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Abstract 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur polisen som organisation definierar och 

framställer jämställdhet. Detta utförs genom att retoriskt granska polisens 

handlingsplaner gällande jämställdhet utifrån olika versioner av begreppet 

jämställdhet. I bakgrunden beskrivs begreppet jämställdhet som mångfacetterat och 

öppet för tolkning, vilket ger organisationen en möjlighet att själva definiera 

innebörden av jämställdhet. I bakgrunden beskrivs även de versioner av jämställdhet 

som rapporten bygger på. Resultatet av granskningen visar att polisens 

handlingsplaner innehållsmässigt betonar versioner av konsensus, skillnadstänkande 

och individualism. Dessa versioner utelämnar maktfrågor och frågor om över- och 

underordning. I diskusionen visas på faktorer som kan spela in i polisen som 

organisation och även faktorer som har betydelse för interaktionen mellan dess 

anställda. Avslutningsvis presenteras konkreta förslag till förändringar vad gällande 

jämställdhet inom polisen som organistion. 
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1  Inledning 

Huvudsyftet med denna rapport är att retoriskt granska polisens handlingsplan 

gällande jämställdhet utifrån olika versioner av begreppet jämställdhet. Vidare 

ämnar jag med hjälp av psykologiska teorier om organisation och kön, tolka och 

problematisera de resultat som framkommer ur granskningen och på så sätt komma 

fram till eventuella förändringar av handlingsplanen. 

En av mina grundläggande värderingar är att alla människor oavsett kön ska ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. På så sätt är rättvisa, tillika 

jämställdhet, av stor betydelse för mig. Ett exempel på en övergripande definition av 

jämställdhet är: 

 
Jämställdhet är ett svenskt politiskt begrepp, definierat som jämlikhet mellan könen. Jämställdhet 

innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och innebär att kön inte 

skall vara ett omotiverat hinder för personlig utveckling. Det inkluderar därmed bland annat samma 

möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, och utveckling i arbetet 

(Wikipedia, 2008). 

 

Under termin två på polisutbildningen valde jag att skriva ett arbete om språkets 

betydelse i upprätthållandet av den rådande könsmaktsordning på polisutbildningen. 

Därigenom ökade också mitt intresse för att utforska varför polisen som 

organisation inte ännu blivit jämställd (Tidningen Svensk Polis 27/11-07) och hur 

man skulle kunna gå till väga för att arbeta för jämställdhet. Jag har mötts av både 

negativa och positiva reaktioner kring mitt ämnesval, vilket eventuellt speglar den 

problembild av begreppet jämställdhet som finns idag (Magnusson 1999: Wahl et al 

2001). Med denna rapport hoppas jag kunna belysa begreppet jämställdhet inom 

polisen som organisation. 

Inledningsvis kommer jag att beskriva bakgrund till ämnet, rapportens syfte, 

frågeställningar samt tillvägagångssätt. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagen (1991:433) trädde i kraft 1992 och riktar sig till arbetsgivarens 

ansvar för att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. Enligt 13§ i denna lag 

ska alla arbetsgivare med fler än tio anställda varje år utveckla en handlingsplan om 

hur arbetet med jämställdhet skall bedrivas (i.bid). Rikspolisstyrelsens nationella 

handlingsplan går under namnet Mångfald och likabehandling (2008) och ligger till 

grund för de regionala handlingsplanerna som polismyndigheterna i respektive län 

ska utarbeta. Ett exempel på en regional handlingsplan är Polismyndigheten i 

Västerbottens läns Vi arbetar jämt- mot all form av diskriminering och kränkande 

särbehandling (2006).  

 

1.1.2 Den nationella handlingsplanen  

Handlingsplanen är på 8 sidor och inleds med en policy som ska gälla nationellt i 

arbetet med mångfald och likabehandling. Efter denna policy ges en förklaring till 

varför handlingsplanen upprättats. Vidare i handlingsplanen definierar polisen 

mångfald och jämställdhet och anger sedan ett antal prioriterade insatsområden för 

mångfald och likdabehandlingsarbetet och vilka insatser för respektive insatsområde 

som enligt handlingsplanen skall leda till en förändring. Insatsområdena är 

rekrytering, kompetensutveckling, arbetsförhållanden och service och tillgänglighet. 

