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Sammanfattning 
Syftet med studien var att utforska vilka erfarenheter och upplevelser kvinnliga 

polisstudenter hade av kön och genus under polisutbildningen. Data samlades in genom 

intervjuer med fyra kvinnliga polisstudenter. Materialet analyserades därefter utifrån 

den kvalitativa analysmetoden tematisk analys. Ur den tematiska analysen 

konstruerades fyra huvudteman: Bilden av en polis, Den kvinnliga polisen, 

Uppfattningar om jämlikhet samt Genusfrågornas plats på polisutbildningen. Studiens 

deltagare målade upp en komplex bild kring hur de upplevde att en kvinnlig 

polisstudent “skall vara”. Vissa slutsatser som denna studie drar faller i linje med 

tidigare forskning inom området. Detta då det föreföll som att föreställningar och 

normer för hur en polis “skall vara” fortsätter att påverka de kvinnliga studenterna på 

polisutbildningen. Vidare resultat från denna studie visar på att kvinnliga polisstudenter 

upplevde att den pågående rörelsen inom polisutbildningen mot ett mjukare 

förhållningssätt med högre värdering av traditionellt mer feminina egenskaper var 

positivt märkbar. 
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Abstract 
The purpose of this study was to explore the experiences which female police students 

had gained  regarding gender at the police academy. Data was collected through 

interviews with four female police students. Thereafter the material was analyzed using 

the qualitative analysis method thematic analysis. From the thematic analysis four main 

themes were constructed: The image of a police officer, The female police officer, 

Opinions regarding equality and The place of Gender in the police academy. 

The participants of the study painted a complex picture of how they experienced that a 

female police student “should be”. Some of the conclusions of this study fall in line 

with ones made by other researchers in earlier studies in this field. As it seems as if 

representations and norms regarding how a police officer “should be” continues to 

affect the female students at the police academy. Further results of this study reveal that 

female police students experienced that the current movement in the police academy 

towards a softer approach with greater value placed upon the traditionally more 

feminine traits is positively noticeable. 
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Inledning 
Syftet med denna studie var att utforska vilka erfarenheter och upplevelser kvinnliga 

polisstudenter hade av kön och genus under sin utbildning. Detta ansågs vara av intresse 

då kvinnors position inom polisen samt polisutbildningen ifråga står under förändring 

(Chan & Doran, 2003; Kohlström, Rantatalo, Karp & Padyab, 2015; Lander, 2007; 

Martin & Jurik, 2007). För att öka kunskapen om detta område fokuserade studien på 

hur kvinnorna inom polisutbildningen i Sverige själva reflekterade kring genusfrågor, 

eventuella könskillnader, deras upplevelse av allmänhetens förväntningar på kvinnliga 

poliser och de egna tankarna kring den kommande yrkesrollen.  

Kvinnor har under flera århundraden antagits vara både fysiskt och psykiskt 

svagare än män. Trots stora reformer för jämställdhet som genomförts finns detta 

synsätt fortfarande kvar inom många områden. I dagens västerländska samhälle möter 

kvinnor inom polisen fortfarande på hinder och motstånd i sin karriär (Chan & Doran, 

2003; Lander, 2007; Martin & Jurik, 2007; Rabe-Hemp, 2009).  

Polisen är en organisation med lång historia av manlig hegemoni, det vill säga en 

kultur där mannen utgör normen och idealet (Brown, 1997; Rabe-Hemp, 2009). Idag 

ställer polismyndigheten formellt sig positiv till kvinnliga poliser inom samtliga 

områden av dess organisation (SOU 2008:39) vilket kan ställas i kontrast mot dess 

tidigare historia. Många poliskvinnor kan nu ha framgångsrika karriärer, men det finns 

studier som har visat att det fortfarande finns negativa uppfattningar, normer och 

stereotypa föreställningar om kvinnor i polisyrket både inom organisationen och i 

samhället (Chan & Doran, 2003; Grant, 2000; Lander, 2007; Martin & Jurik, 2007; 

Rabe-Hemp, 2009).  

Det finns rikligt med vittnesmål om hur kvinnor har bemötts av män inom 

poliskåren vad gäller diskriminering, sexism och sexuella trakasserier. Kvinnor inom 

polisen har i högre grad än sina manliga kollegor utsatts för trakasserier, öppen 

fientlighet samt negativa möten med allmänheten och kollegor inom poliskåren (Burke 

& Mikkelsen, 2005; De Haas, Höing & Timmerman, 2009; Svedberg & Alexandersson, 

2010). De har mött hinder i sina karriärer kopplade till direkt och indirekt 

diskriminering, negativ stereotypisering och sexuella trakasserier (Burke et al., 2005). 

Trots en liknande utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet har det inom polisen funnits 

skillnader mellan rank, ledarpositioner och lön som kan kopplas till
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könstillhörighet. Kvinnor inom polisen har som regel hamnat efter sina manliga 

kollegor på samtliga punkter (Vourensyrjä, 2014).  

Skillnader mellan män och kvinnor inom poliskåren är ett väl beforskat ämne men 

hur förväntningarna och normerna påverkar kvinnorna inom polisen är mindre utforskat. 

I en artikel av Holmberg (2006) beskrivs hur kvinnliga poliser upplevde att de 

påverkades av omgivningens förväntningar på dem. Påverkan blev speciellt uppenbar då 

dessa förväntningar ofta var av ett negativt slag. Det kunde vara negativa attityder som 

visades både från arbetskamrater, lärare och arbetsledare. Dessa var vanligtvis 

relaterade till kvinnornas fysisk styrka och hanterande av potentiellt våldsamma 

situationer.  

Polisstudenters syn på den kommande rollen som yrkesverksam polis formas redan 

av utbildningen på polishögskolan. Exempelvis i samspel med medstudenter under 

studier och på fritiden, i samspel med lärare och yrkesverksamma poliser, av 

allmänheten och andra sociala sammanhang studenterna verkar i. Hur polisstudenter 

behandlas och lär sig att behandla varandra kan därför grundlägga hur exempelvis 

kvinnor inom organisationen bemöts samt agerar när de kommer ut som 

färdigutbildade. 

Det finns få svenska studier som fokuserar på kvinnliga polisstudenters erfarenheter 

samt upplevelser av kön och genus kopplat till studiemiljön. Som regel utgör 

yrkesverksamma poliser urvalet i de studier som finns. Rabe-Hemps (2009) forskning 

på yrkesverksamma poliser visade att kvinnor inom polisen upplevde sig vara 

differentierade i sitt arbete från sina manliga kollegor. Forskningen visade även att 

dessa kvinnor samtidigt aktivt sin yrkesroll försöker överbrygga de genuskonstruktioner 

som gäller för kvinnor i samhället idag (Rabe-Hemp, 2009). Dessa frågor är av intresse 

att vidare utforska vilket ligger till grund för genomförandet av denna studie. Ett viktig 

skäl till att fokusera på polisstudenters attityder till genusfrågor under utbildningen är 

att dessa sannolikt även kommer att påverka studenternas tankar och förhållningssätt när 

de kommer ut i arbetslivet. Lauritz (2009) skriver att den professionella identiteten 

formas i mötet mellan omgivningens förväntningar, organisationens kultur, individens 

subjektiva erfarenheter och förväntningar, samt den egna inre bilden av hur yrket 

gestaltar sig.  
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Kvinnor i polisyrket 

Kvinnor har anställts inom polisen under hela 1900-talet men det har funnits 

begränsningar och restriktioner kring vilka arbetsuppgifter som ansetts lämpliga 

(Cedermark Hedberg, 1985; Chan & Doran, 2003). Till en början anställdes kvinnor 

inom polisen huvudsakligen för att arbeta med andra kvinnor samt barn (Brown & 

Heidensohn, 2000; Cedermark Hedberg, 1985). Först i början av 1970-talet fick två 

kvinnliga poliser bifall på sin framställan till Justitiedepartementen om att få fullgöra 

den uniformerade delen av polisutbildningen. Tidigare gällde att kvinnor ej skulle ha 

uniformerad tjänst. Sedan dess har kvinnor i princip haft lagstadgad rätt till samma 

utbildning, arbetsuppgifter samt utrustning som sina manliga kollegor (Cedermark 

Hedberg, 1985).  

Från 1990-talet har det inom polisväsendet pågått ett aktiv arbete för att rekrytera 

fler kvinnor till polisutbildningen, något som avspeglat sig i ett ökat antal kvinnliga 

studenter på polisutbildningen idag (SOU 2016:39). Polismyndigheten går idag mot en 

kvantitativt mer jämställd könsfördelning (SOU 2016:39). Även om könsfördelningen 

på polisutbildningen är på väg att jämnas ut i jämförelse med tidigare är cirka 60-70% 

av de som studerar på polisprogrammet män (SOU 2008:39; SOU 2016:39).  

Könsfördelningen inom polisorganisationen idag domineras även den av män. 

Enligt Statistiska centralbyrån är 75% av de yrkesverksamma i den yngsta 

åldersgruppen poliser fortfarande manliga och i den äldsta åldersgruppen utgör andelen 

kvinnor endast omkring 11% (SCB, 2010). Än idag arbetar kvinnor inom polisen i 

Europa främst i tjänster riktade mot kvinnor och barn samt med brottsförebyggande 

arbete (Brown & Heidenhohn, 2000; Fekjær, 2012). 

 

Förändring mot en mjukare poliskår och polisutbildning  

Polisyrket förknippas fortfarande med maskulinitet, styrka, makt och aggressivitet, 

samtliga förknippas med traditionellt maskulina egenskaper (Chan & Doran, 2003; 

Martin & Jurik, 2007). Samtidigt menar flera forskare världen över att det pågår en 

förändring inom polisväsendet (Chan & Doran, 2003; Kohlström et al., 2015; Martin & 

Jurik, 2007). Inom många polismyndigheter betonas allt oftare vikten av 

kommunikation, brottsförebyggande arbete och samhällsservice, områden som 

traditionellt sett har förknippats med kvinnliga egenskaper (Chan & Doran, 2003; Rabe-

Hemp, 2009).  I Sverige hävdar Kohlström et al. (2015) att polisutbildningen blir allt 

mer komplex, och för att kunna möta samhällets och omvärldens behov sker en rad 

förändringar. Polisutbildningen kompletterar numera traditionella delar av utbildningen, 
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såsom fysisk träning, polisiär utredning och brottsbekämpning, med ett ökat fokus på 

kommunikation, mångfald och genusfrågor (Kohlström et al., 2015). Polisutbildningen 

rör sig därmed mot en kontext som kan beskrivas som mer feminin än tidigare (Chan & 

Doran, 2003; Martin & Jurek, 2007). 

 

 

Relevanta teorier och begrepp för kön och genus 
I detta avsnitt nedan presenteras och beskrivs begrepp som är relevanta för den 

forskning som det refereras till i denna studie. 

 

 

Kön och genus 

Medan begreppet kön beskriver den biologiska uppdelningen i könskategorier innefattar 

begreppet genus alla de socialt konstruerade normer, attityder, egenskaper och 

föreställningar som samhället och kulturen tillskriver dem (Magnusson & Marecek, 

2010). I olika sociala  och kulturella sammanhang, men även i olika historiska 

tidsperioder, skapas strukturer och mönster som formar våra tankar kring genus, klass, 

makt och andra dimensioner av vår identitet. Dessa strukturer formar och begränsar i sin 

tur våra tankar kring exempelvis vad som är feminint eller maskulint, vad som är socialt 

accepterat, vem som förväntas göra vad, vad som värderas och vilka beteenden som 

uppmuntras av den miljö vi verkar i (Martin & Jurik, 2007; Magnusson & Marecek, 

2010). Dessa föreställningar kring genus och kön kan få konsekvenser för fördelningen 

av både resurser och makt. Genusbegreppet kan även förklara hur makt- och relation 

strukturerna mellan män och kvinnor upprätthålls (Magnusson & Marecek, 2010). 

 

Doing, redoing and undoing gender 

Genom hela livet präglas personer i västvärlden att kategorisera sig själva och andra 

utifrån deras kön (Chan & Doran, 2003; Magnusson & Marecek, 2010; Martin & Jurik, 

2007). Eftersom de inte alltid kan se vilket kön deras medmänniska har tvingas de 

förlita sig till mer eller mindre synliga attribut, till exempel kläder, kroppsspråk och 

röstläge. På 1980-talet introducerade West och Zimmerman (1987) begreppet “doing 

gender”, ett begrepp som vanligtvis översätts till “att göra kön” på svenska 

(Magnusson & Marecek, 2010; West et al., (1987). Inom forskning görs en stark 

differentiering mellan kön och genus. Kön är något vi har och det är kopplat till biologi. 

Genus är något vi gör och som samhället tillskriver oss (Magnusson & Marecek, 
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2010).  West et al. (1987) argumenterar för att genus och skillnader kopplade till kön 

inte är biologiskt förutbestämda, istället skapas genus i sociala interaktioner och 

samspel med andra. Syftet med begreppet är att ge en förståelse för hur kön är något 

rutinmässigt som är inbäddat i vardagliga interaktioner mellan människor. När individen 

väl har kategoriserats bedöms deras prestation i förhållande till samhällets rådande 

normer (West et al., 1987).  

Individer är ofta inte fria att uttrycka kön på det sätt de själva önskar, kön är något 

de “gör”, med olika grad av medvetenhet. Alla “vet”med andra ord att andra har 

förväntningar på hur de ska bete sig. När en individ som kategoriserats i den ena 

könskategorin agerar på liknande sätt som den motsatta kategorin utmanar alltså 

personen rådande könsnormer, något som både kan premieras eller bestraffas i olika 

sammanhang (Magnusson & Marecek, 2010; Prentice & Carranza, 2002; West et al., 

1987). Genom att på ett traditionellt sätt “doing gender” dvs. göra kön reproduceras 

alltså samhällets stereotypiska föreställningar kring vad som förväntas av respektive 

kön (Chan & Doran, 2003; West et al.,1987; West & Zimmerman, 2009). Detta innebär 

vanligen att individer beter sig på ett för sammanhanget acceptabelt tillräckligt feminint 

eller maskulint sätt (Magnusson & Marecek, 2010) . Genom att “redo gender” dvs 

“göra om kön” beter individer sig på ett sätt som utmanar rådande könsnormer. Tappar 

rådande normer sin betydelse kan individer, genom beteendeförändringar, utmana synen 

på den kategoriska uppdelningen mellan endast två kön genom att “undo gender” dvs 

“ogöra kön” (West et al., 2009).  

 

Hegemonisk maskulinitet 

Connell och Messerschmidt (2005) definierar hegemonisk maskulinitet som 

accepterandet av patriarkatets legitimitet, att det maskulina är det dominanta samt den 

norm vilken alla andra könsuttryck jämförs med. I artikeln påpekar de dock att 

begreppet används med något skilda betydelse av olika forskare inom olika 

forskningsfält. Inom genusforskningen används begreppet främst för att beskriva och 

analysera den makt som maskulinitet ges i samhället. Författarna förtydligar att 

hegemonisk maskulinitet är föränderlig, påverkansbar,  och vad som ses som 

eftersträvansvärt inom det baseras på en rad olika faktorer såsom kultur, historisk 

tidsålder, grupperingar etc (Connell et al., 2005). 
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Tidigare forskning 
I det kommande avsnitten presenteras tidigare forskning inom studiens två 

huvudområden. För det första hur tidigare studier beskriver konstruerandet av kön 

genom samspel och handlingar. För det andra vilka skillnader mellan kvinnor och män 

inom polisen som konstaterats. Och för det tredje hur dessa skillnader och upplevelser 

kopplade till genusfrågor påverkar eller inte påverkar kvinnor inom polisen och deras 

tankar kring den egna yrkesrollen. 

