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Sammanfattning 

Många yrken förknippas med maskulinitet respektive femininitet, detta kallas för att yrket har 

en könssymbolik. Att kvinnor och män söker sig till ”manliga” respektive ”kvinnliga” yrken 

har till stor del att göra med vilka normativa förväntningar det finns i samhället. Det finns 

kvinnor och män som bryter mot dessa normer och väljer yrken som ignorerar dessa oskrivna 

regler, det är dessa normbrytande kvinnor som är utgångspunkten till denna studie. Studien 

syftar till att undersöka hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesroll, där vår frågeställning är 

”Hur upplever kvinnliga poliser sin yrkesroll när de arbetar i yttre tjänst”. Genom den 

hermeneutiska metodansatsen vill vi söka förståelse för dessa kvinnors subjektiva upplevelser. 

Vårt empiriska material har samlats in genom tio intervjuer med kvinnor som har eller arbetar 

som polis i yttre tjänst. Resultatet av vår studie visar att de kvinnliga poliserna i många 

avseenden är omedvetna om att de är med och skapar de stereotypa feminina och maskulina 

könsrollerna. Genom att kvinnorna inte reflekterar över detta, hjälper de till att reproducera de 

traditionella könsroller som finns inom myndigheten, vilket leder till upprätthållandet av den 

maskulina könssymbolik som karaktäriserar yrket polis.  

 

Nyckelord: Kvinnliga poliser, könssymbolik, stereotyp, femininitet/ maskulinitet, roll, 

hermeneutik  

  



 

 
 

Förord 

Att skriva en C-uppsats är en process, vår process har bestått av mycket skratt, en och annan 

tår, skrivkramp och slutligen en känsla av eufori när uppsatsen äntligen låg färdig framför oss.  

Vi vill tack vår närmaste familj som stått ut med oss under dessa veckor vi befunnit oss i en 

uppsatsbubbla. 

Vårt empiriska material hade aldrig kunnat inhämtas utan de fantastiska poliser som 

öppenhjärtigt delat med sig av sina erfarenheter. Det var otroligt intressant och lärorikt att få 

en insyn i er värld.  Stort tack. 

Då handledning har varit en viktig del i vårt arbete vill vi också tacka handledaren Carl 

Sandberg för inspiration och assistans. 

 

 

Västerås, maj 2016 

Anna Hedmark Elisabeth Johansson    
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Det finns mängder av olika teorier som har för avsikt att förklara hur våra könsroller tar form 

och befästs i samhället. I tidig barndom lär vi oss vad som anses vara naturliga attribut för 

kvinnor respektive män, vilka mönster och mallar vi har att förhålla oss till kopplat till 

respektive könstillhörighet. Historiskt har könsuppdelningen varit att mannen yrkesarbetat 

medan kvinnan ansvarade för barn och hushåll. Idag ser det annorlunda ut i stora delar av 

västvärlden. I Sverige har både män och kvinnor samma rättigheter till lönearbete, vårt 

välfärdssystem öppnar möjligheten till att förvärvsarbeta och samtidigt ha familj med barn. 

Trots detta finns det i vårt samhälle, en djupt rotad föreställning om att vissa yrkesområden är 

mer lämpliga för kvinnor respektive män. Man skulle kunna påstå att det finns en 

könssymbolik kopplat till olika arbeten. Trots att vi i Sverige anser oss ha ett könsneutralt 

tänkande så har vi fortfarande olika förväntningar på män och kvinnor.  

När arbeten anses mer passande för män eller kvinnor, definieras de som antingen maskulina 

eller feminina och blir därmed könsstämplade. Skillnaden mellan könsstämpling och 

könssymbolik, är att ett könsstämplat arbete definieras som adekvat för bara män eller 

kvinnor. Könsymboliken syftar till de bakomliggande personliga och kulturella uppfattningar 

om arbetets innebörder. De omedvetna fantasierna, individuella associationer och icke-

explicita innebörder. Könssymboliken kan kopplas till de tre nivåerna makro, meso och 

mikronivå, där den syftar till olika objekt, så som fysiska föremål, enstaka ord eller olika 

saker vi utför. Könssymboliken tillför objekten en bredare innebörd och betydelse än vad de i 

själva verket har. En symbol kan ha många olika innebörder och framkallar subjektiva 

reaktioner, vilka är gemensamma hos individer som ingår i samma kultur. Yrken med en stark 

association till maskulin könssymbolik är bland annat polis, brandman och officer. Exempel 

på typiska yrken förknippade med femininitet är sjuksköterska, vårdbiträden och frisörer. Det 

är därför lätt att få uppfattningen av att en kvinna i ett yrke med stark maskulin könssymbolik, 

som exempelvis polis, kommer att vara mer omhändertagande. Om detta inte sker finns det 

stor risk hon möts av misstro (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 107-109). 

