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Abstract 
Frågeställningen som vi vill besvara i denna rapport är huruvida kvinnliga poliser hävdar sig, 

och detta i jämförelse till sina manliga kollegor. Syftet till att vi vill belysa dessa problem är 

att det vi har upplevt och sett under våra praktikveckor överhuvudtaget inte stämmer överens 

med det vi upplever på utbildningen. För bara några decennier sedan pågick en het debatt om 

huruvida kvinnor skulle få möjlighet att bli poliser. 1908 anställdes de allra första poliserna i 

Sverige, som på den tiden kallades polissystrar. Deras arbete koncentrerades på kvinnor och 

barn och de arbeta inte på samma premisser som sina manliga kollegor. Männen i sin tur 

arbetade för att få bort kvinnorna från polisyrket. 1958 startade en försöksverksamhet som 

innebar att kvinnliga poliser skulle få en chans att arbeta som ordningspoliser och bli mer 

jämställda sina manliga kollegor än tidigare. Samtidigt som kvinnorna satte på sig 

polisuniformen bröts den manliga normen och normen om vad som passade sig för kvinnor. 

Trots att det skulle vara mer jämlikt var det fortfarande de kvinnliga poliserna som fick 

hantera ärenden som hade med kvinnor och barn att göra och klädseln skilde fortfarande de 

båda könen åt. Kvinnorna skulle använda byxkjol så att man kunde skilja män och kvinnor åt. 

Idag varierar åsikterna på kvinnliga poliser. De yngre generationerna har en mer jämställd syn 

på kvinnliga och manliga poliser än vad de äldre generationerna har. Enligt både litteratur 

samt intervjuer har framkommit att de äldre polismännen samt de äldre civila medborgarna i 

samhället har en gammaldags syn på kvinnor i polisyrket. De yngre manliga poliserna gör 

ingen skillnad på det kön deras kollegor har, utan bedömer dem utifrån personlighet och 

kompetens. De flesta poliser anser att det visst finns kvinnliga poliser som hävdar sig, men att 

detta problem generellt inte beror på könet, utan på den individuella personligheten De anser 

att det även finns manliga poliser som hävdar sig. En av anledningarna till att det finns 

kvinnliga poliser som hävdar sig kan vara att det fortfarande finns människor både i 

poliskåren och i samhället som ifrågasätter huruvida kvinnor ska vara poliser, även om dessa 

åsikter försvinner mer och mer i takt med att generationsskiftet närmar sig.  Det är viktigt att 

kvinnor får vara kvinnor och män får vara män. Vi ÄR olika och ska försöka utnyttja detta på 

bästa sätt istället för att påtvingas och låtsas att vi är exakt likadana med exakt samma 

kvaliteter och fysik. Istället för att känna oss hotade av varandra och känna att vi måste bevisa 

saker och ting för varandra och för samhället ska vi utnyttja faktum att vi kan komplettera 

varandra på ett tillfredsställande sätt. 
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1  Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Varje dag uppstår samtalsämnen om vad som är typiskt manligt och kvinnligt. Det verkar 

vara ett av de mer vanliga samtalsämnena, kanske på grund av att de flesta människor har 

åsikter om det i någon mån. I och med att utvecklingen går framåt vad gäller jämställdhet så 

verkar det som om sprickan mellan könen, som tidigare varit oerhört stor, minskar. 

Polisyrket är ett av de yrken som kan anses vara ett sådant där sprickan minskat, varpå det 

torde vara en process som hela tiden utvecklas. Därför är det naturligt att det uppstår 

diskussioner, då det är många människor som har olika åsikter. I och med att andelen 

kvinnor inom poliskåren ökar, så är det naturligt att det även blir fler diskussioner där kön 

och lämplighet för yrket lyfts fram.   På fältstudieveckorna verkade en del kvinnliga poliser 

hävda sig mer än vad deras manliga kollegor gjorde. Samtidigt känner vi att de kvinnliga 

polisstudenterna inte verkar ha några hävdelsebehov gentemot sina manliga medstudenter.  

Det vore intressant att se om det är så att kvinnliga poliser hävdar sig och vad de 

bidragande orsakerna till detta i så fall är. Eller kan det bara ha varit en tillfällighet att just 

vi träffat kvinnliga poliser som haft ovanligt hårda attityder. 

 

En viktig anledning till ämnesvalet är att det kan vara intressant att undersöka denna fråga i 

och med att Rickard är man och Jenny är kvinna. Det är under arbetets gång intressant att 

bidra med åsikter som utgår från båda könen. 

1.2 Syfte 

Syftet till att vi vill belysa dessa problem är att det vi har upplevt och sett under våra 

praktikveckor överhuvudtaget inte stämmer överens med det vi upplever på utbildningen.  

1.3  Frågeställningar 

Vi har valt följande frågeställning: Hävdar sig kvinnliga poliser? Detta i jämförelse med 

manliga kollegor. 
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1.4  Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa våra intervjuer till att två kommer att vara äldre och två av dem 

yngre. Möjligen kommer vi även att intervjua fler personer, beroende på de svar och 

spridning vi får i dessa intervjuer. I denna rapport känner vi att det är viktigt att påtala att vi 

avgränsar oss till poliser i allmänhet och preciserar oss inte till någon specifik stad eller ort. 

Anledningen till denna specifika avgränsning är på grund av den knappa tid vi har på oss. 

 

Vi kommer inte att fokusera och koncentrera oss på genus i sig. Istället har vi valt att arbeta 

med genus i form av genus kontra polisyrket. Naturligtvis ”halkar” vi in en hel del på genus 

eftersom det är viktigt att få en bakgrund till det vi förhåller oss till samt att läsaren får 

förståelse för vad vi bygger en del av våra teorier och vårt material på.  

1.5 Metod 

För att undersöka våra funderingar använder vi oss av en litteraturstudie, samt intervjuer. 

Vår tanke är att intervjua tre manliga och fyra kvinnliga poliser och se vad deras åsikter, 

tankar och upplevelser kan bidra till i vår frågeställning. 

Vi har valt att låta dem vara anonyma med syfte att få dem att tala fritt. 

 

I Jämställdhetens hjältar (Lunds universitet, 2005) har Eklund och Wiréhn noggrant 

undersökt vad som är typiskt kvinnligt och manligt i polisyrket och de har även presenterat 

sina svar samt analyser på de intervjuer de haft med diverse män och kvinnor på olika 

polismyndigheter i södra Sverige. Detta anser vi är en intressant undersökning som är 

mycket relevant för vår frågeställning. Både sättet de har gått tillväga på och vad 

undersökningen har resulterat i. De har kommit fram till många svar och diskussioner som 

vi kommer att kunna använda i denna rapport. 

