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Rapport nr. 373 

 

 Sammanfattning 

Genusfrågor är ett ständigt aktuellt ämne som leder till engagemang och väcker 

stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. Ämnet diskuteras även 

till stor del inom svensk polis där arbete med jämställdhet pågår på vid front.  

Utifrån våra kontakter med olika polismyndigheter tycker vi att vi kan ana vissa 

tendenser som tyder på att kvinnliga och manliga poliser lever kvar i gamla 

traditionella könsroller då det gäller val av yrkesinriktning. 

Syftet med denna rapport blev därför att ur ett genusperspektiv undersöka om 

dagens polisstudenter faller in i ett liknande mönster. Under rapportens gång har 

vi tagit del av olika litterära källor angående genusteorier i stort och 

genusforskning inom svensk polis. Tidigare studier pekar på liknande 

observationer som förstärker att manliga och kvinnliga poliser ofta tilldelas olika 

roller ute på myndigheterna och i samhället.  

Rapportens undersökning utformades med hjälp av enkäter där polisstudenterna 

fick ange och skatta i siffror hur pass intresserade de var att i framtiden arbeta 

inom ett antal utvalda yrkesinriktningar. Resultaten från enkätsvaren visade på 

skillnader mellan könens preferenser inom några av de olika yrkesinriktningarna. 

De viktigaste slutsatserna vi kan dra utifrån denna rapport är att det faktiskt finns 

tendenser som tyder på att de kvinnliga studenterna i framtiden är mer villiga att 

arbeta med sysslor som traditionellt varit ämnat åt deras kön. Skillnaderna mellan 

könen vad gäller intresse för de olika områdena är dock mindre än vi förväntat oss 

vilket är glädjande. Vi ser det som tecken på att polisens arbete med mångfald och 

jämställdhet går åt rätt håll. 
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1  Inledning 

Könsfrågor och genusperspektiv diskuteras och analyseras frekvent i dagens 

samhälle. Ämnet är ständigt aktuellt och väcker ofta stor uppmärksamhet såväl i 

media som bland allmänheten. Forskare och professorer världen över skriver böcker 

och rapporter vad gäller skillnaden mellan män och kvinnor. Mängder av teorier 

syftar till att förklara hur könsroller växer fram och förankrar sig i samhället. Redan 

som barn får vi insikt om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt och hur 

egenskaper, känslor och värderingar kan kopplas till vår könstillhörighet. 

Yrkesval och kön är också en genusfråga som blivit väldigt aktuell de senaste åren. 

För bara ett par generationer sedan var mannen familjeförsörjaren som arbetade 

medan kvinnan skötte hushållet och uppfostrade barnen. När sedan kvinnan började 

ta steget ut på arbetsmarknaden vigdes hennes sysslor till att vårda, städa och laga 

mat. I dag är samhället på väg mot en ny era, där jämställdhet och lika möjligheter 

för kvinnor och män har blivit en självklarhet. Betoningen har sakta men säkert 

flyttats från könstillhörigheten till den personliga lämpligheten och individens 

egenskaper.  

Polisyrket är ett av många yrken som just nu genomgår en stor förändring sett till 

genusperspektivet. Allt fler kvinnor väljer numera att genomgå den fem terminer 

långa polisutbildningen. Rikspolisstyrelsen har de senaste åren satt upp tydliga 

riktlinjer för att bredda rekryteringen i sin strävan efter en mer mångfaldig poliskår. 

Givetvis är den här utvecklingen enligt de allra flesta positiv och glädjande. På 

polisutbildningens inledande moment belyses polisens roll och vikten av att polisen 

speglar samhället. Det är därför en styrka att yrkeskåren består av personer med 

olika kön, bakgrund, utseenden och ambitioner. 

Utgångspunkten i denna rapport är att ur ett genusperspektiv undersöka blivande 

polisers mål och framtidsvisioner. Vi vill med denna studie försöka belysa hur den 

framtida poliskåren kommer att vara uppbyggd. Rapporten kommer att lägga vikt på 

uppdelningen mellan män och kvinnor och deras val av karriärmöjligheter och 

arbetsuppgifter inom polisen. Vi tycker att ämnet är intressant eftersom genusfrågan 

ständigt är aktuell i samhället liksom inom polisväsendet. Dessutom har vi inte 
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kunnat hitta några andra examensarbeten som på ett liknande sätt granskar män och 

kvinnors preferenser gällande yrkesinriktning och specialkompetens. 