Avslutningsvis beskriver den nationella handlingsplanen hur de regionala 

handlingsplanerna ska utformas  med innehåll, krav på uppföljning, 

ansvarsfördelning och samverkan.   

 

1.1.3 Den regionala handlingsplanen 

Handlingsplanen är på 15 sidor och inleds med en policy som skall gälla för 

Polismyndigheten i Västerbottens län. Efter denna policy ges en kort presentation av 

de lagar som ligger till grund för handlingsplanens utformning. Vidare beskrivs 

områden där handlingsplanen skall gälla, med hur och när arbetet skall ta form. 

Områdena är samverkan, arbetsförhållanden, förbud mot trakasserier, direkt 

diskriminering, rekrytering och lönefrågor och andra anställningsvillkor. 
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Avslutningsvis så visar handlingsplanen en kartläggning om löner och om antalet 

anställda inom polisen i länet. På sista sidan i handlingsplanen finns en 

handlingsplan vid kränkande särbehandling innehållandes riktlinjer om 

tillvägagångssätt i de fall där någon anställd drabbas.   

 

1.1.4  Jämställdhet som begrepp 

Det finns svårigheter med att utarbeta en jämställdhetsplan då jämställdhet är ett 

mångfacetterat begrepp (Magnusson 1999). Detta bekräftas också av Wahl m.fl 

(2001), som menar att det inom en organisation finns flera olika uppfattningar om 

vad jämställdhet är och hur det bör uttryckas i organisationen i fråga. Det är då inte 

enbart begreppet i sig som utgör ett problem i jämställdhetsarbetet, utan även hur 

organisationen väljer att tolka jämställdhet och hur detta uttrycks i bland annat 

handlingsplaner (ibid). Bang (1999) menar att då man vill undersöka vad ett 

begrepp som jämställdhet innebär i en organisation kan det vara problematiskt med 

intervjuer och frågeformulär. Problemet ligger i att man då främst möter 

organisationens fastställda formella värderingar och inte de för den anställdes 

omedvetna värderingar som faktiskt styr dennes handlingar (ibid).  

 

1.1.5  Jämställdhet i många versioner 

Magnusson (1999) har genom sin forskning kommit fram till 14 versioner av 

begreppet jämställdhet. Dessa redovisas i arbetsnotatet Jämställdhet i många olika 

versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal 

(Magnusson 1999). Versionerna framkom genom en retorisk studie av politiska 

skrifter, skrifter där svenska politiska partier argumenterar för jämställdhet. Enligt 

Magnusson kan man med hjälp av olika vanligt förekommande versioner av 

jämställdhet lättare synliggöra de argument i texter som visar på ”dolda” synsätt på 

jämställdhet (Magnusson 1999). Arbetsnotatets 14 versioner delas in i sex 

huvudgrupper, varav fem av dessa har undergrupper som specifierar begrepp av 

jämställdhet inom huvudgruppens betoning. Vissa av versionerna glider in i 

varandra medan andra är oförenliga. Nedan sker en kort presentation av de sex 

huvudgrupperna (för utförligare beskrivning, se Magnusson 1999). 
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A.Versioner som betonar konsensus: generella och könsneutrala åtgärder där     

man utgår ifrån att alla människor har lika värde. Utelämnar maktperspektiv. 

B. Versioner som betonar individualism: jämställdhet är någon som är upp till 

den enskilde individen och först och främst har man förståelse för 

medmänniskor som individer. Utelämnar maktperspektiv. 

C. Versioner som betonar skillnadstänkande: Kvinnor och män anses vara 

olika och behandlas därefter. Utelämnar maktperspektiv. 

D. Versioner som betonar mäns förhållande till jämställdhet: Jämställdhet 

som män tjänar på. 

E. Versioner som betonar kvinnors förhållande till jämställdhet: 

Jämställdhet är kvinnorfrågor och kvinnors ansvar. 

