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Abstrakt 

Manligt- och kvinnligt ledarskap samt jämställdheten mellan könen är en het debatt som 

ständigt är aktuell och omdiskuterad. Det finns teorier som styrker stereotyper och 

normer i samhället genom att hävda att det finns skillnader mellan manligt- och 

kvinnligt ledarskap. Samtidigt finns det också alternativa teorier som visar att det inte 

finns biologiska skillnader mellan könen och deras ledarskapsförmågor. Det finns också 

en ständigt pågående debatt och därigenom också delade åsikter kring hur olika 

organisationer ska bli mer jämställda. Vi vill genom en kvalitativ studie undersöka vad 

det finns för föreställningar kring positiva särbehandlingsmetoder inom en av Sveriges 

största myndigheter, polisen. Vårt syfte är också att utveckla en förståelse för det 

jämställdhetsarbete som utförs inom myndigheten. Genom att hålla semistrukturerade 

intervjuer med sex polischefer runt om i Sverige och tolka deras berättelser med hjälp 

av våra valda teorier uppfattade vi att polischeferna tycks vara negativt eller tveksamt 

inställda till positiva särbehandlingsmetoder. Vi utvecklade också en förståelse för att 

det finns ett ständigt pågående jämställdhetsarbete inom myndigheten genom olika 

metoder samt att det tycks finnas omedvetna fördomar och stereotyper kring manligt- 

och kvinnligt ledarskap. 

 

 

 

 

Nyckelord 
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könsdiskriminering 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer det diskuteras kring begreppet jämställdhet och dess 

innebörd. Polismyndigheten introduceras och problematiken kring jämställdheten däri. 

Genom att undersöka effekten av positiv särbehandling kopplat till polismyndigheten 

vill vi skapa en förståelse för vad det finns för olika föreställningar hos polischefer 

kring jämställdhetsarbete och positiva särbehandlingsmetoder. 

 

1.1 Problembakgrund 

”Alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential, 

oavsett kön eller bakgrund” 

(AllBright, 2018) 

Den svenska regeringens definition av jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska 

ges samma möjlighet till att påverka samhället och sina egna liv (Regeringen, u.å.). 

Genus- och organisationsförfattaren Pia Höök (2001) definierar jämställdhet som ett 

samhällsfenomen som får konsekvenser på organisationsnivå (Höök, 2001). 

Jämställdhetsperspektivet kan utgå ifrån ett kvantitativt synsätt där fokus ligger på att ha 

lika många kvinnor som män på arbetsplatsen. Fokus kan också ligga på att vidta 

åtgärder för att minska olika maktförhållanden eller attityder mellan könen ur ett 

kvalitativt synsätt. Det kvalitativa perspektivet kopplat till jämställdhet fokuserar på 

värderingar, normer, ideal och attityder som begränsar ena könet från optimal 

utveckling på arbetsplatsen. (Jämställ, 2013)  

 

Höök (2001) presenterar olika metoder när det kommer till jämställdhet och de olika 

föreställningar som finns om jämställdhet. Några av dessa föreställningar, bland många, 

som finns om jämställdhet är att ämnet berör någon annan än en själv och att 

jämställdhet är en diskriminering av män eftersom fokus hamnar mer på kvinnor än på 

män. Kvotering beskrivs som en metod för jämställdhet som fått en negativ mening på 

grund av en rädsla hos arbetsgivaren att kvotering bidrar till bristande kompetens. 

Kvotering innebär en fastställd önskad fördelning av män och kvinnor, det kan vara på 

en arbetsplats eller inom ett visst yrke. Det finns ett motstånd mot jämställdhetsmetoder 

och studier som visar att män är mer negativt inställda mot jämställdhet jämfört med 
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vad kvinnor är. Detta kan bero på en omedveten könsblindhet i samband med att män 

inte uppfattar problemet på samma sätt som kvinnor gör. (Höök, 2001) 

 

Höök (2001) presenterar också jämställdhetslagen i sin avhandling. Jämställdhetslagen 

tillkom till svensk lag år 1980 och lagen har sedan dess skärpts samt problematiserats 

vid ett antal tillfällen och att lagen skulle implementeras var dock inte självklart då 

individer på arbetsmarknaden ansåg att frågan kring jämställdhet borde behandlas av 

berörda inblandade parter och inte av lagstiftning. Jämställdhetslagen handlar om att 

arbetsgivaren har en skyldighet att presentera arbetstillfällen och arbetsförhållanden 

som lämpar sig för både män och kvinnor. Lagen implementerades dessutom för att 

underlätta för arbetstagare att kombinera arbete med familjeliv och för att öka 

jämställdheten mellan könen genom metoder såsom rekrytering, kompetensutveckling 

och jämställdhetsplaner. (Höök, 2001)  

 

Diskrimineringsombudsmannen kom år 2016 ut med ett material som stöd för 

arbetsgivare vid rekrytering för att undvika diskriminering på arbetsplatser. Materialet 

Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera gör det tydligt att det är tillåtet 

med positiv särbehandling för att främja anställning hos det underrepresenterade könet. 

Vidare beskrivs det att positiv särbehandling endast är tillåten när det handlar om två 

personer som besitter samma meriter. Finns det en påtaglig skillnad mellan individernas 

kvalifikationer är metoden inte tillåten. I materialet framkommer också att arbetsgivare 

måste vara försiktiga kring vad de har för stereotyper om vilken person som anses passa 

till en tjänst. På grund av att det går att koppla idealbilden till en viss könstyp som 

därför kan anses vara diskriminerande. Det vill säga att det finns en risk att arbetsgivare 

exempelvis i större utsträckning rekryterar män. (Diskrimineringsombudsmannen, 

2016) 
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1.2      Problemdiskussion 

1. Take risks, but be consistently outstanding. 

2. Be tough, but don’t be macho. 

3. Be ambitious, but don’t expect equal treatment. 

4. Take responsibility, but follow others’ advice. 

 

 

- (Morrisson, White och Van Velsor 1987 se Wahl 2003 s. 85)  

 

Wahl (2003) beskriver de motstridiga krav som finns på kvinnliga ledare genom att 

citera Morrisson, White och Van Velsor (1987). Kvinnor i ledarpositioner möter krav 

från organisationen som motsätter varandra och kvinnor sägs uppleva högre press i 

karriären än vad män på liknande positioner gör. Förutom stress över arbetsuppgifter, 

som både män och kvinnor sägs uppleva likadant, upplever kvinnor även press av att 

vara avvikande som kvinna i en organisation, att vara en banbrytare och känna sig hotad 

av män. Kvinnor erfarar även press över ansvaret i familjelivet och livet utanför 

arbetsplatsen, till exempel genom rollkonflikter och skuldkänslor som uppstår i 

hemmet. (Wahl, 2003)  

 

Tidigare forskning menar att männen har ett försprång vad det gäller makt och 

positionering. Enligt Kanter (1977) innebär begreppet homosocial reproduktion att män 

rekryterar män. Även kvinnor rekryterar män vilket istället kallas för heterosocial 

reproduktion vilket gör kvinnor underrepresenterade i organisationer. Därefter hävdar 

Kanter (1977) att individer därför besitter en social mekanism kallad homosocialitet, 

vilket innebär att individer anser sig själv tillhöra samma grupp och orientera sig till 

dem hen anser sig vara likasinnad som. (Kanter, 1977) Det är därför enligt Kanters teori 

om genus en möjlig faktor till varför män är dominerande inom många högre poster 

inom näringslivet.  

 

Eagly och Wood (2000) beskriver att hierarkin i samhället är en följd av de olika 

förväntningar som existerar på dem båda könen. Trots att både män och kvinnor tillhör 

den högutbildade arbetskraften finns det fortfarande högre förväntningar på männen. 
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Detta innebär att det finns stereotyper i samhället som säger att män har mer kompetens, 

vilket gör att männen i sin tur också får högre status och därmed också når högre 

positioner i organisationer. (Eagly & Wood, 2000) 

 

Kanter (1977) hävdar också att så länge strukturen har betydelse så får individen, i det 

här fallet kvinnan, det svårt att klättra i samhällets hierarki. Enligt Kanter (1977) finns 

det inga biologiska skillnader mellan könen på det sättet att män och kvinnor skulle vara 

ämnade åt olika yrken. Hon menar istället att kvinnans situation i arbetslivet är format 

ur de olika förväntningarna och könsrollerna som hon fostrats in i. (Kanter, 1977) 

Utifrån Kanters kritik av de manliga maktstrukturerna vill vi undersöka och studera de 

föreställningar som finns om positiva särbehandlingsmetoder för att öka jämställdheten 

mellan könen på de högre positionerna inom polismyndigheten.  

 

Frågan om vilken typ av förändring som måste implementeras i en bransch som är 

dominerad av ett specifikt kön, för att få det jämställt, är långt ifrån enkel att svara på. 

Tidigare forskning tyder på att detta beror på att det finns många olika teorier kring 

vilka orsaker som finns som grund till ojämställdhet i arbetslivet samt vilken roll könet 

spelar i organisationen. Dem många teorier som finns beskriver problemet utifrån olika 

perspektiv och har egna förklaringar på tillvägagångssätt för att lösa problemet med 

könsdiskriminering på bästa sätt. En del handlar om att eliminera diskriminationen som 

uppstår vid anställning, andra handlar om att krympa lönegapet mellan kvinnor och män 

och en del fokuserar på utbildning och ledarskapsutveckling. Alla teorier och metoder är 

gynnsamma när det kommer till att öka jämställdheten, men eftersom de utgår från olika 

definitioner och attribut på problemet innebär det att varje teori har sina egna 

begränsningar och ingen har tidigare kunnat finna en lösning på problemet på egen 

hand.  (Kolob et. al, 1998) 

 

Statistiska centralbyrån gav år 2010 ut en rapport där de redovisar att majoriteten i 

ledningsgrupper och administratörer inom polisen är överrepresenterade av män 

(Statistiska centralbyrån, 2010). I en artikel utförd av SVT år 2017 skrivs det att det är 

50 år sedan de första kvinnorna i Sverige fick chansen att utbildas och anställas inom 

polisen. Trots allt är det fortfarande än idag problematiskt för kvinnor att nå 

chefspositioner inom polismyndigheten. I artikeln redogörs det som ett tydligt exempel 

att bara 13 % av chefspositionerna på polismyndigheten Dalarna upptas av kvinnor. Sett 



  
 

5 

på hela Sverige är 14 % av cheferna inom polisen kvinnor. Inkluderas civilpoliserna 

hamnar siffran istället på 19 %. Vidare beskrivs det i artikeln att Polisförbundet har 

utfört en undersökning som visar att var femte kvinna anser att de inte får samma 

möjligheter att utvecklas som sina manliga kollegor. (SVT, 2017) 

 

Höök (2001) förklarar i sin avhandling att jämställdhet handlar om ta tillvara på 

kvinnors kompetens, för att inte förlora den kunskap och de erfarenheter som kvinnor 

besitter, i form av upplevda erfarenheter, synvinklar och viktig kunskap (Höök, 2001). 

Jarnéus och Öst (2007) beskriver även en problematik kring att mannen är normen i 

samhället. Enligt författarna matas vi redan som barn av historier och berättelser om 

poliser som framställs som manliga hjältar. (Jarnéus & Öst, 2007) Exempelvis är 

poliskonstapel Pontus Kask, god vän till sagofiguren Bamse, en man. Detsamma gäller 

poliserna Kling och Klang i Pippi Långstrump som också är män. Denna norm blir 

tydlig inom den svenska polisen då personer på de allra högsta positionerna stämmer 

överens med stereotyperna om att en polis är en vit medelålders man.  

 

Det sker ständigt en löpande dialog och debatt kring tillvägagångssätt för att minska 

klyftorna mellan könen i samhället. Många tidigare inflytelserika forskare har studerat 

genus i organisationer, såsom Kanter, Eagly, Breesch och Branson samt Berger. Det har 

också funnits ett intresse hos forskare, som Anna Wahl, att studera könsstrukturer inom 

andra branscher. Forskare som Pia Höök har tidigare avhandlat olika 

särbehandlingsmetoder och effekterna av dessa. Vi har funnit forskning som berör 

ämnet genus inom polismyndigheten, bland annat om hur kvinnliga poliser upplever 

könsrollerna. Dock har vi inte funnit någon studie som berör perspektiven på de högre 

chefspositioner inom ramen för genus och jämställdhet samt positiva 

särbehandlingsmetoder. Vi finner det intressant att studera polismyndigheten då den är 

en av de största statliga myndigheterna i Sverige och även en viktig offentlig 

verksamhet.  

 

Vårt teoretiska bidrag är att utveckla en förståelse för hur föreställningar om genus och 

ledarskap begränsar och möjliggör kvinnors möjligheter att nå högre chefspositioner 

inom polisen. Vårt praktiska bidrag är att åstadkomma kunskap om vilka föreställningar 

som finns inom de högre positionerna kring positiva särbehandlingsmetoder, för att öka 

jämställdheten i den svenska polismyndigheten. 
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Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kommer vi behandla följande 

forskningsfrågor: 

• Vad finns det för centrala tongångar inom tidigare genusforskning när det 

kommer till status i hierarkier, könsstereotyper, normer, ledarskap i förhållande 

till genus och positiva särbehandlingsmetoder?  

• Vad finns det för föreställningar kring manligt- och kvinnligt ledarskap på de 

högre positionerna inom polismyndigheten?  

• Vad finns det för olika föreställningar och attityder om positiva 

särbehandlingsmetoder samt vad finns det för pågående jämställdhetsarbete 

idag inom myndigheten?  

• Vad innebär jämställdhet och hur upplever polischeferna att det ser ut på de 

högre positionerna inom myndigheten? 

 

1.3 Syfte 

 

Vår uppsats har två syften. Det första syftet med vår uppsats är att redogöra för centrala 

tongångar inom genusforskning. Vårt andra syfte är att få en förståelse för det pågående 

jämställdhetsarbetet inom polismyndigheten samt vad det finns för olika föreställningar 

om positiva särbehandlingsmetoder, för att öka jämställdheten på ledande positioner.  

 

1.4 Disposition 

 

I följande delkapitel kommer vi att kortfattat redogöra för de olika kapitlen som 

behandlas i uppsatsen. 

 

1.4.1 Teoretisk referensram 

 

I vår uppsats valde vi att behandla den teoretiska referensramen före metodkapitlet. 

Valet är baserat på grund av att vi valt att grunda våra metodologiska ställningstaganden 

utifrån våra valda teorier. Kapitlet kommer presentera olika genus- och 

ledarskapsförfattare såsom Kanter (1997), Acker (1991) och Höök (2001). Kapitlet 

berör också polisorganisationen i Sverige utifrån Jarnéus och Öst (2007). Utifrån de 

valda rubrikerna under den teoretiska referensramen är vår intention att ge läsaren en 
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bred och lättförståelig grund att stå på när hen sedan går vidare till nästkommande 

kapitel. 

 

1.4.2 Metod 

 

Utifrån valda teorier och författare samt val av utförandet för vårt empiriska material 

kommer vi att presentera våra valda metoder i arbetet. Vi inleder kapitlet med att 

presentera vår ontologiska och epistemologiska ståndpunkt för att sedan fortsätta med 

att presentera bland annat urval, intervjumetod, datainsamlingsmetod och 

tolkningsprocess. Vi avslutar med att redogöra för våra etiska överväganden, det vill 

säga de principer vi kommer att ha i åtanke när vi utför intervjuerna och en beskrivning 

över vår arbetsprocess. 

 

1.4.3 Empiri 

 

I kapitlet kommer vi att presentera de intervjuade polischefernas tankar och 

ståndpunkter utifrån dem utförda intervjuerna. Med hjälp av våra valda teorier har vi 

resonerat fram en intervjuguide som sedan har hjälpt oss för att försöka förstå 

polischefernas berättelser i det empiriska kapitlet.  

 
1.4.4 Tolkning av empiri 

 

I vårt tolkande och analyserande kapitel ska vi tyda våra intervjupersoners tankar och 

resonemang med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 
1.4.5 Diskussion 

 

I diskussionen kommer vi att föra ett resonemang kring dem olika berättelserna som 

våra polischefer presenterat under intervjuerna. Vi kommer jämföra deras tankar för att 

se likheter och olikheter i deras resonemang. 

 
1.4.6 Slutsats 

 

I slutsatsen ska vi besvara våra forskningsfrågor och dra slutsatser med hjälp av 

ovanstående rubriker. Slutsatsen kommer sedan mynna ut i en framtida forskningsfråga. 

 
1.4.7 Uppsatsens samhälleliga aspekt 
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Uppsatsen avslutas med en kort diskussion kring vår medvetenhet om uppsatsen och 

dess samhälleliga aspekt. 
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2. Teoretisk referensram  
 

I den teoretiska referensramen kommer vi att presentera olika författares tankar och 

idéer inom ramen för genus- och organisationsteori. Vi kommer att presentera bland 

annat genus, könsstereotyper, normen inom polisen samt positiva 

särbehandlingsmetoder för att sedan avsluta kapitlet med en teoretisk sammanfattning. 

 

Genom att ta hänsyn till Kanters (1977) teori om könsstrukturer i samhället, som enligt 

Kanter (1977), är organiserade kring den manliga normen, vill vi analysera den manliga 

hierarkin inom polisorganisationen. Vi vill också undersöka vad det finns för 

föreställningar hos verksamma polischefer. Det finns flera olika synsätt att se på 

huruvida genus är kopplat till ledarskap. Genusforskare har olika sätt att se på och 

angripa genusproblemet som ofta skapas i organisationer där kvinnan är undervärderad 

mannen. De utgår alla från olika traditioner som bygger på olika grundantaganden. 

Margaret Henning och Anne Jardim (1977) har gjort forskning där de menar att det inte 

finns några skillnader mellan kvinnor och män, att alla är födda med samma möjligheter 

och att genusproblemet beror på brist på erfarenheter och kompetens (Henning & 

Jardim, 1977). Andra forskare, som Sally Helgesen (1990), har gjort forskning där 

skillnader på ledarskapet mellan könen erkänns och hyllas (Helgesen, 1990). Kanter 

(1977) erkänner också dessa skillnader i sin forskning, men till skillnad från Helgesen 

som tar till vara på dem, fokuserar Kanter på åtgärder att använda sig av för att 

minimera dessa skillnader. Detta för att möjligheterna hos kvinnor och män ska vara så 

lika som möjligt. (Kanter, 1977) Ett fjärde synsätt på genus i de högre positionerna, som 

Joan Acker (1991) har behandlat i sin forskning, handlar om att genus inte är något 

individuellt särdrag utan en systematisk faktor som påverkar både kvinnor och män 

(Acker, 1991).   