 

Vi bygger även många tankar och värderingar på våra egna erfarenheter och har tagit 

tillvara på det som sagts och belysts under både föreläsningar och gruppdiskussioner på 

polisutbildningen. Med tanke på omständigheterna kommer vi bara att beröra ytan av detta 

ämne, vilket är viktigt att vara medveten om då man läser det eftersom det finns så oerhört 

mycket mer att diskutera och ha i åtanke innan man analyserar och drar slutsatser. 

Hursomhelst kommer vi att presentera information från litteratur och intervjuer och därefter 

även föra en personlig diskussion. 
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2  Teori/Resultat 

I en artikel från polisens hemsida ("http://www.polisen.se" www.polisen.se) står att läsa att 

i början av 1900-talet sätter diskussionen om svenska kvinnliga poliser igång. Tack vare 

erfarenheter i Tyskland 1907, behandlas en motion i Stockholms Stadsfullmäktige rörande 

ett införande av kvinnliga poliser. Detta resulterar i att 1908 anställs de första kvinnliga 

poliserna 

(http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9696427). 

Dessa kvinnliga poliser kallades fram till 1958 för ”polissystrar”. De kunde endast ha 

speciella tjänster och ansågs bäst att inrikta sitt arbete på kvinnor och barn. De fick heller 

inte arbeta natt. Patrulleringstjänsten på gatorna var förbehållet män, och männen arbetade 

för att få bort kvinnorna från ordningspolisarbetet enligt En svårlöst ekvation. Kvinnor i 

ordningspolistjänst i det sena 1950-talets Stockholm (Dahlgren, 2004). 

 

1948 tar polisutbildningkommittén upp frågan om kvinnliga poliser. Kommittén ansåg att 

kvinnor i princip borde kunna antas på samma grunder som män. Det fanns dock 

fortfarande en viss reservation att kvinnor var lämpliga som ordningspoliser. 1958 

annonserade Poliskammaren i Stockholm efter kvinnliga polisaspiranter (det rådde vid 

denna tidpunkt personalbrist) (www.genus.se). Detta fungerade som en slags 

försöksverksamhet. Enligt utredningens uppfattning skulle inte några principiella skillnader 

mellan mäns och kvinnors arbetsuppgifter finnas. Det fanns inga belägg för att kvinnors 

svagare fysik hindrade dem från att utöva patrulleringstjänst. Likställdhetsprincipen ansågs 

av Kamraterna (den lokala fackföreningen) och Svenska Polisförbundet i likhet med 

utredningen som lovvärd. 

 

I samma stund kvinnliga ordningspoliser i uniform började röra sig i det offentliga 

gaturummet blev detta ett brott mot den manliga normen. Kvinnors närvaro i 

ordningspolisarbetet utgjorde ett brott mot både den manliga normen och mot normen som 

passade sig för kvinnor. 

 

Kamraternas synvinkel var dock tvetydig. De ansåg att kvinnornas förmodade bristande 

fysiska förmågor lade hinder för dem att utföra patrulleringstjänst. Samtidigt var det 

fortfarande de kvinnliga poliserna som fick ta tag i utredningar som gällde kvinnor och 

barn. Som tidigare nämnt hade Kamraterna lovordat den nya reformen, men talade ändå 
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emot den. Detta avspeglar en ambivalens i hur frågan om kvinnliga ordningspoliser skulle 

hanteras. En annan ambivalens i ämnet är det faktum att kvinnliga poliser skulle använda 

byxkjol. Man ville skilja på vilka poliser som var män och vilka som var kvinnor, fast inte 

alltför mycket. Avskiljandet handlar om att kvinnor avskiljs från normen. Normen är att en 

polis är en man. Men denna norm är osynliggjord. Byxkjolen blir en viktig symbol i detta 

avskiljande. Den talar om att den kvinnliga polisen inte är man (�  HYPERLINK 

"http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/2000/?articleId=706" 

http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/2000/?articleId=706� ). 

 

Vidare skriver Dahlgren i En svårlöst ekvation. Kvinnor i ordningspolistjänst i det sena 

1950-talets Stockholm (Dahlgren, 2004) att det under denna tid kan antas att det fanns 

farhågor att alltför många kvinnor inom kåren skulle sänka yrkets status. 

Sammanfattningsvis bröt kvinnorna år 1958, genom att synas offentligt i uniform, mot 

polisyrkets maskulina karaktär och mot den manliga normen. 

 

1965 hade rekryteringen av kvinnliga poliser nästan upphört. Detta på grund av de negativa 

erfarenheter som Polisförbundet tyckte sig erfarit av ovan nämnda försöksverksamhet. 

Nämnas bör även att 1965 var det år som polisväsendet förstatligades (Åberg, 2001, sid 

104). 1969 var det återigen dags för en försöksverksamhet med utbildning av kvinnor inom 

polismyndigheten. Denna gång riktar sig arbetsuppgifterna mot utrednings-, spanings-, och 

skyddspolisverksamhet. Denna uppdelning mellan könen upphörde dock 1971 (Åberg, 

2001, sid. 105). 

 

En amerikansk forskare vid namn Susan E Martin undersöker 1980 polismäns attityder 

gentemot kvinnliga poliser (Åberg, 2001, sid. 108). Hon menar att det finns tre tydliga 

kategorier av polismäns förhållningssätt till kvinnliga kollegor: traditionellt, modernt och 

moderat. Den traditionella hållningen innebär en stark motsättning till lämpligheten med 

kvinnliga ordningspoliser. Här saknar kvinnorna fysisk styrka, aggressivitet, 

initiativförmåga och de gör för få ingripanden.  Här finns också en oro för att kvinnor ska 

kunna rubba gruppnormer och att de ska påverka polisyrkets status negativt.  I och med 

kvinnorna så blir yrket farligare, svårare och mindre lönsamt.  Dessa argument talar för att 

polismännen anser att poliser bör kunna lösa sina arbetsuppgifter med fysisk styrka. 
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Polismän med ett modernt förhållningssätt håller med traditionalisterna så långt att kvinnor 

är mindre aggressiva, har mindre initiativförmåga och mindre fysisk styrka.  Det som dock 

skiljer dem ifrån traditionalisterna är att de moderna männen anser att det kan vara en fördel 

med mindre aggressivitet i många situationer. De anser också bland annat att behovet av 

fysisk styrka i polisyrket är starkt överdrivet och att kvinnor faktiskt är överlägsna vad 

gäller empati och social kompetens. Det är de moderna männen som av Martin betraktas 

som jämställda med kvinnor och dessa män känner inte behov av att markera en traditionell 

manlighet i polisyrket. 

 

Mitt emellan de två ovan nämnda kategorier anser Martin att det existerar en tredje grupp 

män.  Dessa accepterar kvinnor inom polisyrket, dock inte i yttre tjänst. De uttrycker 

missbelåtenhet gentemot kvinnor i allmänhet i polisyrket, men kan samtidigt stötta duktiga 

enskilda kvinnliga poliser.  I en senare studie från 1990 visar Martin att det 

förhållningssättet bland polismän finns kvar, men att den traditionella kategorin har 

minskat. 