1.1 Bakgrund 

Som polis finns det stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och välja 

område efter intresse och smak. Arbetets bredd är en bidragande faktor till att yrket 

blivit attraktivt. Enligt oss så har många redan under utbildningen tydliga ambitioner 

och framtidsplaner. De allra flesta vill arbeta några år som ordningspoliser för att 

sedan specialisera sig inom något polisiärt område. Under våra fältstudieveckor och 

som sommarutredare på polismyndigheten har vi kommit i kontakt med olika 

utredningsenheter och arbetsgrupper. Vi har då kunnat se en relativt klar uppdelning 

mellan kön och arbetsuppgifter. Enligt vår bild tenderar kvinnor i större utsträckning 

än män att arbeta med utsatta barn, ungdomar och familjerelaterat våld. Män i sin 

tur jobbar i större vidd med grova våldsbrott, narkotika och insatsrelaterad operativ 

verksamhet. Utifrån dessa observationer väcktes våran nyfikenhet att undersöka om 

denna uppdelning mellan genus och yrkesroll även finns bland dagens 

polisstudenter eller om det är gamla könsroller som lever kvar inom myndigheterna. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ur ett könsperspektiv granska framtidens 

poliskår. Rapporten kommer att ge en fingervisning om mäns och kvinnors vägval 

inom polisyrket. 

1.3  Frågeställningar 

Vårat syfte med denna rapport leder fram till följande frågeställningar: 

• Hur ser morgondagens poliser på framtiden vad gäller val av 

yrkesinriktning? 

• Finns det redan under polisutbildningen tendenser som tyder på att kvinnor 

och män väljer att specialisera sig inom skilda områden? 
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1.4  Avgränsningar 

För att kunna besvara rapportens frågeställningar har vi valt att utforma en enkät 

som riktar sig till studenter på Polisutbildningen vid Umeå Universitet. De 

avgränsningar vi valt att göra är att genomföra enkätundersökningen i en av skolans 

fyra terminer. Vi valde termin 3 som består av 96 studenter Totalt fick vi in 94 svar, 

varav 50 stycken var från manliga respondenter och 44 från kvinnliga. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet med rapporten inleddes med att söka litteratur på Universitetsbiblioteket. Vi 

letade efter böcker som skildrade genusteorier ur ett helhetsperspektiv för att finna 

en grund att arbeta utifrån. Dessutom tog vi del av tidigare rapporter vad gäller 

genusforskning kopplat till yrkesinriktning och könsroller. Vi hittade även ett antal 

vetenskapliga avhandlingar där svensk polis skildras utifrån kvinnliga och manliga 

normer kopplat till arbetsklimat och organisationskultur. Arbetet var relativt 

tidskrävande då genus är ett aktuellt ämne som det skrivits mycket teorier kring.  

Utifrån den litteratur vi tagit del av samt egna tankar och funderingar växte arbetets 

utformning och struktur fram. Parallellt med skrivandet av teoriavsnittet arbetade vi 

med att formulera en lämplig modell för att besvara våra frågeställningar. Vi valde 

att använda en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter (se bilaga 1). 

Svaren på enkäterna sammanställdes i form av stapeldiagram för att tydliggöra 

resultaten. 
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2  Teori 

2.1  Genusperspektivet 

Genus handlar generellt om människans syn på könstillhörighet. Ämnet betonar 

mannen och kvinnan och de samhällsmönster, myter och stereotyper som existerar 

(Abrahamsson, 2000). I det historiska perspektivet av genus är uppdelningen mellan 

män och kvinnor tydlig. Skillnaderna mellan könen kan beskrivas i både biologiska 

och sociala termer. De biologiska grundar sig i det rent kroppsliga. Män och kvinnor 

är av naturen olika skapta och har olika fysiska förutsättningar. (Hirdman, 2001) 

Det sociala genustänkandet bygger på värderingar och åsikter om kvinnligt 

respektive manligt. Könsidentiteten skapas utifrån samhällets normer och syn på 

maskulinitet respektive feminitet. Genushistoriken Yvonne Hirdman menar att vi 

redan som unga formas så att vi uppfyller kriterierna vad gäller att vara man eller 

kvinna. Detta fenomen har ärvts av generation efter generation och lever på detta 

sätt vidare i nutid. (Hirdman, 2001)  

Även inom organisationer och i arbetslivet finns en tydlig könsuppdelning. Män och 

kvinnor arbetar ofta inom olika yrken. Utifrån könstillhörighet tilldelas de anställda 

olika sysslor och ansvar på arbetsplatserna. Män innehar så mycket som 90 % av de 

höga chefsposterna som finns i dagens samhälle. Kvinnor har som regel större 

ansvar för familj och hem vilket påverkar hennes möjlighet till yrkeskarriär negativt. 