 

2.1 Jämställdhet 

 

Höök (2001) definierar jämställdhet som ett samhällsfenomen som får konsekvenser på 

organisationsnivå. Vidare beskriver Höök (2001) att jämställdhet är ett politiskt begrepp 

från 1960-talet. Fenomenet kom till för att det ska ges samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter till både män och kvinnor. Höök (2001) beskriver i sin avhandling att 

jämställdhet handlar om att ta vara på och utnyttja kvinnors kompetens. Detta då hon 

argumenterar för att organisationer går miste om kunskap, erfarenheter, synsätt, 
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perspektiv på chefsroller och kvinnors sociala förmåga när de inte är jämställda. Ett 

annat perspektiv på jämställdhet som också lyfts fram är maktperspektivet. Kvinnor kan 

vara en maktresurs för arbetsplatsen. Det innebär att makt ska vara något som kvinnor 

kan utnyttja. Det vill säga att kvinnor inte ska utnyttjas av makten. Det här är enligt 

Höök (2001) ett viktigt perspektiv då det finns en maktobalans i samhället mellan män 

och kvinnor. Mäns åsikter anses vara viktigare och det gör att männen också får 

tolkningsföreträde. Vidare beskrivs det att jämställdhet inte måste innebära att män 

måste ge upp alla sina privilegier i samhället utan att begreppet jämställdhet innebär att 

alla, däribland kvinnor, ska få det bättre och få chans till personlig utveckling. (Höök 

2001)  

 

2.2 Genus 

 

Ordet genus härstammar från latin och betyder sort, släkte och kön. Det handlar om att 

förstå allt som handlar om individer. Både kroppar och tankar om manligt och kvinnligt 

påverkar hur vi tolkar och ser på situationer, platser, arbete, politik och makt. (Hirdman, 

2001) Hirdman (2001) förklarar att den västerländska historien, så långt som 2000 år 

tillbaka i tiden, består av förklaringar kring hur en kvinna ska, bör och kan samt inte kan 

göra. Hirdman (2001) redogör tydligt för att det redan i bibeln skrivs att mannen ska ta 

hand om kvinnan och att reformatorn Martin Luther ansåg att Gud skapade kvinnan för 

att hon skulle föda barn. Mannen hade däremot en annan uppgift, att ordna mat och 

skydd åt familjen. Luther ansåg också att kvinnan saknade förståndets styrka, intelligens 

och krafter vilket gjorde henne underlägsen mannen. Historiskt tidiga föreställningar 

kring män och kvinnor utformade i bibeln och av filosofer, författare, reformatorer och 

vetenskapsmän visar att ojämställdheten mellan könen härstammar redan tidigt i 

historien och därmed inte är ett nytt fenomen. (Hirdman, 2001)  

 

Det finns också dem forskare, såsom Joan Acker (1991), som anser att genus är ett 

organisatoriskt fenomen som skapas i våra sociala interaktioner. Det vill säga något som 

finns inbäddad i vår uppfattning om hur något ”ska vara”. Genus är därför skapta 

skillnader mellan män och kvinnor som varken är naturliga eller biologiska och därför 

inte heller nödvändigtvis sanna. Acker (1991) menar att på grund utav att organisationer 

till stor del har skapats av och för män, har detta påverkat så att organisatoriska system 

och strukturer har blivit uppbyggda på manliga erfarenheter och värderingar. Det 
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innebär att män automatiskt är privilegierade i en organisation då allt som vi anser vara 

”normalt” på en arbetsplats är tillskrivet män och inte kvinnor. Då dessa principer och 

normer är så djupt rotade i organisationers uppbyggnad krävs det ständiga studier och 

granskning av normerna som ligger bakom det arbetssätt och processer man förhåller 

sig till i organisationen för att kunna göra dessa mindre könsbestämda. (Acker, 1991) 

 

2.3 Ledarskap och genus 

 

Margaret Henning och Anne Jardim (1977) beskriver hur män redan i en väldigt tidig 

ålder får lära sig att de kommer vara tvungna att hitta ett jobb och klara av att försörja 

sig själva i livet. Männen får också lära sig hur de ska klara av att handskas med 

problem och motgångar, som de kommer stöta på som kan påverka deras möjligheter att 

lyckas. Det är något forskarna menar på att de allra flesta vita kvinnor inte utsätts för 

som barn. För kvinnan läggs tonvikten istället på att hon ska lyckas hitta någon som kan 

försörja henne. Oron och spänningarna hon utsätts för när det kommer till hennes 

framtid handlar mer om individuella faktorer såsom hur hon ser ut, verkar och 

framträder än om vad hon kan eller inte kan göra. Henning och Jardim (1977) menar att 

detta påverkar kvinnan i vuxen ålder, då hon är uppväxt i en verklighet som kretsar mer 

kring individuella kvalitéer än om att engagera sig i miljön hon lever i. Pojkar utsätts 

tidigt för situationer där de måste lära sig hur de ska agera och bete sig i miljöer där de 

måste jobba som ett team, vilket ger dem möjlighet att utveckla personliga egenskaper 

som krävs när de senare i livet söker chefsanställningar. Då kvinnor inte utsätts för 

dessa situationer har de inte heller några erfarenheter av dessa färdigheter, vilket leder 

till att kvinnan senare i livet har svårare att nå de positionerna i organisationen. 

(Henning & Jardim, 1978)  

 

Det här synsättet grundar sig i ett liberalt och individualistiskt antagande om samhället 

och organisationer. Alla människor har samma möjligheter oavsett vilket kön de tillhör 

och anledningen till att kvinnor inte lyckas lika väl som män i arbetslivet är på grund av 

att de har annorlunda erfarenheter än män. Kvinnor inte har erfarenheter av ”business 

världen” och har därmed inte kunskaper om hur de ska agera i olika situationer. 

Lösningen på problemet är inte att få kvinnor att bli mer som män, men istället att 

utbilda kvinnor inom ledarskap och lära dem de färdigheter som behövs så att 

skillnaderna mellan könen ska bli så minimala som möjligt. (Kolob et. al, 1998)  
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En annan tradition väljer att erkänna och värdera olikheterna i ledarskapet mellan könen 

istället för att försöka ta bort dem. Sally Helgesen (1990) skriver i sin bok The female 

advantage om hur både arbetsmiljön överlag och de människor som jobbar ständigt 

ändras över tid. Anställda idag är mindre benägna att acceptera och stå ut med en 

arbetsplats som fokuserar på effektivitet på bekostnad av att möta de mänskliga behoven 

hos anställda, än vad de var förr. Med denna fakta i hand innebär det också att de 

karaktäristiska dragen hos en ledare som krävs i en organisation också förändras med 

tiden. Dagens organisationer kräver en ledare som kan möta dem anställdas krav med 

delaktighet och personlig utveckling och som har förmågan att få sina anställda att 

arbeta med entusiasm och känna sig värderade i organisationen. Som svar på denna 

ständiga förändring värderas idag den kvinnliga ledarens karaktärsdrag som tidigare har 

hamnat i skuggan av ”den ensamma hjälten”. Egenskaper som inkluderande, bra 

lyssnare och att kunna vara samarbetsvillig när det kommer till förhandlande har blivit 

viktiga ledarskapskvalitéer. (Helgesen, 1990)  

 

Kanter (1977) skriver att kvinnor verkar inom organisationer men att de endast i ett fåtal 

fall styr organisationer, även i branscher dominerade av kvinnor tar männen upp större 

delen av de högre positionerna. Studier har även visat att varken män eller kvinnor vill 

arbeta för en kvinna. Kanter (1977) tar även upp begreppet makt när det kommer till 

män och kvinnor som ledare. Kvinnor ska, enligt författaren, hantera makt på ett annat 

sätt än vad män gör. Män sägs vara mer instrumentala, tävlingsorienterade och 

dominanta som ledare vilket är egenskaper som kan kopplas till deras barndom. Kanter 

(1977) menar också att en organisatorisk förändring, såsom att införa policys som ska 

kompensera för strukturella barriärer, skulle krävas för att ha möjlighet att främja 

kvinnors chans att bli ledare och därav också nå ett mer jämställt samhälle. Vidare 

kritiserar Kanter (1977) dessutom att det skulle existera biologiska skillnader mellan 

könen ur ett perspektiv som hävdar att kvinnor och män skulle vara ämnade åt olika 

yrken. Istället menar Kanter (1977) att kvinnans situation i arbetslivet är ett resultat av 

förväntningar och förutbestämda könsroller som kvinnan och mannen fostras in i. 

(Kanter, 1977) 
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2.4 Könsstereotyper 

 

”Stereotypisering kan utifrån ett feministiskt perspektiv ses som uttryck för 

konstruktion av kön, konstruktionen av manlighet och av kvinnlighet i organisationer.” 

(Wahl 2003, s. 93) I de flesta fall när det kommer till stereotypisering sker det 

omedvetet, vilket i sin tur får som konsekvens att män som säger sig inte använda 

stereotypisering, i själva verket behandlar män och kvinnor olika. Wahl (2003) 

beskriver en problematisering när det kommer till kvinnors kunskap och hur den 

framställs i samhället. Kvinnors kunskap företräds av osynlighet och tystnad medan den 

kunskap som män besitter istället hörs och syns. Kritik riktas mot att mannen, inom 

vetenskapen, framställs som normen för en människa medan kvinnan återges som det 

avvikande från normen. (Wahl, 2003) 

 

Kanter (1977) diskuterar kring ett begrepp kallat för homosocial reproduktion. Teorin 

hävdar att män i stor utsträckning efterliknar egenskaper som rekryteraren besitter, 

vilket resulterar i att män rekryterar män. Kvinnor har inte i samma utsträckning denna 

egenskap vilket gör att kvinnor blir underrepresenterade inom många branscher. 

Dessutom nämner Kanter (1977) att ett problem finns kring att även kvinnor rekryterar 

män. Detta kallas för heterosocial reproduktion. Kanter (1977) presenterar även ett 

begrepp som kallas för homosocialitet. Det innebär att individer gärna tyr eller sluter sig 

till grupper som de känner att de tillhör, vilket resulterar i att kvinnor blir 

underrepresenterade på de högre positionerna i arbetslivet. (Kanter, 1977) 

 

2.5 Status och fördomar i organisationer 

 

Ridgeway (1991) beskriver att hierarkin som bildas i grupper kommer från att individer, 

som en del av en grupp, har en förmåga att rangordna och kategorisera övriga 

gruppmedlemmar. Utefter stereotyper bildar medlemmar antaganden kring hur de andra 

medlemmarna kommer agera och bete sig och kopplar sedan ihop det till status inom 

hierarkin. Ridgeway (1991) förklarar att rangordningen i hierarkin bekräftas och 

förstärks ytterligare när individerna agerar utifrån sin bestämda plats i hierarkin. 

Tidigare förutfattade åsikter om en viss individ eller grupp av människor bekräftas 

sedan när personer vid en ny interaktion möter nya människor. Därigenom skapas 

återigen en ny statushierarki med samma uppbyggnad och stereotyper som tidigare. 

(Ridgeway, 1991) 
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Ridgeways teori innebär därmed, i förhållande till ett genusperspektiv, att om en man 

har en given uppfattning om en kvinna kommer det påverka nästa interaktion med en 

kvinna. Detta för att mannen i fråga har en bildad uppfattning av kvinnan på grund av 

föregående händelse. Om exempelvis en kvinna presterar sämre i en given uppgift 

kommer mannen direkt förknippa nästkommande kvinna med att hon har en sämre 

förmåga och kompetens att lösa uppgifter. Denna förutfattade mening hos mannen 

kommer bidra till att han kommer ha en negativ inställning genom hela ärendets gång 

gentemot kvinnans förmåga att lösa den givna uppgiften. Detta leder också till att han 

anser sig själv som mer kompetent, kunnig och värdefull jämfört med kvinnan i den 

givna situationen och med uppgifter som kräver problemlösningsförmåga. Mannen 

kommer också därefter placera sig på en högre plats i hierarkin och definierar därefter 

alla kvinnor som mindre kapabla i framtida jobbsituationer. (Ridgeway, 1991)  

 

Eagly och Wood (2000) för ett resonemang kring hierarkin i samhället. Enligt Eagly 

och Wood (2000) är strukturen och uppbyggnaden i samhället ett resultat av dem olika 

förväntningar som finns på dem båda könen. Trots att det idag både finns kvinnor och 

män som är högutbildade så ställs det ändå högre förväntningar på männen vilket 

resulterar i fördomar om att män har mer kompetens och kunskap än kvinnor. Det leder 

i sin tur till att männen får högre status i förhållande till kvinnor och därför också 

erbjuds bättre positioner i olika organisationer. (Eagly & Wood, 2000) 

 

Ridgeway (1991) samt Eagly och Woods (2000) teorier om stereotyper, hierarkier och 

förutfattade meningar kopplat till interaktion med människor kan kopplas ihop med 

Eagly och Karaus (2002) resonemang kring de olika fördomar som finns gällande 

kvinnor i samhället. Detta trots att det inte finns några bevis på att kvinnor skulle vara 

mindre effektiva eller prestera sämre på en ledarposition. Enligt författarna existerar det 

två olika former av uppfattningar kring varför kvinnor har det svårare att ta sig till 

ledarskapspositioner jämfört med män. Den första fördomen handlar om att män passar 

bättre som ledare då de besitter egenskaper som gör dem mer ämnade för 

ledarpositioner. Den andra fördomen handlar om att kvinnor som ledare, även om hon 

har så kallade manliga egenskaper, inte kommer passa som ledare. Kvinnliga ledare har 

en tendens att uppvisa egenskaper som inte är sammankopplade med hennes 

grupptillhörighet och de förutfattade meningarna som finns kring könstillhörigheten. 
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Dessa fördomar gör det svårare för kvinnor att nå ledarpositioner i samhället. (Eagly & 

Karau, 2002) Eagly och Karaus (2002) resonemang om att kvinnan inte kan vinna i ett 

mansdominerat samhälle kan kopplas samman med Maddock (1999) som också hävdar 

att kvinnor bemöter svårigheter att bli ledare oavsett om hon besitter kvinnliga 

karaktäristiska drag eller om hon uppfyller manliga egenskaper. Detta på grund av att 

kvinnor inte har möjlighet att delta eftersom att om kvinnor uppvisar manliga 

egenskaper eller beter sig som en man så anses hon inte längre vara en riktig kvinna. 

(Maddock, 1999)  

 

2.6. Polisen och normer inom myndigheten 

 

Inom svensk polis finns sju polisområden som har ansvar för polisverksamheten inom 

det angivna området. Polisens huvudsakliga uppgift inom det geografiska området är att 

verka brottsförebyggande och verka för den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. 

De olika verksamhetsområdena är region Öst, Väst, Bergslagen, Nord, Stockholm, Mitt 

och Syd. Totalt består myndigheten av omkring 30 000 medarbetare. (Polisen, 2018) 

 

I Sverige finns en jämställdhetspolitik där det slutgiltiga syftet är att både män och 

kvinnor ska ha möjlighet till att utöva samma makt över samhället och sina egna liv. 

Jarnérus och Öst (2007) förklarar att det finns en förutfattad mening i samhället som 

syftar till att kvinnor ges möjlighet till att få makt men inte vill ta emot den. Författarna 

beskriver att jämställdhetsarbetet inom polisorganisationen i Sverige ofta får bemöta 

kommentarer och frågor kring huruvida kvinnor faktiskt fortfarande har det så mycket 

värre än männen. De olika påståendena berör huruvida kvinnliga chefer kan prestera 

lika bra som manliga, att kvinnor och män numera bedöms lika. Upprörda känslor och 

liknelser i form av att utländska män möter samma problematik och att den med bäst 

kompetens oavsett kön bör få jobbet uppstår ständigt i jämställdhetsdebatten. (Jarnéus 

& Öst, 2007)  

 

Vidare beskrivs mannen som norm i samhället vilket återspeglas redan i förskolan hos 

de små barnen. Detta på grund av att vi redan som barn matas av och utsätts för historier 

och sagor om poliser som utmålas som manliga hjältar med typiska manliga utseenden 

och karaktäristiska drag. Det kan vara en bidragande faktor till förstärkningen av dem 

normer som finns inom polisbranschen samt att kvinnor och män som inte uppfyller 

normen exkluderas i högre grad. Det här trots att det inom både svensk politik och inom 
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polisorganisationen finns ett tydligt uppsatt mål angående att nå jämställdhet på 

arbetsplatsen. (Jarnéus & Öst, 2007)  

 

Normer är en del av grunden för uppbyggnaden av samhällsstrukturen. 

Samhällsstrukturen innefattar hur människor bör göra och vad de ska undvika att göra 

för att vi ska klara av att leva tillsammans. Samhället är idag uppbyggt kring den 

övergripande maktordningen som råder i samhället där kvinnor är underordnade 

männen. Genusordningen gör att män förväntas vara på ett visst sätt och kvinnor på ett 

annat, vilket gör att ledarskap blir en manlig företeelse vilket gör det enklare för män att 

nå ledar- och chefspositioner jämfört med kvinnor. Denna genusordning kan 

sammankopplas med det homosociala beteendet vilket är grunden för att män i hög grad 

rekryterar män. Detta för att människor söker sig till personer som antas ha samma 

tankesätt som sig själva på grund av att de där kan finna en igenkänningsfaktor. Det är 

därför inte en självklarhet hos alla män att de har möjlighet att känna igen sig i det 

kvinnliga tankesättet i samma utsträckning. Medvetet eller omedvetet kopplas kvinnor 

ihop med attribut som att sköta familj och hushåll och dess kompetens när det kommer 

till arbete glöms i flera fall bort. Detta kan åter kopplas ihop till att män i 

rekryteringssammanhang rekryterar män vilket gör kvinnorna underordnade då de inte i 

samma utsträckning tillhör gemenskapen. (Jarnéus & Öst, 2007) 

 

2.7 Positiva särbehandlingsmetoder 

 

Det finns olika metoder som kan tillämpas för att göra en organisation mer jämställd. 

Höök (2001) presenterar i sin avhandling metoder om jämställdhet, såsom kartläggning, 

rekrytering, kvotering, utbildning och jämtegrering. Det första tillvägagångssättet, 

kartläggning, handlar om att ge en överblick på vilka åtgärder som måste antas för att 

göra en verksamhet mer jämställd. Metoden bidrar till både kvantitativ och kvalitativ 

kunskap om löneskillnader, möjlighet till att nå högre positioner och andra former av 

diskriminering. Metoden är fördelaktig i ett tidigt skede av jämställdhetsprocessen för 

att skapa en överblick av vad kön spelar för roll i verksamheten. Kartläggning kan bidra 

till ökat utrymme för kvinnor att tala och ta plats. Det andra tillvägagångssättet berör 

rekrytering och handlar om att fatta strategiska beslut för att främja jämställdhet på 

arbetsplatsen. Att ha både en man och en kvinna med i rekryteringsprocesser vid 

anställning kan förbättra jämställdheten mellan könen, då möjligheten finns att samma 
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kravprofil ställs till män och kvinnor. Rekryteringen handlar om att förstå att det finns 

kvinnor som är kompetenta bara de ges utrymme att synas. Kvotering är en omtalad 

särbehandlingsmetod som fått bemöta mycket kritik. Tillvägagångssättet handlar om att 

arbetsgivarna utför ett jämställdhetsarbete genom att fastställa en eftertraktad 

könsfördelning inom ett yrke eller en position. Metoden har fått möta kritik då den 

anses lägga fokus på resultatet istället för förloppet. Den femte metoden handlar om 

utbildning utifrån ett jämställdhetsarbete där fokus läggs på att öka kompetensen hos 

kvinnor. Utbildning kan handla om att öka kunskapen och insikten hos dem anställda 

om könsfördelningen för att upplysa dem anställda om normer och felaktiga 

föreställningar om könen. Den sista metoden som Höök (2001) behandlar handlar om 

gender mainstreaming, eller jämtegrering på svenska. Strategin innefattar flera olika 

metoder där en av dem är 3R-metoden som handlar om att kartlägga och systematiskt gå 

igenom andel män och kvinnor som är representerade inom olika positioner. 

Jämtegrering handlar om att utföra könsanalyser för att på så sätt integrera jämställdhet i 

daglig verksamhet som rutin. (Höök, 2001) 

 

2.8 Teoretisk sammanfattning 

 

I vår teoretiska referensram presenterar vi en mängd olika teorier och synsätt inom 

ramen för genus- och organisationsteori. Det finns forskare som förklarar att det finns 

skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap, såsom Hirdman (2001). Författaren 

presenterar att det redan i bibeln gjordes skillnad mellan män och kvinnors förmågor. 

Helgesen (1990) beskriver att det finns skillnader men att de kvinnliga 

ledaregenskaperna inte längre hamnar i skuggan av den manliga hjälten. Vidare beskrivs 

också författare som Acker (1991), Kanter (1977) och Henning och Jardim (1977) som 

hävdar att alla är födda med samma möjligheter och det inte därför finns några 

skillnader mellan kvinnor och män.  

 

I kapitlet berättas det att det finns stereotyper i samhället som gör det svårare för 

kvinnor att nå ledarskapspositioner jämfört med män. Synsättet stärks hos Eagly och 

Karau (2002) som bekräftar det faktum. Wahl (2003) förklarar att genus är skapta 

skillnader mellan könen och att fördomarna därför nödvändigtvis inte är sanna.  
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Jaréus och Öst (2007) presenterar att det finns normer i samhället kring vem en polis är 

och hur han beter sig inom myndigheten. Författarna förklarar att det finns förutfattade 

meningar kring att kvinnor kopplas till hem och hushåll samt att män rekryterar män, 

det vill säga homosocial reproduktion. Detta bekräftas även av Kanter (1977). Slutligen 

beskriver Höök (2001) positiv särbehandling samt vilka metoder det finns för att göra 

en arbetsplats mer jämställd. Bland annat diskuteras fenomenen rekrytering samt 

kvotering.  
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3. Metod 
 

Det här kapitlet kommer att beröra våra metodologiska val och ställningstaganden. Här 

kommer det även diskuteras kring våra valda forskningsmetoder samt 

förklaringsmodeller till följd av val av upplägg för vår studie. Vidare presenteras våra 

datainsamlingsmetoder och tolkningsprocessen. Kapitlet avslutats med en utvärdering 

av studiens kvalitet och våra etiska överväganden samt en beskrivning av vår 

arbetsprocess genom uppsatsen. 

 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden 

 

Vi väljer att inleda vårt metodkapitel med att redogöra för våra ontologiska och 

epistemologiska antaganden för att ge en förståelse för våra metodologiska val. Det 

finns olika synsätt kring hur människan och världen är relaterade till varandra och dessa 

antaganden kallas för ontologi och kan delas in i två olika perspektiv, dualistisk och 

icke-dualistisk ontologi. Vi tror att alla människor påverkas av sina erfarenheter och 

föreställningar när de bildar en uppfattning om världens beskaffenhet. När vi behandlar 

våra frågeställningar kommer vi därför utgå ifrån ett icke-dualistiskt ställningstagande, 

där vi antar att världen och människan är sammanflätade. (Bryman & Bell, 2017) 

Vi tror därför att alla poliser som arbetar inom polismyndigheten agerar subjektivt och 

därmed blir påverkade av sina egna erfarenheter och värderingar i alla sina handlingar. 