Det finns föreställningar om att vad som anses vara ”normala” beteende för män och för 

kvinnor, vilka egenskaper som är kopplade till de olika biologiska könen. Alvesson & Due 

Billing (2011) menar att dessa kulturella normer kan orsaka begränsningar för vilka 

utbildningar och arbeten respektive kön söker sig till, men vad är det då som gör att vissa 

kvinnor söker sig till yrken som är mansdominerade och vise versa, och hur upplever de att de 

passar in? Detta har väckt vårt intresse för män och kvinnors eventuella likheter och olikheter, 

därför har vi i vår uppsats valt att studera kvinnor i ett mansdominerat yrke. Vårt beslut att 

studera kvinnliga poliser var lätt, då polis är ett exempel på ett yrke med stark könssymbolik, 

det är mansdominerat till antal och bilden av polis framställs som en maskulin karaktär.  

Kön och genus är ett intressant och fängslande ämne, vilket sällan lämnar någon oberörd, 

dock förlitar sig de flesta på sin egen uppfattning och sin egen sanning. Genom vårt 

biologiska kön har vi alla på sätt och vis erfarenhet av ämnet, och detta gör ämnet 
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fascinerande. Inom genusforskning gör man ofta skillnad på genus och kön, där genus står för 

den sociala konstruktionen och utvecklingen av män och kvinnor. Beroende på vilken kultur 

eller samhälle vi lever i skapas maskuliniteter och femininiteter som formar manliga och 

kvinnliga identiteter. Begreppet kön syftar oftast till vårt biologiska kön  

De pågår, och har pågått ett jämställdhetsarbete inom polisen sedan 2010, då myndigheten 

formulerade en handlingsplan. Syftet med denna handlingsplan är att polismyndigheten vill 

verka för mångfald och likabehandling. Ett av de prioriterade områdena är rekrytering. 

Genom riktad rekrytering till minoritetsgrupper vill myndigheten bland annat öka antalet 

sökande kvinnor till polishögskolan. Denna positiva särbehandling ska inte förväxlas med 

kvotering, då det inte finns speciellt avsatta platser till kvinnor som män inte kan konkurrera 

om. Enligt polismyndighetens årsredovisning år 2010 utgjorde kvinnor 27 % av poliserna, 

årsredovisningen för 2015 säger att den siffran ökat till 31 % vilket betyder en liten ökning, 

men att kvinnliga poliser fortfarande är i minoritet (polisen.se).  

Då polismyndigheten verkar för jämställdhet internt, innebär inte automatiskt att tidigare 

historia och kultur raderas ut, att uppfattningen om polisyrket anses mindre maskulint. Vi har 

bland annat ställt oss frågor som, vilka egenskaper ska en bra polis besitta och vad är det som 

lockar en kvinna att söka sig till polisyrket? Hur upplever de sin yrkesroll och vad kan de 

bidra med i egenskap av kvinna? De förväntningar som finns på våra respondenter i egenskap 

av kvinna och polis, påverkar det hur allmänhetens ser på dem, hur de kvinnliga poliserna och 

allmänheten bemöter varandra? Med en hermeneutisk metodansats har vi sökt svar på några 

av dessa frågor, som stöd har vi använt oss av Goffmans dramaturgiska perspektiv och ett 

könsperspektiv. Det begreppsliga ramverk vi använt oss av är bland annat definition av 

situation, roll och intrycksstyrning. Även begrepp som identitet och könsidentitet har hjälpt 

oss att skapa en förståelse för fenomenet vi studerat. 