Att en man i sin tur är gift och har familj har visat sig vara fördelaktigt när det gäller 

avancemang inom yrkeslivet. (Andersson, 2003) 

Kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken kan lätt mötas av fördomar och 

utanförskap. Dessutom visar studier på att kvinnor i minoritetsgrupper ses som en 

symbol för sitt kön istället för som en individ. Trots att jämställdheten ökar i 

samhället har kvinnor i mansdominerade yrken generellt svårare att bevisa sin 

yrkesskicklighet och avancera inom organisationen. Mannen är norm och 

förutsättningarna på arbetsplatsen styrs utifrån honom. (Abrahamsson, 2000) 
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2.2 Svensk polis 

Polisen i Sverige är idag en stor statlig verksamhet som lyder under 

justitiedepartementet. Polismyndigheterna runt om i landet har tillsammans ca 

17 000 anställda poliser varav drygt 20 % är kvinnor. Rikspolisstyrelsen har under 

de senaste åren lagt ner mycket resurser på att jämna ut könsfördelningen inom 

kåren. Numera är ca 35 % av dem som rekryteras till polisutbildningen kvinnor. 

(www.polisen.se) 

I tidigt 1900-tals samhälle var det inte så vanligt att den svenska kvinnan arbetade, 

utan hon skötte om hushållet och barnen. Liknande position hade även de första 

kvinnorna inom svenska polisen. De första kvinnorna anställdes år 1908 och 

kallades polissystrar. De ansågs bara klara av en viss del av det polisiära arbetet och 

därför speglade arbetsuppgifterna samhällsbilden. Deras åligganden rörde främst 

kvinnor och barn. För att kunna genomföra sitt jobb hade de en kombinerad polis- 

och sjukvårdsutbildning. Med tiden försvann begreppet polissyster och på 1950-talet 

fick svenska poliserna samma lön oavsett könstillhörighet. Kvinnorna fick också 

nya arbetsuppgifter i form av klassiska polisuppdrag som patrullering, trafiktjänst 

och utredningsarbete. De senaste decennierna har kvinnorna genomgått samma 

polisutbildning som männen och är på god väg att finna sig till rätta inom den 

mansdominerade kåren. (www.polisen.se) 

Idag styrs Sveriges arbetsgivare av Jämställdhetslagen. Detta gäller även den 

svenska ordningsmakten. I den nämna lagen står det att arbetsgivaren skall försöka 

sträva efter könsutjämning på arbetsplatsen. Lagen gäller på alla nivåer, positioner 

och avdelningar inom polisens åtaganden. I framtiden är Rikspolisstyrelsens mål att 

kåren skall vara mer jämlik i bemärkelsen lika många kvinnor som män. 

(www.polisen.se) 

Redan idag är det viktigt att poängtera att Sverige internationellt sett ligger långt 

fram vad gäller integreringen av kvinnor i polisorganisationen. I dagsläget är en av 

våra högsta chefer kvinna, Karin Götblad, länspolismästare i Stockholms län. 

(www.polisen.se)  
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2.3 Genus inom polisyrket 

Svensk polis har i tidigare forskning visat sig ha en stark yrkeskultur och utpräglad 

kåranda. Organisationen genomsyras av kollektiva normer, värderingar och attityder 

som stärker gruppen. Tidigare har polisyrket setts som ett machoyrke och präglats 

av det typiska mansidealet. Fortfarande idag finns en samhällsbild av polisen som 

en kortklippt, storvuxen man med auktoritet och makt. Detta gör att kvinnliga 

poliser tvingas balansera mellan maskulinitet och feminitet för att passa in i 

organisationskulturen. (Granèr, 2004) 

En kvinnlig polis måste akta sig för att bli för manhaftig genom att prata och agera 

som en man. Detta beteende kan leda till fördomar både hos kolleger liksom hos 

allmänheten. Jämställdhetsdiskussioner inom poliskåren har visat att både män och 

kvinnor anser att det är viktigt att kvinnan fortfarande kan och vågar vara kvinnlig i 

sin yrkesroll. Att som kvinna börja raka av sig håret, tala med basröst och agera som 

sina manliga kolleger är därför inte önskvärt. Samtidigt anser många att kvinnliga 

poliser inte bör bli för kvinnliga genom att bära mycket smink, ha långt utsläppt hår 

eller långa naglar. (Granér, 2004)  

På samma sätt måste kvinnliga poliser bevisa mer i polisiära ingripandet, genom att 

de ständigt bli jämförda med sina manliga kolleger och det rådande idealet. Kvinnan 

förväntas lösa situationer utan att uppfattas som mjäkig men inte heller allt för 

auktoritär. Hon måste kunna sätta gränser och vinna respekt samtidigt som hon ska 

vara mjuk och empatiskt. (Magnusson, 2002)  