 

I doktorsavhandlingen Samarbete på könsblandade arbetsplatser (Åberg, 2001) finns även 

en del intressanta siffror att ha i åtanke. 1990 var 14 procent av poliserna i Sverige kvinnor. 

Intressant är att jämföra detta med medelantalet poliskvinnor i Storbritannien och USA, 

som vid samma tidpunkt var 10 procent. 2007 är andelen kvinnliga poliser i Sverige 22 

procent (�  HYPERLINK 

"http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10599337" 

� http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10599337� )

. 

 

I sitt kompendium om kollektivt polisarbete, tar Stenmark (Stenmark, 2005) upp det faktum 

att andelen poliser som är kvinnor har ökat, men att ökningen går långsamt.  

Rekryteringsförfarandet bör därför reformeras för att höja tempot i förändringstakten. 

 

I Perspektiv på polisetik (Knutsson & Granér, 2001, sid. 78-79) kan man läsa att 

poliskulturen, genom åren förändrats. Från att ha varit starkt kvinnofientlig så har 

poliskulturen till exempel successivt accepterat kvinnliga kollegor. Tidigare var det 

otänkbart att ha kvinnor inom polisyrket, men idag finns en mer nyanserad uppfattning. 
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I ”Perspektiv på polisetik” talar man om vad som menas med en yrkeskultur. Författarna tar 

upp fyra punkter som ingår i vad man kan kalla en yrkeskultur: 

• Uttryck för en kollektiv identitet. Genom att underordna sig kulturen blir 

man någon och samtidigt del av en gemenskap. 

• Sätt att betrakta en ofta kaotisk verklighet så att denna blir begriplig och 

kontrollerbar. 

• Sätt att skapa mening åt det egna arbetet och förutsättningar för att 

uppleva yrkesstolthet. 

• Strategier för hur man ska agera för att uthärda när verkligheten blir alltför 

påfrestande, det vill säga kollektiva försvar mot ångest. 

 

Var och en av punkterna hänvisar till att det är styrkan och därmed makten hos 

yrkeskulturen som ligger i att den erbjuder vägar för att få såväl mening och känslomässig 

tillfredsställelse i arbetet. Yrkeskulturer, liksom andra kulturella fenomen är förankrade i 

historia och tradition. Därmed är de stabila över tid och svåra att förändra. Det krävs mer än 

enstaka beslut och informationskampanjer för att rubba kulturens grundtaganden. Häri 

ligger därmed en risk för att betrakta en yrkeskultur som något förutbestämt och för alltid 

givet. Det är de individer som ingår i kulturen som är bärare av den, varpå det naturligtvis 

även är genom dessa som kulturen kan förändras. Från att ha varit starkt kvinnofientlig har 

poliskulturen till exempel successivt accepterat kvinnliga kollegor. Det som tidigare varit 

självklart, det vill säga att kvinnor var otänkbara i polisarbete, har ersatts av en mer 

nyanserad uppfattning. 

 

I Jämställdhetens hjältar (Eklund och Wiréhn, 2005) har Eklund och Wiréhn intervjuat 

poliser i Malmö, i form av en kvalitativ fallstudie. Informanterna kunde inte direkt peka på 

några förändringar som skett hos de manliga poliserna till följd av att den nya kvinnliga 

polisen börjat (Eklund och Wiréhn, 2005, sid 16). I intervjuerna framkom heller inte några 

andra tecken på förändring som skett på grund av just den sista nya kvinnliga polisens 

närvaro. Detta utesluter ingalunda förekomsten av nämnda förändring, utan kan istället bero 

på svårigheten att peka på gradvisa förändringar och att inlärning många gånger sker 

omedvetet. Däremot råder det en enighet bland informanterna om att manliga poliser i 

allmänhet blivit mjukare de senaste åren. Informanterna upplever, i enlighet med tidigare 
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forskning, att manliga poliser numera öppnar sig och i högre grad talar om känslor, sin 

familj och sitt privatliv och kan prata efter att något allvarligt har hänt. Samtidigt framgår 

det att en polis nuförtiden ska kunna lösa situationer genom att snacka och inte bara genom 

att vara stor och stark. Särskilt jobbiga händelser ska inte längre tigas ihjäl utan bearbetas 

genom samtal, antingen planlagd debriefing eller vardagliga samtal. Samtalsämnena har 

också ändrats så att männen numera i högre grad kan tala om matlagning, barn och 

nappflaskor. 

 

I en grupp utan kvinnor så berättade de manliga poliserna att de också hade velat ha en 

kvinna i sin grupp. De tyckte att det blev för mycket av det manliga. Det var mycket hård 

jargong och de manliga poliserna släppte sig oblygt i polisbussen. I grupperna med 

kvinnliga poliser hade detta dock upphört, vilket visar på den effekt de kvinnliga polisernas 

närvaro har på stämningen. Flera informanter påpekar att förändringarna är beroende av 

vilken kvinna som börjar, men en informant berättar hur det i allmänhet blir så att 

könsorden byts ut mot mer traditionella svordomar och att kvinnokroppar inte kommenteras 

på samma vis i kvinnors närvaro. 

 

Det är till och med så att ett par poliser berättar att det blir mera grabbigt när de manliga 

poliserna får vara för sig själva efter att ha arbetat med kvinnor en tid än innan kvinnornas 

inträde. Så när gentlemannarollen kopplas från igen, så blir grabbigheten desto större som 

kompensation, vilket gör att kvinnornas närvaro i detta perspektiv inte bidragit till någon 

varaktig förändring. 
 

En polis i Lund vittnar dock om hur spelet i innebandy blir mjukare då kvinnor är med 

genom att spelarna passar mer och tacklar mindre samt att detta dröjer sig kvar även då det 

inte är några kvinnor i något av lagen på planen (Eklund och Wiréhn, 2005, sid. 17). Även 

om inte detta är något av jämställdhetens primära mål, så visar det ändå på möjligheten att 

varaktigt förändra attityder och beteenden. Det motsäger därmed resonemanget om en 

gentlemannasida som enbart tillfälligt visas upp då kvinnor närvarar. Samma polis bedömer 

att det sätt varmed de manliga poliserna lärt sig att bete sig mot varandra, det stannar kvar 

även då kvinnan inte närvarar. Han nämner då ett kommunikativt förhållningssätt som 

någonting som de manliga poliserna lärt av kvinnorna. 
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Precis som i den tidigare forskningen så råder det bland informanterna en enighet kring att 

idealet för hur en kvinnlig polis ska vara har förändrats (Eklund och Wiréhn, 2005, sid 18). 

För tjugo-trettio år sedan förväntades kvinnorna bete sig som män, så att kvinnor som fann 

sin yrkesroll på den tiden i högre grad än nu har antagit en manhaftig stil. Detta kan tolkas 

som ett sätt att sätta genussystemet ur spel. En genusordning som diskriminerar kvinnor och 

kvinnligt beteende, skulle då kunna kringgås genom att som kvinna agera på mäns vis. Om 

det är låg tolerans för kvinnligt beteende, så överges helt enkelt detta och kritiken träffar 

inte kvinnan på samma vis eftersom hon har antagit ett mera manligt beteende. 