Dessa erfarenheter påverkar poliserna på de högre positionerna både när det kommer till 

det jämställdhetsarbete som bedrivs inom myndigheten och även om huruvida de ska 

använda positiva särbehandlingsmetoder för att öka jämställdheten mellan män och 

kvinnor. Vi anser därför att polischeferna inte kan separeras från sina tidigare 

erfarenheter. Vi tar därmed ett icke-dualistiskt ställningstagande för att komma våra 

intervjupersoner nära och få en fördjupad förståelse för deras personliga föreställningar 

kring jämställdheten inom organisationen. 

 

Vårt antagande om att poliserna påverkas av sina värderingar och föreställningar i sina 

handlingar avspeglar sig i det epistemologiska ställningstagande vi gör. Epistemologi 

handlar om hur man skapar kunskap inom ett visst område och kan delas in i positivism 

och interpretativism. När studier görs av en social verklighet och dess aspekter anser 

positivismen att naturvetenskapliga metoder bör användas (Bryman & Bell, 2017). Vi 
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har uppfattningen om att det inte är möjligt att få en verklighetsenlig bild av 

jämställdheten inom polismyndigheten genom att objektivt räkna andelen ledare av 

varje kön på de högre positionerna, vilket så hade varit fallet om vi hade använt oss av 

detta perspektiv. Vi utgår därför ifrån ett interpretativistiskt perspektiv då vi tror att 

poliserna är subjektiva påverkas av deras erfarenheter och föreställningar om 

jämställdhet, genus, normer och användning av positiva särbehandlingsmetoder.  

 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Vår uppsats är skapad utifrån kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen utgår från att 

skapa en förståelse kring jämställdhetsarbetet på de högre positionerna i den svenska 

polisorganisationen. Därför ansåg vi att det skulle vara till studiens fördel om de 

deltagande respondenterna gavs möjlighet att svara djupgående och relativt obehindrat 

på de olika frågeställningarna under intervjuerna. Detta för att skapa en så bra grund 

som möjligt när vi sedan skulle analysera och tolka det insamlade materialet, vilket 

också är grunden för vårt val av den kvalitativa metoden. Vi anser därför också att en 

kvantitativ metod inte hade skapat rätt förutsättningar för att besvara vårt syfte eftersom 

vi inte ville kvantifiera resultatet av forskningen. (Bryman & Bell, 2013) Detta för att vi 

tror att det kommer gynna uppsatsen och vår förståelse om vi får möjlighet att diskutera 

och samtala på ett djupare plan med våra intervjupersoner. Vi tror att vår förståelse för 

ämnet kommer skapas i interaktionen mellan oss och intervjupersonerna. I kombination 

med att vi vill få möjlighet att nå ett djup i våra intervjuer, för att sedan kunna analysera 

empiri tillsammans med teori, tror vi att en kvalitativ metod kommer passa vår uppsats.  

 

3.1.2 Förklaringsmodeller 

 

För att kunna tolka och förstå resultatet av vår forskning går det att använda olika 

metoder för att se sammankopplingen mellan teori och empiri. Den vanligaste metoden 

kallas för deduktion och innebär att forskaren utifrån redan existerande teori skapar 

hypoteser för att se huruvida de befintliga teorierna stämmer eller inte. Efter testandet 

av hypotesen förkastas eller accepteras hypotesen. Det här innebär att deduktion baseras 

på teori. Den andra metoden kallas för induktion. Tillvägagångssättet för induktion 

innebär att forskaren förklarar det medföljande resultatet med hjälp av dem valda 

teorierna. Utifrån flera observationer dras det en slutsats och utvecklas en teori. Till 

skillnad från deduktion baseras därför induktion på empiri. (Bryman & Bell, 2013) 



  
 

21 

Alvesson och Sköldberg (2017) presenterar en tredje metod för att dra slutsater kring 

resultat, kallad abduktion. Abduktion innebär en utgångspunkt ifrån det empiriska 

insamlade materialet. Det är en filosofisk idé som innebär att allt som vi som individer 

tolkar, tolkar vi utifrån våra egna erfarenheter. Med hjälp av teorin är syftet att finna 

underliggande strukturer mellan teori och empiri samt att skapa en förståelse. (Alvesson 

& Sköldberg, 2017) Syftet med vår uppsats handlar om att skapa en förståelse för vad 

de anställda på högre positioner inom polismyndigheten har för föreställningar kring 

positiva särbehandlingsmetoder för att göra yrket mer jämställt. Utifrån avsikten med 

vår uppsats har vi därför valt att utgå från det abduktiva förhållningssättet, på grund av 

att abduktion utgår från att finna struktur och mönster i empirin med teorin som stöd. 

Då det abduktiva synsättet utgår från individers erfarenheter samt att världen är i ständig 

förändring så vill vi bottna i de olika polischefernas förhållningssätt till jämställdheten 

inom myndigheten. Vi tror därför att det kommer gynna vår förståelse att använda 

abduktion för att utföra vårt syfte. 

 

3.2 Studiens upplägg 

 

3.2.1 Urval av intervjupersoner 

 

Inför insamlingen av vårt empiriska material stod vi inför valet kring vad för personer 

som bäst kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte med uppsatsen. Eftersom att syftet berör 

jämställdheten på de högre positionerna inom polismyndigheten föll valet därför också 

på att kontakta individer med en högre position inom myndigheten. Eftersom att vi ville 

öka trovärdigheten samt bredden i vår studie kontaktades därför både kvinnliga- och 

manliga polischefer. Här stötte vi snart på ett problem gällande, precis som vårt 

teoretiska material bevisar, att antal manliga chefer var betydligt fler än kvinnliga. Detta 

hinder gjorde att vi valde att fokusera på kön och inte ålder på våra respondenter. Om 

fokus hade hamnat på dimensionen ålder hade urvalet därför kunnat bli för smalt, 

eftersom att vi lade märke till att ingen av dem polischefer som vi kom i kontakt med 

var under 40 år. Dessutom visade det sig att många av de kontaktade polischeferna även 

hade ett pressat schema vilket resulterade i att vissa inte hade tid att delta inom de 

aktuella veckorna för insamling av empiri. Vi tog därför beslutet att dimensionen ålder 

hade begränsat vårt urval av intervjupersoner. Till vår fördel lyckades vi få kontakt med 

polischefer inom en varierad geografisk bredd vilket ökade trovärdigheten, då 

jämställdheten tycks ha kommit olika långt beroende på vilket område polischeferna var 
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verksamma inom. Detta då olika regioner använder sig av olika metoder för att 

myndigheten ska bli jämställd, vilket därför också ger olika resultat. Dimensionen kön 

var av väldigt stor vikt för oss då studien utgår från ett genusperspektiv. Utifrån vår 

insamlade teori kunde vi förstå att det finns både stereotyper och normer i samhället 

som gör det viktigt att få med både ett manligt- och kvinnligt perspektiv i 

undersökningen. Exempelvis beskriver Eagly och Karau (2002) att det finns fördomar i 

samhället som säger att män är bättre lämpade som chefer än kvinnor (Eagly & Karau, 

2002). 

 

Med tanke på vår relativt korta tids- och referensram i arbetet valde vi att intervjua tre 

kvinnliga polischefer och tre manliga, då vi ville ha en så bred empirisk grund som 

möjligt att analysera och dra slutsatser utifrån. Vi är väl medvetna om att begreppen 

manligt och kvinnligt är komplexa fenomen att beskriva. Detta då vad som anses vara 

manligt och kvinnligt endast är adjektiv som beskriver en föreställning för vad som 

anses vara ett manligt- eller kvinnligt beteende. Vid utförandet av vår första intervju 

gick vi själva i fällan kring att vi hade en föreställning kring att det fanns ett manligt och 

kvinnligt sätt att utföra sitt ledarskap på. Efter att ha samtalat med våra intervjupersoner 

har vi numer ett annorlunda perspektiv på manligt respektive kvinnligt, eftersom att vi 

har fått en förståelse för att det finns föreställningar för vad som anses vara manligt och 

kvinnligt, men att dessa egenskaper inte måste vara kopplade till kön. En man kan 

därför besitta kvinnliga egenskaper och en kvinna kan i sin tur besitta manliga 

egenskaper. Vi är därför medvetna om de strukturer som finns i samhället angående vad 

som är manligt och kvinnligt och väljer i våra intervjuer att ställa frågor kring manligt 

och kvinnligt för att få en bild av var polischeferna befinner sig i sin tankeverksamhet 

kring normerna.  

 

Våra kvinnliga utvalda intervjupersoner och polischefer var Ulrika Herbst, Gunilla 

Gevreus och Petra Stenkula. Ulrika är verksam i region Öst, Gunilla i region Väst 

medan Petra är verksam i Syd. De manliga polischeferna i undersökningen var Patrik 

Oldin, Mats Bergström och Stefan Sinteus. Patrik är verksam i region Syd, Mats i Väst 

medan Stefan också tillhör enhet Syd. Samtliga intervjupersoner är regionpolischefer, 

polisområdeschef och/- eller polismästare.  
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3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som metod för insamlandet av vårt 

empiriska material. Under intervjuerna följde vi en intervjuguide för att försäkra oss om 

att vi berörde specifika områden som var av intresse för en senare analysering av det 

empiriska materialet. Dock gavs det utrymme för de berörda polischeferna att svara 

öppet och ingående på frågorna. I enlighet med semistrukturerade intervjuer gavs det 

även tillfälle för oss att ställa följdfrågor för att förtydliga och fördjupa polischefernas 

resonemang för att på så sätt öka vår förståelse. (Bryman & Bell, 2013) Vårt mål under 

intervjutillfällena var att ge intervjupersonerna ett så stort utrymme som möjligt att 

berätta om deras åsikter och tankar kring jämställdheten inom polismyndigheten på de 

högre positionerna. Detta samtidigt som vi ville behålla en tydlig röd tråd i samtalen och 

vara flexibla. Under intervjuerna var vi noga med att redogöra syftet med vår studie för 

våra utvalda polischefer och samtliga respondenter gavs möjligheten att vara anonyma, 

vilket ingen valde att vara. Vid närmare presentation av vårt arbete frågade vi samtliga 

polischefer om de var bekväma med att vi spelade in intervjuerna för att ha möjlighet att 

lyssna och analysera dem vid senare tillfällen. 

 

Intervjuerna började därefter med att respondenterna fick möjlighet att kort berätta om 

deras arbete, bakgrund, arbetsuppgifter och hur deras väg till deras position sett ut. Vi 

valde att starta intervjuerna med att ha en avslappnad trevlig konversation för att 

försäkra oss om att både vi som forskare och våra intervjupersoner var bekväma i 

situationen. Intervjuerna fortsatte sedan med att vi bad polischeferna att presentera sina 

åsikter och erfarenheter kring hur de anser att jämställdheten fungerar på de högre 

positionerna inom polismyndigheten. Vi bad polischeferna berätta vad de anser det 

finns för skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. Frågorna berörde också 

vilket jämställdhetsarbete som de anser sker inom myndigheten samt frågor rörande 

positiva särbehandlingsmetoder och varför de inte tror att det används. Frågor om de 

tror att en implementering av exempelvis kvotering skulle vara positiv för 

jämställdheten ställdes även. Som tidigare nämnt var vi under intervjuerna noggranna 

med att inte styra samtalen i för hög grad samt vara flexibla i våra följdfrågor för att 

kunna gräva så djupt som möjligt i intervjuerna. Bifogad bilaga på vår använda 

intervjuguide finns i slutet av arbetet. Samtliga intervjuer spelades in och har 

transkriberats för att analyseras.  
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3.2.3 Intervjuprocessen 

 

Processen startade med att vi inledde en mailkonversation med dem valda polischeferna 

runt om i Sverige. Vi presenterade oss själva, vår uppgift och dess syfte i mailen och 

avslutade med en förfrågan om de skulle vara intresserade av att ställa upp på en 

intervju. Efter lyckade konversationer lyckades vi få passande datum och tider för både 

oss och våra respondenter.  

 

Som tidigare nämnt förstod vi snabbt att det var betydligt färre tillgängliga kvinnor på 

ledarpositioner. Något som också förvärrades av att ett fåtal kvinnliga ledare inom 

polismyndigheten var tvungna att tacka nej på grund av tidsbrist för att därefter hänvisa 

oss till en manlig kollega. När vi slutligen fått tag på tre kvinnor och tre män och bokat 

in telefonintervjuer med samtliga kunde intervjuprocessen starta. På grund av de 

geografiska avstånden mellan oss och våra tillgängliga respondenter fick vi utföra 

samtliga intervjuer via telefon. Vi förstår att det finns en risk med att vi inte kan tolka 

ansiktsuttryck och kroppsspråk genom telefonintervjuer. Dock upplevde vi våra 

intervjupersoner som öppna och inbjudande vilket gör att vi inte tror att vi gått miste om 

viktig information till vårt empiriska material. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 30-

40 minuter.  

 

Samtliga respondenter var för oss okända sedan innan. På grund av geografiska hinder 

då våra intervjupersoner befann sig på olika platser runt om i Sverige fanns inte tid för 

oss att utföra intervjuerna genom fysiska möten. Därför fick vi utföra samtliga 

intervjuer via telefon. Istället för att fokusera på att se nackdelarna med 

telefonintervjuer lades fokus på att se de positiva sidorna med den geografiska bredden 

mellan oss och våra intervjupersoner. Exempelvis så ger den stora variationen på vilka 

regioner de olika cheferna verkar inom oss en bred inblick i hur jämställdhetsarbetet ser 

ut i olika delar av landet. Det ger oss också en inblick i vilka olika metoder som 

används för att snabba på jämställdhetsarbetet inom de olika regionerna.  

 

Vi är medvetna om att det kan finnas en risk med att dem utvalda respondent personerna 

vinklar sina svar på grund av sin position. Det vill säga att de exempelvis kan prata på 

ett visst sätt på grund av att de vill att deras egen region ska framstå som den bästa i 

Sverige. Dock ser vi det inte som ett problem då vi har intervjuat polischefer från stora 

delar av Sverige vilket gör att samtliga intervjupersoner kan prata gott om sin respektive 
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region. Vi har också haft det i åtanke under intervjuerna. Det gör att vi tycker att 

resultatet kan anses vara rättvist. 

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

 

För att kunna besvara vårt syfte och veta vad vi sökte efter i empirin samlades det in 

teori. För att kunna inspireras och få idéer började vi att söka på det digitala 

vetenskapliga arkivet Diva. Vi insåg snabbt att tidigare avhandlingar kring ämnet genus 

och jämställdhet skulle vara till stor hjälp för oss eftersom vi direkt förstod att det finns 

en stor bredd forskning kring ämnet. För att behålla en röd tråd genom arbetet blev det 

därför väsentligt för oss att skapa en förståelse kring olika relevanta teorier och forskare 

vi ville läsa in oss på.  

 

Processen fortsatte sedan med hjälp av sökmotorer såsom Google scholar, Ebsco och 

Onesearch. Vi använde oss av nyckelord såsom jämställdhet, genus, och positiv 

särbehandling vid söktillfället. Vidare har vi använt oss av ett antal väldigt viktiga och 

kända forskare inom genus och ledarskap såsom Kanter (1977) och Acker (1991).  

 

3.3.1 Teoretisk reflektion 

 

Som tidigare nämnt förstod vi omgående att antal avhandlingar och teorier kring 

områdena genus och ledarskap var oändliga och antal forskare likaså. Det blev därför 

viktigt för oss att i ett tidigt skede ta beslut kring vad vi var ute efter för att undvika att 

hamna i en fallgrop av oanvändbara och icke relevanta artiklar. Vi har varit noga med 

att undersöka dem olika författarna bakom olika teorier för att försäkra oss om att vi 

använt trovärdiga källor. Exempelvis fick vi efter internetsökningar efter citerade 

genusforskare en förståelse för att Rosabeth Moss Kanter (1977) är en välkänd 

genusforskare. Vi gick därför till vårt universitetsbibliotek för att låna hennes välkända 

bok Men and Women of the Corporation och därefter fortsatte vi med att allmänt söka 

hennes namn på Google för att skapa oss en förståelse för vem hon är och hennes arbete 

gällande genus och jämställdhet. Detta för att försäkra oss om att vi använt oss av 

relevanta forskare i vår studie.  

 

Vi har också valt att använda oss av mindre citerade genus- och organisationsförfattare 

såsom Pia Höök (2001). Vi fann i hennes avhandling Stridspiloter i vida kjolar relevant 
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och intressant teori om positiva särbehandlingsmetoder för att främja jämställdhet. Flera 

utav dem välkända genus- och organisationsforskarna tycks utgå från samma 

ställningstagande i genusfrågan. Dock anser vi att vårt arbete gynnas av att ha med flera 

genusförfattare med samma grundtanke, för att på så sätt stärka våra argument och öka 

trovärdigheten. 

 

3.4 Tolkningsprocessen 

 

I tolkningen lades fokus på att samla ihop dem olika föreställningar kring jämställdhet 

och positiva särbehandlingsmetoder som våra polischefer presenterade under 

intervjuerna. Genom att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer fick vi 

möjlighet att få svar på de olika frågeställningarna vi behandlar i vår intervjuguide men 

också möjlighet att ställa följdfrågor beroende på intervjupersonernas svar och 

inställning. Genom det semistrukturerade tillvägagångssättet fick vi möjlighet att gräva 

djupare i olika antaganden och uttalanden som de intervjuade polischeferna uttryckte.  

 

Vi kunde snabbt in i tolkningsprocessen bekräfta Bryman och Bells (2013) antagande 

om att den kvalitativa analysprocessen är komplicerad och tidskrävande (Bryman & 

Bell, 2013). För att kunna skriva den empiriska delen samt tolka dem olika utförda 

intervjuerna började vi med att lyssna igenom inspelningarna från intervjuerna och 

anteckna de olika ställningstagandena som polischeferna uttryckte. Detta för att få en 

förståelse för dem olika ståndpunkterna. Vidare fortsatte vi med att transkribera 

samtliga intervjuer för en fullständig överblick över dem utförda intervjuerna. Genom 

att koppla valda teorier i den teoretiska referensramen med det insamlade empiriska 

materialet började vi med att analysera fram svar på våra olika frågeställningar för att ha 

möjlighet att kunna besvara vårt syfte med uppsatsen.  

 

3.4.1 Presentation av empiri 

 

I uppsatsens empiriska del har vi valt att presentera de olika intervjuerna var för sig och 

inte efter  frågorna som ställdes under intervjun. Vi vill låta våra läsare av uppsatsen få 

chansen att komma våra intervjupersoner lika nära som vi gjorde under 

intervjutillfällena. Vi vill i vår uppsats skapa en så nyanserad och bred bild av 

jämställdheten inom polismyndigheten på de högre positionerna som möjligt. Därför 

anser vi att det är viktigt att vi lyfter samtliga argumentationer så noggrant som vi kan 
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för att ge läsarna samma upplevelse som vi hade. Detta kan sammankopplas med den 

hermeneutiska cirkeln som menar att man måste förstå delar för att kunna förstå 

helheten (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

 

Valet av att strukturera varje intervju var för sig istället för fråga för fråga handlar också 

om en förhoppning om att underlätta läsandet för läsaren. Vi tror att det finns en risk att 

läsaren förlorar sammanhanget om alla intervjuer hade klumpats ihop utefter frågorna. 

Att sortera svaren frågvis hade dessutom blivit komplext då samtliga intervjuer har 

styrts utefter varje polischef. Detta innebär att frågorna i intervjuerna omformulerades 

beroende på vad varje enskild polischef uttryckte under intervjuerna. Vissa frågor blev 

inte aktuella medan andra frågor krävde att vi fick gräva djupare i svaren hos 

intervjupersonen. Ingen utav våra utförda intervjuer blev därför den andra lik. 

 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 

 

Eftersom att studien utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt har vi tillämpat de 

kvalitativa måtten trovärdighet och äkthet. Detta till skillnad från det kvantitativa 

synsättet som utgår från reliabilitet och validitet. För att eftersträva det första 

kvalitetsmåttet trovärdighet bör man uppfylla fyra underkriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. För att säkerställa den första undergruppen 

tillförlitlighet används respondentvalidering eller deltagarvalidering. Det innebar att vi 

säkerställde att det insamlade materialet under intervjuerna med våra polischefer stämde 

genom att låta intervjupersonerna få ta del av materialet. Kriteriet överförbarhet innebär 

att nå ett djup under intervjuerna eftersom att studien är kvalitativ. Eftersom att samtliga 

av våra deltagande polischefer är bekväma med att utge sina namn och därför inte valt 

att vara anonyma kunde vi till vår fördel nå ett djup i intervjuerna utan att riskera deras 

anonymitet i enlighet med konfidentialitets- och anonymitetskravet under de etiska 

övervägandena. Pålitlighet uppnåddes genom att vi var noga med att tydligt och 

noggrant redovisa för alla stadier i forskningen. Det innebar att vi redogjorde för olika 

begrepp, problemformuleringar, teorier och analysering av data för våra respondenter. 