 

 

Olika sätt att göra kön 

Rabe-Hemp (2009) beskriver i sin studie hur hon via intervjuer med kvinnliga poliser 

kunnat åskådliggöra hur kvinnor inom mansdominerade yrken tvingas välja mellan 

femininitet och professionalism. Det framkom även att de fick välja mellan sin 

könsidentitet eller sin karriär, detta för att hantera konflikten som uppstår mellan normer 

lämpade för kvinnor och normer för (i det här fallet) poliser. Kvinnor förväntas implicit 

inom mansdominerade yrken anta flera olika identiteter och anpassa sina rollerna inom 

arbetet efter en maskulin norm. Rabe-Hemp (2009) menar att arbetsfördelningen mellan 

könen inom polisen är ett bevis för att polisorganisationen är hegemonisk. Kvinnor 

tilldelas “kvinnogöra” medan organisationens kultur gynnar aggressivitet, motstånd, 

emotionellt avståndstagande. Hegemonisk maskulinitet inom polisen upprätthålls 

genom auktoritet, heterosexism samt möjligheten till och kraven på att visa fysisk 

styrka. Enligt Rabe-Hemp (2009) finns det en bild av kvinnliga poliser som byggs upp 

genom utbildningen, och via media samt omgivningen, att kvinnor är bättre lämpade att 

ta hand om vissa ärenden, ex kvinnor och barn, prata sig ur konflikter m.m. Genom att 

åta sig mer “kvinnojobb”  menar Rabe-Hemp att kvinnor inom polisen bidrar till att 

upprätthålla strukturerna. De individer som istället utmanar normerna riskeras att 

isoleras, trakasseras och lider även i högre grad av psykisk ohälsa (Rabe-Hemp, 2009).  

Chan, Doran och Marel (2010) utvärderar i en australiensisk longitudinell 

intervjustudie huruvida begreppet “göra kön” är användbart för att beskriva och 

undersöka genusfrågor inom polisen. Författarna har ställt frågor som kretsar kring 

upplevd särbehandling och upplevda skillnader kopplade till kön. I sin studie 

kategoriserar författarna respondenternas svar i tre grupper; “göra kön”, “ogöra kön” 

och “göra och ogöra kön”. Grupperna baserades på vilken betydelse deltagarna menade 

att kön och genus hade inom polisen: 1) de som menade att skillnader mellan könen 

fanns, 2) de som motsätter sig att skillnader fanns och 3) de som menar att kön skapades 
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inom polisen men att skillnaderna inte borde värderas eller ligga till grund för 

särbehandling. Studiens resultat visade att kvinnor som arbetat som yrkesverksamma 

poliser i 9 år eller mer, i högre grad än de nyligen färdigutbildade, tenderar att erkänna 

skillnader kopplade till kön. Chan et al. (2010) lyfter fram att studiens deltagare i de 

inledande intervjuerna, som genomfördes innan deltagarna hade avslutat sina studier vid 

polisutbildningen, inte lade någon särskilt vikt vid genusfrågor. Författarna beskriver 

istället hur “doing police”, konstruerandet av en polisiär yrkesidentitet, nästan alltid 

hade företräde (Chan et al.,2010).    

Chan och Doran (2003) menar att det finns en allmän sanning inom polisen rörande 

kraven för utförande av polisarbete, och vad som krävs för att att kunna vara en god 

polis. Denna allmänna sanning är i högsta grad en myt och motstrids av empiriska fakta 

(Chan & Doran, 2003).Trots det är den ändå allmänt rådande och återfinns både hos 

män och kvinnor inom polisorganisationen. Enligt denna allmänna sanning krävs 

klassiskt maskulina attribut såsom styrka och kraft för att kunna hantera “det mycket 

våldsamma” polisyrket. Studien visade även att det inom polisen fanns ett 

förhållningssätt där eventuella skillnader relaterade till styrka förklarades såsom 

“naturliga”. Detta gjordes dock endast i relation till kvinnornas fysik. Dessa 

föreställningar rörande vad som utgör en god polis samt vilka fysiska förutsättningar 

som kvinnor inom polisen har leder enligt Chan och Doran till en kultur där männen 

förväntas hantera de farliga situationerna. Både av andra män inom organisationen och 

av kvinnorna i den (Chan & Doran, 2003) 

Chan och Doran (2003) menar att de på intet sätt motstrider att det faktiskt 

förekommer farliga situationer inom polisyrket, och heller inte det faktum att kvinnor 

generellt är mindre starka än män. Men dessa allmänna sanningar resulterar i ett 

legitimerande av manlig dominans inom organisationen och gör att könsstrukturer inom 

polisen vidmakthålls. Chan och Doran menar att kvinnor och män inom polisen, trots att 

polisorganisationer världen över uppmuntrar och arbetar för ökad jämställdhet, fortsätter 

att “göra kön”. För att orsaka en förändring inom poliskåren krävs det enligt författarna 

att kvinnorna inom organisationen aktivt utmanar de gällande sanningarna (som finns) 

rörande vad som är en god polis (Chan & Doran, 2003).  

I en intervjustudie av Morash och Haarr (2012) framkom att ett flertal av de 

medverkande kvinnorna upplevde att de kunde prestera bättre än män i sitt polisyrke på 

grund av vad de såg som kvinnorelaterade karaktärsdrag. De ansåg att deras empatiska 
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samt kommunikativa förmågor var större än deras manliga kollegors och värdesatta 

dessa karaktärsdrag högt. 

 

Allmänhetens förväntningar på könens prestation 

I en amerikansk studie fick psykologstudenter utgöra en “allmänhetens jury”. De fick 

läsa fiktiva historier rörande polisiära händelser och uppmanades därefter att bedöma 

bland annat de fiktiva personernas skuld samt de fiktiva polisernas professionalitet 

(Grant, 2000). Studiens resultat visade sig stödja Grants hypotes att deltagarnas 

bedömning varierade beroende på polisens kön och typ av brott som begåtts. I studien 

förväntar sig exempelvis vissa deltagare att män var bättre lämpade till att hantera ett 

krogbråk medan kvinnor hade en bättre förmåga till att ställa frågor till ett offer utsatta 

för vålds eller sexualbrott. Studenternas uppfattning av poliserna antas enligt Grant 

spegla allmänhetens könsstereotypa förväntningar. Grant menar att det är därför 

kvinnliga poliser ofta har en annan inverkan på allmänheten än deras manliga kollegor. 

Grant  lyfter fram att antagandet om att män och kvinnor närmar sig polisyrket på olika 

sätt är vanligt förekommande både i teorin och i populärkulturen. Författaren beskriver 

att det råder delade meningar kring vilken betydelse samhällets syn på könsroller inom 

polisen faktiskt har för polisers yrkesutövande (Grant, 2000).  

 

Värderingar inom polisutbildningen 

I en studie gjord av Sundström och Wolming (2014) vid Umeå universitet undersöktes 

vad  förstaårselever vid alla Sveriges polisutbildningar värderade högst inom polisyrket, 

samt möjliga skillnader som fanns rörande dessa värderingar baserade på kön. Aspekter 

av polisyrket som värdesattes delades in i tre dimensioner, varav en av de tre 

dimensionerna var altruism. Den altruistiska dimensionen innehöll aspekter av att 

värdesätta specifika delar av det polisiära arbetet såsom: möjligheten att hjälpa andra 

människor, att vara till nytta för samhället och den sociala aspekten av att arbeta som 

polis. Resultaten visade att alla studenter värdesatte den altruistiska dimensionen som 

viktigast, dock visade resultaten att kvinnor hade signifikant högre resultat på 

framförallt den altruistiska dimensionen (främst rörande att arbetet ger kontakt med 

andra människor) (Sundström & Wolming, 2014). 

 

Psykisk ohälsa hos kvinnor inom polisen 

Sexuella trakasserier och ojämlika karriärmöjligheter inom polisen har kopplats ihop 

med upplevd psykisk ohälsa (Parker & Griffin, 2002; Svedberg & Alexanderson, 2012). 

I en studie av Svedberg et al. syftad till att kartlägga eventuella kopplingar mellan 
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svenska polisers sjukfrånvaro och diskriminering, trakasserier, våld eller hot om våld 

framkom att kvinnor inom polisen var i högre grad än sina manliga kollegor 

sjukskrivna. Signifikant fler kvinnor än män hade erfarit diskriminering medan män i 

högre grad än kvinnor sjukskrivs för våld eller hot om våld. Det finns i Sverige alltså en 

koppling mellan svenska poliskvinnors sjukskrivningstal och könsdiskriminering samt 

trakasserier (Svedberg et al., 2012).  

En nederländsk studie genomförd av De Haas, Höing och Timmerman (2009) 

syftade till att kartlägga huruvida upplevelsen av sexuella ofredanden hade någon 

påverkan på psykisk och fysisk hälsa, samt om offrets kön kunde vara en påverkande 

faktor i detta. Studien visade att sexuella ofredande på arbetsplatsen resulterade i 

förhöjd ohälsa både hos män och kvinnor. Den visade även att offer för sexuella 

ofredanden, trots att de inte ansåg sig vara besvärade av händelsen, uppvisade en större 

psykisk ohälsa än de som aldrig utsatts för ofredanden. Kvinnor var oftare besvärade av 

de sexuella ofredande de upplevt. Dessa ofredanden var i högre grad grövre än de som 

rapporterades upplevas av män. Det största antalet sexuellt ofredade inom den 

nederländska poliskåren var kvinnor och dessa kvinnor hade vanligtvis upplevt multipla 

ofredanden ( De Haas et al., 2009). 

I linje med tidigare forskning visade Parker et al. studie (2002) att 

könsdiskriminering ledde till negativa psykologiska konsekvenser hos kvinnor inom 

polisen. Studien gav även en bild av vilka processer och faktorer som låg till grund för 

hur förhållandet mellan könsdiskriminering och psykisk ohälsa utvecklas hos kvinnliga 

poliser. Vidare menade Parker et al. att könsdiskriminerande beteenden, såsom att ge 

negativa kommentarer eller ifrågasätta kvinnornas kompetens att utföra polisiära 

uppgifter, leder till att kvinnor inom polisen upplevde att de måste överprestera för att 

accepteras av gruppen.  Något som i sin tur leder till psykologisk stress och en känsla av 

otillräcklighet hos kvinnorna ifråga. Parker et al. resonerar vidare kring att beteenden 

och skämt kan uppfattas helt olika beroende på mottagare. Kvinnor inom polisen, som i 

utgångspunkten befinner sig i en kontext där de är i minoritet, kan uppfatta beteendena 

som hotande och sexualiserade. Detta samtidigt som männen, som är den dominerande 

gruppen, istället upplevde samma beteenden som signaler på att de ingår i den 

maskulina kulturen. Studiens resultat är viktiga, de visar att även beteenden som ibland 

bedöms vara harmlösa skämt eller vanligt förekommande jargong faktisk kan orsaka 

skada (Parker et al, 2002).  
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Normer inom polisutbildningen 

Lander ( 2007) har i en svensk kvalitativ studie fokuserat på normer inom polisen och 

hur dessa normer tolkades av studenter på polisutbildningen. Den centrala frågan som 

Lander ställde sig var om den kvantitativa ökningen av antalet kvinnliga studenter och 

studenter med annan etnisk bakgrund verkligen förändrar de befintliga normerna och 

föreställningarna kring hur en polis ska vara. Författaren menar att 

socialiseringsprocessen in i polisens yrkeskultur startar redan under utbildningen 

(Lander, 2007). Granér (2004) definierade begreppet yrkeskultur som “[…] kollektiva 

mönster ifråga om referensramar, attityder och förhållningssätt, som i sin tur avspeglar 

sig i kollektiva strukturer, normer och praktiker.” (s.13). Yrkeskulturen präglar alltså 

inte bara medlemmarnas beteenden utan det präglar också medlemmarnas 

föreställningar om hur man ska vara (Granér, 2004; Lander, 2007). Studiens deltagare 

gav en bild av polisutbildningens yrkeskultur som en miljö där flera faktorer hade 

betydelse för hur man bör och ska vara (Lander, 2007). Lander lyfte i sin artikel bland 

annat fram de kvinnliga deltagarnas beskrivningar av vilka krav det finns inom 

utbildningen på den fysiska kroppens prestation, vilka personliga egenskaper som 

ansågs lämpliga och hur kvinnorna strävade mot ett “lagom” uttryck av femininitet. 

Kroppen som utgör normen inom polisen är enligt författaren vit, manlig, heterosexuell 

och svensk. Vidare signalerar kroppen styrka och orädsla samt kamratanda och lojalitet 

till gruppen (Lander, 2007).  

I sin studie argumenterade Brown och Heidensohn (2000) för att 

polisorganisationens struktur, könsfördelningen och den socialt konstruerade bilden av 

en polis som “manlig”, skapade en miljö där det går att dra paralleller till hur 

maktförhållandet ser ut i destruktiva relationer mellan män och kvinnor. Relationer där 

männen är i kontroll av resurserna och kvinnorna tvingas anpassa sig. Kostnaden för 

anpassningen för kvinnorna inom polisen menar Brown och Heidensohn är att de ofta 

minimerar sin professionalism eller ger upp sin femininitet. För att anpassa sig till 

poliskulturen använder sig kvinnliga poliser av en rad olika copingstrategier. De främst 

förekommande är enligt författarna användandet av humor alternativt påtagande av en 

tuffare och mer bestämd attityd (Brown & Heidensohn, 2000). 

 

Det kommande yrkeslivet 

RECPOL (Recruitment, Education and Careers in the Police) var ursprungligen ett 

samarbete mellan polisutbildningarna i Sverige och Norge, numera ingår ytterligare sex 
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europeiska länder i projektet (Fekjær & Halrynjo, 2012). Syftet med 

forskningsprojekten var att undersöka polisstudenters attityder till bland annat 

polisutbildningen och yskesproffesionen. I en studie kopplad till Politihøgskolen i Oslo 

lyfter Fekjær et al. fram att det i en studie knuten till RECPOL visas på att kvinnor 

fortfarande är underrepresenterade på ledarpositioner och i yttre tjänst, trots att antalet 

kvinnor inom polisen fortsätter att öka. Studien visade att bland polisstudenter så 

svarade kvinnor och män överraskande lika på frågan om hur troligt det är att de innehar 

en ledarposition inom tio år, och om goda karriärmöjligheter är en viktig variabel när de 

söker till en tjänst. Studien ifråga kunde inte visa att det fanns några signifikanta 

skillnader mellan könen. Däremot visade studien att det fanns signifikanta skillnader 

kopplade till kön när studenterna svarade på frågan om vad de tror att de arbetar inom 

för område i polisen om tio år. Män ser framför sig en framtid inom operativ tjänst 

medans kvinnor i högre grad bedömer det som sannolikt att de framöver kommer att 

arbeta med efterforskning eller brottsförebyggande arbete i inre tjänst (Fekjær et al., 

2012). Detta stöds av annan forskning inom området som även visade att det var mer 

sannolikt att kvinnor inom polisen arbetade med ärenden som rör andra kvinnor, barn, 

och våld i nära relationer (Fekjær et al, 2012; Brown & Heidensohn, 2000). Eftersom 

det i Fekjær et al. (2012) studie inte fanns några skillnader kopplade till kön vad gäller 

ambitionen att bli ledare menar Fekjær att mycket tyder på att det är erfarenheterna som 

kvinnorna gör inom polisen som är orsaken till att inte fler kvinnor blir ledare eller 

chefer. Att kvinnor söker sig bort ifrån yttre tjänst betyder enligt Fekjær inte 

nödvändigtvis att kvinnor har dåliga erfarenheter i tjänsten eller att arbetet är organiserat 

på ett för kvinnor mindre gynnsamt sätt. Fekjær menar vidare att norska kvinnliga 

polisstudenter redan vid rekryteringen till polisutbildning är mer motiverade till 

utredningsarbete och förebyggande insatser (Fekjær, 2012). Även i Sverige är kvinnor 

fortfarande underrepresenterade på ledarpositioner och i yttre tjänst, trots att antalet 

kvinnor inom polisen fortsätter att öka. Andelen kvinnor med chefsuppdrag inom 

polismyndigheten har dock ökat och uppgår idag till omkring 27% (SOU 2016:39).  