1.2 Bakgrund 

Agda Josefina Halldin, Maria Josefina Andersson och Erica Ström anställdes år 1908 som de 

tre första kvinnliga poliserna i Sverige. Titeln de fick var polissystrar och deras främsta 

uppgift var att ta hand om kvinnor och barn. År 1939 gjordes en polisutredning för att utröna 

vilken typ av utbildningsbakgrund polissystrarna borde ha. De sakkunniga hävdade att en 

kvinna skulle ha både sjuksköterskeexamen eller utbildning i socialt arbete för att få tillträde 

till en polissysterskurs på polisskolan. Alla kvinnor skulle ha någon form av utbildning i 

sinnessjukvård (Dahlgren, 2007 sid 41-43). 1954 togs titeln polissystrar bort och år 1957 fick 

kvinnor tillåtelse att söka sig till konstapelklassen, efter denna utbildning fick de befogenhet 

att arbeta som patrullerande poliser. Utbildningen var nästan densamma för kvinnor och män, 

skillnaden var att när de manliga eleverna hade militärövningar så utbildades kvinnorna i 

sjukvård och praktiserade på sjukhus (Dahlgren, 2007 sid 52).  

Det var även vissa skillnader i uniformen, kvinnliga poliser bar kjol eller byxkjol, ljusblå eller 

grå blus. Detta för att det man bedömde det olämplig för kvinnor att bära långbyxor, men det 

ansågs även viktigt att könstillhörigheten var tydligt märkbar, kjolen blev ett distinkt sätt att 

skilja kvinnliga poliser från de manliga. Kvinnliga poliser bar inte heller samma vapen som 

den manliga, kvinnorna fick bära pistol och batong dock inte sabel som ingick i den manliga 
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uniformeringen. Från slutet av 50-talet till slutet av 60-talet fördes diskussioner om kvinnors 

lämplighet att arbeta som patrullerande poliser. År 1968 kom en utredning fram till att 

kvinnor var lämpliga för i stort sätt alla polisiära uppgifter, dock inte patrullering i yttre tjänst 

då de där kunde hamna i våldsamma situationer och saknade samma fysiska styrka som de 

manliga poliserna. Därmed placerades alla kvinnliga poliser vid skyddssektioner och 

utredningsenheter, de fick därmed inte längre bära uniform och arbeta som patrullerande 

poliser (Dahlgren, 2007 sid 68-70). Under denna period startades även debatterna om 

könsrollerna, kunde det vara så att våra könsroller var socialt inlärda, och var det möjlig att 

ändra dom? I USA startades det olika kvinnorörelser som ville förbjuda könsdiskriminering 

utöver detta behandlade de även frågor om barnomsorg och fri abort. Denna rörelse spred sig 

snart till Västeuropa, där den kom att handla om vår olika könsroller och föreställningen om 

kvinnas annorlundahet och roll i samhället. Kvinnans rättigheter diskuterades, samtidigt som 

det var många som ansåg att bara genom egenskapen av att vara kvinna, kunde kvinnor 

tillföra samhället något annorlunda än männen kunde. Detta resulterade i att kvinnliga poliser 

återigen främst fick ärenden gällande barn och kvinnor (Dahlgren, 2007 sid 57-59). 

År 1971 överklagade två kvinnliga poliser deras utestängning från uniformtjänstgöring hos 

Kungliga Majestät och senare samma år fick kvinnliga poliser återgå till yttre tjänst, sedan 

dess har vi haft kvinnliga poliser patrullerandes på våra gator.(Dahlgren, 2007 sid 85).  

1.3 Problemformulering/ Syfte 

Då yrket polis utstrålar en stark maskulin könsymbolik, är syftet med denna uppsats att 

undersöka hur kvinnliga poliser i yttre tjänst upplever sin yrkesroll i egenskap av kvinna. Att 

arbeta i yttre tjänst innebär ingripandeverksamhet, det är de poliser som åker på larm när 

människor ringer 112, eller de poliser vi möter patrullerandes på våra gator, till fots eller i bil. 

1.4 Frågeställning 

Hur upplever de kvinnliga poliserna sin yrkesroll när de arbetar i yttre tjänst? 

1.5 Disposition 

Initialt i vår introduktion ger vi en kortfattad presentation av könsfrågor och yrken med stark 

könssymbolik vilket även väckte vårt intresse för att studera kvinnliga poliser. Då polis är ett 

yrke med stark maskulin könssymbolik vilket ligger till grund för vårt syfte. Syfte och 

frågeställning beskrivs under rubrikerna med samma namn. Avsnittet tidigare forskning 

introducerar vi genom fyra olika teman, historisk forskning, kvinnliga poliser och våld, män 

och kvinnor på arbetsmarknaden och slutligen stereotyper. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av dessa studier. I teoriavsnittet presenter vi de två teorier vår uppsats 