Vi har i enlighet med konfirmering som forskare varit medvetna om att vårt resultat av 

forskningen inte kan ses som en objektiv sanning utan att det endast kan ses som 

karakteristiskt för våra utvalda intervjuade polischefer. (Bryman & Bell, 2013)  
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Det andra kvalitetsmåttet, äkthet eller autenticitet, som vi har utgått från i vår kvalitativa 

studie innebar, liksom trovärdigheten, att vi behövde beakta några kriterier. Dessa 

handlar om rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. Den rättvisa bilden handlar om att säkerställa att 

undersökningen bidrar till att alla respondenter, i vårt fall dem intervjuade 

polischeferna, ges en rättvis och sann bild om deras åsikter och tolkningar. Detta 

säkerställdes som tidigare nämnt genom respondentvalidering eller deltagarvalidering 

där intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom intervjuerna för att säkerställa att 

de är rätt formulerade och tolkade. Den ontologiska autenticiteten är en frågeställning 

kring huruvida vi som forskare bidrar till att öka förståelsen hos dem medverkande 

kring deras sociala situation som de befinner sig i. Kriteriet katalytisk autenticitet berör 

frågan om vår utförda studie bidragit till att de medverkande kan förändra sin situation 

medan det sista kriteriet taktisk autenticitet hanterar frågeställningen huruvida 

deltagarna fått bättre möjlighet att vidta åtgärder för att lösa problemet. (Bryman & 

Bell, 2013) 

 

Vår förhoppning var självfallet att väcka ett intresse för samtliga kriterier hos våra 

intervjupersoner då samtliga är personer besitter ett stort inflytande i och med deras 

chefspositioner på polismyndigheten. Målet var att vi under våra intervjuer kunde 

säkerställa att vi tolkat det insamlade materialet rätt samtidigt som vi löpande under 

intervjuprocessen väckte en tanke, exempelvis i enlighet med ontologisk autenticitet, 

hos våra respondenter.  

 

3.6 Etiska överväganden 

 

I vår studie, med utgångspunkt i polisen ur ett genusperspektiv, är det av stor vikt för 

resultatet att våra respondenter känner sig bekväma med- och under intervjuprocessen. 

Detta ställer krav på oss som forskare att uppfylla kraven som finns i Sverige gällande 

etik. För att kunna uppfylla dessa krav för att kunna utföra intervjuer har vi utgått från 

dem fem etiska principerna som presenteras av Bryman och Bell (2005). Den första 

principen som tagits i åtanke är informationskravet. Informationskravet innebär att vi 

har ett ansvar som forskare att göra våra respondenter väl medvetna om vad studien 

utförs i för syfte. Kravet uppfyllde vi genom att ha en tydlig dialog med de 

medverkande för att presentera syftet och de olika beståndsdelarna i arbetet. Den andra 
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etiska principen, samtyckeskravet, handlar om att göra sina deltagande respondenter väl 

medvetna om att deras deltagande är helt frivilligt och att de därför också har rätt att när 

som helst avsluta sitt deltagande under förloppets gång. Den tredje grundprincipen att 

beakta kallas för konfidentialitets- och anonymitetskravet och handlar om att försäkra de 

medverkande om att deras medverkan i studien är helt anonym för att skydda deras 

identitet. För att kunna leva upp till principen gavs alla våra respondenter möjlighet att 

vara helt anonyma under intervjuerna om respondenten ville. Det här är av stor vikt för 

oss då vi anser och tror att det är viktigt att respondenterna känner sig bekväma med att 

deltaga för att kunna få ut så mycket användbart material från intervjuerna som möjligt. 

Vi intygade också våra respondenter om att det insamlade materialet inte kommer 

användas till annat ändamål än för studien, i enlighet med nyttjandekravet. Den femte 

och sista etiska principen kallas för falska förespeglingar och innebär att vi under 

intervjuerna inte orienterar dem medverkande i en viss riktning för att ge dem verktyg 

för att de ska besvara frågorna på ett sätt som kan gynna studien. Detta beslut grundar 

sig att vi som forskare inte vill riskera att förminska någon av intervjupersonerna på 

grund av att vi även, medvetet eller omedvetet, inte vill lyfta någon utav polischefens 

argument mer än någon av dem övrigas åsikter. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.7 Arbetsprocessen 

 

Vi har under processens gång fördelat de olika kapitlen mellan oss tre forskare. Genom 

att dela upp till exempel olika teorier mellan oss så gav det oss en större kunskap om 

exempelvis olika teorier som finns inom ramen för genus- och organisationsforskning. 

Vi har sedan förklarat våra respektive områden för varandra för att utföra gemensamma 

diskussioner för att kunna ta ställning till de olika delarna i uppsatsen. Samtliga forskare 

deltog under två av sex intervjuer, och resterande var två av oss närvarande. Under varje 

intervju informerades intervjupersonen om hur många som lyssnade på samtalet. Dock 

var det endast en av oss som förde samtalet medan resterande forskare förde 

anteckningar och stöttade upp med följdfrågor. Efter intervjuerna valde vi att dela upp 

transkriberingen emellan oss för att inte arbetsbördan skulle bli större för någon av oss. 

I slutet av arbetsprocessen har alla varit delaktiga genom att korrekturläsa uppsatsen och 

se till att vi är nöjda med det arbete vi presenterar.  
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4.  Empiriskt material 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera våra utvalda intervjupersoners berättelser. 

Vi har i nedanstående kapitel valt att presentera varje polischefs historia individuellt 

för att göra materialet så lättläst som möjligt och för att kunna återspegla intervjuerna 

på bästa sätt. 

 

4.1 Ulrika Herbst 

 

”Ska polisen utföra sitt uppdrag på bästa sätt kräver det att vi är jämställda och 

dessutom mångkulturella. Detta är ett verksamhetsintresse för oss och inte ett intresse 

för att vara politisk korrekt.”  

 

(Ulrika Herbst, 24 april 2018) 

 

Vår första intervju är med Ulrika Herbst som beskriver sig själv som 55+ år gammal 

och som är regionpolischef i region öst. Det har hon har varit sedan den nya 

myndigheten startade. Innan hon hamnade på den position hon har idag var hon 

länspolismästare i ett flertal polismyndigheter och även avdelningschef på den gamla 

rikspolisstyrelsen för polisavdelningen. Hon berättar att hon är utbildad jurist och 

polischefsutbildad på slutet av 80-talet. Utbildningen för att bli polischef var på 2,5 år 

och innefattade mycket praktik och de praktiska momenten inom polisutbildningen. 

 

Ulrika förklarar att hennes viktigaste uppgift i polisregionen är att skapa förutsättningar 

för polisområdena och lokalpolisområdena. Hennes position handlar i huvudsak om de 

strategiska besluten inom allt från ekonomi, personalfrågor och planering till 

uppföljning, att skapa ordning och reda i regionen.  

 

När vi frågar henne hur hon upplever kvinnligt- och manligt ledarskap och om hon 

anser att det finns någon skillnad på dessa är hon övertygad. Hon menar på att det finns 

skillnader i attityder men även i de förutsättningar en får i dessa positioner och att det är 

den manliga normen som fortfarande är den normen de utgår ifrån inom organisationen. 

Som exempel på detta tar hon upp att myndigheten fortfarande formulerar annonser som 

attraherar män vid ansökningsprocesser, vilket har gjort att kvinnor har exkluderats. 

Hon nämner också att det i annonserna ibland till och med har med krav som egentligen 
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inte hade behövts, men att kraven finns kvar bara för att det är krav som ”ska” begäras. 

 

Senare i intervjun när samtalet leder in på hur jämställdhetsarbetet ser ut i hennes region 

berättar Ulrika att de har utvecklat ett traineeprogram i regionen som ska locka kvinnor 

inom myndigheten som inte är arbetsledare men som skulle vilja testa på hur det är. 

Hon förklarar att de har byggt upp traineeprogrammet genom att skapa en arbetsgrupp 

som, istället för att själva bygga upp programmet med hjälp av egna idéer och 

kompetens, anordnade träffar runt om i regionen där de bjöd in kvinnliga chefer och 

ställde frågan till dem vad som hindrar dem från att söka dessa positioner. På dessa 

träffar kom det fram några huvudsakliga svar på varför kvinnorna tvekar. Bland annat 

handlade det om att kvinnorna kände att de hade bristande erfarenhet och därmed inte 

visste vad det innebar att sitta på dessa positioner. Ett annat svar var att de kände att de 

saknade stöttning och någon som pushade dem till att söka. Utifrån de svar som kom in 

byggdes sedan programmet upp tillsammans med fackliga företrädare. Regionen har 

valt att rikta in sig i första hand på den operativa verksamheten, yttre befäl och 

vakthavande befäl då det är i dessa områden inom myndigheten det finns väldigt få 

kvinnor som är chefer. Hon menar att anledningen till att det är så viktigt att få fler 

kvinnor i dessa positioner är för att individen oftast behöver ha en bakgrund som yttre 

befäl eller en arbetsledande roll för att senare kunna gå vidare i sin chefskarriär. 

 

När vi frågar Ulrika om hon anser att hennes arbetsplats är jämställd svarar hon nej. 

Hon menar att en myndighet kan vara ganska jämställd även om det inte är jämnt 

fördelat mellan könen samtidigt som en myndighet kan vara ojämställd även om det är 

exakt lika många kvinnor som män. Enligt henne är jämställdhet mer en attityd- och 

förhållningsfråga, men antalet kvinnor och män har en betydelse. Hon berättar att hon 

fortfarande kan känna att hon ibland befinner sig i miljöer som tydligt är väldigt 

grabbiga och att hon trots sin position och kraften i hennes ämbete känner sig lite 

utanför på grund av att hon är kvinna. Hon tar också upp att det finns öar inom 

polismyndigheten som ger intrycket av att organisationen bara är för killar. Det finns 

verksamheter som är väldigt manliga med mycket utrustning och fysisk styrka och som 

hon är tydlig med är nödvändig för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock 

finns det där väldig få och ibland inga kvinnor trots att de har ansträngt sig för att 

minska gapet mellan könen. 
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Vi frågar Ulrika vad hon anser att konsekvenserna av avsaknaden av kvinnliga poliser i 

myndigheten är. Hon menar att ju längre tid det tar innan myndigheten får en jämnare 

könsfördelning, desto längre tid kommer förändringsarbetet ta när det kommer till att 

förändra organisationens kultur, attityder och förhållningssätt. Den förändringen kan 

inte bara ett kön göra. Med en ökad könsfördelning skapas ett bredare anslag och flera 

perspektiv på frågorna vilket gör att problemen snabbare kan lösas. Avsaknaden av 

kvinnliga ledare påverkar organisationens förmåga att uppfylla deras uppdrag, även om 

verksamheten rullar på oavsett könet på dem som sitter på chefspositionerna. 

 

Samtalet fortsätter och vi frågar vår intervjuperson om hennes uppfattning om positiva 

särbehandlingsmetoder och vad hon tror skulle hända om en sådan metod hade 

implementerats vid rekrytering av personer till chefspositioner inom organisationen. 

Ulrikas uppfattning är att kvinnorna inom organisationen är väldigt stora motståndare 

till metoder som kvotering, hon tror att de har svårt att se någon skillnad på den typen 

av positiv särbehandlingsmetod och andra metoder som kan användas för att uppnå en 

jämnare könsfördelning. Hon menar att kvinnorna i myndigheten inte vill bli 

rekryterade till en viss position på grund av att de tillhör det underrepresenterade könet 

utan för att de var den bästa kandidaten för anställningen. Det handlar om att de vill ha 

samma möjligheter som män, inte att de ska bli behandlade annorlunda för att de är 

kvinnor. Hon förklarar att positiv särbehandling enligt henne själv handlar om att ha en 

kandidat av varje kön till en position och välja det underrepresenterade könet även om 

den andra kandidaten uppfyller kravspecifikationen lite bättre. Hon tror att 

jämställdhetsarbetet i sådana fall hade kommit längre men att kommunikationen kring 

denna fråga är väldigt svår då majoriteten kommer uppfatta all positiv särbehandling 

som kvotering. För att få det att bli accepterat av dem anställda tror Ulrika att grunden 

innebär att ha en tydlig, transparent, förutsägbar och alltid gällande rekryteringsprocess. 

Hon förklarar att de i dagsläget har en sådan process vid nyanställningar men den stora 

rörligheten är internt inom myndigheten, där polisen använder sig av 

intresseanmälningar vilket innebär att anställningen är ett arbetsledningsbeslut. Vid en 

rekryteringsprocess har de andra hänsyn att ta när de ska välja rätt kandidat. För det 

första rensas alla som inte uppfyller kravspecifikationen bort direkt. Sedan har de 

exempelvis tester, intervjuer och referenstagning. De tittar också på andra saker som 

personlig lämplighet, vem kandidaten är som person men även verksamhetsmässiga 

skäl, det vill säga vem som är bäst lämpad ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. 
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När vi frågar henne hur hon tror att männen inom organisationen tänker kring 

jämställdhet anser hon att det blir en generationsfråga då de yngre männen inte är som 

dem äldre. Hon har en väldigt stor tro på den nya generationen, då hon menar på att de 

yngre männen har ett mer modernt förhållningssätt och attityd i jämställdhetsfrågan. 

Hon tar också upp att hon tror att det fortfarande finns ett kritiskt tänkande hos en del 

män kring exempelvis traineeprogrammet för kvinnor. Män inte är övertygade att 

traineeprogrammet är något bra, men kritiken kan också komma från personer av båda 

könen. Hon menar på att allt som är nytt oftast uppfattas som lite otäckt och otryggt och 

att alla individer inte riktigt förstått skälet till varför det nya implementerats. I grunden 

kanske den kritiska massan inte ser att det är en viktig verksamhetsfråga utan att det 

anses vara som en extra hjälp till att nå chefstjänster, vilket hon är tydlig med att så inte 

är fallet. 

 

Vi frågar Ulrika om hon hade något specifikt exempel på en situation där det har blivit 

påtagligt att organisationen inte är jämställd. Hon berättar att vid rekrytering av nya 

gruppchefer till den nya myndigheten och den nya regionen 2015 lades mycket kraft på 

jämställdhetsperspektivet och att tillgodose det, vilket också blev ganska bra. Men när 

dessa kvinnliga ledare sedan valt att kliva av sin arbetsledarroll så ersätts de av män, 

vilket är ett exempel på att jämställdhetsfrågan och dess viktiga innebörd inte riktigt fått 

tillräckligt mycket fäste inom organisationen. 

 

Vi avslutar intervjun med att fråga henne hur hon ser på framtiden kring denna fråga om 

de högre positionerna inom polismyndigheten. Hon är övertygad om att framtiden är 

ljus och att det bara är att fortsätta kämpa och aldrig slå sig till ro. Jämställdhet och 

jämlikhet handlar egentligen om likabehandling och det måste alltid återerövras och 

hela tiden jobbas med. Hon tar upp fenomenet #metoo och förklarar att hon tror att det 

har blivit ökat fokus på just dessa frågor och att det är viktigt att hålla den brasan igång. 

Ulrika förklarar också att hon tror det är viktigt att fler män visar färdriktningen och 

driver dessa frågor för att få en större slagningskraft. 
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4.2 Patrik Oldin 

 

“Det ska bli naturligt. Få folk inse det är en verksamhetsfråga med bättre och jämnare 

könsfördelning, det blir bättre av allting. Bättre verksamhet, bättre arbetsmiljö, bättre 

bättre. “ 

 

(Patrik Oldin, 24 april 2018) 

 

Vår andra inbokade intervju är med Patrik Oldin, en polisområdeschef för sydöstra 

Götaland, bestående av Kalmar län, större delen av Kronobergs län samt halva Blekinge 

län. Patrik inleder intervjun med att berätta att han ingår i en polisregion med 5 

polisområden som tillhör region syd. Vi frågar Patrik om han kan berätta om vad hans 

primära arbetsuppgifter består av samt hur han hamnade på den chefspositionen han 

sitter på idag. Detta för att skapa oss en bild av positionen som Patrik besitter. Patrik 

beskriver att han har två primära arbetsuppgifter. Det första fokuset är att ha ett 

övergripande ansvar för polisområdet. Patrik har även ett delansvar för hur det går för 

hela regionen. Han förklarar att han är utbildad polis och hamnade på sin chefsposition 

genom en rekryteringsprocess som skedde inför en förändring inom polisorganisationen 

med start 1:a januari 2015. Chefspositioner lystes ut och Patrik sökte en av dessa. Patrik 

fick genomgå olika tester och intervjuer innan han blev vald till polisområdeschef för 

sydöstra Götaland. 

  

Vi fortsätter intervjun med att fråga om Patrik anser det finns några skillnader mellan 

manligt respektive kvinnligt ledarskap. Patrik inleder frågan med att säga han inte tror 

på något som heter manligt respektive kvinnligt ledarskap, även om begreppen används. 

Patrik ritar en bild i våra huvuden med två cirklar som går hand i hand. Dessa cirklar 

ska representera kvinnligt- och manligt ledarskap. Eftersom en kvinna kan ha en manlig 

ledarskapsstil och en man kan ha en kvinnlig ledarskapsstil går cirklarna ihop med 

varandra. Patrik fortsätter med att beskriva vad han anser stereotypiskt skulle kunna 

utmärka manliga- och kvinnliga ledare. En man kan ses som rakt på sak, han lyssnar 

inte, fattar beslut på egen hand och pekar med rak hand. En kvinna är istället lyssnande 

och resonerande. Patrik påpekar att hans grundinställning är att det inte finns manligt 

respektive kvinnligt ledarskap. Vi frågar om jämställdheten på polismyndigheten, 

gällande de högre positionerna. Patrik anser inte att det är jämställt. Han berättar att rent 
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matematiskt om det vore jämställt skulle antalet chefer på olika nivåer spegla 

fördelningen män och kvinnor i organisationen i stort. I nuläget är det kvinnliga könet 

underrepresenterat på chefspositioner. 

 

Vi fortsätter intervjun genom att leda in samtalet på vilka konsekvenser Patrik tror det 

får på myndigheten, att det inte är jämställt. Det första Patrik svarar på denna frågan är 

att det tack och lov jobbas aktivt med jämställdhet. Patrik förklarar att han anser det går 

att få en bättre ledningsgrupp med en jämnare könsfördelning. Han säger att det är 

viktigt att kvinnliga anställda känner det finns karriärs- och utvecklingsvägar även för 

dem. För att det ska ske så tror Patrik att det behöver finnas personer av sitt egna kön på 

olika chefspositioner, så att det blir naturligt och normalt. Patrik fortsätter intervjun 

genom att berätta om sitt uppdrag som sammankallande i polisregion syds 

likabehandlingsråd, sedan snart ett år tillbaka. Likabehandlingrådets huvudsakliga 

uppgift är att integrera jämställdhetsfrågor i allt annat polisen gör, både externt och 

internt. Patrik berättar att rådets långsiktiga mål är att göra jämställdhet till en 

nyckelfråga och för att lyckas med det tror Patrik att de behöver börja tidigare. Patrik 

säger att det gäller få kvinnor som inte varit anställda så länge att bli intresserade av 

gruppchefsuppdrag och arbetsgivarroller och att det på det sättet byggs underifrån och 

vidare till mellanchefer och den kategorin. Patrik anser det är svårt att gena.  

 

Vi fortsätter samtalet med en diskussion om hur kvinnor ska fås intresserade av 

chefspositioner. Här flikar Patrik in att det är viktigt att redan från början, med 

formulering av annonser, tänka efter. Kvinnor och män läser annonser olika och det är 

viktigt att ha det i åtanke vid formuleringen av till exempel kravprofil i annonser. Patrik 

håller med oss när vi menar att den manliga polisen är norm och flikar in att det lätt blir 

grabbigt inom myndigheten. Patrik förklarar att folk måste inse det är en 

verksamhetsfråga att jobba för en bättre och jämnare könsfördelning, att egentligen 

allting gynnas av det, både verksamheten och arbetsmiljön. Här fortsätter vi intervjun 

genom att fråga Patrik om han tror det skulle bli mer jämställt i de högre positionerna 

genom att enbart rekrytera fler kvinnor så det blir en jämställd könsfördelning. Patrik 

svarar nej på den frågan och fortsätter med att förklara det behöver vara jämställt mellan 

könen för alla medarbetare i hela organisationen för att det i framtiden ska kunna bli 

jämställt även på chefspositionerna.  
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Samtalet fortsätter in på positiva särbehandlingsmetoder och vi frågar Patrik hur han 

tror det skulle sett ut på de högre positionerna om positiv särbehandling 

implementerades. Här inleder Patrik med att säga att det är en jättesvår fråga. Å ena 

sidan tror han att man i så fall skulle riskera göra kvinnorna en björntjänst och att det 

borde gå att nå en mer jämställd fördelning när det gäller chefer på ett annat sätt. Å 

andra sidan tror han att det går få en bättre verksamhet om den är mer jämn. Patrik 

berättar om en aktivitetsplanering för nästa år som kommer att ske nu i september. 