 

Nu har dock idealet vänt, så att kvinnor istället uppmuntras att behålla sin kvinnlighet. En 

av kvinnorna berättar hur hon som ny blev uppmuntrad av en av de erfarna männen att 

behålla sin kvinnlighet, vilket visar på ett sätt som männen påverkar det kvinnliga 

polisidealet (Eklund och Wiréhn, 2005, sid 19). Bilden av den manhaftiga kvinnliga polisen 

har blivit något av en antibild på så vis att nästintill samtliga informanter tar upp det som ett 

negativt exempel. Istället framhåller de att kvinnor numera får vara sig själva utan att 

tvingas in i någon speciell roll. Enda kravet är att det ska vara funktionellt, nämner ett par 

informanter. Även om kvinnliga poliser blivit mer kvinnliga så berättar en chef hur det på 

sina håll fortfarande finns kvar något av ett klassiskt grabbigt beteende bland vissa 

kvinnliga poliser, som att exempelvis hälsa på varandra med en dunk i ryggen. 

 

Trots den upplevda friheten att vara ”sig själv”, så upplever flera informanter olika 

förväntningar på hur kvinnor och män ska vara av både andra kollegor och av allmänheten. 

De kvinnliga poliserna upplever att de förväntas vara bättre på att tala, lyssna och vara 

förstående. Rikspolisstyrelsens material Polisen jobbar jämt på 2000-talet, framhäver 

också i särartsfeministisk anda att polisen bör utnyttja kvinnors specifika kompetenser 

eftersom män och kvinnor sägs ha olika egenskaper. 

 

En kvinnlig informant kopplar kvinnornas förmåga att lyssna till en underlägsenhet i makt. 

Att kvinnorna är bra på att lyssna och vara förstående kopplas då till att de på grund av den 

underlägsna positionen tvingas vara förstående och acceptera maktutövningen. En kvinnlig 

polis berättar hur hon måste ändra sitt sätt att tala för att få bättre gehör för sina åsikter 

bland männen. Hon poängterar att det finns en gräns för vilka normer, värderingar och 

lojaliteter som hon kan tänkas tumma på, och att hon kan acceptera denna förändring hos 
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sig själv just eftersom den enbart upplevs som en ytlig förändring. I andra lägen har hon 

låtit bli att offra sig själv för att passa in och fungera i denna mansdominerade organisation. 

Detta är två exempel på vilka genusstrukturerande principer som påverkar hur kvinnliga 

poliser ska vara. I detta fall är det så att de verkar i en mansdominerad miljö där männens 

sätt att tala är det som betraktas som det rätta. Därför går kvinnliga poliser miste om 

någonting om de inte antar det beteende som mannen som norm föreskriver. 

 

I ”Perspektiv på polisetik” (Granér och Knutsson, 2001, sid. 100-101) diskuteras huruvida 

polisarbetet utvecklar en speciell personlighet eller om det är en viss typ av människor som 

söker sig till polisarbete. En amerikansk professor i sociologi vid namn Skolnick har en 

teori om just detta (http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Skolnick). Hans teori menar att 

polisers speciella villkor att utsättas för fara, uppträda auktoritativt, att vara effektiva, gör 

att de utvecklar gemensamma sätt – kunskapsmässiga linser att uppfatta och agera gentemot 

omvärlden. I detta ingår misstänksamhet, allmän konservatism, fördomsfullhet, social 

isolering, dubbelmoral och inbördes solidaritet. Enligt Skolnick brukar poliser nämna 

liknande karaktäristiska som typiska polisiära egenskaper. Dessutom brukar de lägga till 

”snålhet”. Däremot tas vikten av könsrollen upp i efterföljande stycke som handlar om 

konservatism. Där förklarar litteraturen återigen att i de traditionella värdena ingår en syn 

på uppfostran där normförmedling dominerar; det vill säga att ”mannen ska vara man och 

kvinnan ska vara kvinna”. 
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2.1  Intervjuresultat 

Vi har intervjuat sju personer i olika delar av landet och i mycket spridda åldrar samt 

tjänsteår inom polisen. Våra informanter har varit allt ifrån aspiranter till kommissarier. I de 

svar vi fått av samtliga informanter kan man skönja ett tydligt mönster av mycket av det vi 

har läst, analyserat samt själva trott. De unga manliga poliserna (två stycken) har gett 

nästan identiska svar som de kvinnliga informanterna. De anser inte att kvinnliga poliser 

generellt hävdar sig, utan att detta är helt individuellt och inte könsrelaterat. Det som också 

framgår i de svar vi fått är att äldre manliga kollegor har en sämre kvinnosyn, vilket 

förmodligen medför ett större hävdelsebehov för kvinnorna. Den äldre manlige informanten 

har genomgående en mer omodern syn på kvinnor inom poliskåren; närmare bestämt på 

kvinnor i yttre tjänst. 

 

En genomgående uppfattning hos informanterna är att allmänheten verkar i större 

utsträckning uppleva kvinnliga poliser som lite "mjukare" än sina manliga kollegor. Fem 

informanter anser att allmänhetens åsikter är en generationsfråga och att det blir modernare 

med tiden. En sak som också återkommer i svaren är att den äldre generationen hos 

allmänheten också har en mer gammaldags och snävare syn på kvinnliga poliser. De äldre 

kvinnorna förstår ofta inte hur en kvinna vågar bli polis med allt farligt ”otäckt” som yrket 

medför. Enligt de kvinnliga poliserna verkar de äldre männen överlag se ner på kvinnliga 

poliser. Detta har bland annat visat sig i ett exempel som två av de kvinnliga informanterna 

berättat liknande om; de äldre männen vänder sig alltid till den manliga polisen, även om 

detta är en ung aspirant och den kvinnliga polisen som står bredvid dess befäl. Förklaringen 

de gav är att de äldre männen förlitar sig mer på en man i polisrollen och känner mer 

förtroende för dem. Det som många av informanterna framhåller är att den manliga och 

kvinnliga blandningen i en patrull är otroligt positiv och viktig. De flesta av dem anser att 

kvinnor och män kompletterar varandra, och fyra av dem ansåg att kvinnor och män 

faktiskt har olika egenskaper som är positiva i de olika situationer man kan hamna i som 

polis. Tre informanter nämner att hävdelsebehovet bland kvinnliga poliser verkar ha 

minskat med åren och att detta generellt beror på en modernare syn på kvinnor inom 

poliskåren. En informant berättar att jämställdhet alltid står högt på dagordningen på 

hennes arbetsplats, vilket betyder att man inom kåren inser att det fortfarande finns saker att 