kommer att luta sig mot, dessa är Erving Goffmans dramaturgiska rollteori och ett 

könsperspektiv av Alvesson & Due Billing. Efter detta vill vi göra läsaren bekant med den 

hermeneutiska metoden vilken utgör grunden för vår uppsats utformning och 

tillvägagångssätt. I metodavsnittet redogör vi även för begreppet förförståelse, följt av en 

presentation av vår egen förförståelse. Vidare presenterar vi hur vi har gjort våra urval av 

respondenter, etiska aspekter, datainsamling, den hermeneutiska spiralen, vår 
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tolkningsprocess och slutligen en reflektion om metodens begränsningar. Därefter kommer 

vår resultatdel, där vi presenterar studiens resultat. Detta har vi delat in tre delar, preliminär 

tolkning, sekundär tolkning och huvudtolkning. Även detta avsnitt avslutas med en 

sammanfattning. Slutligen har vi en diskussionsdel där vi lyfter fram våra egna reflektioner 

och väver samman vårt resultat med syfte och problemformulering, tidigare forskning, 

teoretiska referensramen, metoden och resultatet. Avsnittet avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

2 Tidigare Forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som vi anser relevant för vår studie. Vi 

redogör för dessa genom fyra olika teman, historisk forskning, kvinnliga poliser och våld, 

män och kvinnor på arbetsmarknaden och slutligen stereotyper. Artiklarna till vår tidigare 

forskning har vi primärt hittat via databasen Sociological Abstracts genom Mälardalens 

högskola. De sökord vi använt oss av är exempelvis female police, gender, women in 

mandominated jobs med flera. 

2.1 Historisk forskning 

Vi ansåg det relevant för vår studie att läsa in oss på kvinnliga polisers historia, då vi vill få en 

fördjupad insikt för fenomenet vi studerar. Genom kvinnornas historia har vi möjlighet att se 

olika kulturmönster. 

I sin doktorsavhandling från år 2007 har Johanna Dahlgren studerat kvinnliga polisers 

historia, det data hon använt är främst hämtat från historiska styrelseprotokoll skrivna av 

Polisförbundets fackliga organ och polistidningen. Hon har studerat kvinnors inträde i 

polisyrket, med fokus på åren 1957-1971. 

Studien visar tydligt en uppdelning om vad som ansågs vara manligt och kvinnligt inom 

polisen. Kvinnorna associerades med arbeten som innefattade social omsorg, medan männen 

förknippades med ordningspolisen och patrullering.  Männens arbetsuppgifter värderades som 

högre och ansågs vara det ”riktiga” polisarbetet. Detta skapade en hierarki inom 

organisationen, där männens arbete värderades högre och ansåg vara den centrala och 

viktigaste delen av polisyrket. Under den här tiden utgick Svenska polisförbundet från att en 

polis var en heltidsarbetande man som jobbade skift och nätter. Även om patrullering stod 

lägst på den organisatoriska hierarkiska trappan, så var det plattformen för vidare befordran. 

Då uppfattningen vara att kvinnor inte klarade av de fysiska påfrestningarna den yttre 

tjänstgöringen utgjorde, framhävdes de maskulina egenskaperna och patrullering blev ett 

markant och utpräglat manligt område. Exkluderingen av kvinnor i yttre tjänst frambringade 

en arbetsfördelning mellan manliga och kvinnliga poliser, där patrullering ansågs ha högre 

status än de brottsförebyggande sociala arbetsuppgifter kvinnorna oftast hade. Detta i sin tur 

bidrog till att kvinnor inte hade samma möjlighet till befordran (Dahlgren, 2007 sid 169-175). 

I Cecilia Åses doktorsavhandling från år 2000 beskriver hon kvinnors ansvar över sin kropp. 

Beroende på hur de klär sig så kommer de att bli betraktade och kategoriserade i vissa fack. 