Fysisk styrka anses utifrån samhällsnormen som en viktig polisiär kvalitet. För att 

passa in och bli accepterad är det vanligt att kvinnor inom kåren tränar mycket och 

strävar efter att bygga upp sin fysik. Paradoxalt nog finns det relativt få 

arbetsuppgifter i polisens vardag som kräver styrka och god fysik. Medan mannen 

förknippas med muskler och våldsanvändning förknippas kvinnan i sin tur med 

kommunikation och medling. Kvinnliga poliser förväntas kompensera sin svagare 

fysik med god problemlösningsförmåga och social kompetens. I en aggressiv 

situation kan kvinnans uppgift bli att genom god verbal förmåga försöka lösa 

situationen utan att behöva ta till våld. (Granér, 2004) 
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Studier visar på att många poliser själva tycker att de ofta väljer att agera utifrån 

samhällets förväntningar. Samtidigt menar poliserna i undersökningen att de i 

grunden försöker utgå från den metod som de som individer hanterar bäst. 

Egenskaper, preferenser och samhällets krav vävs därför samman när en polisman 

eller poliskvinna agerar i sin yrkesroll. (Magnusson, 2002) 

Detta resonemang går även att applicera då det gäller val av arbetsuppgifter inom 

polisorganisationen. Kvinnliga poliser väljer yrkesinriktning utifrån deras bild av 

vad som passar dem bäst inom polisyrket. Arbetsuppgifterna präglas ofta av en 

”mjukare” framtoning i jämförelse med männens mer tuffare och hårdare sätt att 

arbeta. Denna stela och gammalmodiga organisationsstruktur lever kvar inom 

dagens polisorganisation. Arbetsdelningen mellan könen grundas på konservativa 

åsikter gällande att vissa arbetsuppgifter är mer ämnade för kvinnor än andra. (Åse, 

2000)  

Andra orsaker som bidrar till att könsuppdelningen består är att kvinnor föredrar att 

söka sig till rotlar eller avdelningar där det redan finns många kvinnor. Anledningen 

kan vara att kvinnor känner att det är lättare för dem att bli accepterade och hörda på 

dessa avdelningar. Som ensam kvinna måste man ständigt bevisa för sig själv och 

omgivningen att man duger och är kompetent för att bli respekterad. (Magnusson, 

2002) 

Andra studier har visat att män och kvinnor bitvis har olika syn på polisyrket och 

dess roll. Tendenser pekar på att könen känner engagemang för olika polisiära 

frågor och detta styr deras val av meningsfulla arbetsuppgifter. Det kan också vara 

så att kvinnor i större utsträckning än män väljer att söka sig till inre tjänster med 

kontorstider. Detta för att kvinnor som regel har svårare att kombinera familj och 

barn med ett skiftarbete. (Granér, 2004) 

Stora förändringar är dock på gång inom polisorganisationen. Jämställdhetsarbetet 

pågår aktivt och könsfördelningen håller sakta men säkert på att jämnas ut. Dagens 

unga poliser är positivt inställda till fler kvinnliga poliser och den starka 

mansnormen är på god väg att försvinna. I framtiden kommer det att visa sig vad 

dessa förändringar för med sig. (Jämställdhetsplan från Rikspolisstyrelsen 05-06) 
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3  Resultat 

Den enkät (se bilaga) vi utformat för rapportens undersökning bygger på att 

studenterna fick uppskatta hur pass intresserade de är att jobba inom olika polisiära 

arbetsområden i framtiden. Skalan vi valt sträcker sig från noll till tio, där noll står 

för inte alls intresserad och tio för mycket intresserad. Skalan ger oss ett medelvärde 

på respondenternas intresse. Längst upp på enkäten fick respondenterna kryssa i 

vilket kön de tillhör. Vi har även valt att ta med en rad med rubriken övrigt. På det 

sättet fick studenterna själva en möjlighet att skriva in något intressant arbetsområde 

som inte innefattades av våra utvalda yrkesinriktningar. 

3.1 Redovisning och granskning av resultaten 

Vi kommer här att sammanställa och redovisa våra resultat från enkäten i form av 

stapeldiagram. Varje diagram kommer att gestalta en yrkesinriktning och staplarna 

kommer att representera ett framräknat medeltal i form av en siffra mellan noll och 

tio. En stapel kommer visa hur männen svarat och den andra stapeln vad kvinnorna 

svarat. Efter varje diagram kommer vi att granska och kort kommentera svaren. 
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Diagrammet visar att männen i genomsnitt rankat sitt intresse för att jobba med 

trafikfrågor med siffran 3,6. Motsvarande siffra för vad kvinnorna svarat är 4.2. 