arbeta med vad gäller denna problematik. Informanterna är överens om att det har blivit 

bättre med åren, men en del av dem anser att det fortfarande finns saker att jobba med. 
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En negativ aspekt vad gäller kvinnliga poliser generellt är kvinnornas fysik. Kvinnor är, de 

facto, fysiskt svagare än män och detta anser samtliga informanter. De tycker samtidigt inte 

att detta är ett stort problem eftersom kvinnorna kompenserar detta genom många andra 

positiva egenskaper. Exempel som gavs på detta är medmänsklighet, lyhördhet, att 

kvinnorna har en beskyddarroll och förmåga att se bredare än männen på problem. En 

kvinnlig informant tyckte att den huvudsakliga problematiken var att det var svårt att kissa 

då man var ute på diverse jobb. Kvinnorna måste ta av sig så mycket utrustning och hade 

inte lika lätt som männen att kissa. En ung kvinnlig informant hade medvetet sökt sig till ett 

mansdominerat yrke eftersom hon var så trött på att bara arbeta med kvinnor. Hon tyckte 

vidare att det bara fanns negativa aspekter av att arbeta med för många kvinnor eftersom det 

bara ”blev hönsgård” då. En av de yngre manliga informanterna tar upp den fysiska styrkan 

som en nackdel för den kvinnliga polisen då det är slagsmål med den man ingriper mot. 

Detta förutsätter enligt honom dock att kommunikationen havererat totalt innan det gått så 

långt. Han tillägger också att slagsmål är ytterst ovanligt, varpå detta knappast kan vara ett 

argument till en nackdel för de kvinnliga kollegorna. 

 

De flesta förnekar att kvinnliga poliser hävdar sig, men tre av dem anser att de hävdar sig i 

viss mån. De informanter som anser detta menar på att dessa är osäkra och vill passa in. 

Två av informanterna ansåg att det generellt finns poliser som hävdar sig, men att detta inte 

är könsstyrt. Vidare tycker de att det är lika mycket manliga poliser som hävdar sig. 

 

Samtliga informanter har en positiv bild och goda erfarenheter av sina kvinnliga kollegor. 

De två yngre manliga informanterna uttryckte särskilt att de inte ser sina kvinnliga kollegor 

som kvinnor, utan som vilken kollega som helst. 
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2.2 Källkritik 

Våra källor kommer att vara helt oberoende av varandra. Detta bidrar naturligtvis till att de 

inte kunnat samtala med varandra. Vi kommer att välja informanter som arbetar vid olika 

polismyndigheter just på grund av detta. Vi kommer att ställa exakt samma frågor till 

informanterna, eftersom vi vill komprimera svaren så mycket som möjligt. Vi vill ha korta, 

direkta svar på grund av den tidsbrist vi har vad gäller detta arbete. Vi litar på att våra 

informanter ger ärliga svar, men kan naturligtvis heller inte utesluta att det i viss mån 

förskönas då det är tämligen känsliga frågor. Vi kan anta, att om man hade det mer 

traditionella förhållningssättet (som beskrivet i analysen på sidorna fyra och fem), så är det 

lättare att försköna sina svar eftersom man då kanske inte riktigt kan stå för sina åsikter för 

oss unga, blivande poliser. Man kanske istället vill låtsas att man har ett helt annat och 

sedermera mer modernt förhållningssätt. Detta på grund av att vi vågar påstå att det är mer 

politiskt korrekt att ha antagit, och anammat, det modernare förhållningssättet. 

 

Viktigt är att tänka på att Jämställdheten hjältar  (Eklund och Wiréhn, 2005) presenterar 

vad anonyma poliser svarat, det vill säga att man eventuellt kan förvänta sig mer ärliga svar 

än om de hade varit tvungna att skriva under sina åsikter med sitt namn. Eklund och 

Wiréhn som författat Jämställdhetens hjältar har dock själv varit källkritiska till vissa 

saker. De hade till exempel skickat ut frågorna till polismyndigheten innan, vilket betydde 

att poliserna hade möjlighet att samtala om frågorna innan svaren skulle ges. Dessutom 

hade cheferna i Lund och Malmö valt ut vilka Eklund och Wiréhn fick lov att intervjua. 

Detta påverkar även oss, eftersom vi har tagit upp mycket av de svar som informanterna i 

deras intervjuer gett, samt dragit en del slutsatser från denna sammanställning. 

 

I denna rapport väljer vi att berätta för våra informanter att de kommer att vara anonyma då 

vi ställer samman de svar vi fått. Detta på grund av att vi tror att det kan bidra till fler ärliga 

svar, som vi även nämnt tidigare. De vet att deras namn inte kommer att presenteras, varpå 

de kan vara mer avslappnade och sanningsenliga i sina svar. 
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3  Diskussion 

 

3.1    Jennys reflektioner 

Mina tidigare erfarenheter i arbetslivet är att det för det mesta varit relativt svårt att få 

kontakt med kvinnor i jämförelse med män när man kommer som ny. Då jag skulle ut på 

sin första fältstudievecka hos polisen tänkte jag att det skulle bli tvärtom. Detta med tanke 

på att de kvinnor som arbetar inom poliskåren borde vara glada att fler kvinnor träder fram 

och vågar söka sig till ett mansdominerat yrke. Så visade sig dock inte vara fallet. Det 

visade sig faktiskt vara svårare att få kontakt med tjejerna än killarna i det turlag jag åkte 

med. De mest dominanta och hårdhudade poliserna visade sig vara de som var kvinnor. 

Huruvida det var en tillfällighet eller ej kan man fråga sig, men den kvinnliga sidan av 

diskussionen, det vill säga min, bygger på det jag har sett och upplevt vid sina fältstudier. 

Ett som är säkert är att upplevelserna talat emot en hel del av den läsning jag gjort och 

hänvisat till i analysen. Varför fallet är så kommer vidare att diskuteras. Under sin andra 

fältstudievecka upplevde jag inte lika starkt att kvinnorna var oväntat hårda. Där märkte jag 

inte av någon skillnad i kvinnor och mäns attityder. Då kändes det väldigt jämställt. Under 

sin tredje fältstudievecka fick jag dock återigen känslan av att kvinnorna kändes väldigt 

hårdhudade och dominanta. Under utsättningen var det speciellt en kvinnlig polis som 

verkade ”styra och ställa” mer än någon annan i turlaget. De andra, kvinnor som män, 

verkade göra som hon sa och rätta sig efter henne. 