Detta på grund av de sociala normer och vilka ideal som råder, exempelvis att kvinnokroppen 
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ska vara smal för att det ses som en norm för kvinnligheten (Åse, 2000 sid 8-9). I denna 

avhandling har fokus legat på kvinnornas inträde i polisyrket och hur makten mellan kvinnor 

och män utspelar sig i en förkroppsligad maktordning. Det finns föreställningar om hur en 

kvinna bör vara, röra sig, hur hon ska tala och framförallt hur hon agerar. Enligt Åse så har 

valet av kläder, betydelse för hur samhället kommer att uppfatta henne, och det ligger bortom 

kvinnans egen makt att påverka hur hon kommer att framställas. Polisuniformens viktigaste 

funktion är att skilja arbetsrollen från allmänheten, men på sent femtiotal när de första 

kvinnliga poliserna började patrullera på Sveriges gator, bar de byxkjol för att särskiljs från de 

manliga poliserna. Att kunna avskilja allmänheten från poliserna var primärt, men det var 

även viktigt att allmänheten på håll skulle kunna se om det var en kvinnlig eller manlig polis 

de mötte (Cecilia Åse, 2000 sid 31-32). Det fanns även andra skillnader mellan den kvinnliga 

och manliga uniformen, männen hade bröstfickor som gick att öppna medan kvinnorna hade 

påklistrade bröstfickor för att inte dra uppmärksamhet till brösten, man ville inte riskera att 

brösten fick mer uppmärksamhet än själva rollen som polis.  

Då de kvinnliga poliserna inte gavs tillgång till samma utrustning som de manliga kollegorna, 

uppfattades de ofta som icke självständiga poliser. Att dela upp könstillhörigheten genom de 

olika uniformerna gjorde att glappet mellan den överordnade mannen och den underordnade 

kvinnan får en central roll i glappets mekanik (Cecilia Åse, 2000, s. 65-66). Bilden av 

kvinnorna blev då att de inte utförde ett självständigt arbete, utan hölls för hjälpredor i det 

polisiära arbetet. Cecilia Åse menar att det var en sexualisering av kvinnornas roll och att 

männen objektifierade kvinnorna genom att förminska deras arbete och därav också fråntog 

dem deras subjektstatus (Cecilia Åse, 2000 sid 94).  

2.2 Kvinnliga poliser och våld 

Vi hittade två artiklar som behandlar eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga 

poliser agerande. Vi menar att detta är ett betydelsefullt inslag i vår studie då yrket ofta 

associeras med olika former av våldsamma situationer.  

I denna studie har Ivan Y. Sun (2007) undersökt om kvinnliga poliser under några 

omständigheter agerar annorlunda än sina manliga kollegor. Studien är gjord under somrarna 

1996 och 1997 i flera olika städer i USA. Genom strukturerade intervjuer och fältarbete där 

man observerade patrullerande poliser i sin naturliga miljö, har det empiriska materialet tagits 

fram. Studien bestod av 27 kvinnliga poliser och 147 manliga poliser, under studien hanterade 

dessa poliser 623 fall av våld i hemmet. Studien klassificerades in i två huvudgrupper, 

polisens stöd och polisens kontrollåtgärder. Studien har som syfte att analysera i vilken 

omfattning stöd och kontrollåtgärder kvinnliga respektive manliga poliser använder i olika fall 

av våld i hemmet. När polisen använder kontrollåtgärder skiljer det sig då mellan hur manliga 

och kvinnliga poliser brukar dessa kontrollåtgärder? Påverkar den socioekonomiska statusen 

hos den utsatta medborgaren om polisen använder stöd eller kontrollåtgärder? (Sun, 2007 sid 

581-582) 

Resultaten visar att de kvinnliga poliserna i högre grad var villiga att inleda stödåtgärder till 

de utsatta medborgarna, än vad de manliga kollegorna var. Här medar Sun att det de kan 

finnas två olika möjligheter till de kvinnliga polisernas strategier gällande stödåtgärder. Det 
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första är att kvinnor i tidig ålder socialiseras till att vård och omsorgvärderingar. Det andra är 

att då det oftast är kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet känner de kvinnliga 

poliserna en samhörighet med offret och har en större förståelse för deras känslomässiga 

behov. När det gällde kontrollåtgärder som tillexempel ett gripande var det inget som skilde 

de manliga och kvinnliga poliserna, detta menar Sun betyder att kvinnliga poliser inte har 

några som helst problem att utföra ”maskulina arbetsuppgifter”. Och slutsatsen av detta menar 

Sun är att kvinnliga poliser är mer mångfasetterade än sina manliga kollegor gällande 

konfliktlösning. Studien visade även att det inte fanns några tecken på att människor med låg 

socioekonomisk bakgrund var förfördelade, tvärtom fick utsatta medborgare mer stöd än de 

med en högre socioekonomisk bakgrund.   