Svaren från studenterna tyder på att intresset för trafik hos morgondagens poliser 
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generellt är ganska lågt.  
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Kvinnorna har i enkäten uppskattat sitt intresse för brottofferrelaterat polisarbete 

med medelvärdet 6.1. Männens har ett svalare intresse för dessa frågar, deras 

medeltal är 4.2. Skillnaden är inte jättestor mellan könen, men ändå tydlig. Vår 

enkät visar att det finns relativt många poliser som i framtiden kan tänka sig att 

jobba med att hjälpa och stödja brottsoffer. Svaren bekräftar våra initiala 

förväntningar att brottsofferarbete skulle intressera kvinnor i högre grad än män. 
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Spaning är ett populärt arbetsområde hos båda könen. Kvinnorna har i 

undersökningen visat ett något större intresse för spaning än männen. Skillnaderna 

mellan könen är dock väldigt liten och därför relativt obetydlig i detta sammanhang.  
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När det gäller intresset att arbeta med familjevåld kan vi se en klar skillnad hos 

könen. Kvinnorna är klart mer positiva till att arbeta med dessa frågor i framtiden. 
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Vi tycker att studenternas svar representerar väl den hypotes vi ställde innan 

enkätundersökningen genomfördes. Möjligtvis trodde vi att männens intresse skulle 

vara ännu lägre. 
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Diagrammet visar tydligt att ekonomisk brottslighet inte alls är av intresse hos 

polisstudenterna. Både männens och kvinnornas genomsnittstal är det lägsta i denna 

enkätundersökning.  
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Barn och ungdomar
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De kvinnliga studenterna har angivit en mycket hög siffra för detta arbetsområde, i 

snitt 8,0. Detta betyder att de flesta kvinnor är intresserade av jobba med barn- och 

ungdomsrelaterad brottslighet. Även männen kan i relativt stor utsträckning tänka 

sig att arbeta med dessa frågor. Kvinnornas siffra är dock högre än männens vilket 

vi också förväntat oss. 
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Oavsett kön så är narkotikarelaterad brottslighet en yrkesinriktning som de flesta är 

mycket intresserade att få jobba med. Män har svarat med ett genomsnitt på 8,2. 

Motsvarande siffra för kvinnor är 8,1. Detta är de högsta genomsnittsvärdena för 

båda könen i undersökningen. Vi hade förväntat oss att männens intresse skulle vara 

betydligt högre än kvinnornas, men våran hypotes visade sig vara felaktig.  
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Piketen är det första arbetsområdet där vi kan se att männens intresse är betydligt 

större än kvinnornas. Att siffran för kvinnorna inte blev lägre beror på att några få 

kvinnor rankade piketen väldigt högt. Majoriteten av kvinnorna var dock 

ointresserade av att jobba inom piketen. Detta kan vi se genom att granska 

enkätsvaren. Männens svar har liknande tendenser. Antingen vill man väldigt gärna 

jobba inom piketen eller så är man helt ointresserad av området. 
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Grova brott är ytterligare ett populärt arbetsområde hos båda könen. Männens siffra 

är något högre än kvinnornas siffra, men skillnaden är marginell. Det förvånar oss 

att kvinnornas intresse är ungefär lika stort som männens. Vi hade förväntat oss ett 

lägre genomsnittsvärde hos de kvinnliga studenterna än vad svaren på enkäten visar. 
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Diagrammet visar att dagens polisstudenter är måttligt villiga av att jobba med 
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kriminellt underrättelsearbete. Skillnaden mellan könen är även inom detta 

arbetsområde tämligen marginell. Kvinnorna i enkätundersökningen är dock något 

mer intresserade än männen. 

                                              Övrigt 

Under kategorin övriga intressanta arbetsområden har de flesta studenter valt att inte 

ange något förslag. Av de få kvinnor som svarade ville majoriteten bli hundförare 

eller jobba inom polisrytteriet. Även bland männen var hundförare ett populärt 

arbetsområde tätt följt av nationella insatsstyrkan. 

3.2 Resultatsammanfattning 
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K: Kvinnor

 

För att tydliggöra respondenternas svar kommer vi här nedan att i punktform 

redovisa de viktigaste resultaten från vår enkätundersökning. 

• De manliga polisstudenterna är i framtiden mest intresserade av att arbeta 

inom områdena narkotika, grova brott och spaning. 

• De kvinnliga polisstudenterna har i sin tur skattat områdena narkotika, barn 

och ungdom och grova brott högst. 
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• Det område som båda könen visat minst intresse för i enkätundersökningen 

är ekonomisk brottslighet. 

• Kvinnorna kan i klart större utsträckning än männen tänka sig att jobba med 

brottsofferärenden, familjerelaterat våld och barn- och ungdomsbrottslighet. 

Skillnaden mellan könen är tydlig. 