 

Polisutbildningen idag 

Kohlström et al. (2015) kvantitativa studie visade på hur de nya strömningarna inom 

polisutbildningen tas emot och värderas av svenska polisstudenter. Deras studie visade 

vidare på att det fanns signifikanta könsskillnader mellan hur de här strömningarna tas 

emot av eleverna på polisutbildningen. Samtliga studenter i studien menade att både de 

“nya” och de mer traditionella delarna av utbildning var viktiga komponenter för att 
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utvecklas till en bra polis. Kvinnliga polisstudenter värderade dock samtliga delar, av de 

som studien benämnde som “nya” färdigheter, som viktigare än sina manliga 

medstudenter (Kohlström et al, 2015). Studiens resultat ligger i linje med Sundström 

och Wolmings studie som visat att kvinnliga studenter på polisutbildningen i Sverige 

värderade de altruistiska aspekterna av arbetet signifikant högre än de manliga 

studenterna på samma utbildning (Sundtröm & Wolmings, 2014). 

 

Det psykologiska genusperspektivet 

Att kvalitativt arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor innebär: att uppmärksamma 

och utforska normers, attityders, värderingars och ideals effekter på individen. Att i 

forskning inta ett psykologiskt genusperspektiv kan innebära att belysa hur individer 

påverkas av exempelvis den syn som finns på kön i samhället idag. Denna könssyn 

beskriver Magnusson (2003) återspeglades ibland annat samhällets kulturer och i dess 

sociala mönster vilket exempelvis påverkar individens identitetsutveckling, 

beslutsfattande etc. Författaren menar att ett fokus på genus inom psykologisk forskning 

har två viktiga syften: 1) åskådliggöra förhållanden i kvinnors liv, och 2) problematisera 

och kritisera de biologiska och psykologiska förklaringsmodellerna som ser bort ifrån 

dimensionerna makt och kön (Magnusson, 2003).  

Wahl (2001) ett könsperspektiv innebär också att problematisera och beskriva 

betydelsen av kön inom det område som studeras. Vidare medför perspektivet också ett 

fokus på hur andra teorier eller problem inom samma område kan skildras och förstås 

via könsperspektivet, vad det är som händer och varför. Att enbart kvantitativt mäta hur 

könsfördelningen ser ut räcker enligt Wahl inte för att kunna tolka betydelsen av kön 

inom en organisationen. Att konstatera att det finns kvantifierbara skillnader förklarar 

inte varför de finns och det ger heller inget underlag till tolkning kring hur skillnaderna 

kan förstås. Att synliggöra normer, attityder och föreställningar kring kön, med 

utgångspunkt från ett könsperspektiv, möjliggör en ökad medvetenhet kring hur genus 

påverkar oss. Kunskapen kan även användas för att skapa förändring (Wahl, 2001). 

 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studien var att utforska vilka erfarenheter och upplevelser kvinnliga 

polisstudenter inom polisutbildningen har av kön och genus. Mot bakgrund av detta var 

det intressant att utifrån ett psykologiskt genusperspektiv undersöka om kön och genus 

har någon individuell psykologisk betydelse för de kvinnliga polisstudenterna. Ett 
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psykologiskt genusperspektiv kan synliggöra hur det vi tar för givet i vår omvärld 

påverkar oss och vårt mående. Studiens författare var intresserade av att undersöka vad 

för syn kvinnliga polisstudenter har på de eventuella upplevda skillnaderna kopplade till 

kön och om dessa eventuellt upplevda skillnader har någon form av upplevd påverkan 

på studenterna. Enligt ett flertal studier genomförda av Lander (2007), Magnusson 

(2003) och  Magnusson (2010) kan den psykosociala studiemiljön påverka studenterna 

på ett subtilt men ändå avgörande sätt. Med utgångspunkt i psykologin kan den 

psykosociala miljön i en organisation undergräva kvinnors tilltro till den egna förmågan 

och bidra till psykisk ohälsa (Lander, 2007; Magnusson, 2003; Magnusson & Marecek, 

2010). Denna studie lägger fokus på om och hur möjliga skillnader kopplade till kön 

samt genus upplevs påverka de kvinnliga studenterna som läser på polisutbildningen 

idag. Studien kan förhoppningsvis bidra till att öka kunskapen om hur kvinnor, på slutet 

av sin polisutbildning, reflekterar kring genus och skillnader kopplade till kön i en miljö 

baserad på traditionellt maskulina värderingar.  

 

Studiens frågeställningar blev därmed;   

Vilka erfarenheter och upplevelser av genus och kön har de kvinnliga 

polisstudenterna, utifrån den psykosociala studiemiljön på polisutbildningen 

samt den interaktion utbildningen ger med allmänheten? 

 

Hur upplever de kvinnliga polisstudenterna i studien skillnader kopplade till 

kön under utbildningen? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 

Studien baserades på fyra intervjuer. Deltagare var kvinnor som vid tiden för studiens 

genomförande studerade på polisutbildningens fjärde termin. För att säkerställa att 

deltagarna genom sin medverkan inte skulle kunna identifieras presenterar studien inte 

några demografiska data såsom ålder, tidigare utbildningserfarenhet eller vid vilket 

universitet deltagarna gick sin utbildning. Åtta studenter anmälde sitt intresse för att 

delta i studien, fyra studenter fullföljde sin medverkan. Inkluderingskriterierna var att 

studenterna som medverkade var kvinnor som studerade på de senare delarna av 

utbildningen på respektive universitets polisutbildning. Exkluderingskriterier var att 

studenterna var män och/eller studenter på polisutbildningens första, andra samt tredje 

termin. 
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Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga A) skapades med studiens ursprungliga 

frågeställningar som utgångspunkt. Frågorna i studiens intervjuguide berörde respektive 

frågeställnings tema - psykosocial studiemiljö, interaktioner med allmänheten och 

upplevda könsskillnader. Frågorna baserades på den forskning som presenterats ovan. I 

konstruerandet av studiens frågor var ett mål att formulera frågorna på ett konkret men 

inte ledande sätt. Frågans syfte avsågs att uppfattas som tydlig av deltagaren och det 

skulle finnas ett så stort utrymme som möjligt att svara nyanserat.  

I studiens inledningsskede genomfördes  under februari 2017 två pilotstudier. Syftet 

med dessa pilotstudier var att att säkerställa att intervjuguidens frågor upplevdes 

som  tydliga av studiens deltagare och att frågorna fångade upp kontentan av 

deltagarnas upplevelser kring studiens teman Deltagarna i pilotstudierna var studenter 

på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet. Som en följd utav dessa pilotstudier 

gjordes ett antal korrigeringar och omformuleringar av guidens ursprungliga frågor. 

Förändringarna gjordes i syfte att få ett bättre flyt i samtalet samt fånga upp ämnen som 

studiens författare upplevde att originalutförandet inte gjorde på ett lika tydligt och 

adekvat sätt.  

Genom att ställa frågor som syftade till att utforska bland annat skillnader kopplade 

till kön kunde studien undersöka hur genus och kön skapas och återskapas just inom 

polisutbildningen som organisation. Studenterna ombads att ge exempel på attityder, 

normer och åsikter kring kvinnor inom polisutbildningen. Vidare ombads studenterna 

utveckla de tankar, förhoppningar och föreställningar de hade om den egna personen 

och den kommande yrkesrollen, med betoning på genus. 

 

Procedur 

Inledningsvis skapades ett informationsmaterial innehållande en förfrågan om 

deltagande (bilaga B, C och D) som distribueras till ansvariga vid de tre lärosäten i 

Sverige där det fanns polisutbildningar. Bilaga B distribuerades först i ordningen. Då 

fler medverkande önskades anpassades bilaga C samt D och skickades till respektive 

lärosäte de var riktade till. Detta informationsmaterial var även ämnat att kunna 

vidareförmedlas till de potentiella deltagarna. I detta material fanns en beskrivning av 

syftet med studien, dess inkluderingskriterier och ett klarläggande rörande frivilligheten 

i medverkandet samt den konfidentialitet som fanns i relation till medverkan i studien 

ifråga. Kontakt med ansvariga, vid de för studien ändamålsenligt utvalda lärosätena, 
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skedde via mail. Även en samtyckesblankett (Bilaga E) skapades under detta skede. 

Efter skapande av detta informationsmaterial utformades en semistrukturerad 

intervjuguide med frågor kopplade till hur kvinnor inom polisutbildningen upplever den 

psykosociala miljön vid deras utbildningar i relation till genus samt hur interaktionen 

med allmänheten upplevdes. Slutligen skapades en annons (bilaga F) som kunde 

förmedlas av programansvarig vid de lärosäten som kontaktades, på vad dessa ansåg 

vara lämpliga forum. Annonser i affischformat skrevs ut och sattes upp samt 

distribuerades även via mejl till lärosätena ifråga.  

Deltagarna förmedlade sitt intresse via mejl eller sms. Möjlighet för telefonkontakt 

och anmälan över telefon fanns.  Intresserade deltagare kontaktades för tidsbokning av 

intervju antingen via mejl eller sms. I denna initiala kontakt med deltagaren 

förmedlades att intervjuerna skulle komma att spelas in. I samband med tidsbokning av 

intervjun med studenterna tillfrågades deltagarna om var de önskade träffas för 

genomförande av intervjun.  Deltagarna valde själva om de önskade genomföra 

intervjun i universitetets lokaler eller på en av dem själva bestämd annan plats. 

Studenter erbjöds även intervju via telefon eller skype. 

Inför alla intervjuer skickades samtyckesblanketten ut i digital form. De studenter 

som önskade genomföra sina intervjuer via telefon eller skype ombads skriva under 

blanketten digitalt och returnera den i digital form via ett nytt mail. Detta ansåg studiens 

författare som jämförbart med en signatur i pappersform. Vid intervjusituationerna 

inledde intervjuare med att återigen beskriva studiens syfte samt att förklara aspekterna 

frivilligt deltagande, konfidentialitet för deltagaren samt att intervjun skulle komma att 

spelas in. Slutligen fick deltagaren tillgång till en utskrift av samtyckesblanketten som 

lästes igenom och signerades innan intervjun påbörjades. 

Insamlandet av data skedde via semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

varade i cirka 1-1.5 timme vardera, sammanlagt 5 timmar och 25 minuter. De 

genomfördes utan uppehåll om inte en kort paus efterfrågades av deltagare. Intervjuerna 

utfördes i februari samt i mars månad 2017. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp 

av digital inspelningsutrustning. Vid var intervju närvarade endast intervjuaren och den 

som intervjuades, inga andra individer var närvarande i intervjusituationen. 

Datamaterialet raderades från inspelningsutrustningen efter genomförd transkribering. 

 

Tematisk analys   

Datamaterialet analyserades med tematisk analys, en vanligt förekommande 

analysmetod inom psykologisk forskning (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 
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inspireras av hermeneutisk fenomenologi och är en flexibel analysmetod som kan 

användas för att identifiera, analysera och söka efter mening i kvalitativ data. 

Författarna menar att metoden är flexibel på så sätt att den kan appliceras och användas 

oberoende av teori och epistemologi.  

Då studien ämnade att försöka beskriva deltagarnas upplevelse och erfarenheter av 

kön och genus, med en så stor bredd som möjligt, valde studiens författare att göra en 

tematisk beskrivning av hela datamaterialet. Braun och Clarke menar att metoden är 

särskilt lämpad för kartläggning av områden som tidigare inte undersökts i så stor 

utsträckning. Vilket är fallet rörande denna studies forskningsområde. Inledningsvis 

skapades koder induktivt, utifrån de mönster som identifierades under 

kodningsprocessen. Dessa mönster baserades på underliggande idéer, föreställningar, 

värderingar och attityder  som återfanns i hela datamaterialet. Teman identifierades 

därmed på en latent och tolkande nivå (Braun & Clarke, 2006). 

Tematisk analys genomförs enligt Braun och Clarke i sex steg. Studiens författare 

följde alla dessa steg i tur och ordning.  Materialet som inhämtats under intervjuerna 

transkriberades. Med aktiv genomläsning skapades en överblick över materialet och 

under läsningen kunde anteckningar göras kring vad som vid en första anblick verkade 

vara intressant i förhållande till studiens frågeställningar. Studiens två författare skapade 

skilda subjektiva koder av innehållet, dessa jämfördes därefter med varandra.  

För att lättare kunna arbeta med materialet digitalt användes applikationen 

Dedoose.com, vilken är en webbaserad plattform som möjliggör sortering av koder på 

ett lätthanterligt och visuellt sätt. Efter att ha sorterat koderna söktes bland dem efter 

huvud- och underteman som under diskussion vidareutvecklades,  reviderades och 

namngavs. Slutligen valdes lämpliga citat ut för att belysa kärnan i de respektive teman 

som valts i skrivandet av studien och en rapport av de resultat som framkom skrevs. 

 

Etiska överväganden 

Ett antal etiska överväganden gjordes innan och under genomförandet av denna studie. I 

studiens genomförande följdes Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer under hela processen. 

Vetenskapsrådet menar att dessa riktlinjer kan ses som viktiga yrkesetiska principer. 

Det första principen, informationskravet, innebär att studiens deltagare informerades 

muntligen och skriftligen om studiens syfte, rätten till konfidentialitet, att deltagande 

var frivilligt och att de närsomhelst hade rätt till att avbryta sin medverkan. 

Informationen innefattade även att intervjun skulle komma att spelas in. 
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Den andra principen, samtyckeskravet, uppnåddes dels genom att alla deltagare 

inför varje intervju signerade den samtyckesblankett som de fått ta del av innan tiden för 

intervjun. Ytterligare en aspekt som Vetenskapsrådet lyfter fram som av särskild vikt att 

ta hänsyn till är eventuella beroendeförhållande mellan författare och deltagare vid 

medverkan och eventuellt avbrytande av deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).  Ingen av 

studiens författare hade en relation till någon av deltagarna. Samtliga deltagare i studien 

var myndiga. 

Då kvinnliga polisstudenter vid polisutbildningarna i Sverige är relativt små 

populationer fanns det risker för att deltagarna upplevde oro att deras identiteter kunde 

komma att igenkännas av andra i deras omgivning, i samband med att studien 

genomfördes och senare publicerades. Den tredje principen, som av Vetenskapsrådet 

(2002) benämns som konfidentialitetskravet, uppfylldes genom att en rad olika åtgärder 

implementerades.  Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att intervjuerna 

avidentifierades och förvarades på privata datorer som var skyddade med lösenord. 