Patriks ambition är att det ska vara lite naturligt att sitta och diskutera att det är för få 

kvinnliga chefer och vad de ska göra åt situationen som de sitter och diskuterar vad som 

ska göras åt problemet med till exempel villainbrott. Det första ska bli lika naturligt som 

det andra. Det naturliga tänket behöver förändras, men den ska inte tvingas fram. 

Varken män eller kvinnor ska få en roll på grund av sitt kön. Patrik säger även att de 

såklart kan hamna i sammanhang där det är värt att kvotera. Om det är lika läge, väljer 

vi såklart det underrepresenterade könet. Så ser det ut idag enligt Patrik. Detta kan 

tolkas som en positiv särbehandlingsmetod, dock i miniformat. Vi är nu inne i mitten av 

vår intervju och Patrik berättar om ett fall då han jobbade i Stockholm. Vid det tillfället 

hade polisen tuffa krav på ryttarkunskaper och det var enbart kvinnor som kom in 

eftersom de var så pass duktiga på att hantera hästar. Någonstans där upptäcktes det att, 

rent verksamhetsmässigt, behövdes det fler män. Det var då, på den tiden, inte konstigt 

att gå ut och rekrytera det underrepresenterade könet, mannen, och erbjuda särskild 

utbildning och extra träning. Patrik fortsätter med att säga han tycker det är så konstigt 

det ska bli så märkligt om polisen gör samma sak, men istället försöker få in fler 

kvinnor på ett annat underrepresenterat område. Patrik är noga med att poängtera att det 

dock skedde för flera år sedan och att utvecklingen går åt rätt håll, även om det går 

alldeles för sakta.  

 

Vi fortsätter intervjun och frågar Patrik om hur han tror det motsatta könet, kvinnan, 

resonerar kring jämställdhetsfrågan inom myndigheten. Här säger Patrik att han tror 

kvinnor upplever och ser att de som kön är underrepresenterade på vissa chefsnivåer 

och att det periodvis pratas om att det är typiskt eftersom det är en grabbig miljö. Här 

nämner Patrik begreppet homosocialitet, att det är ganska självklart att en man 

rekryterar sin avbild och det är ju en man det också. Patrik tror att det finns en stor 

medvetenhet kring problemet men att han själv inte är med i diskussionerna kring 

fikabordet och därför missar en del som sägs, men att de försöker jobba för att ha det 
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högt i tak och att det ska vara okej säga vad man tycker. Vi är nu inne i sluttampen av 

vår intervju med polisområdeschefen Patrik Oldin och intresserar oss för hur han ser på 

framtiden. Patrik säger att den definitivt ser ljus ut. Han berättar att han i samtal om 

likabehandlingsrådet brukar inleda med en bild på en rekryteringsannons från 1903. 

Bilden visar tre mustaschprydda män och så står det en polis ska vara stor, stark och 

hiskelig att beskåda. Patrik fortsätter samtalet och säger att visst har vi gått från det till 

att i alla fall vara mest jämställda i EU, enligt en undersökning, så vi går åt rätt håll. 

 

Innan vi avslutar intervjun frågar vi om Patrik har något som han skulle vilja tillägga. 

Här säger Patrik att jämställdhet är en högaktuell fråga inom polisen och att det behöver 

jobbas med för att få in ämnet som en naturlig del i organisationen, både internt och 

externt. Patrik avslutar samtalet genom att berätta en historia där polisen skulle ha en 

medborgardialog. När detta skulle prövas en gång i tiden, gjorde de på det sätt som de 

alltid gjort och förväntade sig ett annat resultat vilket Patrik beskriver som definitionen 

av dumhet. Polisen gick ut med en annons i tidningen och bjöd in till en dialog för 

medborgarna i samhället. Enligt Patrik var det enbart seniora män, över 60 år, som dök 

upp, förutom en skolklass som ville att Patrik skulle skriva under ett papper och intyga 

att eleverna hade varit där. I det här fallet skulle polisen enbart ta fokus på vad seniora 

män hade för problembild. Polisen måste aktivt söka sig till hela medborgarsamhället 

och ge alla samma möjlighet att vara med och påverka. Vi tackar Patrik för hans tid och 

att han kunde ställa upp på en intervju och avslutar samtalet.  
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4.3 Mats Bergström 

 

’’Jag tror stenhårt på att män ungefär som mig, män med makt behöver ta ställning och 

inte bara med orden, utan med själen. När vi gör det, då kommer det att hända saker.’’ 

 

(Mats Bergström, 25 april 2018) 

 

Vår tredje inbokade intervjuperson är Mats Bergström, en 53-årig polisområdeschef och 

polismästare i område Skaraborg. Mats inleder intervjun med att berätta att område 

Skaraborg är ett av fem områden i polisområde väst och att han har ansvaret för 

verksamheten i Skaraborg. Vidare fortsätter vi liksom planerat att försöka visa vårt 

intresse för verksamheten genom att be honom förklara kort vad han har för primära 

arbetsuppgifter på sin arbetsplats. Mats fortsätter att förklara på ett mycket pedagogiskt 

sätt att han är en så kallad ‘’långvägare’’ som han själv väljer att kalla sig för. Han 

förklarar att uttrycket innebär att han startade sin karriär som polisaspirant år 1987 och 

sedan dess har arbetat sig igenom verksamheten. Han har en bred erfarenhet som chef 

på alla nivåer inom polismyndigheten och förklarar att han verkat på både indirekt, 

direkt och strategisk nivå. Han förklarar att han sitter med i regionens ledningsgrupp, 

leder polisen och verksamheten i polisområde Skaraborg, är kommenderingschef vid 

särskilda händelser, exempelvis vid demonstration, naturkatastrofer eller vid 

fotbollsmatcher med högrisk.  

 

Mats berättar dessutom att han sedan nyligen sitter med som ordförande i 

likabehandlingsrådet, vilket han förklarar att han kanske inte är mest kvalificerad för. 

Han visar en stor förståelse för hans position genom att vara en vit man med makt. Han 

berättar att han vill utnyttja denna position genom att fungera som en ‘’dörröppnare’’ 

för att på så sätt få fler att öppna upp ögonen för problemet att kvinnor inom 

myndigheten i stor utsträckning inte får samma chans till utveckling som män. Han är 

från start öppen med att förklara att han inte alltid som chef förstått hur kvinnor har haft 

det på arbetsplatsen och att han väljer att vara ärlig med att han idag anser att det finns 

ett tyst, tråkigt och ofta omedvetet motstånd mot kvinnor på samtliga chefsnivåer. Han 

är tydlig med att han vill arbeta mot en arbetsplats där alla ges samma möjligheter och 

att det handlar om en inre resa hos individerna inom myndigheten. Mats väljer att ge ett 

konkret exempel där han förklarar att han vid 25 års ålder, när han vikarierade som yttre 

befäl, fick ett stöd och en ‘’knuff i ryggen’’, men anser inte att en kvinna fick, eller får, 
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samma hjälp eller stöd mot de högre positionerna. Mats inleder intervjun genom att visa 

ett stort intresse för vår uppsats och vi uppfattar honom som otroligt lättsam och ärlig. 

 

Efter ett intressant inledande samtal ber vi honom att förklara hur han ser på 

jämställdheten inom de högre positionerna inom polismyndigheten och vilka åtgärder 

han tror behövs utföras för att minska klyftan mellan könen. Mats förklarar att det är på 

de lite lägre chefspositionerna som det stora problemet finns. I polisområde Skaraborg 

är ungefär 35 % anställda kvinnor och att endast 19 % av cheferna är kvinnor vilket han 

förklarar också gör polisområde Skaraborg till det sämsta området i deras region. Han 

tror att det krävs att det läggs mer kraft på kvinnor för att på så sätt få dem mer 

motiverade för att få dem att hitta vilja till att arbeta sig mot chefspositioner. Vidare 

beskriver han att kvinnor möter ett hinder när de är i den ålder där de vanligtvis ges 

chansen att bli befäl då det brukar vara i samband med att kvinnor blir gravida. Han 

förklarar dock omgående att problemet ligger i polismyndighetens händer då 

myndigheten är alldeles för dåliga på att ge kvinnorna tillräckligt mycket stöd när de 

återvänder efter graviditet och föräldraledighet. Det blir påtagligt att kvinnorna känner 

sig osäkra och exkluderade. Mats förklarar att män i yttre befäl förefaller att välja andra 

män som biträdande och att det oftast inte finns en tanke hos männen att de faktiskt 

exkluderar kvinnor trots att det kanske är de som behövs som mest. Han förklarar också 

att han nyligen varit i kontakt med en kvinna som arbetar på polisområdet som har 

bakgrund som forskare innan hon blev polis. Hon vill gå djupare in på problemet och 

utföra en analys kring vad som är de grundläggande orsakerna till ojämställdheten för 

att på så sätt få en korrekt lägesbild att arbeta vidare från.  

 

Vi frågar Mats vad han anser vara en jämställd arbetsplats och han inleder ett intressant 

samtal kring att det inte handlar om att alla behandlas lika i en verksamhet utan att alla 

ska ges samma möjligheter utifrån sina egna unika förmågor och förutsättningar. Han 

menar på att likabehandling är ett mycket bättre och bredare uttryck som indikerar att 

alla på en arbetsplats ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, ålder eller 

sexualitet. Vidare ger Mats ett konkret och tydligt exempel genom att förklara att det 

inom polisen innebär status att arbeta med, som han uttrycker det ‘’häftiga’’ brotten, 

såsom dråp, mord, narkotika och skjutningar. Dessa brott utreds i synnerlighet av män 

och resulterar ofta i en högre lön medan de mindre ‘’häftiga’’ utredningarna såsom brott 

i nära relation oftast utförs av kvinnor inom polisen och resulterar oftast i en lägre lön. 
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Mats förklarar att detta är ett problem och att de vill lösa klyftan genom att höja lönen 

för de som arbetar med barn, nära relationsfrågor och sexualbrottsutredning för att på så 

sätt höja statusen för kvinnor. Han förklarar också att de grupper inom polisen som har 

lägre status är överrepresenterade av kvinnor.  

 

När vi sedan leder in Mats på frågan kring positiva särbehandlingsmetoder och hans 

tankar kring ämnet förklarar han att han inte vet huruvida han är för eller emot tanken 

av att implementera sådan metod. Han lyfter att han önskar att undvika exempelvis 

kvotering i för stor utsträckning då han tror att problemet måste lyftas och lösas från 

grunden men han väljer ändå att vara öppen för idéen. Mats säger sig även vara öppen 

och nyfiken inför olika metoder då han också tror att något måste göras för att öka 

jämställdheten mellan könen. Mats berättar att han tror att en stor del av problemet 

ligger i händerna hos männen med makt för att ändra inställningen och förståelsen hos 

andra. Han tror att det är först när män med makt tar ställning från själen och inte uttalar 

sig med hjälp av tomma ord som det kommer börja ske en förändring kring 

jämställdhetsfrågan. Mats förklarar att sedan han blivit ärlig och öppen med hans 

tidigare blindhet för problematiken kring jämställdheten har en stor andel kvinnor börjat 

öppna sig för honom och givit honom ett förtroende. Ett förtroende han förklarar att han 

är otroligt stolt över. 

 

Slutligen frågar vi också Mats kring hans åsikter och tankar kring hur han tror att det 

motsatta könet, i detta fall kvinnorna, ställer sig till dessa frågor. Efter en kort fundering 

uttrycker Mats att han absolut tror att kvinnorna inom myndigheten många gånger 

känner sig underlägsna i det segmenterade klimatet. Han uttrycker sin frustration kring 

att vissa, som han uttrycker det, lagspelare inte får chansen att optimera sina kunskaper 

och inte får utlopp för sin potential vilket i slutet av dagen straffar polismyndighetens 

arbete och syfte. Det vill säga att minska brottsligheten och öka tryggheten. Slutligen 

förklarar Mats att han ser ljust på framtiden då han liksom flera andra säger att det är en 

jämställdhetsfråga då han också märkt att exempelvis yngre män inom 

polismyndigheten är betydligt mer upplysta och kunniga än vad han själv var i samma 

ålder.  
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4.4 Stefan Sinteus 

 

’’Jag kan tycka att de kvinnor som jag känner som är chefer, de vill konkurrera på 

samma villkor som en man och inte bli kvoterade in på något sätt.’’ 

 

(Stefan Sinteus, 26 april 2018) 

 

Stefan Sinteus är 58 år och polismästare i Malmö, vilket är en enhet i region syd. Han 

beskriver verksamheten som en utredningsverksamhet som verkar ingripande samt 

trygghetsskapande. Stefan väljer också att kalla sig för ‘’en långvägare’’, då han varit 

polis i 37 år samt haft olika chefsbefattningar genom de gångna åren. Stefan berättar att 

han även har en del olika utbildningar i bagaget då han bland annat studerat juridik, 

strategi och ekonomi. När vi intresserar oss för hur han nått sin nuvarande position 

berättar han att han klättrat inom myndigheten genom att löpande söka nya tjänster efter 

hand.  

 

Intervjun fortsätter genom att vi ber honom berätta kring huruvida han tror att det finns 

en skillnad på manligt- och kvinnligt ledarskap eller inte. Stefan förklarar att hans breda 

erfarenhet med många år som chef säger honom att det finns skillnader på manligt- och 

kvinnligt ledarskap. Han förklarar att han upplever att kvinnliga chefer tenderar att ha 

ett mycket lugnare och tryggare ledarskap än vad män tenderar att ha. Han förklarar 

också att, särskilt nya, manliga ledare inte är lika benägna att ta åt sig av motgångar och 

situationer när det går mindre bra. Detta till skillnad mot kvinnliga ledare som istället är 

mer benägna att ta åt sig personligen av motgången. Stefan poängterar också det faktum 

att det finns olika positiva och negativa egenskaper hos dem olika könen.  

 

Vidare ber vi Stefan att förklara sina föreställningar kring jämställdheten inom 

polismyndigheten på de högre positionerna och hans erfarenheter kring det 

jämställdhetsarbete som löpande pågår. Stefan svarar omgående att han personligen 

arbetar med frågan ständigt men också att han anser att myndigheten måste bli bättre på 

att exempelvis rekrytera kvinnliga chefer. Han förklarar att svårigheten med att 

rekrytera kvinnliga chefer är för att det är betydligt färre kvinnor som söker dessa 

tjänster. Han förklarar att män söker chefstjänster även om de inte uppfyller alla 

kriterier som rekryteringsannonsen innehåller medan en kvinna som kan fallera på ett 
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kriterium därför väljer att inte söka tjänsten. Stefan berättar också att inom hans 

ledningsgrupp finns det fem sektioner varav det finns kvinnliga chefer på två utav dem.  

 

Stefan berör problematiken gällande kvinnors graviditeter samt den efterkommande 

föräldraledigheten. Han förklarar att det finns en svårighet med att gå ner i tjänst och 

exempelvis arbeta halvtid men samtidigt ha en chefsbefattning. Han förklarar också att 

avsaknaden av kvinnliga ledare är ett problem eftersom han beskriver polisen som en 

mansdominerad verksamhet ur flera perspektiv och att det är lättare att kulturen inom 

myndigheten blir en så kallad ‘’machokultur’’ på grund av avsaknaden av kvinnliga 

ledare. Stefan berättar att det handlar om att vara konsekvent och öppen med att tala om 

konsekvenserna och inse att man går miste om kompetens när det råder brist på 

kvinnliga chefer.  

 

Vi frågar Stefan huruvida de implementerat ett så kallat traineeprogram för kvinnor eller 

inte och vilken respons programmet i så fall fått. Han berättar att de har ett pågående 

traineeprogram och att de bemöts av positiv respons och att attityderna förändrats sedan 

15- 20 år tillbaka i tiden. Detta då inställningarna förändrats, bland annat på grund av att 

förr baserades erfarenhet på exempelvis militärtjänstgöring där män också var 

överrepresenterade, men att idag baseras ledarskapet på kompetens. Han förklarar att 

han inte aktivt tror på positiva särbehandlingsmetoder då han upplever att de kvinnliga 

chefer som han känner vill konkurrera in på samma villkor som män och inte bli 

inkvoterade. Detta på grund av att han tror att det kan skapas andra attitydproblem inom 

myndigheten då kvinnorna som kvoterats in inte ses som lika kompetenta gentemot de 

som rekryterats på ett vanligt sätt. Han redogör tydligt för att det inte finns någon 

skillnad på kompetensen hos könen utan att problemet åter handlar om att för få kvinnor 

söker chefstjänsterna.  

 

Stefan avrundar intervjun med att ge oss ett konkret exempel där det blir tydligt att 

polismyndigheten på de högre nivåerna inte är helt jämställd. Han berättar om ett 

projekt med syfte att få in fler kvinnor i insatsstyrkan. Vid dessa tester har det visat sig 

att kvinnors mentalitet, i de fall skjutvapen används, skiljer sig åt från männens och 

kvinnor har därför svårare att klara dessa testmoment. Stefan berättar också att 

skillnaderna blir extra tydliga när kvinnor fött sitt första barn och får en annan 

inställning till arbetet inom polisen, vilket han förklarar inte ses lika tydligt hos män. 
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Han förklarar att omvänd situation uppstår i brott i nära relation och hos barnutredare. 

Män klarar inte av för barnförhör i samma utsträckning som de kvinnliga ledarna gör. 

Avslutningsvis förklarar Stefan att han ser ljust på framtiden då den äldre generationen 

som har en annan syn på jämställdhet kommer pensioneras inom snar framtid. På sikt 

tror han att det kommer se mer jämställt ut på de högre positionerna inom 

polismyndigheten.  
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4.5 Gunilla Gevreus 

 

‘’Vi gör positiv särbehandling genom att pusha duktiga tjejer, men de står inte på kö.’’ 

 

(Gunilla Gevreus, 27 april, 2018) 

 

Den näst sista intervjun är med polisområdeschefen och polismästaren Gunilla Gevreus. 

En 61-årig kvinna som verkar i ett av polisområdena i region väst. Hon förklarar att hon 

ingår i regionens ledningsgrupp. Vi inleder intervjun med att intressera oss för hennes 

primära arbetsuppgifter och hur en vanlig arbetsdag kan se ut för henne. Gunilla berättar 

att ingen dag är den andra lik på hennes arbetsplats. Hon förklarar att hon har en mängd 

olika uppdrag både i regionen och i hennes polisområde. Hon förklarar att hon har två 

chefsled under henne med indirekta chefer samt gruppchefer och att en stor del handlar 

om att samordna och utföra ledningsmöten. Gunilla fortsätter intervjun med att berätta 

att hon har haft jämställdhetsfrågan som en av hennes uppgifter trots att hon inte anser 

att det är en kvinnofråga utan att det är en fråga som borde behandlas av män också. 

 

Vidare förklarar Gunilla att även hon är en så kallad ‘’långvägare’’ då hon är polis från 

grunden. Hon förklarar också att hon har studerat både pedagogik och psykologi på 

grund av att hon alltid haft ett stort intresse för relationer, men att hon även gått interna 

utbildningar på arbetsgivarens initiativ. Därefter ber vi Gunilla att förklara hur 

jämställdheten ser ut på hennes arbetsplats. Hon förklarar att hon tidigare haft två 

kvinnor i ledningsgruppen men numera har en. Gunilla är noggrann med att poängtera 

vikten av att hela tiden arbeta med jämställdhetsfrågan och att de måste jobba 

långsiktigt för att kunna få fram kvinnor som vill stanna i den yttre verksamheten. 

Gunilla presenterar sin önskan angående att hon vill se fler kvinnor som vill ta ansvar 

och söka chefstjänster. Hon berättar att myndigheten löpande måste arbeta med att 

stärka kvinnor till att våga ta plats och vilja bli gruppchefer. Gunilla berättar att det 

uppstår ett problem redan vid rekryteringen. Detta då myndigheten måste hitta ett sätt 

att attrahera kvinnor till att våga söka ledarpositioner. Det ligger ett problem i att män 

lättare tar plats och lyfter sin kompetens även om de inte uppfyller alla kriterier i 

annonsen. Det här i jämförelse med kvinnor som, enligt Gunilla, istället har en förmåga 

att se de kriterierna som individen inte uppfyller som det primära vilket resulterar i att 

kvinnan inte söker chefstjänsten. Gunilla berättar att hon tror att de inom myndigheten 
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måste bli bättre på att attrahera och stärka tjejer till att vilja söka en ledarposition 

eftersom de inte kan tvinga någon.  

 

Gunilla fortsätter att förklara att det även uppkommit en egen #metoo rörelse hos 

polisen kallad #nödvärn. Hon förklarar att hon drivit rörelsen kraftigt för att väva in 

jämställdhet i likabehandlingsråden. Hon förklarar att det inom polisen finns ett 

problem gällande härskartekniker som kvinnor ofta utsätts för av män, som de ständigt 

måste arbeta emot, för att få bort dessa attityder och för att kunna ge kvinnorna plats. 