F. Jämställdhetens gränser mot det extrema: att jämställdhet inte aktualiserar 

de mer extrema formerna av underordning av kvinnor, t.ex: våld i nära 

relationer.  

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna rapport är att retoriskt granska polisens handlingsplan 

gällande jämställdhet utifrån olika versioner av begreppet jämställdhet. I syftet ingår 

att tolka och problematisera resultatet som framkommer ur granskningen, vilket sker 

med hjälp av psykologiska teorier om organisation och kön. Rapporten avser 

besvara följande frågeställningar:  

 

1.3  Frågeställningar 

1. Vilka versioner av jämställdhet finns i polisens handlingsplan gällande 

jämställdhet? 

2. Har Polisen som organisation förutsättningar att utifrån handlingsplanen bli 

en jämställd organisation? 
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1.4 Avgränsningar 

Rapporten ämnar inte behandla jämställdhet utifrån klasstillhörighet, ålder och 

etnicitet, utan fokuserar på jämställdhet mellan kvinnor och män. De 

handlingsplaner som inkluderats i rapporten är Rikspolisstyrelsens nationella 

handlingsplan Mångfald och likabehandling, 2008 (bilaga 1), samt 

Polismyndigheten i Västerbottens läns regionala handlingsplan Vi arbetar jämt, 

2006 (bilaga 2). På grund av rapportens omfattning och den komplexitet som råder 

kring begreppet jämställdhet (Magnusson 1999: Wahl et al. 2001: Wikipedia 2008) 

utgår rapporten från en författares forskning om versioner av jämställdhet. Vidare 

kommer rapporten att koncentrera sig på de versionerna av jämställdhet som 

framkommer övergripande i  den nationella och regionala handlingsplanen.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att granska de två handlingsplanerna används det redan nämnda arbetsnotatet, 

Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för 

jämställdhet i svenskt 1990-tal (Magnusson 1999).  

 

Studien utförs i tre steg: 

• Först studeras de ovannämnda versionerna ingående för att på så sätt få 

kunskap om hur man kan koppla samman en eller flera versioner av 

jämställdhet med handlingsplanernas text och budskap. Denna kunskap bör 

ge en insikt i hur sättet att uttrycka sig på i handlingsplanerna kan innefatta 

dolda värderingar om jämställdhet.  

• Nästa steg är att läsa handlingsplanerna och granska dom var för sig med 

utgångspunkt i de ovannämnda versionerna. Detta bör resultera i en 

överensstämmelse till en eller flera av versionerna av jämställdhet.  

• Det sista steget är att utifrån de resultat som framkommer ur den retoriska 

granskningen, tolka och problematisera resultatet med stöd av teorier om 

organisation och kön. Dessa teorier beskrivs nedan under rubriken Teori 

(s.6,7). 
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2 Teori 

2.1  Social konstruktionism 

Teorin bygger på antagandet att vi människor själva skapar, bygger och konstruerar 

det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt (Wahl et al, 2001). Kön skapas i 

interaktion med andra människor. Detta sker kontinuerligt bland annat genom media 

och reklam och har återskapats genom i hur vi lär våra barn att de ska vara som 

pojke eller flicka. Ett upprepande av dessa  sociala konstruktioner sker dagligen 

genom våra egna beteenden och har till slut gjort dem till normer för kvinnlighet 

och manlighet (Magnusson 2002).   

 

2.2 Organisationskultur 

Inom detta begrepp anser man att personerna i en organisation skapar en egen 

verklighet inom organisationen med värderingar och normer som inte gäller utanför 

organisationens ramar. Denna skapandeprocess pågår under samverkan personerna 

emellan och befästs starkare ju längre tid som denna verklighet får råda (Bang 

1999). Bang beskriver även organisationskulturens fyra kärnelement där värderingar 

är en av dessa. Värderingar delas in i de värderingar som efterlevs och de 

värderingar som vidhålls inom en organisation. De vidhållna värderingarna är de 

uttalade värderingar som de anställda säger att de tror på och som de är medvetna 

om. De tar sig uttryck i organisationernas formulerade målsättningar. De 

värderingar som faktiskt efterlevs i organisationen är de som ligger bakom de 

anställdas handlingar. Den anställde är inte medveten om att dessa efterlevda 

värderingar styr dennes beteenden (Bang1999). 