Endast studiens författare hade tillgång till den kodnyckel som skapades rörande de 

avidentifierade intervjuerna samt deltagarnas namn. Kodnyckel förvarades på privata 

datorer som var skyddade med lösenord, tillsammans med de inspelade intervjuerna i 

digital form. Blanketterna för samtycke har låsts in eller sparats i lösenordsskyddade 

digitala dokument. Efter att uppsatsen publicerades förstördes kodnyckeln tillsammans 

med övrigt material (Vetenskapsrådet, 2002). Under hela sammanställningen av data 

hade studiens författare ett mycket medvetet fokus på att deltagarnas identitet inte skulle 

kunna igenkännas av läsare. Eventuella citat som har använts är avidentifierade och 

avslöjande personlig information har avlägsnats. Information om riskerna med en liten 

population gavs även i samband med intervjun. Vetenskapsrådets (2002) sista krav, 

nyttjandekravet, har beaktats och studiens författare intygar att data inte har delats med 

andra än studiens handledare, därmed har även kriterierna för den fjärde etiska 

principen uppfyllts.  

Etikkommitén sydost granskade studien och gav ett rådgivande yttrande innan 

deltagare kontaktades. De råd som gavs utav etikkommitén har implementerats. 

Samtliga deltagare i studien har erbjudits att ta del av det färdiga examensarbetet.  
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Resultat 
 

 

Tabell 1.  

Studiens alla huvudteman och deras respektive underteman. 

 

Huvudtema Undertema 
 

 

Bilden av en polis  

 

Normer, attityder och föreställningar  

Allmänhetens förväntningar på polisen 

 

Den kvinnliga polisen Andra krav och förväntningar   

Kvinnor i poliskulturen 

Fysisk styrka vs. kommunikation 

 

Uppfattningar om jämlikhet Upplevd jämlikhet under utbildningen 

Föreställningar kring könsskillnader 

Bemötande 

 

Genusfrågors plats på polisutbildningen Kultur för genusfrågor på utbildningen 

Förslag på förändring 

 

 

 

Bilden av en polis 

I datamaterialet beskriver deltagarna, både implicit och explicit, de föreställningar som 

finns kring hur en polis ska och bör vara. De beskriver dels de krav och förväntningar 

de upplever att allmänheten har på polisen, men också synen, kraven samt 

föreställningarna de själva bär med sig rörande sin kommande roll som polis. Dessa 

olika föreställningar integreras sedan även med de olika personlighetsfaktorer och 

förutsättningar som framhävs som eftertraktansvärda inom polisutbildningen. De olika 

underteman som konstruerades var: Normer, attityder och föreställningar samt 

Allmänhetens förväntningar på polisen. 

 
Normer, attityder och föreställningar 

När deltagarna beskriver sig själva eller medstudenter på polisutbildningen är det en 

komplex bild av personlighetsdrag och styrkor som lyfts fram. Framträdande 

egenskaper som samtliga deltagare återkommande benämner att de anser vara 

avgörande inom yrket är ödmjukhet, empati, humor samt lugn. Dessa ses som viktiga 

för yrkesutövandet och i kontakten med andra. Även vikten av att vara stark, bestämd, 

ordningsam, rak och tydlig med andra samt trygg i sig själv beskrivs. Ytterligare 

förmågor såsom analytisk och observant används för att beskriva typiskt polisiära 
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kvaliteter. Deltagarna gav bilden av att de anser att dessa specifika drag är 

betydelsefulla att inneha för att kunna bli en bra polis. De framhävde även att dessa 

personlighetsdrag är utmärkande för just polisstudenter och att de flesta studenterna 

med stor sannolikhet redan besitter dem vid utbildningens början.  Några deltagare 

spekulerade kring om detta kan bero på de rekryteringskrav som finns för antagning till 

utbildningen eller om en viss personlighetstyp har en större motivation för att studera 

till polis. 

 
Det känns lite som att de har ju en viss mall de går efter när de rekryterar polisstudenter, och 

det märker man även om…som sagt man kan ju ha olika åsikter om det asså inom olika saker, 

men det känns ändå som att överlag så är vi rätt så lika liksom, till sättet. Det här med att kunna 

pendla snabbt, vara allvarlig men man måste ju även kunna ta till skämt och det där lättsamma 

liksom. 
 

Ehm och sedan om det ju beror på att vi var sådana när vi antogs till utbildningen eller om det 

är utbildningen som har format oss det vågar jag inte säga. 

 

 

Deltagarna betonar starkt vikten av ett empatisk samt lyssnande förhållningssätt och 

beskriver hur detta framställs inom dagens polisutbildning som ett ideal. Flera av 

deltagarna framhäver betydelsen av att vara en god människokännare, de menar att det 

är en förutsättning som polis att tycka om att möta och interagera med andra individer.  

 
Det är ju någon som är med fötterna på jorden. Ödmjuk. Som inte sätter någon prestige i att 

man har en viss uniform på sig liksom, som är bra på att lyssna. Som går in med en inställning i, 

vad det nu är för situation man tar sig in i, liksom att man ska lösa det på det bästa och det minst 

våldsamma sättet som finns. 

 

 

Samtliga deltagare beskriver på olika sätt hur de själva och polisutbildningen verkar för 

att kommunikation används som bästa medel för att åstadkomma förändring. 

 
Det är det som vi präglas av från lärarna. Där är det positivt bemötande, du ska vara 

kommunikativ, förstående. Du ska ta hänsyn, du ska inte vara så aggressiv utan kommunikativ 

och lite tillbaka. Inte tillbakadragen vill jag säga men att du liksom ska dra dig lite tillbaka från 

våldsamma situationer, försöka kommunicera dig ut ifrån dem istället för agera våldsamt själv. 

Positiv, följsam, det blir som det blir och du får följa med i svängarna. 
 

[…] just det här med empati och det, att dom präglar det på oss. Sedan så är det klart jag hade 

också den fördomen att en polis skulle vara lite hårdare, att det skulle vara lite tuffare. Så att 

den bilden fanns ju också och det är väl den som inte stämmer överens med hur vi utbildas här. 

 

 

Personlighetsdrag som ej i lika stor grad beskrivs, men som dock benämns vid ett antal 

olika tillfällen, och kan ses som mer utpräglat polisiära är egenskaper såsom ett 

analytiskt sinnelag samt en väl utvecklad inre moralisk kompass för ordning och reda, 

rätt och fel.  
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Jag skulle säga att det man märker överlag är att det finns grundvärderingar som är ganska 

lika, att man tycker att människor är lika mycket värda. Att man tycker att det är viktigt med lag 

och rätt, att det är ändå någonting som de har reflekterat över innan de har kommit in på 

utbildningen. Det är liksom...ja någonting som inte bara kom på köpet för att jag ville bli polis 

utan: det är folk som är ordningsamma liksom. 

 

 
Allmänhetens förväntningar på polisen 

Deltagarna i studien beskriver att de upplever att allmänhetens förväntningar och krav 

skiljer sig delvis från den bild de själva har av yrkesrollen. Samtliga deltagare uttrycker 

att de upplever en förväntan hos allmänheten som bygger på en konservativ bild av 

polisen.  

 

Medans deras förväntningar blir ju att vi ska vara några superhjältar som bara jagar 

våldtäktsmän och sådant. Och det stämmer ju inte riktigt överens med våran bild, för det finns 

inte så mycket sådant alltid liksom. 

 

 

Av de egenskaper som lyfts fram som önskvärda beskrivs flera klassiskt manliga 

egenskaper och de används av samtliga deltagare för att beskriva allmänhetens 

förväntan på polisstudenternas förhållningssätt och agerande.  Förmågorna här kretsar i 

hög grad kring kroppens kapacitet och framtoning.  

 
Alla drar ju inte den parallellen men jag känner ju att de förväntar sig att det ska komma ut den 

här tuffa och hårda polisen för det är det som de tror behövs i samhället idag. Så det är väl det 

jag känner att de förväntar sig att vi ska komma ut som, som någon armé liksom. Det är lite den 

uppfattningen man har att allmänheten har på oss.  

 

 

Den kvinnliga polisen 

Detta tema skapades ur att deltagarna, även om de inte alltid uttrycker detta explicit, 

under intervjuerna konsekvent markerade och förtydligade den skillnad som fanns 

mellan den mer övergripande rollen som polis och rollen som kvinnlig polis. I 

reflektioner kring vad som förväntades av en polis och av en kvinna inom polisen 

gjorde medverkande skillnad, både i relation till upplevda förväntningar, bemötande, 

samt hanterande av rådande poliskultur. De olika underteman som konstruerades var: 

Andra krav och förväntningar, Kvinnor i poliskulturen samt Fysisk styrka vs. 

kommunikation. 

 
Andra krav och förväntningar 

Majoriteten av deltagarna beskrev hur det under polisutbildningen fanns en förväntan på 

dem att vara den som pratar med kvinnor, barn eller våldsoffer under övningar. De 

uttryckte även förväntningar om att så kommer vara fallet ute som yrkesverksam polis. 
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Att de där kommer förväntas vara duktiga på kommunikation och att vara mjuka i sin 

framtoning. Vidare berättade ett par av deltagarna att det på utbildningen ställdes 

samma kunskapskrav på studenterna kring vilka arbetsuppgifter de förväntades klara av 

som polis. Samtidigt uttryckte de en förväntan om att det ute i arbetslivet ändå skulle 

komma att finnas normer och föreställningar kring vilka arbetsuppgifter kvinnor 

respektive män är bäst lämpade för.  

 
Jag tänker att på en man så kanske de ställer det här kravet att om det blir fight så är det han 

som ska ta det och om det är en kvinna som blivit våldtagen så är det en kvinna som ska sitta och 

prata med den tjejen då. Att man har de här skilda vägarna - att kvinnan ska vara mer 

kommunikativ, mannen ska vara mer framåt. Men de har ändå samma krav när de kommer ut att 

såhär ska en polis vara. Sedan  så har de ändå olika krav...det blir liksom lite two-faced.  

 

 

Några av deltagarna beskrev också hur det därför riskerar att bli en krock om kvinnor 

inte agerar som förväntat, genom att exempelvis visa fram en tuffare attityd. En av 

deltagarna beskrev att förväntningarna på de kvinnliga poliserna kunde se ut så här:  

 
[…] man ska kunna bemöta människor, kunna hantera olika människor på det här...det är fel att 

säga mjuka sättet. Men asså att man ska vara lite sådan liksom. Och det tror jag är en 

förväntning som allmänheten har och sedan så om man då kommer dit och istället visar den här 

lite tuffare attityden, då på något sätt motsvarar inte det somligas förväntningar. Och då blir det 

så här: ‘men gud, vad fan är det för någon snorkig polis’ typ. 

 

 

Samtliga deltagare beskrev att de upplevde att det på kvinnliga poliser också fanns en 

långsiktig förväntan. Denna förväntan rörde deras framtida karriär och yrkesbana i 

förhållande till familjebildande. Genomgående beskrevs erfarenheten av att 

poliskvinnor efter att de skaffat barn väljer att arbeta i inre tjänst. Några av studenterna 

som intervjuats berättade att de själva redan planerar inför ett karriärbyte vid eventuella 

graviditeter medans andra ställde sig mer öppet kritiska till att dessa anpassningar 

verkligen ska behöva göras.  

 
Sedan hade jag velat rikta in mig på yttre tjänst, inte inre till att börja med...när jag får barn och 

dom ska gå på dagis då kan ju jag tänka mig att gå in och jobba. 
 

Jag tänker att jag hoppas att dom kvinnorna har gjort det för att dom vill, och inte för att dom 

känner att dom borde. Jag har ju inte själv några barn så jag vet ju inte hur det kommer bli för 

mig i framtiden, men jag brinner ju som jag sade innan för att få vara ute och jobba. Så att jag 

hoppas verkligen inte jag kommer känna att när man skaffar familj sedan att: ‘nu borde jag sitta 

och jobba inomhus istället’. Så ser inte jag min framtid nu iallafall.  

 

 
Kvinnor i poliskulturen 

Deltagarna beskrev att det inom polisutbildningen finns en maskulin poliskultur där en 

viss typ av ageranden, jargong och syn på humor uppmuntras och värdesätts. Flera av 
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deltagarna reflekterade över att de själva både föredrar och dras med av den rådande 

kulturen. Samtidigt betonade deltagarna att de upplevde att det finns gränser inom 

kulturen för vad som anses okej. Dessa gränser tycks dock skilja sig åt från individ till 

individ.  Alla medverkande berättade att de känner sig trygga med att uttrycka sitt 

missnöje om dessa gränser korsas.  

 
Jargongen är väldigt skämtsam, mycket ironi på ett sätt som passar mig för jag tycker också det 

är kul att driva med folk. Jag tror inte den passar alla, speciellt tjejer, liksom hur jargongen är. 

Då är det ändå inte att den är liksom betonad på något sexistiskt eller könsuppdelat sätt liksom. 

Utan det är bara en jargong att man driver med varandra och det är kanske lite på varandras 

bekostnad så där. Men det är väl typiskt killarna.  

 

 

Ett antal framhävde även att de inte anser att kulturen har någon negativ påverkan på 

dem p.g.a. deras personlighet.  

 
 Fast jag vet inte om jag kanske inte är så känslig heller. Det var en av eleverna som drog ett 

kvinnor och män-skämt. Jag kommer inte ihåg skämtet riktigt för jag stänger av, jag lyssnar 

liksom inte ens… Nä, jag slutar lyssna, jag lyssnar inte på sådant trams. Sådana grejer kan det 

nog vara lite men jag är nog inte så känslig för det.  

 

 

Det fanns bland deltagarna en välutvecklad tilltro till att alla inom polisen ska fokusera 

på de arbetsuppgifter som respektive individ är “bra på”.  

 
Det är ju de här småsakerna som jag berättade om innan: att de gärna vill kanske att man som 

tjej pratar med någon anhörig eller någonting. Visst, det blir ju också kopplat till könet men jag 

anser inte att det är någonting de klankar ner på utan att det är snarare så att: du är bra på det, 

jag är dålig på det. 

 

 

Genomgående reflekterade även alla medverkande kring vilka arbetsuppgifter de själva 

anser sig vara bäst lämpade för. Dessa uppfattningar ställdes kontinuerligt i relation till 

mer klassiskt maskulina ideal inom yrket. Majoriteten av deltagarna uttryckte även en 

acceptans rörande den åtskillnad som görs. 

 
Ja det är, alltså det är ingen som har sagt någonting så liksom…men jag tänker, om jag är 

tillsammans med en manlig student, som har tränat jättemycket  och som är väldigt musklad 

liksom, då blir det ju att det är ju klart att han kommer kanske hantera ingripandet på ett annat 

sätt än vad jag gör och det är ju ingenting som är konstigt utan så är det ju bara. 
 

 
Fysisk styrka vs. kommunikation 

Alla kunskaper som nämndes av deltagarna ställs i kontrast till det rådande 

styrkeidealet. Detta sker även med den skicklighet som samtliga deltagare säger sig 
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värdesätta högst, kommunikation. Det är även inom kommunikation som de flesta anser 

att deras egna kapacitet är starkast. 

 
Det är ju liksom svårt att sätta fingret på men jag tror verkligen på att kommunikation liksom 

kommer vara-, borde vara alla polisers bästa verktyg, och jag tror att det är mitt. Jag känner att 

det är min bästa egenskap. Jag är inte bäst i klassen på att brottas, jag kan ta grepp och sådär, 

men känner jag att det är någonting som står ut liksom så är det att jag är bra på att prata med 

människor. Jag tror och hoppas att jag är bra på att få dom att känna sig lyssnade på också. 

 

 

En annan deltagare uttryckte sin medvetna kommunikationsstrategi så här:  

 
[…] det finns ju de som ska vara lite tuffa och hårda och typ lite kalla. Medans jag känner att det 

är tvärtom för mig. Jag vill vara utåt, se alla och vara glad, hälsa och sådana grejer. Jag kanske 

ger ett mjukare intryck. Ja, det är så jag tror och det är det jag gärna vill. Det är ju lättare att 

kommunicera och få kontakt med en människa än om man är stoneface. 