 

Under en upploppsliknande situation fick de kvinnliga poliserna utstå oerhört mycket 

glåpord, kränkande kommentarer och även en hel del fysiska påfrestningar såsom 

knuffningar. Huruvida detta berodde på att kvinnorna eventuellt var onödigt hårda både vad 

gäller tal- och genom att själva sätta igång onödigt knuffande vet jag inte. Det kan även ha 

berott på att ungdomarna som deltog i upploppet hade en nedvärderande syn på kvinnliga 

poliser och att de inte vågade säga dylika saker till de manliga poliserna. Eventuellt hade de 

helt enkelt mer respekt för de manliga poliserna. Kanske var det så att de kvinnliga 

poliserna tvingades vara mer hårda och barska med tanke på att ungdomarna inte hade 

lyssnat på ett enda ord de sagt och uppmanat om annars. De flesta av ungdomarna vid detta 

tillfälle var invandrare, vilket kan ha bidragit till den generella kvinnosyn som jag tyckte 

mig uppleva under denna pressade situation. Det skreks oanständiga, nedvärderande och 
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könsrelaterade ord. Detta påstående bygger på personliga erfarenheter som indikerat att en 

del invandrarungdomar faktiskt har en sämre kvinnosyn och är annorlunda fostrade vad 

gäller jämställdhet än vad de flesta svenska ungdomar är. Vid exempelvis diverse förhör 

har det klart framkommit att många av dessa har en dålig kvinnosyn och att en del av dem 

till och med ser ner på kvinnor i förhållande till män. Vi, både Rickard och jag, har 

diskuterat denna situation och även kommit fram till att en anledning till att kvinnorna blev 

hårdare utsatta än männen, kan vara att ungdomarna inte vågade attackera de manliga 

poliserna på grund av den fysiska aspekten. 

 

Britt-Inger Keisu (föreläsning, 2006-11-09) påstår att en del kvinnliga poliser förmodligen 

hävdar sig på grund av att de försöker anpassa sig till den mansdominerade arbetsplatsen. 

Detta kan jag till stor del absolut hålla med om. Däremot ifrågasätter jag det faktum att en 

del kvinnor var betydligt hårdare och mindre lyhörda än sina manliga kollegor. Ett exempel 

var när jag och den patrull jag åkte med under en av fältstudieveckorna blev beordrade till 

ett köpcenter för att ta över ett envarsgripande av två manliga tjuvar. När vi kom dit var den 

kvinnliga polisen onödigt barsk och verkade vända taggarna utåt gentemot de misstänkta 

nästan innan vi kommit in genom dörren. Den manliga polisen höll sig i bakgrunden och lär 

kvinnan ta alla initiativ medan han tyst höll sig i sitt hörn. Detta stämde med andra ord inte 

alls överens med det som tidigare skrivits vad gäller könsroller och normer inom 

poliskåren. Den kvinnliga polisen blev utöver detta väldigt aggressiv då en av de gripna 

männen tyckte att hon var söt. Detta ifrågasatte jag efteråt, då jag undrade över vad det var 

som fått henne att bli så upprörd över detta som hon faktiskt blev. Jag frågade henne till och 

med rakt ut, varpå hon svarade att det ”nog hade varit lite onödigt, men att man ibland bara 

inte orkar…”. Kanske var det så att hon inte ville bli bedömd på hur hon såg ut och att hon 

var kvinna, utan på hur hon utförde sitt arbete. Genom att ryta ifrån kanske hon visade att 

hon inte ”tog någon skit” av en man och att hon minsann kunde vara lika hård och 

aggressiv som en stereotypisk manlig polis. Dessutom kan kvinnan ha känt sig provocerad 

av tanken på att en manlig kollega förmodligen inte hade blivit bedömd på samma sätt. 

 

Jag funderar över om de kvinnliga poliser som känner ett hävdelsebehov gör detta medvetet 

för att bryta de manliga normer som alltid funnits. Eller om är det ett omedvetet sätt som 

faller sig naturligt för att man känner sig hotad i sin ställning?  Vi, både Rickard och jag, 
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tror att det i många fall ter sig omedvetet, eftersom kvinnan är van att behöva bevisa att hon 

duger i jämförelse med mannen. 

 

Som nämnt i analysen på sidan nio, behandlar boken Perspektiv på polisetik (Granér & 

Knutsson, 2001, sid. 100) frågan huruvida polisarbetet utvecklar en speciell personlighet 

eller om det är en viss typ av människor som söker sig till polisarbete. Det som inte nämns 

vad gäller denna specifika diskussion är könsrollerna. En polis går under ordet ”polis”, 

oavsett kön. Där ser man till individens personlighet oavsett om den utvecklas genom yrket 

eller om det är personligheten som gör att individen söker sig till yrket. 

 

Vi har tidigare nämnt samhällets syn på de ”typiska” könsrollerna. Jag tror att denna syn 

även avspeglas i poliskåren. Dessutom verkar de förstärkas just där, eftersom polisyrket 

alltid ansetts som typiskt ”macho”. Är detta fallet så har kvinnan på sätt och vis redan 

stämplats som underlägsen sin manlige kollega redan innan hon sätter på sig uniformen. 

Majoriteten manliga poliser i dagens samhälle har som sagt en mer modern syn på 

könsrollerna och därmed även på sina kvinnliga kollegor. Detta borde innebära att de 

kvinnliga poliserna inte längre känner en lika stor press att bevisa för de manliga kollegorna 

att de kan vara lika fysiska, hårdhudade och tuffa som den traditionsenlige polismannen. 

 

Faktum är att polisyrket fortfarande är väldigt mansdominerat, och vissa kvinnliga poliser 

känner därmed sig möjligtvis hotade i sin könsroll. Jag tror att det största ansvaret ligger på 

de förväntningar som alltid funnits i samhället, men så länge det är så få kvinnor inom 

poliskåren så faller det sig naturligt att vissa manliga poliser även ifrågasätter kompetensen 

hos sina kvinnliga kollegor. Då är det upp till de moderna männen att stå upp för sina 

åsikter och för kvinnorna att stå på sig och visa att de duger som de är. Så länge det finns 

människor vågar visa att de är redo för en mer jämställd utveckling i både samhället och 

inom poliskåren så är vi på rätt väg. Och det är därför jag ser fram emot att arbeta som 

polis. Jag hoppas att jag aldrig kommer att känna mig tillräckligt hotad i min roll min 

kvinna att jag behöver förändra min personlighet då jag gör ingripanden.  Som student är 

det faktiskt omöjligt att veta hur man kommer att känna när man är färdigutbildad och 

anställd.  Men så länge man är medveten om vilken slags polis man vill vara och att man 

belyser problematiken, så tror jag att det kommer att bli lättare att tackla problemen då de 

dyker upp. Med en tillbakablick på det stycke i analysen där vi diskuterar yrkeskulturen, 
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står det klart för oss båda att det är upp till var och en av poliserna. De ingår inte bara i en 

kultur, utan är även bärare av dessa. Det är bara vi som poliser som kan förändra hur 

kulturen ser ut 

3.2    Rickards reflektioner 

Mina erfarenheter är, till skillnad från Jennys, att det inte har varit några problem att få 

kontakt med kvinnor tidigare i arbetslivet, och då har jag ändå arbetat sex år i ett 

mansdominerat yrke; närmare bestämt inom Kriminalvården. 