 

2.3  Jämställdhet som en maktfråga 

Tesen bygger på att det råder maktobalans mellan kvinnor och män. Organisationer 

är skapade utifrån mäns intressen och man talar ogärna om att män måste ge upp 

vissa av sina privilegier för att kvinnor ska få det bättre. Istället framhålls att 

jämställdhet innebär att alla ska få det bättre (Wahl m fl. 2001). 
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2.4  Modell för könsrelationer 

Haavind har utvecklat en modell för könsrelationer (Engelstad 2006). 

Denna modell utgår från ett maktperspektiv där mannen är överordnad kvinnan. En 

föreställning/norm om att det råder jämlikhet mellan kvinnor och män sägs enligt 

modellen föreligga. På samma sätt skall kvinnan, enligt normen, förhålla sig passiv 

gentemot mannen och inte övertäffa honom. Konflikten mellan dessa normer blir i 

modellen löst genom att kvinnan säger sig var jämställd fastän hon inte är det (ibid). 

 

3 Resultat 

3.1     Den nationella handlingsplanen 

De mest förekommande versionerna av jämställdhet i den nationella 

handlingsplanen är versioner som betonar konsensus, skillnadstänkande och 

individualism. Ett första exempel med betoning på individualism går att hitta i 

försättsbladet av den nationella handlingsplanen. Här beskrivs att verksamheten 

kommer att utvecklas av individers olikheter och att dessa olikheter i samspel ska 

vara en tillgång för Polisen (RPS 2007:1(1)). Vidare nämns att Polisen ska 

respektera alla individer och förstå att människor kan vara olika och att Polisen 

därför ska arbeta för likabehandling av alla individer (ibid). Dessa formuleringar 

stämmer väl överens med versioner av jämställdhet som betonar individualism. I 

dessa versioner läggs fokus på individen och skapar en könsneutralitet vilket 

innebär att frågor om makt samt över- och underordning blir frånvarande 

(Magnusson 1999). 

 

Ett annat exempel med betoning på individualism syns i handlingsplanens definition 

av mångfald och jämställdhet. I den nationella handlingsplanen definieras mångfald 

som ”alla människors lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar oavsett kön” 

(RPS 2007:2), och ”jämställdhet som förhållandet mellan kvinnor och män” (ibid) 

med den betydelsen att ”kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter” (ibid). Individualism stämmer väl in i texten då definitionen av 
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mångfald och jämställdhet enligt den nationella handlingsplanen är att varje individ 

ska ha samma rättigheter, skyldigheter och förutsättningar/möjligheter oavsett kön. 

I handlingsplanen står det att löner ska vara individuella, neutrala och utgå från 

fastställda lönekriterier. Även här är frågor om maktförhållanden frånvarande och 

pekar därför mot en betoning av individualism.    

Ett exempel där versionen om skillnadstänkande blir framträdande i den nationella 

handlingsplanen är där det uttrycks att Polisen behöver chefer och medarbetare med 

olika kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna möta medborgarna. För att 

tydliggöra detta skrivs, att en insatts för området rekrytering är att antalet kvinnor 

som söker till utbildningen ska öka samt att kvinnor som söker till chefs- och 

ledarutbildningar ska öka (RPS 2007:4). Här betonas genom handlingsplanen 

kvinnors bidrag som kvinnor med en skillnadsbetoning på att kvinnor och män är 

olika. På det här sättet tillskrivs kvinnor kunskaper och egenskaper som inte tidigare 

funnits i organisationen och som nu behövs för att bättre kunna möta medborgarna. 

Detta lägger stor vikt på att kvinnor är annorlunda än män (Magnusson 1999).  

I samma stycke som man skriver att antalet kvinnor som söker polisutbildningen ska 

öka, skriver man även att information till kvinnor måste vara anpassad. Detta är 

ytterligare ett exempel där skillnadstänkande betonas.  