 

 

Kommunikation som medel kan enligt deltagarna bidra till att skapa goda 

förutsättningar för det polisiära yrkesutövandet och de hänvisade till den vikt som läggs 

vid just denna skicklighet under utbildningen.  

 
Ja, det är väl det liksom som man vill uppnå och det är det som lärarna vill att vi ska uppnå. Att 

vi ska bli mindre våldsamma, vi ska veta vilket våld vi kan använda och vi ska vara förberedda 

för det värsta våldet. Vi blir ju tränade för det men vi ska också vara väldigt tydliga med att det 

här är det yttersta. Allt det innan är mycket viktigare, med kommunikation och det. 
 

 

Uppfattningar om jämlikhet 

Deltagarnas uppfattning om jämlikhet mellan studenterna på polisutbildningen 

fokuserade framförallt på deltagarnas positiva upplevelser av detta. De framhävde att 

det bedömningssystem som finns inom utbildningen för att möjliggöra en jämlik 

bedömning är välfungerande. Men det framkom även att deltagarna själva upplever att 

skillnader förekommer mellan studenterna rörande beteende, personlighet och fysiska 

förutsättningar baserat på kön. Det polisiära yrket beskrevs vara uppbyggt på en rad 

förmågor enligt deltagarna. Dessa förmågor värdesätts olika mycket både av deltagarna 

personligen och enligt dem också av polisutbildningen. Förmågorna beskrevs utav några 

av deltagarna som “mjuka” och “hårda” medan andra kallade dem “manliga” och 

“kvinnliga”. Underteman som konstruerades var: Upplevd jämlikhet under 

utbildningen, Föreställningar kring könsskillnader samt Bemötande. 
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Upplevd jämlikhet under utbildningen 

I intervjuerna lyfte deltagarna fram hur de under utbildningen upplever att de inte 

hindras eller behandlas annorlunda av lärare eller andra på polisutbildningen på grund 

av sitt kön, i jämförelse med sina medstudenter.  

 
[…] det är liksom stöttande atmosfär bland alla, och det är liksom ingenting så här: ’Men du är 

ju tjej så du kanske inte kan köra så bra’ eller ‘du är kille så du borde kunna fixa det’. Inget 

sådant.  

 

 

De berättade att de genomgående har känt sig stöttade av lärare och medstudenter under 

utbildningen.  

 
Det är liksom så stor spridning, alla är liksom bra på olika saker. Det finns liksom ingen 

tendens: ‘Ja men killarna är mycket bättre på skytte än vad tjejerna är’, ...det lyser igenom att 

det verkligen är individuellt vad man är duktig på.  

 

 

Polisutbildningen har skapat förutsättningar för studenterna att klara prestationskraven 

oavsett fysiska förutsättningar, något samtliga studenter finner rättvist och viktigt. 

 
[…] det innebär att om du är lite sämre på den första examinationen men jätteduktig på andra 

så vägs ju det upp. Och där är det ju samma poängsättning för alla liksom. 

 

 

Det framkom även en förväntan om att det kan finnas en skillnad mellan den 

medvetenhet rörande jämställt bemötande som finns på utbildningen och hur det kan 

komma att blir för kvinnorna när de går ut i yrkeslivet. 

 
[…] .jag tror det är svårare som kvinnlig polis för man får ju rätt så mycket skit kastat på sig 

liksom. När man är ute, och det är ju något som på plats kan stängas av, men om man tänker 

sexuella trakasserier och sådant, det inser man ju att det kommer man få höra var och varannan 

dag som kvinnlig polis. Det är nog inte riktigt i samma utsträckning ifall du är man liksom. 

 

 
Föreställningar kring könsskillnader 

När deltagarna ombads att reflektera kring eventuella skillnader kopplade till kön, 

gällande förmåga, gav deltagarna vid alla tillfällen inledningsvis begrundanden rörande 

skillnader i fysisk kapacitet. Återkommande poängterades att män, till skillnad från 

kvinnor, biologiskt har andra förutsättningar att bygga muskler och därmed har kvinnor 

svårt att kunna mäta sig med män. 

 
Det känns ändå så att det alltid blir det liksom, att man inser ju själv och det inser jag ju 

också, att mina brister ligger ju i det om man jämför med en kille som gymmar.  Alltså nu 

gymmar vi också jättemycket, men som sagt det är ju det här att man har ju olika lätt att bygga 

muskler. 
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Vissa av deltagarna upplevde att det fanns en outtalad övertygelse bland alla på 

polisutbildningen att kvinnorna inte kan  mäta sig fysiskt med de manliga 

medstudenterna. 

 
[…] det är ingenting dom uttalat eller någonsin sagt att: Nej du är inte godkänd för du var för 

svag, det är inga sådana krav liksom. Utan det är nog mer att, det inser ju alla, att så är det ju. 

Det går inte att göra så mycket åt det liksom. Som tjej hade man fått träna röven av sig ifall man 

skulle komma ens i närheten av det liksom.  

 

 

Vidare framkom hos majoriteten av deltagarna tankar kring att eventuella skillnader i 

beteende samt resonerande hos polisstudenterna kunde bero på skillnader baserade på 

kön. Citatet nedan exemplifierar hur män respektive kvinnor på utbildningen kan agera 

under en övningssituation:  

 
Tjejerna är mer ordentliga och så med händerna knäppta framför sig. Killarna, dom vill ju hålla 

i batongen och dom vill gärna brottas och slåss och så. Där kommer väl liksom någon barnslig 

sida fram. [...] Tjejerna är duktiga på att prata och liksom trappa ner en ganska hög stämning 

liksom, genom sitt sätt att komma in med kroppsspråk och tal och så, som kanske många av 

killarna istället triggar igång på.” 

 

 

Några deltagare resonerade dock kring att olikheterna kunde förklaras med 

personlighetsskillnader istället för könsskillnader.  

 
[…] alltså mer vad man frågar om än hur man är. Det är väl den största skillnaden. Sen är det 

mer från person till person, det är ju vissa personer som tar mer plats än andra men det är inte 

någon könsskillnad utan mer personlighetsdrag.  

 

 

Samtliga deltagare värderade under alla intervjuerna den fysiska styrkan och dess 

betydelse tas upp återkommande genom hela datamaterialet. De jämför kontinuerligt sin 

egen styrka mot de manliga studenternas och därmed visas på att den manliga styrkan 

utgör normen på polisutbildningen.  

 
Piketen är väl det som är svårast. Men det är ju inte för att du är kvinna utan för det är fysiska 

krav. Vilket gör det svårare för tjejer att komma in eftersom det är svårare för en tjej att komma 

upp lika fysiskt som en man. 

 

 

Flera av deltagarna uttryckte en önskan om att uppnå större styrka men hänvisar 

samtidigt till de biologiska begränsningar som de upplever gäller för kvinnor. Detta 

illustreras med en önskan som en av deltagarna uttrycker: 

 
[…] där känns det lite som att oavsett vilka, alltså man kan ju ha andra egenskaper som är 
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väldigt positiva , men man vill ju gärna vara bra på just det liksom, man vill ju kunna vara stark 

vid ingripande och sådant. 

 

 
Bemötande 

Deltagarna uttrycker överlag att det inte finns några skillnader mellan hur de och deras 

manliga medstudenter bemöts av andra i sin roll som polisstudenter. Däremot framhäver 

de alla att det finns markanta skillnader i hur de själva bemöter andra i förhållande till 

sina manliga medstudenter. Skillnaderna kan delas upp i tre olika typer av bemötande 

gentemot andra som deltagarna beskriver sig använda. Det första som beskrivs är att 

deltagarna ofta förväntas anta en kommunikativ roll.  

 
Man hamnar en kille och en tjej, som senast på våran övning så visste vi att en skulle sitta och 

prata med en kvinna och sedan så skulle någon ta hand om en stökig man. Och då blev det så 

bara: Ja men tar du målsägande, tar du kvinnan? frågade den manliga kamraten som jag var 

med i patrull. Och jag sade bara: Absolut det kan jag göra. För jag vet ju om att jag är bra på 

det, jag har inget bekymmer med det. Men det blev ändå så, det blev ju så tydligt att: ‘Du kan ju 

ta det. För du är ju tjej och jag vet om att du är bra på det liksom’. Det kändes det lite så, inte att 

det var något negativt från hans sida. Det var väl mer att: ‘Ja men du är ju bra på det, då kan ju 

du ta det’. 

 

 

Det andra typen av bemötande beskrivs av några deltagare som att de ibland istället 

aktivt väljer rollen som kommunikatör, då denna framstår som mer effektiv och de 

betonar starkt att de gör detta val baserat på egna preferenser.  

 
Men det måste ju finnas en balansgång där [mellan fysisk och verbal intervention] liksom, för då 

känner jag ju tvärtom att: ‘ja ibland är det så att jag kanske hellre vill prata för jag vill inte ta 

tag i personen’ men ibland så kan jag uppleva att: ’det kanske är du som är lite för på och vill ta 

för snabbt’. Jag upplevde kanske att i min kommunikation så var jag nära ett genombrott här, 

och jag vill hellre ge det tre minuter till för att se om det går att prata.  

 

 

Den tredje typen av bemötande beskrivs utav alla deltagare. Vid vissa tillfällen måste 

kvinnorna gå in i situationen på ett mer auktoritärt sätt än de manliga kollegorna för att 

visas likvärdig respekt. 

 

[…] man kanske ibland måste sätta ner foten rätt så snabbt och rejält för att visa på att ‘försök 

inte’ liksom. Och där blir det lite det här: ‘jag må vara kvinna men…’. För det är så man kan 

känna ibland, att man vill ju inte riktigt att de ska tro att: ‘Åh men nu kommer det en kvinnlig 

polis. Henne kan vi mjäka med och det är ingen fara. Det här kommer vi komma undan med för 

hon kommer inte våga säga ifrån eller någonting’. Att man då känner att man redan från början 

går in med en lite tuffare attityd för att på något sätt visa att: ‘det är inte lönt att du försöker’ 

liksom.  
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Under utbildningen har några av deltagarna regelbundet mötts av reaktioner från allmänheten på 

att de är kvinnor som utbildar sig till polis. Kommentarerna vissa av deltagarna fått har berört 

deras lämplighet för yrket baserat på deras kön och uppfattade fysiska förutsättningar.  

 
Ja, man får ju alltid den. Ofta från lite machokillar får man "Du hade aldrig kunnat brotta ned 

mig", det är väl mest det man får. 

 

 
Andra deltagare beskrev sin förvåning över att de i sina interaktioner med allmänheten aldrig 

har stött på uttalade fördomar i relation till sitt yrkesval.  

 
Nej, asså jag trodde det skulle vara mer så men det var nog mer så här från anhöriga eller 

vänner att   ‘Oj! Ska du bli polis?’ liksom. Inga, jag har aldrig hört någonting om det här med 

att det skulle vara konstigt för att man är tjej liksom. Det har jag faktiskt inte alls upplevt, sedan 

vet ju inte jag vad dom tänker. 

 

 

Genusfrågornas plats på polisutbildningen 

Det rådde delade meningar bland deltagare rörande vilken plats genusfrågor tar samt 

vilken plats genusfrågor bör ges inom polisutbildningen. Deltagarna indikerade att det 

inom polisutbildningen finns ett förhållningssätt där studenter får ta eget ansvar för att 

lyfta frågor de finner av intresse rörande genus. Detta istället för att genusfrågor finns 

med som en genomgående röd tråd i utbildningen. Vissa deltagare uttryckte åsikter 

rörande hur polisutbildningens fokus på genusfrågor kunde utvecklas alternativt 

förbättras. Underteman som skapades var: Kultur för genusfrågor på utbildningen och 

Förslag på förändring. 

 
Kultur för genusfrågor på utbildningen 

Samtliga deltagare berättade att genusfrågor inte har diskuterats i någon större 

utsträckning under utbildningens gång och att de föreläsningar som förekommit ej har 

varit givande.  

 
[…] det är ingenting som tas upp under utbildningen heller, jag tror att vi har haft en 

föreläsning om det, vilket, den var ju under all kritik. 

 

 

Ett par deltagare kritiserade dock utbildningen för att inte ha ett större fokus på 

genusfrågor, här nedan följer ett av exemplena:  

 
[…] det har inte lyfts fram på ett relevant sätt heller så jag var ganska kritisk till det. Men 

annars så har det inte varit en fråga överhuvudtaget. [...] Och det är inte så att det står 

någonstans eller syns någonstans heller. 
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Majoriteteten av deltagarna uttryckte att de inte har ett behov av ett ökat fokus på 

genusfrågor under polisutbildningen. Anledningar till detta nämndes dels vara att de 

själva inte upplever det finnas något behov samt att de litar på att utbildningen hade 

tagit upp frågan mer om det behövts.  

 
Men annars så har vi ju inget speciellt-, vi har ju inte haft någon speciell föreläsning. [...] Jag 

gissar på att inte skolledningen tycker att det är ett problem och därför så tycker dom att vi inte 

behöver prata om det. Och jag upplever det ju inte heller så. 

 

 

Vissa av deltagarna menade att det på polisutbildningen finns en kultur där studenter 

uppmuntras till att själva lyfta genusfrågor när de upplever att behovet finns. Dessa 

deltagare visar stor tilltro till att studenterna har förmåga till detta samt att detta är ett 

fungerande system. Andra deltagare problematiserade detta ståndstagande. De menade 

istället att machokulturen på polisutbildningen kan verka hindrande för att studenter ska 

våga framföra klagomål och upplevelser kopplade till exempelvis diskriminering eller 

genusfrågor.  

 
Nä, jag har inte snubblat över det. Sen är det ju ibland att vi själva har lyft det, eleverna, om vi 

har diskuterat något visst och man själv känner att det är en skillnad ur kvinnoperspektiv eller 

mansperspektiv. Det är ju först då det har lyfts fram, att vi har känt att vi vill diskutera det. 

 

 

Deltagaren nedan problematiserar och ger exempel på varför poliskulturen kan verka 

hindrande: 

 
Det är ju det som jag anser är problematiskt när man inte pratar om sådana frågor. Just för att 

yrket är kopplat till vissa egenskaper, det här med att man ska ju vara rätt så tuff och du ska 

kunna liksom stå för din sak och sådana saker. Därför blir det ju ännu svårare att ifall det blir 

några problem eller att man upplever sig kränkt eller någonting, det är svårt att ta upp det då 

eftersom det lätt blir det här lite macho-miljön ändå. 

 

 

 

Förslag på förändring 

Deltagare som lyfte fram kritik mot hur stort utrymme genusfrågor har inom 

polisutbildningen gav även konkreta förslag på förändring som skulle kunna bidra till 

att utveckla eller förbättra utbildningen. Ett starkt skäl som deltagande anger till att 

genusfrågor behöver ges mer plats inom utbildningen är det faktum att en del studenter 

upplevs finna det svårt att diskutera frågor relaterade till genus och kön. Deltagande 

lyfter även fram det generella behovet av ett fortsatt fokus på att sträva mot en mer 

jämställd lärarkår inom polisutbildningen för att försöka bryta den machokultur som 

förekommer hos vissa lärare och studenter.  
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[…] eftersom det är en väldigt manligt dominerad både utbildning och yrket sedan liksom, så 

kan jag väl tycka kanske att man borde lyfte det mer faktiskt. [...] Så det här tänket att bara för 

att någon inte upplever det så behöver det inte finnas liksom på något sätt. 

 

 

Några deltagare invände mot de sätt på vilka genusfrågor har lyfts inom utbildningen. 