 

Det jag även har reagerat på under fältstudieveckorna var att många, dock inte alla, kvinnor 

hade en lite överdrivet stöddig attityd. Det var faktiskt uteslutande yngre kvinnor som hade 

denna attityd, och känslan jag fick var att denna attityd var påklistrad på något sätt. 

 

Även jag har funderat mycket på vad detta kan bero på. Om det är så att kvinnorna försöker 

anpassa sig till den mansdominerade arbetsplatsen som Britt-Inger Keisu påstår under sin 

föreläsning (2006-11-09) så tycker jag att det är en olycklig utveckling. 

 

Min åsikt är att det är skillnad på kvinnor och män, och så ska det också vara. Vi har alla 

olika förutsättningar vare sig det gäller fysiska eller psykiska aspekter, och dessa 

förutsättningar behöver inte alltid vara könsrelaterat. 

 

Jag har även erfarenhet av att ha sett exempel på olika förutsättningar inom Kriminalvården 

där till exempel en manlig kollega som var oerhört vältränad och muskulös till slut inte 

orkade hålla sin fasad uppe. Kollegans fasad hade bestått mycket av att vara lite tuff och att 

använda sig av sin fysiska storlek, medan han egentligen var tvärtemot sin fasad. Detta 

exempel slutade med lång sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och han slutade 

sedermera inom Kriminalvården. Jag menar att en sådan fasad kan vara farlig i längden och 

att om de kvinnor detta skulle gälla, känner att de måste hävda sig för att hålla sin fasad 

uppe, så är de farligt ute. 

 

Återigen vill jag, liksom Jenny, hävda att det viktigt att vi lär oss att vi faktiskt är olika 

samt att vi alla har olika förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Kan man få en större 

acceptans att man faktiskt är olika så tror vi att hävdelsebehovet också skulle försvinna för 
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många av de kvinnor, och även män, som känner på detta sätt. En viktig aspekt är enligt 

mig att man även måste få bort den stämpel som framkommer genom termen ”riktigt 

polisarbete”. Detta kan i sig bidra till känsla av hävdelsebehov. För att få vara i yttre tjänst 

och göra ”riktigt polisarbete”, som innebär att köra blåljus och fånga ”busar”, tror jag att 

många av de yngre kvinnorna kan känna att de måste visa vad de går för och detta innebär 

ofta att man ska vara tuff och inte ”ta skit” av någon. 

 

Jag tror, liksom Jenny, att det är viktigt att vi måste lära oss att vi är dels är olika, men 

också att utnyttja den enskilda individens egenskaper. Då kan statusen i olika delar av yrket 

höjas i och med att man faktiskt gör ett bra arbete. 

 

Jag tror även att många kvinnor väljer bort vissa uppgifter inom yrket som anses som 

kvinnliga för att inte hamna i fack där man anses vara just kvinna. Dessa fack är ju skapta 

sedan lång tid tillbaka som vi nämnt tidigare i analysen. Men med acceptans och 

utnyttjande av egenskaper och kunskaper tror jag att man faktiskt kan sudda ut många av de 

stämplar som anses vara ”kvinnogöra” och därmed få en naturligare fördelning av män och 

kvinnor i yrket, vilket i längden också skulle kunna få bort mycket av den press som 

hävdelsebehovet grundar sig på 

3.3   Gemensamma reflektioner 

I analysen talar vi som sagt mycket om de manliga normer som alltid funnits i samhället.  

Majoriteten män har genom tiderna ansett att den manliga normen vad gäller polisyrket 

mäts i fysisk styrka. Det som dock förändras med tiden är ju det faktum att antalet 

traditionalister sjunker medan antalet modernister stiger. Modernisterna anser att kvinnor 

kan vara utmärkta poliser, trots att de generellt inte besitter samma fysiska kapacitet.  Det är 

med andra ord inte bara i musklerna man mäter kompetensen.  Vi tror att en stor anledning 

till utvecklingen vad gäller synen på manliga och kvinnliga poliser beror på hur samhället i 

övrigt ser ut. Idag är unga män som blir poliser mer jämställt uppfostrade hemifrån. Vi 

framhåller absolut att det behövs mer än bara muskler för att utföra gott polisarbete och 

menar att män och kvinnor behövs lika mycket inom poliskåren. För några år sedan var så 

inte fallet.  De poliser som tillhör en äldre generation bär generellt med sig den typiskt 

manliga normen och de mer traditionalistiska värderingarna. För dem mäter man 

fortfarande polisens kompetens via musklerna och bortser från många av andra kvaliteter 
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som är mycket viktiga. Dessutom kan man anta att även om man kanske inte alltid tyckte 

att en kvinna var olämplig som polis, så vågade man inte stå för detta av rädsla att bli 

utfryst av sina manliga kollegor eftersom man då förstörde den trygga manliga norm som 

alla traditionsenligt levde efter. Jenny vill dock tillägga att trots att både samhället i sig och 

poliskåren utvecklas åt rätt håll som allt mer accepterar kvinnors kompetens som poliser, så 

har vi inte uppnått målet än, inte på långa vägar.  Det finns fortfarande män som inte 

accepterar kvinnliga poliser.  Det är möjligt att det är därför en del kvinnliga poliser hävdar 

sig onödigt mycket ibland. Rickard tror och hoppas dock att det kommer att ske ganska 

stora förändringar inom en snar framtid i och med att många av de äldre är på väg ut ur 

polisorganisationen. Ingen kvinna ska behöva känna sig så hotad över sin könsroll att hon 

behöver förändra sin personlighet för att vara gamla urtypiska normer till lags. 

 

Vi vill även understryka att somliga manliga poliser verkar ifrågasätta sin manlighet i yrket 

på grund av att kvinnor visar på en kvinnlig sida av yrket. Anledningen till att männen i 

vissa fall ifrågasätter kvinnors fysiska kapacitet torde vara att det är inom just detta område 

som de känner sig överlägsna kvinnorna i. Vi skulle till och med vilja påstå att anledningen 

till att de alltid använder sig av detta argument är att de är osäkra, och känner sig hotade av, 

de andra personliga egenskaper som kvinnor besitter. Naturligtvis kan man inte säga att så 

alltid är fallet, men det är intressant att belysa problemet. 