Versioner av konsensus framträder i den nationella handlingsplanen ligga till grund 

för versionerna om individualism och skillnadstänkande. Som exempel har vi de 

ovan nämnda exemplen, där tonvikten genomgående läggs på att alla ska få det 

bättre och där formuleringarna genomgående ligger på en generell och abstrakt nivå.  

 

3.2     Den regionala handlingsplanen 

Versioner som betonar individualism, skillnadstänkande och konsensus träder även 

tydligast fram i den regionala handlingsplanen. Den regionala handlingsplanens 

policy säger sig utgå från att jämställdhet och mångfald är en fördel för 

verksamheten och att jämställdhet i arbetslivet betyder att kvinnor och män skall ha 

samma förutsättningar och möjligheter. I den regionala handlingsplanen skrivs det 
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uttryckligen att kvinnor och män har olika värderingar och prioriteringar, vilket 

enligt handlingsplanen resulterar i att kvinnor och män i blandade grupper ofta får 

ett bättre resultat. Detta är ett exempel på skillnadstänkande eftersom man fastställer 

att kvinnor och män är olika, vilket i sin tur innebär att jämställdhetsfrågan förflyttas 

från att handla om rättigheter och förtryck till att handla om att konsekvent behandla 

kvinnor och män olika för att kunna uppnå jämställdhet (Magnusson 1999). 

 

När det kommer till löner beskriver handlingsplanen att osakliga löneskillnader inte 

får finnas mellan arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som lika eller 

likvärdiga (Vi arbetar jämt 2006). Senare i handlingsplanen redovisas löneskillnader 

mellan kvinnor och män (ibid). Redovisningen visar en skillnad mellan kvinnor och 

män på så vis att kvinnor överlag har lägre lön än männen förutom vid ingångslönen 

som Polisassistent där då lönen är lika (ibid). Jämställdhetsversionen som betonar  

skillnadstänkande  passar här väl in i resonemanget. Att värdera kvinnors och mäns 

arbetsinsatser olika, definierar enligt Magnusson jämställdheten med betoning på 

individualism (Magnusson 1999). 

 

3.3     Resultatsammanfattning 

De versioner av jämställdhet som framkommit i granskning av både den Nationella- 

och Regionala handlingsplanerna är: Versioner som betonar konsensus, versioner 

som betonar individualism och versioner som betonar ett skillnadstänkande. 

Sammanfattningsvis utifrån handlingsplanerna bygger förutsättningar för 

jämställdhet inom polisen som organisation på att hänsyn inte ska tas till maktfrågor 

och över- och underordning.  

 

4 Diskussion 

Nedan tolkas och problematiseras det resultat som framkommit ur resultatdelen.   
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4.1 Social konstruktionism 

Ett sätt att förklara det skillnadstänkande som framträtt i handlingsplanerna är med 

hjälp av teorin om socialkonstruktionism (Magnusson 2002). Enligt denna teori så 

har en manlighet skapats genom interaktion mellan manliga individer genom år av 

manlig dominans inom organisationen. Detta har resulterat i att manliga egenskaper, 

inom polisen som organisation, har befästs och blivit norm. Ett skillnadstänkande 

mellan män och kvinnor, som granskningen visar, upprätthåller den olikhet mellan 

män och kvinnor som inom organisationen redan tidigare fanns. Detta 

olikhetstänkande rättfärdigar att män och kvinnor i organisationen behandlas olika, 

bland annat i lönesättning.  

 

4.2 Organisationskultur 

Utifrån de versioner om jämställdhet som framträtt i granskningen är det intressant 

att fråga sig vilken verklighet som råder för de anställda inom polisen som 

organisation? Är det tillräckligt för polisen som organisation att formulera 

värderingar i en handlingsplan och som nu, lägga ett stort ansvar på den enskilde för 

att uppnå jämställdhet? Med begreppet organisationskultur menar man bland annat 

att en organisations anställda skapar en egen verklighet med egna värderingar som 

skyddas mot yttervärlden med hjälp av organisationens skyddande skal (Bang 

1999). Kopplat till polisen som organisation så har dessa värderingar formats under 

år av manlig samverkan. Detta har för polisen som organisation bidragit till att det 

skapats en bild av hur en polis skall vara och som för de anställda inom 

organisationen blivit en verklighet (ibid). Att det är  manliga egenskaper som en 

polis skall ha för att vara en riktig polis är ett resultat av att polisen som organisation 

likt de flesta organisationer är skapade av män för män (Wahl m fl. 2001).  