Gunilla poängterar dock att även män utsätts för dessa härskartekniker. Hon förklarar att 

polisen är en hierarkisk arbetsplats vilket kan vara bra då det kan bidra till att saker blir 

gjorda. Det vill säga en tydlighet i vem som beslutar vad på vilken nivå. Dock handlar 

det om att ha rätt chefer på chefspositionerna då hierarkin annars blir negativ.  

 

När vi börjar prata om positiva särbehandlingsmetoder och Gunillas föreställningar 

kring ämnet förklarar hon omgående att hon själv aldrig skulle vilja bli inkvoterad. 

Detta på grund av att hon vill få ett jobb på grund av att hon är den bäst kvalificerade 

för arbetet. Hon förklarar sin oro kring att det vid exempelvis kvotering skulle kunna 

uppstå en risk för att det skapas ett A- och B lag. Gunilla poängterar dock att om det är 

två individer med samma kompetens ska det underrepresenterade könet gå före i 

rekryteringen. Hon förklarar också att de särbehandlar kvinnor genom att pusha dem 

med talang till att våga söka ledarpositioner men att det är svårt då kvinnorna inte själva 

är lika benägna att ta plats rent generellt, som män är. Gunilla förklarar att hon tror att 

myndigheten måste bli bättre på att uppmana kvinnor till att söka en viss tjänst eller 

utbildning. Dock gäller det att hitta en balans då hon förklarar att det kan få motsatt 

effekt om man pushar dem för hårt. 

 

Gunilla berättar dessutom att jämställdhet är en verksamhetsfråga då de mister 50 % av 

kompetensen om de inte har det jämställt mellan könen. Hon menar att det är viktigt att 

poängtera att inte se det som en individfråga utan se till verksamhetens fulla potential. 

När vi frågar Gunilla om hon anser att det finns någon skillnad mellan manligt- och 

kvinnligt ledarskap berättar hon att hon anser att varken män eller kvinnor är stöpta i 

samma form. Dock upplever hon generellt en mer relationsbyggande trygghet i det 

kvinnliga ledarskapet då hon anser att kvinnor kan vara mindre konflikträdda. Hon är 

dock noggrann med att poängtera att hon mött män med kvinnligt ledarskap och kvinnor 
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med ett manligt ledarskap. Gunilla berättar att hon inte tror på att stirra sig blind på 

könet utan att de istället bör fokusera på vilka egenskaper man önskar att en ledare ska 

ha.  

 

Slutligen förklarar Gunilla att hon tror att hennes manliga kollegor inom myndigheten 

tycker att jämställdhetsfrågan är viktig. Hon berättar att hon tror att det är viktigt att 

man aktar sig för att värdesätta manliga egenskaper före kvinnliga samt att de ständigt 

måste arbeta för att bli av med den ‘’grabbiga jargong’’ samt machokultur som 

polismyndigheten stundvis kan upplevas ha. Gunilla tror att det är viktigt att man aldrig 

slutar jobba med jämställdhetsfrågor intern samt jobba för att normen ska förändras 

kring den svenska polisen. Detta på grund av att normen i dagens samhälle indikerar på 

att en polis är en 40-årig man med svenskt ursprung. 
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4.6 Petra Stenkula 

 

”Förutom en jämn könsfördelning handlar jämställdhet om att det ska finnas lika 

möjligheter för män och kvinnor att utföra sitt arbete.” 

 

(Petra Stenkula, 27 april 2018) 

 

Vår sista intervju är med Petra Stenkula, 46 år gammal och chef för utredningsenheten 

syd. Petra har arbetat inom polisen sedan 1992 vilket gör att intervjun inleds med att vi 

ber Petra berätta hur hon hamnade på den chefsposition hon besitter idag. Petra berättar 

att hennes första kontakt med polismyndigheten var som civilanställd passkontrollant, 

innan hon valde att utbilda sig till jurist. Petra fortsätter genom att berätta om hennes 

väg in i organisationen. Hon har genomgått olika chefsprogram och när hon sökte en 

tjänst som polisintendent fick hon en skräddarsydd polisutbildning, genom 

utbildningssektionen, utbildningen varade i 1,5 år. Idag är Petras primära arbetsuppgift 

att vara strategisk chef för utredningsenheten.  

 

Vi leder samtalet in på jämställdhet genom att fråga Petra hur hon ser på jämställdhet på 

de högre positionerna inom myndigheten. Först berättar Petra om hur det ser ut med 

könsfördelningen i dem olika ledningsgrupperna, de har till exempel i hennes 

strategiska ledningsgrupp en nästan helt jämn fördelning av män och kvinnor. Petra 

nämner att hon själv anser det är viktigt med jämställdhet på arbetsplatsen. Petra 

fortsätter med att säga att alla, oavsett kön, ska ha lika möjlighet att bygga upp sin 

kompetens och konkurrera på lika villkor. Här finns en utmaning, enligt Petra, att få 

folk att söka till bland annat gruppchefsroller. Ett problem här kan vara att många 

gånger är anställda i en viss ålder i början av sin chefskarriär och det kanske 

sammanfaller med att kvinnorna föder barn och- eller har småbarn hemma och att 

kvinnan dessutom är den som tar mest av föräldraledigheten. I dessa fall tror Petra att 

många tänker efter både en och flera gånger om de verkligen vill bygga på sin karriär 

samtidigt. Petra fortsätter genom att poängtera vikten av att vid sådana tillfällen föra en 

dialog, som chef med dem medarbetare som en tror på, om vilka möjligheter som finns. 

Det är lika viktigt att som medarbetare föra samma dialog, hur ska jag som medarbetare 

få det här att fungera för mig, med dem förutsättningar som jag har. Vi fortsätter 

intervjun med att ta upp problemet kring att kvinnor kan känna att de halkar efter för 
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mycket av att vara hemma med barn, en diskussion vi har haft i några av våra andra 

intervjuer. Petra svarar att det är deras jobb, som chefer, att se till att introducera dessa 

kvinnor tillbaka i arbetet. Petra tar upp ett exempel från när hon själv skulle gå hem på 

föräldraledighet. Vid denna tidpunkten hade en manlig kollega sagt till henne att det 

finns män som åker på utlandstjänst och när de kommer tillbaka behöver de 

introduceras i verksamheten. Petra ifrågasätter vad det egentligen är för skillnad på 

utlandstjänstgöring och att vara föräldraledig. Petra poängterar att det egentligen inte är 

en stor skillnad då både individerna är borta, men av någon anledning ifrågasätts det 

mer att vara hemma med sitt barn än att vara tjänstledig eller vara iväg på utlandstjänst. 

Oavsett så anser hon att det behövs en introduktion för att komma åter i sitt arbete. Petra 

säger att hon tror man blir en bättre chef av att ha förståelse för att ens medarbetare 

ibland behöver vara hemma för vård av barn eller föräldraledighet, att man som chef 

besitter förmågan att sätta sig in i situationen sina medarbetare befinner sig i. 

 

Efter en intressant diskussion fortsätter samtalet in på kvinnligt- och manligt ledarskap. 

Vi frågar Petra om hon upplever det finns någon skillnad på kvinnligt- och manligt 

ledarskap. Petra inleder med att säga hon tror det är väldigt individuellt och 

personberoende men att hon tror en chef behöver ha skinn på näsan, men att det i sin tur 

kan ta sig olika uttryck. Till viss del så tror hon att många kvinnor är otroligt ambitiösa 

och vill göra ett bra arbete och tenderar ibland till att överarbeta vilket i sin tur blir ett 

mycket hårdare jobb, istället för att kanske gå på magkänsla. Detta tror Petra att kvinnor 

många gånger kan lära sig från männen, att känna sig trygga i sin erfarenhet och ibland 

gå på känsla, för att inte riskera bli utarbetad. Petra anser att män ofta är bättre på att 

både ta emot hjälp men även att delegera och köra på sin erfarenhet. Anledningen till att 

Petra upplever det vara väldigt individuellt med ledarskapsstil är för att hon själv har 

erfarenhet av flera manliga chefer som hon tycker har ett ledarskap som skiljer sig åt 

från det traditionella och auktoritära.   

 

Vi fortsätter vår intervju med Petra och frågar vad en jämställd arbetsplats innebär för 

henne och vad det har för betydelse. Hon inleder med att säga att ett incitament är att det 

ska vara ungefär lika många kvinnor och män. Sedan handlar det även om att det ska 

finnas lika möjligheter för män och kvinnor att utföra sitt arbete och att hänsyn ska tas 

till olika aspekter som har med kön och göra. Petra anser att det många gånger blir ett 

bättre klimat och ett bättre utfört arbete och mer genomtänkta arbeten när de har all 
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mångfald i en grupp. Sedan tror även Petra att det kan vara tufft vara ensam som kvinna 

eller man i en grupp med flera människor. Petra fortsätter med att berätta om hennes 

ledningsgrupp där de är lika många män som kvinnor, med henne själv inräknat ett 

överslag av kvinnor. Petra berättar att de är väldigt måna om att ha en öppen dialog där 

de frågar varandra hur de mår och att det allmänt är ett ganska så hjärtligt klimat i 

gruppen samtidigt som de ställer höga krav på varandra. Vi håller med när Petra nämner 

att många kvinnor förmodligen lockas till att söka chefspositioner när de ser att det 

finns andra kvinnor som redan innehar chefstjänster. 

 

Samtalet fortsätter in på det jämställdhetsarbete som idag förekommer på 

polismyndigheten. Petra nämner deras likabehandlingsarbete, genom 

likabehandlingsrådet, som hon tycker fungerar bra. Petra nämner även att hon inte tror 

det är enkelt och att jämställdhet är något som ständigt behöver arbetas med och inte 

kommer utav sig självt. I diskussionen tar Petra upp ett exempel från när de sökte 

gruppchefer för några år sedan. Då hade de en kravprofil med språkkunskaper utöver 

engelska. När de satt i slutet av sökperioden var det endast män som hade sökt. Samtliga 

män uppfyllde kriterierna för ett språk till men Petra och hennes kollegor började 

fundera över om det verkligen var möjligt att inga kvinnor som ville söka hade ett språk 

till. Det visade sig då, i en analys som de utförde, att dem kvinnor de frågade om varför 

de inte hade sökt hade svarat att de inte kunde ett språk till flytande, även om det inte 

stod i kravprofilen det skulle vara flytande. Dessa kvinnor uppgav dock att de hade läst 

ett till språk och därmed var kvinnorna kvalificerade att söka tjänsten som gruppchef. 

När Petra och hennes kollegor pratade med vissa män som hade sökt tjänsten och 

frågade om deras språkkunskaper uppgav de flesta att de hade läst ett till språk i skolan 

och kunde det lite grann. Med det här exemplet ville Petra mena på att det ofta är 

kvinnorna själva som stoppar sig från att från att söka en viss tjänst medan män istället 

har en mer avslappnad inställning. 

 

Vi leder in intervjun på positiva särbehandlingsmetoder och intresserar oss för Petras 

uppfattning om införande av särbehandlingsmetoder. Petra svarar här att hon har 

funderat mycket fram och tillbaka. Petra tar upp ett exempel när hon valde att inte 

använda kvotering vid ett rekryteringstillfälle i ett projekt, då hon ansåg det skulle bli 

tuffare för kvinnorna, eftersom alla skulle veta att de hade blivit inkvoterade. De 

kvinnor som var med i projektet hade själva sagt att de ville komma in på egna meriter. 
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Petra anser dock att positiv särbehandling kan vara gynnsamt, vid tillfällen med 

kandidater som har samma meriter ska det underrepresenterade könet väljas. Petra 

nämner även att positiv särbehandling skulle kunna användas för att förbereda 

medarbetare på att kunna uppfylla vissa kriterier i en kravprofil. 

 

Vi är nu inne i slutet av vår intervju med Petra och frågar hur hon tror män resonerar 

kring jämställdheten på de högre positionerna inom myndigheten. Här svarar Petra att 

hon tror det kan vara så att kvinnor mer ofta ser problemet medan män inte tänker på det 

i lika stor utsträckning. Petra flikar in att de har många män som jobbar för jämställdhet 

och att när hon tänker på framtiden så går utvecklingen framåt. Varje år händer det 

något i jämställdhetsarbetet men det behöver finnas pionjärer. Avslutningsvis så tackar 

vi Petra för hennes tid och för att hon kunde ställa upp på en intervju. 
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5. Tolkning av empiriskt material 
 

I följande kapitel kommer vi att tolka våra intervjupersoners berättelser. Tolkningen 

kommer göras med hjälp av våra utvalda teorier från den teoretiska referensramen. Vi 

har valt att tyda vår empiri genom att redogöra för varje polischef individuellt i 

kombination med teori. Detta för att kunna tolka vilka likheter och olikheter som finns 

mellan dem samt för att det ska bli lättare följa med i vår tolkning. 

 

5.1 Ulrika Herbst 

Ulrika börjar med att förklara för oss att mannen tycks vara normen i samhället och att 

det skiljer sig i attityder mellan könen. Dessutom förklarar hon att rekryteringsannonser 

är skapta för att attrahera män inom myndigheten, vilket resulterar i att många kvinnor 

inte ens söker chefspositioner, trots att de är lika kompetenta som män. Vi kan se 

likheter mellan Ulrikas resonemang och Ackers (1991) teori kring att organisationer är 

skapta för och av män. Dessutom beskriver Acker (1991) att mannen är norm i 

samhället, liksom Ulrika nämnde. Detta eftersom att strukturerna i organisationer är 

uppbyggda kring manliga erfarenheter. Ulrika förklarar också för oss att många kvinnor 

tvivlar på sin erfarenhet och kompetens, i samband med att kvinnor inte erbjuds 

tillräcklig stöttning av myndigheten. Det här liknar det resonemang som Kanter (1977) 

för om att kvinnor är verksamma inom många organisationer men inte får chans att styra 

dem i samma utsträckning som män får.  

 

Ulrika beskriver tydligt att polismyndigheten måste bli bättre på att satsa på kvinnor och 

ge dem rätt kompetens så att de kan nå högre positioner. Detta tolkar vi som att Ulrika 

har en föreställning om att det saknas coachning och stöttning för kvinnor inom 

myndigheten eftersom att kvinnor, enligt Ulrika, i större utsträckning tvekar på sig 

själva och sin förmåga. Likt detta beskriver Kolob et. al (1998) att det handlar om att 

utbilda kvinnor och inte att få dem att agera som män. Dessutom fastställer Ulrika att 

hon anser att polismyndigheten inte är jämställd. Hon anser att jämställdhet är en 

attitydfråga men poängterar också att antalet män och kvinnor har betydelse. Hon 

beskriver att hon anser en del miljöer vara mycket ‘’grabbiga’’ och att hon stundtals 

upplever ett utanförskap på grund av hennes könstillhörighet. Vi tolkar det som att hon 

känner ett utanförskap på grund av att hon inte är man i en mansdominerad myndighet. 

För att förstå Ulrikas tankar använder vi Jarnéus och Öst (2007) som menar att mannen 



  
 

52 

är normen inom polisen. Detta då vi redan som barn matas av bilden av att en polis är en 

manlig hjälte. Ulrika beskriver att även utrustning inom polisen är skapad för det 

manliga könet. Det här, liksom Wahl (2003) beskriver, är ett problem kring att kvinnan 

återspeglas som det avvikande från normen i samhället och att kvinnan därför 

osynliggörs. Vi tolkar det som att Ulrikas känsla av åsidosatthet förvärras av att även 

saker, såsom utrustning, är skapad för män i myndigheten. Vidare beskriver Ulrika 

problematiken kring avsaknaden av kvinnliga ledare inom myndigheten. Hon beskriver 

att det inte går uppfylla syftet med polisen utan jämställdhet vilket även Kanter (1977) 

beskriver när hon kritiserar att det skulle existera några biologiska skillnader mellan 

könen ur det faktum att män skulle vara bättre ledare än kvinnor.  

 

För att öka jämställdheten förklarar Ulrika att de startat ett traineeprogram för kvinnor. 

Detta är enligt  (Kolob et. al, 1998) en lösning på problemet då författaren tror att det 

handlar om att utbilda kvinnor inom ledarskap. När Ulrika fortsättningsvis förklarar vad 

hon har för föreställningar kring positiva särbehandlingsmetoder säger hon att hon inte 

tror att kvinnorna inom myndigheten skulle uppskatta att bli rekryterade till en viss 

position genom kvotering. Detta då kvinnor vill bli anställda på grund av att de har bäst 

kompetens, det vill säga att de är bäst lämpade för jobbet och inte på grund av sin 

könstillhörighet. Dock beskriver hon att de utför positiv särbehandling eftersom att de 

väljer det underrepresenterade könet om två kandidater har samma kompetens. Vi tyder 

det som att Ulrika har en rädsla för att det kan uppkomma nya problem om myndigheten 

inte löser attitydproblemet kring jämställdhetsfrågan från grunden. Vi finner samma 

tankar hos Höök (2001) som beskriver att kritik riktas mot kvotering då fokus läggs på 

resultatet istället för förloppet. Det vill säga att både Ulrika och Höök (2001) presenterar 

en tveksamhet kring positiva särbehandlingsmetoder.  

 

Slutligen förklarar Ulrika om hur hon har en tro att den yngre generationen och de yngre 

männen har kapaciteten att föra organisationen i rätt riktning gällande 

jämställhetsfrågan då hon upplever att de har ett modernare förhållningssätt kring 

jämställdhetsfrågan, jämfört med den äldre generationen. Hon förklarar att det 

fortfarande finns män som upplever exempelvis nya metoder, såsom traineeprogram, 

som läskiga. För att tolka Ulrikas förhoppning och tro på en ljus framtid för 

jämställdheten inom polismyndigheten använder vi Helgesen (1990). Helgesen (1990) 

förklarar att både arbetsmiljö och människorna däri ständigt förändras över tid. Vi tolkar 



  
 

53 

det som att Ulrika har en tro och förhoppning om att den kommande generationen 

kommer ha en annan inställning till vilken betydelse jämställdhet har inom 

myndigheten. 

 

 
5.2 Patrik Oldin 

 

Patrik Oldin förklarar i intervjun att han inte tror att det finns ett manligt- och kvinnligt 

ledarskap på grund av att han menar att kvinnor kan ha en manlig ledarskapsstil och 

män en kvinnlig. Dock förklarar han att det finns stereotyper av manligt ledarskap som 

beskrivs som att manliga ledare är raka på sak, har svårt och lyssna på övriga i gruppen 

och tar egna beslut. Kvinnliga ledare stereotypiseras istället, enligt han själv, som 

lyssnande och resonerande. Patrik tycks ge uttryck för samma resonemang som Eagly 

och Karau (2002) för om att fördomar i samhället begränsar kvinnor till att nå 

ledarskapspositioner, som att Patrik menar att det inte finns några biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor när det kommer till ledarskapsstil. Samtidigt förklarar Patrik 

för oss att han är medveten om att det finns stereotyper som gör att kvinnor får det 

svårare att nå ledarpositioner jämfört med män. För att tolka Patriks resonemang 

använder vi oss av Kanters (1977) föreställningar om att det inte finns biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Kanter (1977) menar istället att män hanterar makt 

annorlunda på grund av att de får chans att utveckla annorlunda egenskaper under 

barndomen. Vidare beskriver Patrik att han inte anser att de högre positionerna inom 

myndigheten är jämställda. Han poängterar tydligt en avsaknad av kvinnliga chefer och 

att det kvinnliga könet är underrepresenterat. Han förklarar att det är ett problem då han 

anser att det skapas en bättre ledningsgrupp med en jämn könsfördelning.  

 

Vidare i intervjun beskriver Patrik att han tror att det är viktigt att göra kvinnor 

intresserade av chefsroller. Dessutom ser han ett problem kring att rekryteringsannonser 

idag är utformade för män. Detta då han poängterar att kvinnor och män ofta läser 

annonser olika. Vi tolkar det som att Patrik menar att myndigheten måste vidta en viss 

försiktighet när de utformar kravprofiler. Det här resonemanget tolkas med hjälp av 

Höök (2001) som förklarar att rekrytering handlar om att vara medveten om hur viktiga 

strategiska beslut fattas för att främja jämställdhet. Patriks resonemang handlar vidare 

om att han menar att det kan finnas en möjlighet att kvinnor inte vågar söka 

chefstjänster eftersom de tvivlar på sin kompetens. Detta då kvinnor kan acceptera att de 
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är ‘’sämre’’ än män på en position. Vidare förklarar Patrik att mannen anses vara 

normen i myndigheten och att den ofta kan uppfattas som ‘’grabbig’’. Vi använder 

Jarnéus och Öst (2007) för att tolka Patriks resonemang kring att polismyndigheten har 

det manliga könet som norm. Vidare beskriver författarna också att samhället är 

uppbyggt kring den övergripande maktordningen i samhället. 

 

När Patrik beskriver sina tankar kring positiva särbehandlingsmetoder förklarar han att 

han anser att varken män eller kvinnor ska få sitt arbete eller sin roll i myndigheten på 

grund av sitt kön. Han anser att man inte kan tvinga fram jämställdhet precis som Kolob 

et. al (1998) poängterar när de förklarar att det handlar om att utbilda kvinnor inom 

myndigheten och inte få dem att åta manliga egenskaper. Detta då myndigheten inte 

löser grundproblemet genom att kvotera in kvinnor samt att attitydproblemen kvarstår. 