 

Vi delar båda många av författarnas mening om att kvinnor generellt har en större empatisk 

förmåga och en större social kompetens än män. Detta betyder naturligtvis inte att detta 

därför är det enda den kvinnliga polisen ska behöva ägna sig åt. Däremot tycker vi att det är 

fantastiskt att när det verkligen behövs så kan man ta hjälp av en kvinnlig polis. Hon kan i 

vissa fall utföra ett bättre jobb än vad en manlig kollega hade kunnat. Rickard tror dock att 

många manliga poliser kan känna en viss prestige i att be om hjälp av en kvinnlig kollega, 

men att även detta är mer vanligt hos äldre poliser. I vissa fall vill kanske även offer hellre 

vill tala med en kvinnlig polis istället för en manlig polis. Detta kan exempelvis gälla då en 

kvinna blivit våldtagen av en man. Istället för att en man ska tala med henne, så kan en 

kvinna lösa den uppgiften. Det finns särskilda saker man ska tänka på som polis, och vissa 

av dessa uppgifter kan en kvinna kanske lösa på ett bättre sätt. Om detta går att läsa i 

Polispsykologi (Christiansson & Granhag, 2004,). Samtidigt vill vi påpeka att i vissa 

situationer tycker vi att en manlig polis är mer passande än en kvinnlig sådan. Ibland är 
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muskler ett viktigt attribut att ha, och ibland kan det även vara effektivt att ha en manlig 

stämma som ryter ifrån. Det ultimata är att, som Andersson skriver om, ta tillvara på att 

män och kvinnor faktiskt ÄR olika i många fall och att vi kan använda detta till någonting 

positivt. Man kan aldrig lösa alla polisiära problem med enbart muskelstyrka och man kan 

heller inte lösa alla problem genom endast god empatisk förmåga. Det bästa är att man 

kompletterar varandra och använder sig av en magkänsla då man ska sammansätta olika 

polisers kvalitéer. Både manliga och kvinnliga poliser jobbar mot samma mål, att hjälpa 

människor och arbeta mot kriminalitet! Så länge vi vill samma sak, borde vi även kunna 

utnyttja våra olika egenskaper; både de som är könsrelaterade men även de som är helt 

individuella. 

Då skulle vissa kvinnliga poliser inte behöva känna att de måste ta över sina manliga 

kollegors stereotypiska beteende för att bli accepterade, utan kunna vara sig själva och vara 

stolta över detta. 

 

En intressant sak är, att vi genom svaren på våra intervjuer, kunde se att fyra av sex 

informanter nämnde att de värdesätter de kvinnliga polisernas egenskaper. Två av de 

kvinnliga-, och två av de manliga informanterna uppgav att kvinnliga poliser faktiskt verkar 

ha egenskaper som män inte uppfyller i lika stor utsträckning. De flesta verkade svara nej 

på den direkta frågan ”Hävdar sig kvinnliga poliser?”, men svaren genomlystes ibland av 

en tvetydig uppfattning. Detta bland annat i form av att samtliga bekräftade att det fanns 

undantag. 

 

Det faktum att vissa av informanterna trodde att allmänheten såg på kvinnliga poliser som 

”mjukare”, talar emot vår frågeställning. Det talar emot att allmänheten anser att kvinnliga 

poliser hävdar sig. Detta är även en aspekt som vi tar hänsyn till vad gäller vår 

frågeställning. 

 

Sammanfattningsvis tror vi, med hjälp av den fakta vi framställt i analysen, våra egna 

erfarenheter samt intervjuer, att en del kvinnliga poliser faktiskt hävdar sig. Exempelvis är 

en del av dem ibland onödigt barska mot både allmänhet och misstänkta, ryter ifrån 

överdrivet mycket och har ibland väldigt låg toleransnivå. Detta på grund av de normer som 

finns i samhället, och därmed även inom polisyrket. Det är en osäkerhet som avspeglar sig i 

detta beteende och betyder att den kvinnliga polisen som hävdar sig inte vet hur hon ska 
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handskas med känslan. Hon vill visa att hon duger, trots att hon är kvinna. Man skulle 

kunna kalla det för en självuppfyllande profetia. Som vi även har nämnt är faktum att 

könsrollerna, som haft betydelse inom polisyrket, fortfarande lever kvar. Det har skett en 

klar förbättring, men så länge vissa kvinnliga poliser de facto känner att de behöver hävda 

sig för att bevisa sig själva i sin yrkesroll, så är vi inte där vi borde vara. Även en del av 

allmänheten verkar ibland anse att manliga poliser passar bättre i polisuniformen än vad 

kvinnorna gör. Vi tror att det förmodligen kommer att bli svårt att uppnå en 

hundraprocentig jämställdhet, men det är även relativt svårt att gissa detta. Utvecklingen, 

vad gäller jämställdheten, har ju förändrats och gått framåt oerhört mycket på några 

decennier, vilket betyder att vi kan nå oanade utvecklingar i framtiden också. Om ett par 

decennier kommer förhoppningsvis de allra flesta kvinnor att slippa känna hävdelsebehov 

på grund av både äldre kollegor och samhällets syn på dem. Då kommer de flesta kvinnliga 

poliser förhoppningsvis känna sig så trygga i sin yrkesroll och med hur både kollegor och 

samhället ser på deras kompetens, att detta inte kommer att behöva vara ett problem värt att 

nämna. 



Rapport nr. 447 

 21 

2007-09-03 

Referenser 

 

Litteratur 

En svårlöst ekvation. Kvinnor i ordningspolistjänst i det sena 1950-talets Stockholm: 

Kulturella perspektiv (Dahlgren Johanna, Umeå Universitet, 2004) 

 

Jämställdhetens hjältar –en fallstudie av kvinnliga polisers inträde i en mansdominerad 

organisation (Eklund Johanna och Wiréhn Henrik, Lunds universitet, 2005) 

 

Polisens organisationskultur –En explorativ studie (Stenmark Henric, Pedagogiska 

Institutionen, Umeå universitet, 2005) 

 

Perspektiv på polisetik (Granér Rolf och Knutsson Maria, Studentlitteratur, 2001) 

 

Polispsykologi (Christiansson Sven Å  och Granhag Pär Anders, Författarna och 

Bokförlaget Natur och Kultur, 2004,) 

 

Samarbete på könsblandade arbetsplatser –En könsteoretisk analys av arbetsdelning 

mellan kvinnor och män i två yrken: akutsjuksköterskor och ordningspoliser (Åberg Berit, 

Repro – Örebro universitet och Trio Tryck AB, 2001) 

 
 

Kompendium 

Polisen jobbar jämt på 2000-talet (Rikspolisstyrelsen, 2000) 

 

Föreläsning 

Britt-Inger Keisu (föreläsning på Polisutbildningen 2006-11-09) 

 

 

 



Rapport nr. 447 

 22 

2007-09-03 

Webadresser 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Skolnick 

 

 http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/2000/?articleId=706 

 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=9696427 

 



Rapport nr. 447 

 I 

2007-09-03 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du varit polis? 

 

2. Vad har du för uppfattning om kvinnliga kollegor? 

 

3. Hävdar sig kvinnliga poliser? Om JA- varför tror du att det är så och på vilket sätt?           

      Om NEJ- varför tror du att det inte är så? 

 

4. Vad tror du allmänheten har för syn på kvinnliga poliser? 

 

5. Vad tror du att poliser i allmänhet har för åsikter om kvinnliga poliser? 

 

6. Vilka är fördelarna/ nackdelarna med att det finns kvinnliga poliser? 

 

7. Övriga åsikter?        
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