Utbildningstillfällena beskrivs som alltför teoretiska samt med för stort fokus på de 

negativa aspekterna rörande genus. Citatet nedan är ett exempel på en av de 

förekommande invändningarna: 

 
[…] det är det som är så tråkigt att det oftast fokuseras på det negativa när det gäller genus och 

sådana saker. När man egentligen borde prata mer. Dels måste man ju prata om det också men 

man hade kunnat göra det där på ett helt annat sätt liksom. Och jag tycker att det skulle varit 

mer genomgående i hela utbildningen. 

 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att utforska kvinnors upplevelser av kön och genus på 

polisutbildningen i Sverige. Studiens utgångspunkter i utforskandet av detta syfte var 

dessa frågeställningar: Vilka erfarenheter och upplevelser av genus och kön har de 

kvinnliga polisstudenterna, utifrån den psykosociala studiemiljön på polisutbildningen 

samt den interaktion utbildningen ger med allmänheten? Upplever de kvinnliga 

polisstudenterna i studien att det finns skillnader kopplade till kön på utbildningen? 

Diskussionen inleder med att sammanfatta de resultat som framkommit i relation till de 

teman som gjorts och reflektioner görs rörande dessa. Därefter kritiseras styrkor och 

svagheter som förekommit i relation till studiens metod. Slutligen drar studiens 

författare slutsatser kring vad studiens resultat kan ha för betydelse för 

forskningsområdet samt intressant vidareutveckling av forskningen. 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Bilden av en polis 

Via intervjuerna framkom att deltagarna hade en komplex bild av vad en polisstudent 

skall vara. Denna var uppbyggd på egna samt andras upplevda föreställningar kring vad 

som definierar en polis. Upplevda krav, normer och attityder återspeglades även de 

inom datamaterialet och interagerade hos deltagarna för att skapa en mer 

mångfacetterad bild.  

Bilden må vara mångfacetterad och komplex men det framträder ändock vissa, 

enligt studiens författare, tydliga mönster. I likhet med Holmbergs (2006) studie, som la 
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fokus på normer inom polisutbildningen, framkom hos deltagarna i denna studie normer 

och föreställningar rörande hur en polisstudent skall vara. Dessa normer var 

genomgående satta i kontrast till varandra. Egenskaper som hyllades var antingen 

traditionellt maskulina eller klassiskt feminina, implicit så väl som explicit. Till skillnad 

från tidigare forskning lyfte deltagarna i denna studie fram att de upplevde att 

egenskaper som traditionellt setts som feminina och endast önskvärda hos kvinnor inom 

polisen, idag lyfts fram av polisutbildningen som eftersträvansvärda och viktiga för alla 

studenterna på polisutbildningen. Deltagarnas upplevelser stöds av Sundström et al.s 

studie som visade på att dimensionen altruism värderas högst av studenter inom den 

svenska polisutbildningen (Sundström et al., 2014).  

Överlag i materialet ställs det traditionellt maskulina polisarbetet mot de nyare, 

“mjukare”, och mer traditionellt feminina arbetsuppgifterna. Deltagarna i denna studie 

visar därmed upp likheter med deltagarna i studien av Kohlström et al. (2015) som 

belyser vilka värden det är som förekommer under polisutbildningen. Samtliga 

deltagare i denna studien menade att de empatiska och kommunikativa värdena är 

mycket viktiga verktyg i polisarbetet. Deltagarna lyfte fram att de upplevde att det fanns 

en diskrepans mellan hur polisutbildningen förbereder studenterna inför arbetslivet och 

hur studenternas upplevelser av allmänheten förväntningar på polisyrket ser ut.  

De beskrivningar som deltagarna ger av hur polisutbildningen på respektive 

lärosäte arbetar med utvecklingen av polisyrket vittnar om att polisutbildningen i 

Sverige följer den trend som ses på många polisutbildningar runt om i världen (Chan & 

Doran, 2003; Kohlström et al.,2015; Martin & Jurek, 2007). Nämligen att 

polisutbildningen på många sätt går från en traditionellt maskulin yrkesutbildning med 

fokus på brottsbekämpning och fysisk styrka till att röra sig mot en mer 

brottsförebyggande organisation med ett socialt fokus (Chan & Doran, 2003; Kohlström 

et al., 2015; Martin & Jurek, 2007).  

Lauritz beskrev hur synen på ens yrke påverkas av faktorer såsom egna erfarenheter 

och förväntningar men även de förväntningar som ställs av omgivningen. 

Socialiserandet blir en del i utvecklandet av yrkesidentiteten (Lauritz, 2009). Denna 

studies författare bedömer det som sannolikt att också de polisstudenter som intervjuats 

i denna studie, i utvecklandet av sin respektive yrkesidentitet, påverkas av allmänhetens 

bemötande, upplevda förväntningar, och krav på dem som poliser. I likhet med Lauritz 

studie beskriver även deltagare i denna studie att polisrollen verkar följa med deltagarna 

när de rör sig i sammanhang utanför polisutbildningen sfär (Lauritz, 2009). Detta skulle 
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kunna vara ett uttryck för den yrkesgemenskap som finns inom polisen att man mer ‘är’ 

en polis än en person som arbetar som polis, något Granér menar är utmärkande för 

poliskulturen (Granér, 2004). 

 
Den kvinnliga polisen 

På en mängd olika sätt poängterar deltagare i denna studie skillnader som finns rörande 

bemötande, krav och förväntningar på kvinnor. De lyfte även fram sina tankar kring den 

egna yrkesrollen kopplat till att vara just kvinna inom polisen.   

Deltagarna i denna studie beskrev att de uppfattade att vissa av medstudenter samt 

allmänheten har förväntningar på dem som står i kontrast med vad som förväntas av 

deras manliga medstudenter. Deltagarnas beskrivningar stämmer överens med en rad 

andra forskningsresultat som målar upp en bild av hur kvinnor inom polisen idag 

fortfarande möts av skilda förväntningar än män av omgivningen (Chan & Doran, 2003; 

Holmberg, 2006; Lander, 2007; Martin & Jurik, 2007; Rabe-Hemp, 2009).  

Ur deltagarnas berättelser går att utröna att det finns upplevda förväntningar 

kopplade till kvinnor inom polisen både på kort och lång sikt. De långsiktiga 

förväntningarna berörde främst deras karriärutveckling och de anpassningar 

poliskvinnor förväntas göra när de blivit föräldrar. Precis som beskrivs av Fekjær 

(2012) målar deltagarna i denna studien upp en bild av hur de som kvinnor förväntas gå 

över till inre tjänstgöring under eventuell graviditet och under småbarnsåren. Vissa av 

deltagarna hade redan fört in dessa förväntningar i sin bild av hur deras framtida 

karriärer skulle komma att sig, medans andra deltagare motsatte sig att andras 

förväntningar skulle diktera hur deras framtid skulle bli. Några av deltagarna uttryckte 

en önskan och förhoppning om att i framtiden inneha en ledarposition inom polisen. 

Detta ligger i linje med Fekjærs och Halrynjos (2012) studie som visar på att det bland 

norska polisstudenter inte fanns några könsskillnader kopplade till uttalade 

ledarambitioner under utbildningen. 

När de blev tillfrågade besvarade alla deltagare att de inte upplevde att de på något 

sätt blev bemötta på ett annorlunda än sina manliga medstudenter. Av intresse är dock 

att alla deltagare framhävde att deras eget bemötande av  allmänheten skiljde sig åt i 

förhållande till sina manliga medstudenters. Detta skilda bemötande var ofta i linje med 

det upplevda förväntningarna som deltagarna upplevde sig ha ställda på sig. Något som 

stöds av Brown och Heidensohns (2000) forskning rörande hur kvinnor inom polisen 

hanterar dessa förväntningar. Studiens författare tolkar att en mängd olika beskrivningar 

av vad deltagarna gör när de agerar eller inte agerar enligt andras förväntningar är just 
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att ”göra” eller ”ogöra” kön. Ett exempel på att ”göra kön”  inom polisen är att 

karaktärisera vissa arbetsuppgifter eller egenskaper som naturligt kvinnliga och därefter 

agera enligt dessa. Att istället agera i motsättning till omgivningens förväntningar är ett 

exempel på att ”ogöra kön”. Ytterligare skildringar som återges i materialet är att 

kvinnorna ignorerar sexistiska eller opassande skämt, dvs. “gör kön”, eller hävdar att 

fysiska skillnader inte förekommer “ogör kön”. De olika sätten att “göra kön” behöver 

inte nödvändigtvis återberättas av olika deltagare, samtliga av denna studies deltagare 

ger individuella exempel på hur de, beroende på situation, både “gör” och “ogör” kön.  

Inom materialet framkommer att deltagarna har mycket olika erfarenheter rörande 

allmänhetens reaktioner på det faktum att de är kvinnor inom polisen. Reaktionerna rör 

sig i ett spektrum från att inte uppleva sig ha fått någon reaktion alls, eller en positiv 

reaktion, till att ha fått reaktioner där deras kapacitet som poliser ifrågasätts p.g.a. 

fysiska attribut som kopplas till deras kön. Grant visade i sin studie på att allmänheten 

hyser distinkta skillnader i sina förväntningar och bedömningar av poliser beroende på 

polisernas kön (Grant, 2000).  

Studiens deltagare vittnar om att kulturen på polisutbildningen är skämtsam och 

avslappnad. Vidare redogör majoriteten av deltagarna för hur väl denna jargong passar 

just deras personlighet.  Studiens författare tolkar det som att även deltagarna i denna 

studie övertar det mer maskulina uttryckssättet genom ett rollövertagande. Holmberg 

(2006) menar att rollövertagandet många kvinnor inom polisen gör inte är ett egentligt 

val utan mer ett krav för att få vara en del av gemenskapen. Det är alltså tänkbart att den 

maskulina normen på polisutbildningen fortfarande sätter villkoren för hur samspelet 

ser ut mellan studenterna. Konsekvensen av detta är enligt Holmberg att kvinnorna 

inom utbildningen, med dessa beteendena, vidmakthåller och återskapar de 

asymmetriska könsstrukturerna som förekommer (Holmberg, 2006).  

Rabe-Hemp beskriver hur kvinnorna inom polisen i hennes studie definierade sig 

som bättre än sina manliga motsvarigheter på att genomföra arbetsuppgifter baserade på 

vad som anses vara feminina egenskaper, exempelvis kommunikation med brottsoffer 

eller barn (Rabe-hemp, 2009). Dessa resultat uppkom även i Morash et al.s studie 

(2012). Rabe-Hemp beskriver att de resultat hon uppnått skiljer sig från hur kvinnor i 

tidigare studier har beskrivit sig själva. I dessa framkom att kvinnorna ansåg sig och 

männen som lika bra på denna typ av arbetsuppgifter (Rabe-hemp, 2009). Denna studie 

uppnådde samma resultat som både Rabe-Hemps och Morash et al.s då alla deltagare 

framhävde att deras styrkor låg i att kommunicera med exempelvis brottsoffer eller 
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ungdomar. Vissa deltagare lyfte även att de upplevde att deras manliga motsvarigheter 

hade problem inom dessa områden och uttryckte också att de skulle upplevt förvåning 

om någon manlig medstudent hade varit specifikt skicklig inom områdena ifråga. 

Deltagarna uppmuntrar därmed själva till de könsstereotyper som förekommer och ”gör 

kön” (Morash et al., 2012; Rabe-hemp, 2009). Rabe-Hemp (2009) menar att det under 

polisutbildningen byggs upp en bild av just detta, att kvinnor är bättre lämpade än sina 

manliga medstudenter att utföra arbetsuppgifter som är stereotypiskt feminina. Denna 

föreställning gör att kvinnor i yrkeslivet tvingas anpassa sig till gällande normer och 

attityder till ‘kvinnogöra’, något Rabe-Hemp menar bidrar till att hegemonisk 

maskulinitet upprätthålls (Rabe-Hemp, 2009). Studiens författare anser att det är 

tänkbart att dessa föreställningar påverkar även kvinnor som läser på polisutbildningen i 

Sverige. 

Studiens frågeställningar berörde upplevelser och erfarenheter kopplade till negativ 

eller positiv särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. Inga av deltagarna 

framförde att de själva hade upplevt något av detta och de ansåg inte heller att detta var 

något vanligt förekommande på utbildningen. Dock gav alla medverkande exempel på 

tillfällen då andra kvinnor än de själva inom polisutbildningen utsatts för sexism, både 

negativ och positiv särbehandling samt diskriminering under de senaste två åren. Detta 

hade skett både i relation till lärare, manliga medstudenter och i kontakt med 

allmänheten. Några av deltagarna gav exempel på tillfällen där de blivit utsatta för 

sexistiska skämt men då de inte upplevde sig ha blivit berörda av dessa såg de inte detta 

som någon form av könsdiskriminering i förhållande till sig själva. Studiens författare 

valde att inte belysa detta med citat i resultatdelen för att värna om deltagarnas 

anonymitet. 

Att studiens deltagare gav exempel på att sexism, negativ samt positiv 

särbehandling och diskriminering förekom under polisutbildningen var inte helt 

överraskande. Detta då tidigare forskning visar att signifikant fler kvinnor än män inom 

polisen utsätts för könsdiskriminerande beteenden (De Haas et al., 2009; Svedberg & 

Alexandersson, 2012; Parker et al., 2002). Av intresse är dock att alla deltagare i denna 

studie, detta till trots, framhävde att det inte var något vanligt förekommande inom 

utbildningen. Deltagarna berättade att de alla upplevde att de hade möjlighet att vända 

sig till ansvariga på utbildningen för att söka stöd eller hjälp om de upplevde någon 

form av diskriminering, trakasserier eller särbehandling. Några av deltagarna berättade 

att de hade vänt sig till ansvariga lärare då trakasserier och särbehandling förekommit i 
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relation till andra samt att en märkbar förändring därefter skett. Att dessa studenter 

känner sig trygga med att ta upp denna typ av händelser och upplevelser, samt anser sig 

få gehör när de gör det, ses som gynnsamt för poliskulturen. Studiens författare anser 

det positivt om denna trygghet relaterat till att söka hjälp vid dessa typer av händelser 

finns inom polisutbildningen då det är möjligt att polisstudenterna tar med sig denna 

kultur ut i polismyndigheten i stort när de går ut i arbetslivet och därmed medför till att 

skapa en tryggare och öppnare organisation. Studiens författare lägger dock stort allvar 

vid de exempel som kan anses ha givits rörande könsdiskriminering vid 

polisutbildningen.  

Parker et al. menar att könsdiskriminerande beteenden är ett brett begrepp som 

innefattar både sexuella trakasserier, negativa skämt eller ifrågasättande av kompetens 

(Parker et al., 2002). När några av deltagarna berättade om sina erfarenheter av 

könsdiskriminerande beteende kan det tolkas som att de i flera fall förringade sina egna 

upplevelser. Genom att avfärda de händelser som berört dem själva såsom beroende på 

allmänt barnsligt eller manligt beteende hos männen konstruerar kvinnor en köns- och 

yrkesidentitet som syftar till att bekräfta den egna feminiteten. Begreppet som 

Holmberg och Rabe-Hemp använder för att beskriva detta fenomen är differentiering 

(Holmberg, 2006; Rabe-Hemp, 2009).  

Exempel på  konsekvenserna av könsdiskriminering är enligt Parker et al. att det 

bl.a. leder till att kvinnor inom polisen upplever att de måste överprestera för att blir en 

del av gemenskapen, något som kan skapa en känsla av otillräcklighet (Parker et al., 

2002). I linje med forskning av De Haas et al. (2009) anser denna studies författare att 

det skulle kunna vara möjligt att den psykiska hälsan hos kvinnor inom den svenska 

polisutbildningen påverkas negativt även om kvinnorna själva inte upplever att de 

utsatts för sexuella ofredanden eller kränkningar. Att deltagarna beskriver att det 

förekommit könsdiskriminering på polisutbildningen bedöms vara angeläget att 

uppmärksamma och eventuellt studera vidare. 

