtalade att de har en god 

kommunikation med sina kollegor och de oftast diskuterade sig fram till beslut inom gruppen. 

Vi tror att detta är typiskt kvinnligt att våga släppa in andra på sitt område, att våga låta 

andra komma med förslag och att verkligen lyssna på vad de har att säga. Att ha ett bra 

bemötande mellan sig och sina kollegor leder ju till att skillnad mellan chef och kollega 

minskar. 

 

Jochnick menar att den kvinnliga ledaren ofta tonar ner sin roll som chef och detta kan 

leda till att ledarskapet blir otydligt och att den kvinnliga chefen har svårt att få igenom 

sina beslut. Detta går inte i linje med vad Emma sa att hon bemötte sina kollegor på en 

kollega till kollega – nivå och att hon när det krävdes fick gå in och fatta beslut och ta 

ansvar som chef. Hon såg inte det som något problem att få igenom sina beslut. Vi anser 

att kvinnor har lättare för att släppa in andra i arbetet med att bestämma. Att de flesta 

kvinnor inte är så ärelystna, utan låter andra få vara med.   
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7. Slutsats 
 

De slutsatser vi kom fram till var att intervjupersonerna upplever sig själva som 

engagerade, lyhörda och öppna för att bjuda in kollegorna till medverkan i 

beslutsfattandet. De ansåg alla att upplevelsen av dem själva förändrades med tiden, på 

så sätt att de blev säkrare och att de växte in i sin roll som chef. 

Intervjupersonerna påtalade att de överlag bemöttes på ett bra sätt av sina kollegor. Alla 

bemötte sina kollegor på så sätt att de gav dem ansvar i arbetet och de tyckte inte att deras 

bemötande mot kollegorna förändrades efter det att de blev chefer. De verkade alla arbeta 

utifrån att skillnaden mellan chef och kollega skulle bli mindre, eftersom de ville att 

kollegorna skulle vara delaktiga i arbetet och få vara med och bestämma. Det visade sig att de 

kvinnliga chefer som vi intervjuade står upp för vad de tycker och vågar stå för att de är 

chefer. 

 

8. Slutord 
 

När vi började söka efter litteratur fanns det inte mycket som vi kunde använda oss av. 

Den litteratur som vi sedan arbetat med är endast skriven av kvinnliga författare, det var inget 

medvetet val utan detta märkte vi under arbetets gång. Detta har ju givetvis präglat arbetet, då 

teorin går på ungefär samma linje som våra intervjupersoner, om hur det är att vara kvinnlig 

chef. Efter arbetet har vi ändå fått en bättre uppfattning om hur det är att vara kvinnlig chef 

inom polisen. Vi tror att vi i framtiden kommer att ha en större förståelse för detta. Det kan 

kanske även leda till att vi sporrar andra och oss själva till att söka en chefstjänst. Ingen av 

våra intervjupersoner har själva tagit initiativet till att söka en chefstjänst, de har antingen 

blivit beordrade, pockade eller övertalade till att göra det. Detta tycker vi är synd och hoppas 

att fler kvinnor inom polisen söker sig till chefstjänster och att de har tillit till sin kunskap och 

erfarenhet.  

 

Detta arbete är heller ingen slutsatts på hur alla kvinnliga chefer upplever sig och sitt arbete 

som chef, utan det är ju bara en inblick i hur ett fåtal kvinnliga chefer inom polisen ser på det. 

Arbetet är för det första skrivet utifrån den teori och resultat vi har fått fram, men också 

utifrån våra tolkningar av detta. Våra erfarenheter och tankar har givetvis format arbetet och 

givit det dess karaktär. 
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