Patrik poängterar dock att han tycker kvotering är en tillåten metod om det handlar om 

att välja det underrepresenterade könet på arbetsplatsen. Patrik lyfter under intervjun, 

likt Maddock (1999), att han tror att många kvinnor känner sig underrepresenterade och 

att de inte alltid i samma utsträckning får samma möjligheter till exempelvis personlig 

utveckling i sin karriär som män får. Maddock (1999) beskriver att en kvinna som 

uppvisar så kallade manliga ledarskapsegenskaper inte anses vara en riktig kvinna. 

Detta sätter många kvinnor i en sits där de inte kan uppvisa varken manliga- eller 

kvinnliga egenskaper eftersom att både anses vara fel. Även Patrik förklarar att han ser 

ljust på framtiden och att han tror att jämställdheten mellan könen kommer gå åt rätt 

håll framöver. 

 

5.3 Mats Bergström 

Under intervjun med Mats Bergström gjorde han det ett flertal gånger tydligt att han var 

medveten om och visade en stor förståelse för sitt privilegium med att vara en vit man 

med makt inom polismyndigheten i Sverige. Mats beskrev också en önskan om att vara 

en förebild för andra individer som inte är lika upplysta eller medvetna som han själv 

numera anser att han är för att få andra att också öppna ögonen för problemen som finns 

inom myndigheten kring jämställdhetsfrågan. Vi tolkar det som att Mats menar att han 

har en förståelse för att mannen är normen inom polismyndigheten. På basis av vår 

teoretiska referensram tolkar vi det som att Mats därför håller med Wahl (2003) som 

beskriver att mannen är normen i samhället. Mats beskriver även under intervjun att han 

upplever att det finns ett tyst och tråkigt motstånd mot kvinnliga ledare samt att han vill 
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arbeta mot en arbetsplats där alla får samma möjligheter. Han förklarar att han tror att 

det handlar om en inre resa. Dessutom förklarar Mats att män i yttre befäl oftast väljer 

andra män som biträdande utan att männen har i åtanke att de faktiskt exkluderar 

kvinnorna. Det sker omedvetet. Mats resonemang är detsamma som det Kanter (1977) 

kallar för homosocial reproduktion, vilket innebär att män rekryterar män.  

 

För att få in fler kvinnor i myndigheten anser Mats att polismyndigheten måste lägga 

mer kraft på kvinnorna för att motivera dem till att vilja bli chefer och våga söka 

chefspositioner. Utifrån intervjun med Mats förstår vi att det finns ett problem kring att 

många kvinnor inte tror att de är kompetenta nog att bli ledare. Utifrån vår teoretiska 

referensram kan vi se att Höök (2001) utför ett liknande resonemang. Detta då Höök 

(2001) menar att det finns kompetenta kvinnor till ledande positioner men att det 

handlar om att ge dem utrymme, möjlighet och plats. Plats som kvinnor inte alltid får. 

 

Vidare belyser även Mats problematiken kring att myndigheten är dåliga på att ge 

kvinnor stöd efter föräldraledighet och graviditet. Detta tyder vi som att det, enligt 

Mats, finns en problematik kring att myndigheten inte ger kvinnor tillräckligt med 

coachning för att de ska känna sig bekväma i sin ledarskapsroll när de återvänder från 

graviditet. Det resulterar i att kvinnorna känner sig exkluderade. Vi använder Kolob et. 

al (1998) för att tolka Mats tankar. Kolob et. al (1998) menar att det handlar om att 

utbilda kvinnor för att ge dem trygghet i sin ledarskapsroll eftersom att de inte alltid har 

samma erfarenhet av dessa positioner som män. 

 

För Mats är det viktigt att alla individer får samma möjlighet utifrån deras egen förmåga 

att utvecklas. Han ger i intervjun ett tydligt exempel där han belyser problematiken 

kring jämställdheten. Han beskriver att brott såsom narkotika, dråp, mord och 

skjutningar innebär status att arbeta med. Dessa arbetsområden genererar ofta dessutom 

i en högre lön och utförs i majoritet av män. Brott i nära relation anses inom 

myndigheten vara ett mindre häftigt brott att arbeta med och utförs i majoritet av 

kvinnor. Dessa arbeten resulterar ofta dessutom i en lägre lön. Vi tolkar det som att det 

finns en underliggande hierarki inom myndigheten där män hamnar högre upp i 

hierarkin än kvinnor. Vi tolkar Mats föreställningar med Ridgeways (1991) teori kring 

status och hierarkier. Ridgeway (1991) förklarar att rangordning i hierarkin förstärks när 

individer agerar utifrån sin plats i hierarkin. Dessa föreställningar kring hierarkier är i 
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symbolik med Mats resonemang eftersom att han förklarar att män utgör majoriteten av 

den arbetskraft som arbetar med de häftiga brotten. Detta medan kvinnor utgör 

majoriteten av de som arbetar med dem mindre häftiga brotten och därför också hamnar 

längre ner i hierarkin. Vidare beskriver också Mats att det inte endast gäller brott i nära 

relation utan att majoriteten av dem grupper som har lägre status inom myndigheten är 

överrepresenterade av kvinnor. Mats tankar liknar Eagly och Wood (2000) som också 

beskriver problematiken kring hierarkier i samhället. Detta då författarna anser att 

strukturen i samhället är ett resultat på de olika förväntningarna som finns på dem båda 

könen. Fördomarna säger att män besitter bättre kompetens och därför också är bättre 

ledare än kvinnor. Även Mats berättar under intervjun kring dessa fördomar. 

 

Gällande positiv särbehandling ställer sig också Mats fundersam till fenomenet. Han 

lyfter under intervjun en önskan kring att undvika kvotering då han inte tror att de med 

hjälp av metoden löser problemet från grunden. Han är dock öppen för idén då han är 

övertygad att något måste göras för att få in fler kvinnliga ledare. Mats förklarar också 

att han tror att en stor del av arbetet ligger i händerna hos männen som måste engagera 

sig från själen. Vi tolkar Mats kommentarer som att han åter förklarar sin förståelse för 

att män är privilegierade och att han förstår att männen inom myndigheten därför också 

bär på en skyldighet. Mats föreställningar kring männens fördelar bekräftas av Acker 

(1991) som säger att män är privilegierade i organisationer. Slutligen beskriver Mats att 

han tror att många kvinnor känner sig undervärderade och underlägsna och han tycker 

det är tråkigt att inte alla kvinnor får chansen att få utlopp för sin fulla potential.  

 

 

5.4 Stefan Sinteus 

Till skillnad från övriga intervjupersoner uttrycker Stefan Sinteus att han tror att det 

finns skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap. Han baserar sina åsikter på sin 

långa erfarenhet och beskriver kvinnliga chefer generellt som mer lugna och trygga än 

manliga ledare. Han beskriver också att han anser att manliga ledare är sämre på att ta åt 

sig av motgångar, medan kvinnor tar åt sig av motgångarna personligen. Vi tyder det 

som att Stefan ser skillnader mellan manligt- och kvinnligt ledarskap eftersom att han 

anser att män och kvinnor uppvisar olika egenskaper i en ledarposition. För att förstå 

Stefan använder vi oss av Hirdman (2001) som hävdar att dessa skillnader mellan könen 

är djupt rotade i den västerländska historien. Hirdman (2001) bekräftar att det redan i 
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bibeln skrivs att kvinnan är skapad för att föda barn och att mannens uppgift är att 

skydda henne. Det vill säga att det redan tidigt i historien skapades skillnader mellan 

män och kvinnor och dess uppgifter och kompetens. Dock lyfter Stefan under intervjun 

upp positiva egenskaper hos kvinnliga ledare som att han upplever att kvinnor generellt 

sätt har ett mycket tryggare ledarskap än män. Även Helgesen (1990) erkänner 

skillnader mellan könen och dess ledarskap. Helgesen (1990) skriver att kvinnliga 

egenskaper numera värdesätts och inte längre hamnar i skymundan för den manliga 

hjälten. Vi tolkar, med hjälp av Helgesen (1990), Stefan som att han därför upplever 

skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap men att båda könen har positiva 

egenskaper samt att kvinnligt ledarskap inte nödvändigtvis måste vara dåligt.  

 

Stefan beskriver att han löpande arbetar med jämställdhetsfrågan men han anser också 

att myndigheten måste bli bättre på att rekrytera kvinnliga ledare. Han beskriver att det 

är svårt eftersom färre kvinnor söker ledarpositioner. Mats förklarar att färre kvinnor 

söker chefspositioner eftersom de upplever att de måste uppfylla alla kriterier i 

jobbannonsen medan en man söker även om han inte uppfyller alla kriterier. För att 

tolka Stefans tankar kring att han menar att det finns en osäkerhet hos kvinnorna och att 

de inte riktigt vågar lita på sig själva och sin kapacitet använder vi Kanter (1997) som 

beskriver begreppet homosocialitet. Begreppet innebär att individer, i detta fall kvinnor, 

orienterar sig till grupper de anser att de tillhör. Det innebär, utifrån Stefans 

föreställningar, att kvinnor inte anser att de kan klara av att leda grupper lika bra som 

män på grund av att de accepterar normer och stereotyper som säger att män är bättre 

ledare. 

 

Stefan är i intervjun öppen med att han anser att polismyndigheten är mansdominerad 

och att den stundtals upplevs som en machokultur. Vi tolkar det som att Stefan förstår 

problematiken kring att det är svårt att inkludera kvinnor då det finns ett undermedvetet 

motstånd. För att förstå Stefans resonemang använder vi oss av Höök (2001) som säger 

att jämställdhet inte nödvändigtvis måste handla om att männen ska ge upp alla sina 

privilegier. Istället handlar det om att männen ska låta kvinnorna vara delaktiga i 

ledarskapet. Eftersom att Stefan uttrycker att han ser en problematik med att 

polismyndigheten inte är jämställd kan vi därför också förstå att det handlar om ett 

attitydproblem. Det vill säga att de måste få männen att förstå att kvinnorna inte är ett 

hot utan en tillgång för myndigheten. Stefan anser också att det är viktigt att 
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myndigheten är ärlig och öppen med att det finns konsekvenser med avsaknaden av 

kvinnliga ledare. Han beskriver att han inte aktivt tror på positiva 

särbehandlingsmetoder då han anser att kvinnor vill söka på samma villkor som män. 

Detta på grund av att kvotering kan skapa ett A- och B lag och därigenom också 

resultera i ett attitydproblem. Stefan anser inte att det finns någon skillnad i kompetens 

mellan könen. Stefans argument kring att han inte upplever att det finns någon skillnad i 

kompetens mellan könen liknar, utifrån vår teoretiska referensram, Kanters (1977) 

föreställningar. Dess föreställningar innebär att det inte finns några biologiska skillnader 

som gör att kvinnor och män skulle passa till exempelvis olika yrken.  

 

Under intervjun uttrycker Stefan att han upplever att det sker något hos kvinnan när hon 

föder barn som han anser inte sker i samma utsträckning hos mannen. Han beskriver att 

kvinnor efter första graviditeten får en annorlunda syn på arbetet inom polisen. Han 

beskriver också att han upplever att kvinnor generellt är bättre på att leda barnförhör 

medan han upplever att männen generellt sett är bättre i situationer när de exempelvis 

måste använda vapen. För att kunna tolka och förstå Stefans resonemang använder vi 

Wahls (2003) tankar kring stereotypiseringar. Wahl (2003) förklarar att män tror sig inte 

använda sig av stereotypisering fast de i själva verket behandlar män och kvinnor 

olika.   

 

5.5 Gunilla Gevreus 

Gunilla Gevreus lyfter i intervjun en önskan kring att få se fler kvinnor på 

ledarskapspositioner och att fler kvinnor därför ska våga söka dessa tjänster. Vi tolkar 

det som att Gunilla inte anser att det finns några biologiska skillnader mellan könen 

eftersom att hon vill att fler kvinnor ska söka ledarskapstjänster. Vi tyder hennes 

resonemang med hjälp av Kanter (1977) som hävdar att det inte finns några biologiska 

skillnader mellan könen. Gunilla belyser även att myndigheten löpande måste bli bättre 

på att stärka dessa kvinnor och deras tro på sin egna förmåga att lyckas. Gunilla berättar 

att hon anser att rekryteringen inom polismyndigheten är ett problem eftersom att män 

generellt tar mer plats och söker även om de inte uppfyller alla kriterier, vilket kvinnor 

inte gör i samma utsträckning. Detta resonemang stärks hos Höök (2001) som påpekar 

vikten av rekrytering. Författaren menar att det är viktigt att ta strategiska beslut under 

rekryteringen, vilket vi även tolkar i Gunillas föreställningar då det finns en risk att män 

och kvinnor exempelvis läser och uppfattar annonser på olika sätt och att det därför är 
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viktigt att myndigheten under rekryteringen förstår att det är viktigt att de utformar 

kravprofiler på så sätt att både män och kvinnor lockas av att söka tjänsten. Vi tolkar 

det, med hjälp av Jarnéus och Öst (2007), som att Gunilla menar att för att polisen ska 

kunna uppnå sitt uppsatta mål gällande att nå jämställdhet så krävs det att 

myndigheten  lägger mer fokus på att få kvinnor att söka chefstjänster. Exempelvis, som 

presenterat ovan, genom att anpassa rekryteringsannonser så de passar både män och 

kvinnor.  

 

Även Gunilla ser ett problem kring dem härskartekniker som finns i myndigheten och 

hon är fast besluten om att hon vill få bort dessa negativa attityder. Vi tyder det som att 

Gunilla har samma föreställningar som Ridgeway (1991) som beskriver teorin kring 

hierarkier. Ridgeways (1991) teori handlar om att medlemmar i en grupp, i detta fall 

polismyndigheten, rangordnar övriga gruppmedlemmar. Vidare kopplas status ihop med 

plats inom hierarkin vilket också Gunilla belyser som problematiskt då exempelvis 

många kvinnor inte får samma möjlighet till utveckling som män. Det vill säga att män 

på grund av ett underliggande hierarkisystem hamnar högre upp än kvinnor och därför 

också får chans till bättre positioner. Gunilla poängterar dock att hon upplever att även 

män utsätts för härskartekniker, men inte i samma utsträckning som kvinnor.   

 

Gällande positiva särbehandlingsmetoder förklarar Gunilla att hon själv inte skulle vilja 

bli inkvoterad på grund av att hon är kvinna. Hon vill ha ett jobb för att hon är bäst 

lämpad för arbetet. Hon berättar att hon dock  anser att det underrepresenterade könet 

bör väljas om det är en man och en kvinna med samma kompetens. Hon poängterar att 

risken med kvotering är att kan det skapas två lag. Vidare beskriver Gunilla att hon 

anser att jämställdhet är viktigt på arbetsplatsen på grund av att myndigheten annars går 

miste om 50 % av kompetensen. Även det här resonemanget gör att vi tolkar det som att 

Gunilla, liksom Höök (2001), menar att jämställdhet handlar om att utnyttja all 

kompetens, eftersom att kvinnor kan besitta annorlunda perspektiv, synvinklar och 

tankebanor än män. 

 

Gunilla anser inte att det finns ett kvinnligt- eller manligt ledarskap då varken män eller 

kvinnor är stöpta i samma form. Dock upplever hon generellt en mer relationsbyggande 

trygghet hos kvinnliga ledare och att kvinnor överlag är mindre konflikträdda. Gunilla 

säger också att hon mött kvinnor med manligt ledarskap och män med kvinnligt. Hon 
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menar att man inte ska stirra sig blind på könet utan vilka egenskaper man vill ha hos en 

bra ledare. För att tolka hennes resonemang utifrån vår teoretiska referensram använder 

vi Acker (1991) som för ett resonemang kring att organisationer är skapta för och av 

män och därför inte ger plats åt kvinnan. Det vill säga att vi tyder det som att Gunilla 

menar att kvinnor är lika lämpade som ledare men att de inte alltid ges samma möjlighet 

till ledarskap som män.  

 

Slutligen tror Gunilla att det finns ett stort engagemang även hos hennes manliga 

kollegor gällande jämställdhetsfrågan. Vidare beskriver Gunilla att de måste akta sig för 

att värdesätta de manliga egenskaperna framför de kvinnliga inom myndigheten. Detta 

för att kunna bli av med den “grabbiga jargongen’’ som stundtals finns inom 

myndigheten. Liksom Jarnéus och Öst (2007) indikerar så håller Gunilla med om att en 

polis enligt normen idag är en 40-årig vit man av svenskt ursprung. Även i den 

övergripande maktordningen som säger att kvinnan är underlägsen mannen.  

 

5.6 Petra Stenkula 

Petra Stenkula lyfter under intervjun en intressant aspekt gällande att det enligt henne 

finns en del attitydproblem i myndigheten. Dessa problem handlar om att det ifrågasätts 

mer att vara föräldraledig hemma med sina barn jämfört med att vara på utlandstjänst 

eller att vara tjänstledig. Detta är ett problem eftersom att kvinnor i större utsträckning 

är föräldralediga jämfört med män. Det här eftersom att det är kvinnorna som föder barn 

och att ett nyfött barn generellt sett är mer beroende av sin mamma än sin pappa den 

allra första tiden. Även Eagly och Wood (2000) beskriver att män får en högre status i 

organisationer på grund av fördomar kring att kvinnor inte är lika bra på att leda. Vi kan 

med hjälp av Eagly och Wood (2000) förstå Petras resonemang eftersom att hon 

beskriver att det finns olika attityder beroende på vem som är borta från arbetsplatsen 

och av vilken anledning individen är borta.  

 

Gällande ledarskap tror inte Petra på ett manligt- eller kvinnligt ledarskap utan att det är 

individuellt beroende på individen. Dock tror hon att kvinnor tenderar att vara mer 

ambitiösa och har lättare för att överarbeta vilket också kan resultera i utmattning. Petra 

beskriver en önskan kring att en individ, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att 

konkurrera och utvecklas. Petra tror dessutom att kvinnorna i myndigheten borde lära 

sig mer av männen när det kommer till att våga lyssna på sin magkänsla. Män är, enligt 
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Petra, generellt sätt bättre på att delegera ansvar och lita på sin erfarenhet. Vi tolkar det 

som att Petra, baserat på sina åsikter, inte anser att varken män eller kvinnor måste vara 

på ett visst sätt för att vara en ledare. Vi använder oss av Henning och Jardim (1978) för 

att tolka Petra. Författarna menar att män uppfostras till att lära sig ta ansvar och 

utveckla ledaregenskaper medan kvinnor inte ges samma stöd i barndomen till att bli 

lika självständiga. Detta betyder att vi ser föreställningar hos Petra som menar att det 

endast är skapta skillnader mellan män och kvinnor som gör att stereotyper kring 

manligt ledarskap existerar.  

 

Petra nämner i intervjun att kvinnor i större utsträckning söker mer chefspositioner när 

andra kvinnor är ledare i en grupp. För att tolka Petras resonemang använder vi Kanter 

(1977) som beskriver begreppet homosocialitet. Det innebär att individer tenderar att 

orientera sig till grupper där de känner en tillhörighet. Det vill säga att vi tolkar det som, 

utifrån Petra, att det finns en större chans att kvinnor känner sig bekväma om det finns 

andra kvinnliga ledare och förebilder inom myndigheten. Vidare beskriver Petra att hon 

upplever att män överlag har en annorlunda inställning till rekrytering än kvinnor. Detta 

då män generellt sätt inte ställer lika hårda krav på sig själva och uppvisar ett mer 

avslappnat förhållningssätt till arbetet jämfört med vad kvinnor gör. Henning och 

Jardim (1977) för samma resonemang när de diskuterar att män redan i tidig ålder 

bemöts på ett annorlunda sätt än vad kvinnor gör. Pojkar utsätts tidigt för miljöer där de 

får chans att utveckla ledaregenskaper vilket inte kvinnor gör. Utifrån vår teoretiska 

referensram tolkar vi det som att Petras resonemang utgår från Henning och Jardim 

(1978). Författarna säger att kvinnor generellt sätt inte får samma möjlighet till att 

känna sig bekväma i en ledarskapsroll och utveckla ledarskapsegenskaper, som män får, 

i enlighet med Petras tankar. 

 

När vi diskuterar positiva särbehandlingsmetoder förklarar Petra att hon varit kluven 

kring var hon står i frågan. Hon berättar att hon ser en risk kring att det blir för tufft 

klimat för kvinnorna om de endast anses vara inkvoterade och inte rekryterade på grund 

av deras kompetens. Dock anser även Petra att myndigheten bör rekrytera det 

underrepresenterade könet om en man och kvinna har samma kompetens. Petra förklarar 

slutligen att hon inte tror att män har lika lätt att se problemen som uppstår inom 

organisationen som kvinnor har. Vi tolkar det som att Petra, liksom Helgesen (1990), 

menar att kvinnliga ledaregenskaper som exempelvis bra lyssnare har blivit viktigare på 
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senare tid. Det innebär att kvinnor tenderar att vara mer lyhörda och ha en bättre 

förmåga att upptäcka problem inom organisationen. 
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6. Diskussion 

Nedan resonerar och diskuterar vi kring våra tolkningar presenterade i kapitel 5. I 

diskussionen jämförs de olika polischefernas tankar och värderingar utifrån 

jämställdhetsperspektivet inom myndigheten. 