• Männen har klart större framtidsvisioner att arbeta inom piketen än vad 

kvinnorna har. 

• De yrkesinriktningar som enligt enkäten är i det närmaste lika populära hos 

båda könen är spaning, narkotika, grova brott och 

kriminalunderrättelsetjänst. 

• Generellt kan vi i undersökningen se att kvinnorna angett fler 

arbetsområden med höga medelvärden än vad männen har gjort. 
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4  Diskussion 

Polisstudenternas svar från enkätundersökningen visar på intressanta resultat som 

kan ligga till grund för tolkningar utifrån ett genusperspektiv. Männen och 

kvinnorna som deltagit i studien har visat många liknande tendenser vad gäller 

önskan av framtida yrkesinriktning. Samtidigt visar enkätsvaren på skillnader 

intressemässigt mellan könen inom vissa av de utvalda arbetsområdena.  

I rapportens teoriavsnitt belyses tidigare forskning angående genus inom svensk 

polis. Undersökningar har exempelvis visat på att män och kvinnor ser och tolkar 

sin roll som polis på delvis olika sätt. Detta har bland annat lett till skillnader mellan 

könen vad gäller val av för individen meningsfulla och prioriterade arbetsuppgifter. 

Denna enkätundersökning styrker att vissa av olikheterna består även hos 

morgondagens poliser.  

De kvinnliga polisstudenterna som deltog i enkäten visade i snitt ett större intresse 

för att arbeta med frågor rörande familjerelaterat våld, brottsoffer och barn och 

ungdomar. Detta fenomen går hand i hand med tidigare genusforskning inom 

polisväsendet. Även vi som författar denna rapport har genom kontakter med olika 

polismyndigheter runt om i landet kunnat se liknande tendenser i arbetslivet hos 

kvinnliga poliser. 

Att vårda och ta hand om familj och barn har genom historien varit ägnat det 

kvinnliga släktet. Att kvinnor skulle vara mer intresserade än män att arbeta inom 

ovan nämnda arbetsområden förvånar oss därför inte. Det är bara att granska det 

rådande samhällsklimatet och dagens arbetsmarknad för att förstå att så torde vara 

fallet. Däremot blev vi positivt överraskade att se att även män i relativt stor 

utsträckning svarat att de kan tänka sig att arbeta inom dessa polisiära områden i 

framtiden. Vi hade initialt trott att skillnaden mellan könen skulle vara större än den 

visade sig vara i enkätundersökningen. Som exempel kan nämnas att männen rankat 

sitt intresse för att arbeta med barn- och ungdomsärenden med siffran 6.6. Detta är 

männens fjärde högst skattade siffra i hela undersökningen.  

Både de manliga och kvinnliga polisstudenterna har i undersökningen angett att de 

områden som de i framtiden är mest intresserade av att arbeta med är narkotika och 



Rapport nr. 373 

 18 

grova brott. Även spaningsarbete lockar många polisstudenter. Vi tycker att det är 

mycket intressant att de högst skattade arbetsområdena i enkäten är desamma för 

bägge könen. Detta leder ofrånkomligt till många funderingar kring ämnet genus 

och svensk polis. Frågan som man rimligtvis ställer sig är varför de kvinnliga 

studenternas svarat att de helst vill arbeta inom yrkesinriktningar som skiljer sig från 

de inriktningar där det enligt vår uppfattning finns flest kvinnliga poliser idag. 

Något enkelt svar på denna fråga finns naturligtvis inte. Däremot kan man spekulera 

utifrån det som tidigare skrivits i denna rapport. 

Som vi belyst innan har kvinnor i alla tider varit i minoritet inom svensk polis och 

fått arbeta hårt för att förankra sig inom organisationen. Fortfarande finns fördomar 

och förutfattade meningar om kvinnliga poliser i dagens samhälle. I rapportens 

teoriavsnitt redovisades tidigare studier som visar på att allmänheten förväntar sig 

olika bemötanden och arbetsmetoder beroende av polisens kön. Kvinnliga poliser 

förväntas vara mer ”mjuka” i sin framtoning och tros ha bättre kommunikativ 

förmåga än män.  

Vi tror att kvinnor inom svensk polis har påverkats mycket av vara få till antalet 

samtidigt som man fått kämpa med att försöka leva upp till kårens och samhällets 

krav på ett feminint förhållningssätt till polisyrket. Vi tolkar detta som att 

polissystrarnas roll från början av 1900- talet bitvis fortfarande lever kvar inom 

organisationen. Kvinnliga poliser har genom historien setts som mest lämpliga att 

exempelvis utreda kvinnorelaterat våld och hålla förhör med barn och dessa åsikter 

tar tid att ändra på.  