 

4.3 Jämställdhet som en maktfråga 

Som granskningen visat så utelämnas den maktobalansen som råder mellan kvinnor 

och män och som positionerar män med mer makt än kvinnor (Wahl med fl. 2001). 

Det är intressant att se just varför maktobalansen inte betonas som en faktor som 

man måste ta hänsyn till för att kunna uppnå  jämställdhet då polisen länge varit, 
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och fortfarande är en mansdominerad organisation (Tidningen Svensk Polis 27/11-

07). Kanske är det just maktperspektivet som avgör vilken, eller vems tolkning av 

jämställdhet som får mest gehör inom organisationen (Wahl et al 2001). Som en 

följd av att just män har makten inom polisen som organisationen så talar man 

därför ogärna om att det är just makten som måste omfördelas. Det vill säga, för att 

kvinnor ska få mer makt måste män lämna ifrån sig makt (ibid).   

 

4.4 Modell för könsroller 

Utifrån att den nationella och den regionala handlingsplanen lägger sin största 

betoning på ett skillnadstänkande och på individualism så utlämnas maktfrågor och 

frågor om över och underordning (Magnusson 1999). Maktperspektivet blir då 

intressant att titta på utifrån Haavinds modell för könsroller (Haavind enligt 

Engelstad, 2006). Att modellens normkonflikt löser sig av att kvinnan tror sig vara 

jämställd fastän hon inte är det kan, applicerat på polisen som organisation ge en 

förklaring till varför maktfrågor inte tas upp i handlingsplanerna. Här kan man 

därför spekulera i vem som faktiskt har makten inom organisationen, och utifrån 

modellen även spekulera i vems tolkning av jämställdhet som då också får företräde 

inom organisationen.  

 

4.5 Slutsatser och förslag 

Utfrån den granskning av handlingsplanerna som gjorts och den huvudbetoning på 

ett skillnadstänkande och på individualism som granskningen kommit fram till, så 

står det klart att det finns många viktiga faktorer att beakta. Ska maktperspektivet 

vara en faktor att inte ta hänsyn till? Är det en slump att maktperspektivet inte lyfts 

fram, eller är det på grund av att männen har förträde till makten inom polisen som 

organisation och därför istället framhäver att jämställdhet ska innebära att alla ska få 

det bättre? Personligen tror jag att maktperspektivet är en stor bidragande faktor till 

att jämställdhetsarbetet inte går fortare fram. Även okunskap har här betydelse. 

Okunskap om vilken makt vi män faktiskt besitter och hur detta spelar in i våra 

interaktioner med andra människor. Okunskap om att vi faktiskt påverkas av 

varandra inom en organisation. 
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Kan ett jämställdhetsarbete grundas på ett olikhetstänkande mellan kvinnor och 

män? Är vi verkligen så olika? Om man får tro på teorin om att kön är socialt 

konstruerade, att vi formats till en könstillhörighet, så är olikheten något som vi 

själva skapat (Magnusson 2002). På så sätt så ligger det hos oss själva, hur 

framtidens kön kommer att se ut. Jag tror att vi måste jobba med vilken syn vi har 

på män och kvinnor och hur vi värderar varandras egenskaper. För att få till en 

förändring så måste vi in i organisationens verklighet och påverka de värderingar 

som där ligger till grund för de anställdas faktiska handlande. Att med rapporten 

synliggöra att bakomliggande värderingar kan gömma sig i de argument för 

jämställdhet som organisationen säger sig stå för, kan vara ett sätt att närmare 

granska vad organisationen egentligen säger. Jag tror att det maktförhållandet med 

manlig dominas som råder inom polisen som organisation måste uttalas, och 

därigenom synliggöras, för att det skall kunna bli en förändring mot en mer 

jämställd organisation. 
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