 

Uppsatsen baseras som tidigare nämnt på 6 olika polischefers uppfattningar kring 

jämställdheten mellan könen inom polismyndigheten. I uppsatsen valde vi att ha med 3 

män och 3 kvinnor för att få en så nyanserad bild av myndigheten som möjligt, inom 

ramen för våra begränsade resurser. Detta eftersom vi vill få både ett manligt- och 

kvinnligt perspektiv på föreställningarna kring jämställdheten i myndigheten. 

Gemensamt mellan polischeferna, oberoende av kön, var att samtliga poängterade det 

faktum att det inte är jämställt inom myndigheten på de högre ledarskapspositionerna. 

Alla våra intervjupersoner var också tydliga med att det är viktigt att myndigheten hela 

tiden jobbar aktivt för jämställdheten. Detta då myndigheten, trots att de kommit en bit i 

jämställdhetsarbetet, fortfarande har en bit kvar att vandra. Det vill säga att det är viktigt 

att ständigt prata om problematiken och varför myndigheten bör vara jämställd. 

 

6.1 Peka med hela handen eller lyssna och resonera? 

Samtliga polischefer utom en ansåg att det inte finns ett manligt och ett kvinnligt sätt att 

vara ledare på. Detta eftersom de menade att ledarskapsegenskaper inte är kopplade till 

könet utan till individen själv och dess tidigare erfarenheter. Polischeferna poängterade 

att män och kvinnor inte är stöpta i samma form utan att en man kan uppvisa så kallade 

kvinnliga ledarskapsegenskaper och vice versa. En av polischeferna, Stefan, hade dock 

en avskiljande syn på vad som anses vara manligt- och kvinnligt ledarskap. Han 

berättade att på grund av lång erfarenhet kände han sig trygg i att konstatera de olika 

skillnaderna som han upplever mellan kvinnor och män på ledarskapspositioner. De 

övriga polischeferna nämner under intervjuerna att de är medvetna om att det finns 

stereotyper för vad som anses vara typiskt kvinnliga eller manliga. Samtidigt menar de 

att det inte finns något som säger att en ledare av ett kön nödvändigtvis uppvisar dessa 

stereotypiska karaktärsdrag utan män kan uppvisa typiska kvinnliga egenskaper och 

tvärtom. Stefan nämner också att han anser att det händer något med kvinnor när de fött 

sitt första barn som också förändrar deras syn på polisyrket. Dock ser han inte samma 

förändring hos dem manliga cheferna. Han förklarar att han anser att kvinnor generellt 
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sätt är bättre på att leda barnförhör medan män är bättre på att hantera krissituationer 

innehållande vapen. Det ger oss bilden av att det fortfarande finns en undermedvetenhet 

som bekräftar de stereotyper som finns i samhället kring att män och kvinnor uppvisar 

olika egenskaper som ledare. Det vill säga att det fortfarande finns fördomar som hävdar 

att män är bättre ledare än kvinnor. Även om det självfallet också finns de som inte 

lever utifrån och bekräftar stereotyperna. Efter våra utförda intervjuer har vi fått en mer 

nyanserad bild av stereotyperna kring manligt- och kvinnligt ledarskap. Vi har tidigare 

haft en föreställning kring att kvinnor och män agerar olika på ledarskapspositioner. 

Dock har vi nu fått en bredare förståelse för att ledarskapsstilar är individ- och 

situationsberoende och inte baserat på könstillhörighet. Det vill säga att det inte finns ett 

så kallat ‘’manligt’’ ledarskap eftersom kvinnor också kan uppvisa dessa egenskaper. 

Något vi reagerade på, efter vi själva suttit och lyssnat igenom och tolkat vad 

intervjupersonerna sagt, är hur stereotyperna och idéen om hur en man kontra en kvinna 

agerar som ledare ändå finns kvar underliggande i intervjupersonernas svar genom hela 

intervjuerna. Men när vi ställde en direkt fråga om manligt- och kvinnligt ledarskap var 

de allra flesta tydliga i sina svar om att ledarskapsegenskaper inte är beroende av kön 

utan tidigare erfarenheter och individen själv.   

 

 

6.2 Vald på grund av könstillhörighet eller kompetens? 

Under våra intervjuer upplevde vi att samtliga polischefer var tveksamt eller negativt 

inställda gentemot positiva särbehandlingsmetoder, exempelvis kvotering. Detta då de 

upplever att det skapar ett A- och B lag där det fortfarande finns ett problem kring 

negativa attityder gentemot kvinnliga ledare. Det vill säga att grundproblemet med 

normer, fördomar och attitydproblem fortfarande existerar. Ulrika, Stefan, Gunilla och 

Petra nämner även att de är övertygade kring att kvinnor vill få jobb på samma villkor 

som män och inte vill bli inkvoterade på grund av sin könstillhörighet. Detta tolkar vi 

som att polischeferna är negativt inställda till så drastiska metoder som kvotering, men 

är positivt inställda till att välja det underrepresenterade könet om både en man och en 

kvinna har samma kompetens. Polischeferna nämner även att det är viktigt att få in mer 

kvinnor till ledarskapspositionerna inom myndigheten för att få en mer jämn 

ledningsgrupp. Det här då det resulterar i en bättre arbetsplats och för att inte gå miste 

om hälften av kompetensen som en ojämn arbetsplats kan resultera i. Liksom 

polischeferna anser vi att myndigheten måste ta tag i grundproblemet och inte enbart 

skrapa på ytan då attityder, normer och stereotyper kring kvinnligt ledarskap fortfarande 



  
 

65 

kommer finnas kvar. Vi håller med polischeferna när de nämner att det är viktigt att 

stötta kvinnor till att våga söka chefspositioner för att de ska ha de rätta 

förutsättningarna för att organisationen ska kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

Vi upplever också, utifrån polischefernas berättelser, att det finns en osäkerhet hos 

kvinnor när det kommer till att våga söka de högre positionerna. Detta då de upplever 

att de inte är tillräckligt kompetenta eller matchar kravprofilen för arbetet. Utifrån 

intervjuerna förstår vi vikten av att uppmuntra och coacha kvinnor till söka 

chefspositioner. Dock med försiktighet då vi anser att det finns en risk med omvänd 

diskriminering, då det självfallet också finns män som behöver samma uppmuntran och 

stöd.  

 

6.3 Konsten att få det jämställt 

Eftersom att samtliga intervjupersoner är tveksamt inställda till positiva 

särbehandlingsmetoder intresserade vi oss under intervjuerna för vad det finns för 

övriga metoder för att göra myndigheten mer jämställd. Ulrika och Stefan berättade att 

de använder ett traineeprogram i deras regioner för att locka kvinnor till att söka 

ledarpositioner. Några polischefer nämner även vikten av att myndigheten måste tänka 

på hur de utformar kravprofiler för annonserna när de söker chefer på grund av att de 

upplever att kvinnor generellt tenderar att inte söka arbeten om de fallerar på ett 

kriterium medan män söker fast de inte uppfyller alla kriterier. Vi tolkar det som att 

polischeferna menar att kvinnor generellt sett har sämre självförtroende när det kommer 

till att tro på sin egen kompetens gentemot männen. Det här tydliggör hur viktigt det är 

att utforma dessa typer av annonser så att de inte attraherar män mer än kvinnor. Utifrån 

intervjuerna vi höll med polischeferna är det tydligt, då jämställdhet är en pågående 

process, att det ständiga arbetet med attitydfrågan är en avgörande faktor för huruvida 

kulturen kring ämnet ska förändras från grunden.  

 

 

6.4 Mannen är normen 

Vi anser att Mats är en bra förebild för andra manliga chefer inom myndigheten när han 

berättar att han förstår sitt privilegium med att vara en vit man med makt i Sverige och 

nyttjar det för att påverka andra mäns syn på jämställdhetsfrågan. Även Gunilla 

förklarade under intervjun att hon anser att fler män måste ta initiativ och visa att de 

bryr sig, då hon anser att dessa frågor borde behandlas i större utsträckning av män. Vi 
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upplever under intervjuerna med våra kvinnliga polischefer en gemensam önskan kring 

att myndighetens manliga chefer ska bli bättre på att visa engagemang då de besitter 

makt i större utsträckning. Det här poängteras också av dem manliga cheferna då 

samtliga säger att jämställdhetsfrågan är viktig och något myndigheten löpande måste 

arbeta med. Gunilla berättar i slutet av sin intervju att myndigheten löpande måste 

arbeta för att få bort normen som finns inom den svenska polisen. Hon förklarar att 

normen säger att en polis är en 40-årig man med svenskt ursprung. Vår egen bild 

överensstämmer med den bild Gunilla presenterar, likt poliserna Kling och Klang ifrån 

berättelsen om Pippi Långstrump, som förmodligen de flesta känner till. Under 

intervjuerna med dem kvinnliga polischeferna kunde vi dessutom förstå att de i vissa 

miljöer kunde uppfatta ett utanförskap på grund av att klimatet på arbetsplatsen 

stundtals kunde uppfattas som väldigt ‘’grabbig’’. Vi tyder det som att det fortfarande 

finns hierarkier, normer och stereotyper som ger männen mer utrymme att ta plats 

medan kvinnorna inte alltid, kanske omedvetet, ges samma möjligheter att synas.  

 

6.5 De unga är framtiden 

Samtliga chefer poängterar att de ser ljust på framtiden och den kommande 

generationen. Mats berättar under intervjun att han tror på dem yngre männen då han 

upplever att de är mer upplysta än vad han själv ansåg sig vara vid samma ålder. Stefan 

avslutar sin intervju med att säga att de äldre med en annorlunda syn på frågorna inom 

kort kommer pensioneras vilket gör att han är övertygad om att inställningen till 

jämställdhet och dess betydelse kommer vara annorlunda i framtiden. Dock ser vi att det 

finns en risk att myndigheten ständigt kommer att skjuta upp problemet till 

nästkommande generation. Det vill säga att problemet alltid kommer att kvarstå på 

grund av att ingen generation kommer att ta tag i problemet. 

 

 

6.6 Genusforskning, bu eller bä? 

Utifrån vår teoretiska referensram kan vi se att det finns genus- och 

organisationsforskare som hävdar att det finns skillnader mellan manliga- och kvinnliga 

ledarskapsegenskaper. Detta då dessa skillnader skapades redan under tidig västerländsk 

historia. Det går att exempelvis läsa redan i Bibeln och av reformatorn Luther att 

kvinnors uppgift på jorden är att föda barn medan männen ska skydda och livnära 
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kvinnan och familjen. Dock finns det också de som hävdar att det inte finns skillnader 

mellan män och kvinnor i ledarskapspositioner då uppvisade ledarskapsegenskaper kan 

bero på exempelvis tidigare erfarenheter. Eftersom att genus kan ses som skapta 

skillnader mellan män och kvinnor finns det också forskare, i enlighet med våra 

intervjuade polischefer, som säger att det inte finns några biologiska skillnader mellan 

könen som gör att en man passar bättre som ledare än en kvinna. Vi förstår också utifrån 

vår teoretiska referensram att det också finns hierarkier i samhället och inom polisen 

som säger att mannen är normen vilket gör det svårare för kvinnor att nå högre 

positioner inom myndigheten. En annan bidragande faktor är att vi redan som barn 

matas av sagor och berättelser där en polis utmålas som en man.  

 

Slutligen redogörs det också för de olika positiva särbehandlingsmetoderna som finns 

för att göra en arbetsplats mer jämställd. Mer drastiska metoder såsom kvotering 

presenteras och problematiseras. Liksom polischeferna berättar finns det en risk med att 

grundproblemet inte löses genom att använda kvotering. Polischeferna nämner istället 

att myndigheten bör fokusera på rekryteringsprocessen och utformningen av 

kravprofilerna. Detta för att få både män och kvinnor att söka chefsjobben. Den 

teoretiska referensramen presenterar rekrytering och vikten av att använda rekrytering 

på rätt sätt för att locka båda könen och främja arbetsplatsen. Detta eftersom att de går 

miste om 50 % av kompetensen om det inte är jämställt mellan könen. 
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7. Slutsats 

Med grund i vår tolkning av vårt insamlade empiriska material, kopplat till vår 

teoretiska referensram, samt vår diskussion kommer vi nedan att besvara våra 

forskningsfrågor. Vi kommer även att ge förslag på framtida forskning inom ämnet 

kring positiva särbehandlingsmetoder och jämställdhetsarbete på de högre positionerna 

inom polismyndigheten. 

 

Vår första forskningsfråga behandlar föreställningar kring manligt- och kvinnligt 

ledarskap. Det finns de som menar på att skillnader i ledarskapsstilar hos dem olika 

könen är biologisk. Andra menar att alla människor inom en könstillhörighet inte är 

stöpta i en och samma form och hur man agerar som ledare är beroende av tidigare 

erfarenheter och individen själv. Utifrån vår empiriska studie tolkar vi det ändå som att 

oberoende av vilken tradition man tillhör påverkas dock fortfarande människor 

undermedvetet utav normer och stereotyper.  

 

Jämställdhet handlar enligt Höök (2001) om att utnyttja kvinnors kompetens då 

organisationer, i detta fallet polismyndigheten, går miste om viktig kunskap och 

erfarenheter om kvinnor inte inkluderas i samma utsträckning som män. Efter 

intervjuerna vi hade med polischeferna förstod vi det som att de flesta menade att 

jämställdhet är en attitydfråga. Alla har olika uppfattningar om vad jämställdhet innebär 

men gemensamt för alla ledare var att organisationen inte är jämställd i dagsläget. Även 

om de har kommit långt på vägen finns det fortfarande mycket kvar att göra med 

kulturen i organisationen. Likt Hööks (2001) resonemang tog en av våra 

intervjupersoner upp hur antalet kvinnor och män har betydelse dels för att de går miste 

om 50 % av kompetensen om inte kvinnor inkluderas, men också för jämställdheten. 

Dock kvarstår problemet oavsett hur många kvinnor kontra män som sitter på 

ledarpositioner i myndigheten om de inte förändrar attitydproblemet från grunden. 

 

Gällande vad det finns för föreställningar och attityder kring positiva 

särbehandlingsmetoder man kan använda sig utav för att öka jämställdheten på 

chefspositionerna inom polismyndigheten tycks samtliga av våra intervjupersoner vara 

tveksamt eller negativt inställda gentemot de mer extrema alternativen. Detta eftersom 

att det finns en risk att myndigheten, exempelvis genom kvotering, skapar ett A -och B 

lag där attitydproblemet fortfarande kvarstår gentemot kvinnligt ledarskap. Istället 
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menar samtliga polischefer att för att öka jämställdheten bör de fokusera på 

rekryteringsprocessen genom att noggrant formulera annonser och uppmuntra kvinnor 

inom organisationen att söka. De nämner också att de i dagsläget använder positiv 

särbehandling genom att rekrytera det underrepresenterade könet om både mannen och 

kvinnan har samma kompetens. Vissa regioner använder sig utav utbildningar inom 

ledarskap för att ge kvinnor självförtroende och locka dem till att söka ledarpositioner. 

Ett stort ansvar ligger hos myndigheten gällande att få kvinnorna motiverade, eftersom 

att myndigheten inte kan tvinga dem. Det är också viktigt att komma ihåg och ta ansvar 

för den ständiga coachningen och stöttningen som behövs för att förändringen i 

inställningen hos kvinnor inom organisationen ska komma naturligt.  

 

I vår sista forskningsfråga diskuterar vi kring centrala tongångar inom tidigare 

genusforskning, detta presenteras i den teoretiska referensramen. Vi kunde tidigt 

konstatera att det finns flera genus- och organisationsforskare som berör ämnet ur olika 

synvinklar och det finns oändligt mycket information kring ämnet. Det finns, utifrån vår 

teoretiska referensram, forskare som hävdar att det finns skillnader mellan manligt och 

kvinnligt. Dock finns det även de som hävdar att det inte finns biologiska skillnader 

mellan könen när det handlar om fördomar kring att män skulle vara mer lämpade som 

ledare än kvinnor. Det finns även olika synsätt på hur organisationer ska lösa problemen 

kring jämställdhet, däribland nämns det att det är viktigt att utbilda kvinnor, men att det 

också finns olika särbehandlingsmetoder för att få in fler kvinnor inom myndigheten. I 

den teoretiska referensramen förklaras det även att det finns olika fördomar och 

hierarkier inom organisationer som gör det lättare för män att nå ledarskapspositioner 

samt det faktum att män rekryterar män. Slutligen förklaras det att ett stort problem 

kring ojämställdheten inom polismyndigheten startar redan när vi fostrar våra barn. 

Detta då barn redan som små får lära sig att mannen är normen genom olika sagor och 

berättelser. 

 

Vi hoppas att du som läsare har fått en djupare förståelse för tidigare genus- och 

organisationsforskning. Vi hoppas även att vi har kunnat ge dig en inblick i 

polischefernas tankar och åsikter kring manligt- och kvinnligt ledarskap, jämställdhet 

samt positiva särbehandlingsmetoder. Vårt förslag till fortsatt forskning och diskussion 

inom ämnet är att se på hur jämställdhetsarbetet utvecklas över tiden. Detta för att se om 

det faktiskt är en generationsfråga, det vill säga om den nya generationen på väg in i 
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chefspositioner inom polismyndigheten kommer medföra en förändring inom det 

synsätt som idag finns på myndigheten. Alternativt om frågan ständigt skjuts fram på 

nästkommande generation och problemet därmed aldrig på riktigt tas tag i. 
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8. Uppsatsen samhälleliga aspekt 

Vi vill avsluta vår uppsats genom att visa en medvetenhet kring de samhälleliga 

aspekter som finns. Det är inte hållbart för en så stor och viktig myndighet, som polisen, 

att ha en ojämställd arbetsplats. Detta på grund av att myndigheten inte kan utföra sitt 

uppdrag på bästa sätt om de har en arbetsplats där könsfördelningen inte uppfyller 

riktlinjerna för vad som anses vara en jämställd arbetsplats. Det här kan mynna ut i ett 

samhällsproblem, då den ojämställda myndigheten fungerar som en förebild och 

representant för övriga myndigheter och organisationer. Detta blir problematiskt 

eftersom att de övriga kan efterlikna polismyndigheten och strukturerna däri. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjuguide 

Intervjuerna startar med att vi presenterar oss själva, vår uppsats och dess syfte. 

Respondenten får också information om att vi beräknar att intervjun kommer ta omkring 

45 minuter. Vi är noggranna med att omgående redogöra för de etiska principerna som 

vi självklart värdesätter i uppsatsen gällande möjligheten att exempelvis när som helst 

avbryta sin medverkan i enlighet med samtyckeskravet. Det görs tydligt för 

intervjupersonen att det finns en möjlighet till anonymitet om så önskas. Vi ber vidare 

om tillåtelse om att spela in intervjun med varje respondent för att vi ska kunna ha 

möjlighet att tolka den rättvist. Vi fortsätter med att förklara att vi kommer att utföra 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi kommer ställa öppna frågor och ber 

därför våra respondenter att svara så utförligt, fritt och personligt som möjligt. Intervjun 

startar sedan med att respondenten får möjlighet att ställa inledande frågor om så 

önskas. 

 

Frågor 

 

Kan du kort berätta om dig själv? 

• Namn, ålder, kön, vilken region du är verksam i 

 

Kan du presentera din arbetssituation?  

• Vilka är dina primära arbetsuppgifter  

• Hur hamnade du på din nuvarande position?  

 

Upplever du att det finns det en skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap?  

 

Hur ser du på jämställdheten inom polismyndigheten på de högre positionerna?  

 

Vad innebär en jämställd arbetsplats för dig? 

• 50% fördelning mellan könen eller attitydfråga 

 

 Hur viktigt är det för dig att det är jämställt mellan könen?  
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Hur ser jämställdheten ut på din arbetsplats? 

 

Vilka konsekvenser får avsaknaden av kvinnliga ledare inom polisen?  

 

Vad tänker du om det jämställdhetsarbetet som idag utförs inom myndigheten?  

 

Hur tror du att det hade sett ut på de högre positionerna inom polismyndigheten om 

positiva särbehandlingsmetoder, exempelvis kvotering hade implementerats?  

 

Hur tror du att det motsatta könet (man/kvinna) resonerar kring jämställdheten på de 

högre positionerna?  

 

Har du själv erfarenhet av någon situation där det blivit påtagligt att det inte är jämställt 

mellan könen på din arbetsplats?  

 

Hur tror du att framtiden kommer se ut?  

 

Har du något annat du skulle vilja tillägga kring ämnet?  
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