Givetvis är det säkerligen så att kvinnor över lag faktiskt har varit och än idag är 

mer intresserade och i större utsträckning prioriterar att arbeta med familjevåld, 

brottsoffer och barn- och ungdomsärenden. Detta visar även rapportens 

enkätundersökning och är en faktor som naturligtvis måste vävas in i analysen. Vi 

vill dock belysa att vi tror att kvinnornas egna preferenser i en kombination med 

samhällets förankrade könsroller bidragit till bitvis olika sysslor för manliga och 

kvinnliga poliser.  

Med den ökade genusdebatten inom kåren som vi ser idag tror vi att könsrollerna 

allt mer håller på att raderas ut vilket gradvis kommer leda till mindre uppdelning 
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mellan kön och val av arbetsuppgifter. Detta tycker vi att våra enkätsvar bevisar till 

stor del då vi kan konstatera att många arbetsområden skattats i det närmaste lika 

högt av bägge könen. Vi anser att detta är en positiv indikation på att svensk polis i 

framtiden går mot en mer jämställd organisation med större bredd och 

mångfaldighet. 

Vi vill även belysa och kommentera några av de manliga respondenternas enkätsvar. 

Att de manliga studenterna i framtiden helst skulle vilja inrikta sig mot att arbeta 

med grova brott och narkotika är ingenting som överraskade oss. Möjligtvis är vi 

något förvånade över att så få manliga studenter vill arbeta med trafikfrågor. En 

anledning till detta kan kanske vara att många anser att detta arbete ligger långt fram 

i tiden och därför kan intresset just nu vara relativt svalt. 

Piketpolisen lockar relativt många män i undersökningen men även en del kvinnor. 

Detta tycker vi är mycket glädjande eftersom denna grupp poliser tidigare har varit 

totalt mansdominerad. De senaste åren har dock piketen ägnat mycket tid och 

resurser på att försöka värva fler kvinnliga poliser, något som förhoppningsvis ger 

resultat i framtiden. Nämnas bör dock att de kvinnor som svarat att de är 

intresserade av arbeta inom piketen angivit en hög siffra som dragit upp 

medelvärdet. Majoriteten av kvinnorna är fortfarande totalt ointresserade av att 

arbeta inom detta område. 

Det arbetsområde som i särklass är minst populärt hos morgondagens poliser är 

ekonomisk brottslighet. Att både männen och kvinnorna skattat denna 

yrkesinriktning så lågt är högst beklagligt anser vi. En trolig förklaring till detta kan 

bero på att ämnet tas upp i ytterst liten omfattning under polisutbildningen. Vi tror 

att detta leder till okunskap och därför ett minskat intresse att arbeta inom området i 

framtiden. Kanske kan den här enkätundersökningens låga siffror fungera som en 

fingervisning till Rikspolisstyrelsen att de måste lägga ner mer fokus på ekobrotten i 

framtidens polisutbildning.   

Slutligen vill vi kommentera det faktum att kvinnorna generellt har angett högre 

medeltal för de olika arbetsområdena, sett till enkätsvaren som helhet. Detta 

fenomen kan naturligtvis tolkas på en mängd olika sätt. Kanske är det så att 

kvinnorna är mer öppna och lyhörda för möjligheter att i framtiden arbeta med olika 
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frågor och yrkesinriktningar. En annan tolkning är att kvinnorna inte vet exakt vad 

de vill arbeta med i framtiden och därför visar ett stort intresse för en mängd olika 

polisära områden. De manliga polisstudenterna i sin tur kanske har en tydligare 

uppfattning om hur de önskar att deras polisiära karriärer ska se ut redan under 

utbildningstiden och kan därför skatta områdena efter detta.  

Vilken tolkning man än väljer så kan man sammanfattningsvis säga att 

morgondagens polisstudenter verkar vara intresserade av att jobba med en mängd 

olika polisiära frågor. Detta gäller som regel både de manliga och kvinnliga 

studenterna. Visst finns det tendenser som tyder på att män och kvinnor även i 

framtiden har en del skilda preferenser när det gäller val av yrkesinriktningar. Vi 

tror och hoppas dock att dessa skillnader kommer att grundas på individernas 

medvetna val snarare än på traditionella könsroller och fördomsfulla 

samhällsattityder. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Under arbetet med denna rapport har vi fått lära oss mycket om könsfrågor inom 

svensk polis och om genusforskning som helhet. Enkätundersökningen som detta 

arbete grundar sig på har visat på många intressanta aspekter ur ett genusperspektiv. 

Vissa svar från de tillfrågade polisstudenterna har gått hand i hand med våra 

förväntningar och andra svar har varit mera överraskande. I förlängningen har detta 

bidragit till många funderingar hos oss som vi har försökt väva ihop under 

diskussionsdelen av denna rapport.  