 
Uppfattningar om jämlikhet 

Deltagarna poängterade att de upplevde att de inte behandlades annorlunda på grund av 

att de var kvinnor inom en manligt dominerad utbildning.  De upplevde vidare att det 

bemötande de får av lärare eller medstudenter på polisutbildningen eller av allmänheten 

i stort inte skiljer sig nämnvärt från det som ges till deras manliga medstudenter. 

Studiens författare anser att detta ger en motstridande bild då de av medverkande 

upplevda förväntningar på kvinnor inom polisen som nämndes under temat Den 
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kvinnliga polisen och bemötande mot de kvinnliga polisstudenterna tycks vara 

olikartade. Dock är det glädjande att deltagarna i denna studie upplever sig bli bemötta 

på ett jämlikt sätt under utbildningen.  

För att belysa hur jämlikt bemötandet är ger deltagarna exempel på hur det endast 

är de fysiska kraven vid rekryteringen som skiljer sig åt mellan männen och kvinnorna. 

Deltagarna uttrycker att de är nöjda med att utbildningen i sig har skapat förutsättningar 

för att kunna kompensera exempelvis brist på styrka med större rörlighet. Genomgående 

framhäver alla deltagare att alla polisstudenter är bra på olika saker och att denna 

mångfald uppmuntras inom utbildningen. Även om normerna kopplade till fysisk styrka 

fortfarande verkar finnas kvar gör studiens författare tolkningen att polisutbildningen, 

med sitt nuvarande poängsystem, har klarat av att skapa en struktur för en formell 

bedömning av fysisk förmåga som kan tänkas gynna både kvinnor och män inom 

utbildningen. Samtidigt kan studiens författare tänka sig att den betydelse som läggs vid 

fysiska förmågor under utbildningen, potentiellt sett, ändå kan orsaka stress.  

Under intervjuerna lyfte alla deltagare främst fram skillnader kopplade till fysisk 

kapacitet när de jämför sig själva med de manliga studenterna. Föreställningar kring 

biologiska förutsättningar samt hur dessa kan verka hindrande för kvinnorna både inom 

utbildningen och senare i yrkeslivet var återkommande i datamaterialet. Detta stämmer 

överens med de fynd Chan och Doran (2003) gjort rörande hur det inom 

polisorganisationen råder en “allmän sanning” kopplad till vad som gör en god polis, 

med vilket alltid menas någon som har stor fysisk styrka och kraft (Chan & Doran, 

2003). Precis som deltagarna i Chan och Dorans studie reflekterade endast deltagarna i 

denna studie kring biologiska förutsättningar när de pratar om kvinnors fysik. 

Förekomsten av skillnad i fysisk kapacitet mellan könen bestrider inte denna studies 

författare. Dock tolkar denna studie detta legitimerande av könsskillnader som 

resulterande i att könsstrukturer på polisutbildningen vidmakthålls, och kulturen vid 

polisutbildningen “gör” därmed kön. 

Vid flera tillfällen hävdar deltagarna i denna studie ett könsskillnader beror på 

personlighet och inte på jämställdhetsproblem eller olika förutsättningar. Detta kan 

tolkas som att deltagarna i och med detta resonemang osynliggör könsmaktsordningen 

som finns både inom polisutbildningen och i samhället i stort. Studiens författare 

poängterar dock  att det naturligtvis är möjligt att personligheten kan vara en förklaring 

till eventuella skillnader. 
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Genusfrågornas plats på polisutbildningen 

Vid intervjuerna framkommer att det bland deltagarna i denna studie, precis som bland 

polisstudenterna i Holmbergs (2006) studie, råder delade meningar kring vilken 

relevans genusfrågor har under utbildningen. Alla deltagarna i denna studie ansåg att 

den utbildning som förekommit rörande ämnet ifråga har varit antingen bristfälliga och 

ointressanta. Några önskar mer fokus på genus, andra tycker att ämnet lätt blir torrt och 

negativt och att de därför gärna ser att ämnets utrymme på utbildningen kan fortsätta se 

ut som det gör vid tiden för studien. Att studenterna kritiserar ett större fokus och 

utrymme för genus- samt jämställdhetsfrågor inom utbildningen resulterar, enligt flera 

studier i att de kvinnliga polisstudenterna själva möjliggör att den maskulina normen 

består och ej ifrågasätts (Holmberg, 2006; Magnusson & Marecek, 2010; Rabe-hemp, 

2009). Om kvinnor i högre grad utmanar männens position, exempelvis genom att kräva 

ett större jämställdhetsfokus under utbildningen, riskerar den hegemoniska 

maskuliniteten att hotas (Holmberg, 2006; Rabe-Hemp, 2009).  

En tänkbar förklaring till att studenter på polisutbildningen inte lägger lika stor vikt 

vid genusfrågor som poliser som varit verksamma ett antal år i yrkeslivet kan vara att 

socialiseringen in i polisyrket tar ett mycket stort utrymme. Chan. et al. använder 

begreppet “doing police”, konstruerandet av polisidentiteten, för att beskriva denna 

process i kontrast till begreppet “göra kön”(Chan et al., 2010). 

En åsikt som tycks allmänt förekommande hos deltagarna är att studenterna har ett 

eget ansvar för att lyfta frågor kopplade till kön och genus under utbildningen. Detta 

kan sättas i kontrast mot den åsikt som vissa deltagare även framförde, vilken är att 

ytterligare genusfokus under utbildningen skulle förekomma om polisutbildningen 

ansåg det nödvändigt. Dessa deltagare framförde att de litar på polisutbildningens 

omdöme i frågan. 

Studiens författare anser att det finns stora risker med att som 

utbildningsorganisation inneha detta förhållningssätt, främst av två anledningar: 1) 

kulturen bland studenterna är kanske inte tillräckligt öppen och tillåtande för att ta emot 

denna typ av förfrågningar eller kritik utan att resultera i någon form av motreaktion 

mot den som önskar förändring. En deltagare lyfter själv fram oron över att den 

machokultur som förekommer inom utbildningen kan leda till att studenter känner 

svårigheter med att själva våga lyfta tankar kring jämställdhet och genusfrågor då dessa 

ämnen i regel ses som “mjuka”. 2) För det andra kan en kultur där de nuvarande 

förhållandena alltid ses som optimala leda till stagnation. Ur kritik och önskan om 
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förändring sker utveckling, att problem inte syns behöver inte nödvändigtvis betyda att 

de inte finns. 

 

Metoddiskussion 

Denna studies fokus berörde i huvudsak kvinnor inom polisutbildningens subjektiva 

upplevelser. Langemar (2008) menar att tolkningen av det språkligt förmedlade 

materialet lämpligen görs med kvalitativ metod. Ett mål med analysen har varit att 

kunna se på de deskriptioner som getts av deltagarna genom ett helhetsperspektiv: vad 

som kanske orsakar föreställningar och beteenden, hur dessa yttrar sig samt vilka 

slutliga konsekvenser detta ger. Langemar menar vidare att den kvalitativa metode är 

utmärkt för att studera exempelvis omedvetna processer, “allmänna sanningar” samt 

könsstrukturer (Langemar, 2008). Studiens författare har ämnat att så tydligt som 

möjligt särskilja deltagarnas beskrivningar och förklaringar från egna tolkningar som 

baseras implicita normer, föreställningar och attityder som studiens författare anser sig 

kunna utläsa av deltagarnas berättelser.  

Det skulle inte vara förvånande om andra kvinnor inom polisutbildningen skulle ge 

diametralt olika svar jämfört med deltagarna som utgjorde urvalet i denna studie. 

Presser (2005) framhäver i sin artikel att det var möjligt att deltagarna i Pressers studie, 

i interaktion med forskarna, konstruerade en medvetet mer feminin persona i relation till 

polisyrket som reaktion på den könsdifferentiering som frågorna ledde till. Presser 

menar vidare att detta  även kan ha varit en respons både på egna eller 

från  intervjuarens sida upplevda krav att prestera (Presser, 2005). Det finns en 

möjlighet att även deltagarna i denna studie omedvetet reagerat på liknande sätt. 

Deltagarna kan i relation till intervjuerna omedvetet sysslat med “doing police” eller 

“göra kön” då det var i relation till deras yrkesidentitet samt genus som intervjuerna 

skedde. Studiens författare tar även i beaktande att de platser som forskningen 

genomförts på kan ha haft påverkan på de resultat som framkom. Deltagarna kanske 

kände sig olika  trygga eller bekväma på de olika platserna där intervjuerna skedde 

vilket kan ha lett till att vissa deltagare kanske kände sig mer eller mindre benägna att 

exempelvis dela med sig av erfarenheter eller utveckla sina svar. En ytterligare möjlig 

begränsning med studien är antalet deltagare. Ett större urval hade troligtvis skapat en 

större bredd samt djup i materialet. Dock utgör urvalet totalt sett omkring hälften av 

populationen som utgörs av kvinnor i en genomsnittlig klass på polisutbildningen. 

Problematiserande rörande de deltagare som valde att medverka kan också göras. Då det 

i studien annonserades efter kvinnor som var  intresserade av att intervjuas rörande 
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deras upplevelser av kön och genus i relation till polisutbildningen kan detta mycket väl 

ha påverkat vilken typ av deltagare som valde att medverka. Det kan ha resulterat i att 

deltagare med starka åsikter kring just genusfrågor valde att anmäla sitt intresse. 

Studiens författare har följt samtliga steg i den Tematiska analysprocessen, som 

rekommenderas av Braun och Clarke (2006). Eftersom materialet kan tolkas så brett i 

den valda analysmetoden är det möjligt att studiens teman hade kunnat utvecklas 

ytterligare vid fler genomläsningar.  

Burr (1998) menar att kvinnors erfarenheter ofta ignoreras till fördel för de manliga 

inom psykologisk forskning. Det har resulterat i att den manliga hegemonin inom 

området vidmakthålls då alla kvinnliga erfarenheter ställs antingen i skuggan av eller i 

relation till manliga erfarenheter. Dvs manliga erfarenheter blir normen samt standarden 

och de kvinnliga erfarenheterna underställs dem samt marginaliseras (Burr, 1998).  Som 

ett litet steg i att ändra på detta valde denna studies författare att endast fokusera på 

kvinnors erfarenheter och upplevelser. För att uppnå den feministiska forskningens 

huvudmål måste forskare enligt Wilkinson vetenskapligt utforska kvinnors erfarenheter, 

upplevelser och kunskap (Wilkinson, 1986). Detta ämnade denna studies författare via 

denna stuide uppnå. 

Magnusson och Marecek (2010) förklarar att det inom genusforskningen råder 

delade meningar kring hur och om eventuella psykologiska könsskillnader ska belysas. 

En grupp argumenterar för att ett fokus på könsskillnader belyser dels vilka skillnader 

kopplade till kön som faktiskt finns men också de skillnader som inte finns men som det 

istället råder felaktiga föreställningar kring. Författarna menar att ett fokus på verkliga 

och upplevda skillnader därmed kan vara betydelsefullt vid exempelvis 

utvecklingsarbete inom skola och utbildning (Magnusson & Marecek, 2010). Studiens 

författare ställer sig bakom resonemanget. Dock hävdar Magnusson och Marecek att 

detta resonemang kräver att forskare accepterar att kategorierna ‘kvinna’ och ‘man’ är 

möjliga att generalisera, något som förstås är problematiskt av flera skäl (Magnusson & 

Marecek, 2010). Studiens författare anser för det första att varken kvinnor eller män är 

en homogen grupp, detta gäller naturligtvis heller inte kvinnor och män inom 

polisutbildningen. Studiens författare är vidare väl medvetna om att det finns flera andra 

könskategorier som individer kan tänkas identifiera sig som, de ställer sig därmed inte 

bakom den binära könsuppfattningen. Samtidigt utgör män och kvinnor två 

samhällsgrupper som samhället i stort organiserar sig kring och i den organisationen 

finns strukturella skillnader.  
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Enligt Magnusson och Marecek riskerar studiens författare att indirekt bidra till att 

legitimera könsstereotyper, detta genom att måla upp bilden av att det inom 

forskningsområdet (i detta fallet polisutbildningen) finns två typiska grupper. 

Ytterligare en oro som riktas mot könsskillnadsforskning är att ‘kön’ faktiskt inte har ett 

eget förklaringsvärde, det är mer än en variabel. Författarna poängterar att forskningen 

alltid bör ta i beaktande att resultaten även riskerar att användas på ett felaktigt sätt för 

att nyttja politiska syften (Magnusson & Marecek, 2010). Studiens författare väljer dock 

att ta dessa risker av två praktiska skäl: För det första att tidigare forskning inom 

området är baserad på samma könskategorisering, så för att kunna dra slutsastser från, 

samt utveckla, denna forskning krävs att samma förutsättning rörande 

könskategorisering görs i denna studie. För det andra är benämningarna av dessa två 

könskategorier de vanligaste orden som används för att beskriva könstillhörighet både i 

det svenska och i det engelska språket. 

 

Slutsats 

Överlag har denna studies författare funnit få exempel som går emot den tidigare 

forskning som redan gjorts inom området. Istället har denna studie snarare stärkt 

tidigare forskning inom området och lyckats utöka den svenska forskning som finns 

rörande kvinnor inom polisutbildningen.  Resultatmässigt var dock av intresse att 

deltagarna i denna studie lyfte fram att de upplever att egenskaper som traditionellt setts 

som feminina och endast önskvärda hos kvinnor inom polisen, idag av polisutbildning 

lyfts fram som eftersträvansvärda och viktiga för samtliga studenter på 

polisutbildningen.  Dessa uppfattningar går emot resultat från flera andra studier som 

gjorts inom området. De stärker dock den bild som Kohlström et al. beskriver, att 

polisutbildningen i Sverige idag uppmuntrar att allt flera traditionellt feminina värden, 

såsom vikten av kommunikation, ges större utrymmen under utbildningen (Kohlström et 

al., 2015). Denna utveckling är intressant att se i förhållande till hur den påverkar och 

kan komma att påverka kvinnor och mäns plats inom polisväsendet. Att förmågor som 

inte tidigare har setts som traditionellt polisiära nu har börjat lyftas fram i större 

utsträckning kan på lång sikt leda till att mångfalden och acceptansen inom 

polisutbildningen ökar. Något som potentiellt kan göra det enklare för samtliga 

studenter på polisutbildningen att “göra om kön”, genom att utmana rådande 

könsnormer och därmed bredda bilden av hur en polis skall vara. Utifrån detta tolkar 

denna studies författare det, utifrån deltagarnas deskriptioner kopplade till begreppen 
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kön och genus, som att föreställningar och normer för hur en polis skall vara fortsätter 

att påverka studenterna på polisutbildningen.  

Denna studie har lyft fram hur kvinnor inom polisutbildningen upplever att 

allmänhetens förväntningar och krav på dem kan se ut. Detta har tidigare studerats 

främst i amerikansk forskning och inte i så stor utsträckning i svensk. Hur poliserna 

upplever att samhället förväntar sig att de ska agera kopplat till genus, samt det 

bemötande av kvinnor och män inom poliskåren som allmänheten ger, påverkar 

troligtvis polisernas eget agerande. Förväntas kvinnor inom polisen agera på ett sätt, 

betyder detta indirekt att män inom polisen förväntas agera på ett annat, något som 

potentiellt kan vidmakthålla könsskillnaderna och könsdiskrimineringen som redan 

förekommer. Hur interaktionerna med allmänheten påverkar genusfrågor inom polisen 

kan därför vara av intresse att utforska vidare.  