Den viktigaste slutsatsen av detta arbete är att det till synes finns skillnader mellan 

manliga och kvinnliga poliser vad gäller val av framtida yrkesinriktning. Dessa 

skillnader är dock inte så stora som vi initialt hade förväntat oss, med tanke på den 

litteratur vi tagit del av och egna observationer på myndigheterna. Vi tycker att 

denna utveckling är väldigt positiv och något som alla kommer dra nytta av . 

Polisen ska trots allt, som det så ståtligt heter, spegla samhället. Vi tror att detta 

uppnås bäst genom en bra blandning på de olika rotlarna vad gäller de anställdas 

kön, ålder, värderingar och erfarenheter. 

En annan viktig slutsats som vi kommit fram till under arbetets gång är att genus är 
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ett ämne som väcker mångas nyfikenhet och engagemang. Intresset har varit stort 

och åsikterna många både hos andra studenter på skolan, i seminariegruppen, men 

även bland andra personer i vår omgivning. Detta tycker vi har varit glädjande att 

kunna konstatera. Vi tolkar det som att många anser att genusfrågor är viktiga att 

uppmärksamma för att kunna uppnå ett jämställt samhälle med lika villkor för alla.  

Genus är ett outtömligt ämne och det finns därför en mängd olika varianter och 

vinklingar på undersökningar och utfrågningar som skulle kunna tillämpas som 

underlag före en liknande rapport. Som exempel kan nämnas att vi tycker att det 

skulle vara mycket intressant att genomföra en snarlik enkätundersökning på färdiga 

polisassistenter som arbetat ett par år i yrket. Dels har de mer erfarenhet att bidra 

med och dessutom har de färgats mer av verklighetens polisarbete. Dels tror vi att 

de skulle kunna specificera sina svar lite mer än polisstudenterna då fler kanske har 

tydligare framtidsvisioner. Att jämföra den här undersökningen med 

polisassistenternas svar hade troligtvis blivit mycket spännande. 

Om arbetets omfattning varit större hade vi gärna talat med personalansvariga på 

polismyndigheterna gällande genusfrågor för att få med även deras syn på ämnet. 

Det hade varit mycket intressant att höra personalchefer berätta om utvecklingen ute 

på myndigheterna. Dessutom hade vi velat fråga dessa personer om de anser att det 

finns manligt och kvinnligt polisarbete och i sådana fall hur detta ser ut och vilka 

skillnaderna är. Det hade även varit roligt att visa denna enkätunderökning och låta 

representanter på de olika myndigheterna kommentera det vi anser att vi fått fram i 

vår rapport. 

Dessutom finns det givetvis andra metoder att genomföra undersökningen på. Fler 

arbetsområden i enkäten, annan sifferskala eller öppna frågor med möjligheter för 

studenterna att skriva fritt är andra alternativ. Att rikta enkäten till helt färska 

studenter i termin ett skulle också kunna vara intressant. Då har inte skolans prägel 

och upplägg hunnit påverka studenterna i samma omfattning. 

Det var några nya förslag på annorlunda infallsvinklar som har dykt upp under 

rapportskrivandets gång. Förhoppningsvis har läsningen av detta arbete kunnat 

inspirera kommande rapportskrivare att följa upp någon av dessa trådar. Eller så 

finns det studenter som vill försöka visa på helt andra resultat än de vi kommit fram 
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till i vår rapport. Huvudsaken är att genusfrågar även i framtiden fortsätter att lyftas 

och diskuteras på landets tre polisutbildningar såväl som i övriga samhället. 
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Bilaga 1 

Vi är två studenter i T4 som just nu skriver vårat examensarbete. Vi gör en 
undersökning där vi vill se hur polisstudenter ser på framtiden och val av 
yrkesinriktning. Vi har därför plockat ut ett antal polisiära arbetsområden för denna 
enkätundersökning. Eftersom vi alla kommer att börja som ordningspoliser har vi 
valt att inte ta med detta som ett alternativ. 
 
Vi vill att du, utifrån dina framtidsvisioner, försöker uppskatta hur pass intresserad 
du är att jobba inom följande områden.  
Ringa in en siffra per område! 
 
Kön:      Man   □                Kvinna  □      
 
0 = inte alls intresserad                      
10 = mycket intresserad 
                                             Inte alls intresserad                                               Mycket intresserad 
 
Trafik:        0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 

 
Brottsoffer:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
   
Spaning:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Familjevåld:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Ekonomisk brottslighet:  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Barn och ungdomar:  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Narkotika:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Piket:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Grova brott:   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Krim.underrättelsetjänst (KUT) 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 
 
 
Övrigt:______________________________ 
 
                                       Tack för din medverkan!! 
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