Studiens deltagare beskriver att de upplever att svårigheter kring den befintliga 

machokulturen ibland lyfts inom utbildningen, dock ej i särskilt stor utsträckning. 

Samtidigt vill studiens författare problematisera det sätt på vilket detta görs då det 

mestadels, enligt deltagarnas berättelser, är kvinnornas särskiljning från männen som 

poängteras. Denna särskiljning riskerar att resultera i att bilden av vad som är manliga 

samt kvinnliga egenskaper förs vidare inom polisorganisationen och den rådande 

maskulina poliskulturen befästs därmed under utbildningen. För att bryta mönstret att 

kvinnor och män inom polisutbildningen fortsätter “göra kön” så tror denna studies 

författare, precis som Chan och Doran (2003), att det krävs att kvinnorna inom 

utbildningen aktivt utmanar de gällande sanningarna som finns rörande hur en polis 

skall vara.  

Kön är något de flesta “gör”, med olika grad av medvetenhet. För att fånga upp hur 

normerna påverkar människor i deras vardagliga agerande är denna studies författare 

övertygade om att normerna först måste belysas samt medvetandegöras för att därefter 

kunna förändras och utvecklas. Studiens författare anser att begreppen “göra”-, 

“ogöra-”, samt “göra om kön” är användbara för att visa till hur individer speglar de 

stereotypa föreställningar som finns kring hur kvinnor och män bör agera i olika 

sammanhang. Genom att ge svar på denna studies två frågeställningar hoppas studiens 

författare att denna studie kunnat bidra till detta forskningsområdes expansion. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning  

 

Studiens författare presenterar studien och informerar om studiens syfte. Vidare 

informeras samtliga deltagare om att deltagande är helt frivilligt och att de har möjlighet 

att avbryta sin medverkan, att intervjuerna spelas in, att materialet behandlas 

konfidentiellt samt att inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i det färdiga 

examensarbetet. Slutligen berättar studiens författare att allt material, såsom 

inspelningar, dokument och mail etc att raderas vid examensarbetets avslutande samt att 

det material och underlag som insamlas kommer inte att användas i någon annan 

forskning.  

 

Innan intervjun påbörjande ombads deltagaren att fylla i samtyckesblanketten, antingen 

skriftligen eller i digital form.  

 

 Berätta - hur kommer det sig att du valde denna utbildningen? 

 Hur gammal var du när du började på Polisutbildningen?  

 Hur skulle du beskriva det sociala klimatet och sammanhållningen mellan 

studenterna på utbildningen?  

 Upplever du att du kan påverka din studiemiljö?  

 Upplever du att det är tydligt formulerat vad som förväntas av er under 

utbildningen?  

 Vad gäller fysiska krav - upplever du att samma krav ställd på alla studenter 

eller kan det se lite olika ut?  

 På vilka sätt upplever du att polisutbildningen arbetar med jämställdhetsfrågor? 

 På vilka sätt upplever du att polisutbildningen arbetar med kränkande 

särbehandling och trakasserier?  

 Upplever du att någon annan under din utbildning har blivit positivt 

särbehandlad av lärare eller andra studenter på något sätt pga av att han eller hon 

är kvinna eller man?  

 Upplever du att du själv blivit positivt särbehandlad av lärare eller andra 

studenter på något sätt pga av att du är kvinna? 

 Hur ser könsfördelningen ut bland lärare?  

 Om polisutbildningen skulle fungera optimalt, vad skulle du förändra?  

 Hur bemöts du i rollen som polisstudent av andra?  

 I samband med praktik och fältövningar när du möter allmänheten:  

 Hur upplever du att du själv blir bemött av allmänheten i förhållande till hur 

manliga medstudenter bemöts?  

 Upplever du att det finns några skillnader mellan hur du själv bemöter 

allmänheten i förhållande till hur manliga medstudenter gör det?  Om så är 

fallet: Vilka? 

 I samband med teoretiska moment på polisutbildningen, på lektioner och 

föreläsningar:  

 Hur upplever du att du själv blir bemött och bedömd av lärare och andra 

medstudenter på polisutbildningen förhållande till hur manliga 

medstudenter bemöts?  



  
 

II 

 Upplever du att det finns någon skillnad mellan hur du själv bemöter 

lärare på polisutbildningen i förhållande till hur manliga medstudenter 

gör det?  

 I samband med praktiska eller fysiska moment på polisutbildningen: 

 Hur upplever du att du själv blir bemött och bedömd av lärare och andra 

medstudenter på polisutbildningen förhållande till hur manliga 

medstudenter bemöts?  

 Upplever du att det finns någon skillnad mellan hur du själv bemöter 

lärare och medstudenter på polisutbildningen i förhållande till hur 

manliga medstudenter gör det?  

 Hur ser den allmänna idealbilden av en polis ut tycker du?  

 Vilka förväntningar tycker du att andra har på er poliser?  

 Vilka förväntningar finns på kvinnliga poliser tycker du?  

 Hur ser din idealbild av en polis ut? 

 Hur ser den typiska polisstudent ut anser du? Hur är hen som person?  

 Hur ser den typiska manliga polisstudenten ut? Hur skulle du i så fall beskriva 

honom? 

 Hur ser den typiska kvinnliga polisstudent? Hur skulle du i så fall beskriva 

henne? 

 Vilken typ av polis kommer du bli tror du?  

 Vad hoppas du att du jobbar med om tio år? 

 Vad krävs för att bli en bra polis tycker du?  

 Vilka egenskaper hos dig tror du kommer att göra dig till en bra polis?  

 Upplever du att det finns någon skillnad i vilka områden  du och dina kvinnliga 

medstudenter vill arbeta inom? 

 Upplever du att det finns någon skillnad i vilka områden du och dina manliga 

medstudenter vill arbeta inom? 

 Om du jämför dina kvinnliga och dina manliga medstudenter finns det några 

specifika arbetsområden som du tycker att de båda kategorierna rör sig mer mot? 

 Upplever du att dina kvinnliga och dina manliga medstudenter drogs mot dessa 

arbetsområden redan vid utbildningens början eller är det något som har kommit 

under utbildningens gång? 

 Vad tror du avgör vilken inriktning man tar i yrket?  

 Vilka normer och föreställningar kring kvinnors respektive mäns lämplighet för 

vissa arbetsuppgifter finns det inom polisutbildningen?  

 Upplever du att manliga och kvinnliga polisstuderande har olika förutsättningar 

på utbildningen? Senare i arbetslivet? 

 Slutligen, har du något du skulle vilja tillägga? 

 

 

Deltagare tackades för sin medverkan.  

 

 

  



  
 

III 

Bilaga B Inbjudan Linnéuniversitetet 

 
 
Till dig som är kvinnlig student på polisutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö 

-         en inbjudan till deltagande i intervjustudie 

Polisutbildningen har under lång tid främst haft manliga sökande och manliga studenter, 
fortfarande utgör dessa majoriteter. Trots denna skevhet i könsfördelning finns det få 
svenska studier som fokuserar på polisstudenters erfarenheter av den psykosociala 
studiemiljön kopplat till kön och genus. I de fall då detta gjorts har som regel urvalet 
utgjorts av yrkesverksamma poliser. 
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att studiens resultat kan 
öka kunskapen om hur kvinnliga polisstudenter upplever den psykosociala studiemiljön. 
Under en professionsutbildning, som polisutbildningen, utvecklas studenters 
yrkesidentitet, deras bild av sig själva i rollen som blivande polis och också deras syn på 
om, eller hur, polisutbildningen påverkar deras roll som kvinna i samhället. Syftet med 
studien är att undersöka hur kvinnliga polisstudenter upplever sin psykosociala 
studiemiljö kopplat till kön, genus och yrkesidentitet. 
Alla kvinnliga studenter på polisutbildningens senare del kommer att tillfrågas om 
deltagande i denna intervjustudie. Om du har läst minst ett år på polisutbildningen skulle 
vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post 
eller telefon. 
Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Intervjuerna kommer att genomföras i Linnéuniversitetets lokaler eller på en annan 
avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 1-1,5 timme. 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
Vi heter Andrea Börjesson och Annelie Enerdal och läser på psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett masterarbete, vilket är anledning till 
att denna intervjustudie kommer att göras. Deltagarna kommer få möjligheten att ta del av 
studien. 
 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 
 
Andrea Börjesson                                                                   Annelie Enerdal 
Psykologprogrammet vid   Psykologprogrammet vid  
Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet 
xxx@student.lnu.se                                                          xxx@student.lnu.se 
070-1234567                                                                            070-1234567  
 
Ylva Benderix 
Handledare, Universitetslektor, 
Psykologiska institutionen 
xxx@lnu.se 
 

 

  



  
 

IV 

Bilaga C Inbjudan Södertörns högskola 

 
 
 
Till dig som är kvinnlig student på polisutbildningen vid 
Södertörns högskola 

-         en inbjudan till deltagande i intervjustudie 

Polisutbildningen har under lång tid främst haft manliga sökande och manliga studenter, 
fortfarande utgör dessa majoriteter. Trots denna skevhet i könsfördelning finns det få 
svenska studier som fokuserar på polisstudenters erfarenheter av den psykosociala 
studiemiljön kopplat till kön och genus. I de fall då detta gjorts har som regel urvalet 
utgjorts av yrkesverksamma poliser. 
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att studiens resultat kan 
öka kunskapen om hur kvinnliga polisstudenter upplever den psykosociala studiemiljön. 
Under en professionsutbildning, som polisutbildningen, utvecklas studenters 
yrkesidentitet, deras bild av sig själva i rollen som blivande polis och också deras syn på 
om, eller hur, polisutbildningen påverkar deras roll som kvinna i samhället. Syftet med 
studien är att undersöka hur kvinnliga polisstudenter upplever sin psykosociala 
studiemiljö kopplat till kön och genus. 
Alla kvinnliga studenter på polisutbildningens senare del vid Linnéuniversitetet och 
Södertörns högskola kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du 
har läst minst ett år på polisutbildningen skulle vi vilja att du som är intresserad av att 
delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post eller telefon. 
Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Intervjuerna kommer att genomföras via telefon och beräknas ta 1-1,5 timme. 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
Vi heter Andrea Börjesson och Annelie Enerdal och läser på psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett masterarbete, vilket är anledning till 
att denna intervjustudie kommer att göras. Deltagarna kommer få möjligheten att ta del av 
studien. 
 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 
 
Andrea Börjesson                                  Annelie Enerdal 
Psykologprogrammet vid   Psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet 
xxx@student.lnu.se                                                          xxx@student.lnu.se 
070-1234567                                                                            070-1234567  
 
Ylva Benderix 
Handledare, Universitetslektor, 
Psykologiska institutionen 
xxx@lnu.se 
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V 

Bilaga D Inbjudan Umeå universitet 

 
 
 
Till dig som är kvinnlig student på polisutbildningen vid Umeå 
universitet 

-         en inbjudan till deltagande i intervjustudie 

Polisutbildningen har under lång tid främst haft manliga sökande och manliga studenter, 
fortfarande utgör dessa majoriteter. Trots denna skevhet i könsfördelning finns det få 
svenska studier som fokuserar på polisstudenters erfarenheter av den psykosociala 
studiemiljön kopplat till genus. I de fall då detta gjorts har som regel urvalet utgjorts av 
yrkesverksamma poliser. 
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att studiens resultat kan 
öka kunskapen om hur kvinnliga polisstudenter upplever den psykosociala studiemiljön. 
Under en professionsutbildning, som polisutbildningen, utvecklas studenters 
yrkesidentitet, deras bild av sig själva i rollen som blivande polis och också deras syn på 
om, eller hur, polisutbildningen påverkar deras roll som kvinna i samhället. Syftet med 
studien är att undersöka hur kvinnliga polisstudenter upplever sin psykosociala 
studiemiljö kopplat till kön och genus. 
Alla kvinnliga studenter på polisutbildningens senare del vid 
Linnéuniversitetet,Södertörns högskola samt Umeå universitet kommer att tillfrågas om 
deltagande i denna intervjustudie. Om du har läst minst ett år på polisutbildningen skulle 
vi vilja att du som är intresserad av att delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post 
eller telefon. 
Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Intervjuerna kommer att genomföras via telefon alternativt Skype och beräknas ta 1-1,5 
timme. 
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem. Inga enskilda 
personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
Vi heter Andrea Börjesson och Annelie Enerdal och läser på psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. I utbildningen ingår att göra ett masterarbete, vilket är anledning till 
att denna intervjustudie kommer att göras. Deltagarna kommer få möjligheten att ta del av 
studien. 
 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 
 
Andrea Börjesson                                                                   Annelie Enerdal 
Psykologprogrammet vid   Psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet 
xxx@student.lnu.se                                                          xxx@student.lnu.se 
070-1234567                                                                            070-1234567  
 
Ylva Benderix 
Handledare, Universitetslektor, 
Psykologiska institutionen 
xxx@lnu.se 
 

 

  



  
 

VI 

Bilaga E Samtyckesblankett 

 
 

Kvinnliga polisstudenters erfarenheter och upplevelser av 

psykosocial studiemiljö 

-En kvalitativ studie med fokus på  kön,  genus och yrkesidentitet. 
 

Samtyckesblankett 

Härmed tillfrågas du om du är villig att delta i en intervjustudie med syftet att öka 
kunskapen om kvinnliga polisstudenters erfarenheter och upplevelse av 
den  psykosociala studiemiljön, utifrån begreppen genus, kön och yrkesidentitet. 
 

I studien intervjuas du som  kvinnlig polisstudent utifrån  en semistrukturerad 
intervjuguide. Intervjun kommer att spelas in. Studien kommer att vara helt 
konfidentiell, den enda bakgrundsuppgift som kommer att efterfrågas är din ålder. 
 

För att ingen utomstående ska kunna veta att du har deltagit eller kunna se hur 
just du svarade kommer samtliga intervjuer i denna  studie att vara 
avidentifierade. Intervjuerna kommer att analyseras med en tematisk analys med 
några kännetecknande citat för att belysa resultatet.  
 

De resultat som framkommer i studien redovisas på gruppnivå i en 
psykologexamensuppsats. Samtliga ljudband och dokument som använts som 
underlag i studien kommer efter detta att förstöras.  
Om du så önskar kan du kan när som helst avbryta ditt deltagande och behöver 
inte heller motivera ditt beslut. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Härmed samtycker jag till att delta i ovan undersökning och godkänner att jag fått 
muntlig information om undersökningens syfte, undersökningsmetod och hur 
resultaten kommer att analyseras och presenteras: 
 

Undertecknade är ansvariga för studien garanterar konfidentialitet och att du får 
muntlig information om studien enligt den skriftliga informationen. 
 

Ort och datum 

___________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift                                                                                           Namnförtydligande 
 

Andrea Börjesson 
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet 
xxx@student.lnu.se 

xxx 

Annelie Enerdal 
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet  
xxx@student.lnu.se 
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VII 

Bilaga F Annons 

 

Läser du på 

Polisutbildningen?  

Är du kvinna? 

 

Då hoppas vi att du vill delta i vår 

studie. 

 

 

Vi söker just nu deltagare till vår intervjustudie vars syfte är att öka kunskapen om 

kvinnliga polisstudenters  psykosociala studiemiljö.  

 

Främst riktar vi oss till dig som läser din 3:e eller 4:e termin på programmet. Studien 

genomförs inom ramarna för psykologprogrammets examensuppsats. 

 

För mer information och intresseanmälan, kontakta oss: 

 

Andrea Börjesson   Annelie Enerdal 

xxx@student.lnu.se   xxx@student.lnu.se 

 

 

 