Historiskt har det argumenterats att kvinnliga poliser inte bör jobba som patrullerande poliser 

på grund av deras bristande fysik och emotionella natur, vidare har det hävdats att kvinnliga 

poliser inte har samma förmåga att upprätthålla en befallande och myndig närvaro, som sina 

manliga kollegor. Förespråkare har istället hävdat att det inte finns empiriska bevis som 

stödjer detta resonemang, de föreslår att kvinnor är bättre poliser än männen då de inte, i 

samma utsträckning som männen får lika mycket klagomål från allmänheten. I sin studie från 

år 2005 har Amie M. Schuck och Cara Rabe-Hemp undersökt, våld av och mot kvinnliga 

poliser. De har jämfört i vilken utsträckning kvinnliga respektive manliga poliser använder 

våld i sitt yrkesutövande. De har även undersökt om allmänheten använder mindre våld, och 

mindre kraftigt våld mot kvinnliga poliser. 

Data samlades in från sex olika polisstationer i USA, där den arresterande polisen 

sammanställde information om medborgarens egenskaper, situationella faktorer och 

polisernas användning av tvång och våld. Av 4000 undersökningar var 351 av patrullerna 

kvinna-kvinna, 84 var kvinna- man, 411 var man-kvinna och 3154 var man-man. Man delade 

in patrullerna i kvinna-man och man-kvinna för att få statistik om vem i patrullen som utförde 

arresteringen. I patrullen kvinna-man så var det kvinnan som verkställde arresteringen och 

vise versa i man-kvinna patrullen (Schuck & Rabe-Hemp, 2005 sid 97-98). 

De resultat de kom fram till var att i jämförelsen mellan kvinnliga poliser och manliga poliser 

och användningen av fysiskt våld, så använder kvinnor mindre våld i sitt yrkesutövande än 

männen. Patrullerna som bestod av två kvinnor rapporterade in mindre våld än patruller 

bestående av två män. Likaså i patrullerna kvinna-man där kvinnan var den verkställande 

arresteringspolisen. Resultaten tyder alltså på att när en kvinnlig polis är inblandad så utövar 

polisen mindre våld. Däremot så hittade de inga bevis som tyder på att allmänheten skulle 

använda mindre kraftigt våld mot kvinnliga poliser än mot manliga. Tvärtom visar resultatet 

på att i vissa fall använder allmänheten mer kraftigt våld mot kvinnliga poliser som till 

exempel vid bråk i nära relationer.  

2.3 Män och kvinnor på arbetsmarknaden 

För att få en bredare bild av kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken sökte vi även efter 

artiklar utanför polisyrket. De vi har tagit med under denna rubrik belyser de olika svårigheter 

kvinnor kan ha med att ta sig in i ett mansdominerat yrke, samt ”bli en i gänget” en fullvärdig 

kollega. Men även hur skickliga kvinnor kan vara att kringgå dessa könsgränser. 



 

7 
 

I början av 2004 så beslutade regeringen att de skulle göra en utredning om hur 

könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden såg ut. Ansvar för denna utredning fick 

Åsa Löfström från Umeå Universitet, hennes främsta uppgift var att undersöka varför 

strukturerna för könssegregering har överlevt. Hon menar att det finns olika sätt att resonera 

kring varför könssegregering uppstår på arbetsmarknaden. Könsmönstret kan uppfattas som 

kvinnor och mäns fria val, att kvinnor önskar jobba inom vård eller omsorg och att män vill 

arbeta inom teknikyrken. En annan syn på hur könssegregering uppstår är samhällets kultur 

och normer, att kvinnor och män har förutbestämda roller i yrkeslivet (SOU, 2004: 43 sid 21). 

Vidare diskuterar hon kring könssegregeringens olika dimensioner, med horisontal 

könssegregering menas att kvinnor och män finns inom olika yrkesområden eller branscher. 

Den vertikala könssegregeringen innebär att män och kvinnor konsekvent och systematiskt 

inte kommer lika långt i sin karriär och har svårare att avancera till höga chefstjänster. Den 

vertikala könssegregeringen är generell för alla yrken, även de kvinnodominerade. Löfström 

(2004) tar även upp en tredje dimension av könssegregering den interna, detta innebär att män 

och kvinnor med samma yrke, och befinner sig på samma arbetsplats tilldelas eller väljer 

olika arbetsuppgifter som till exempel olika specialområden. Denna dimension kan vara svår 

att se, då ett till synes könsintegrerat yrke där det arbetar lika många kvinnor som män ändå 

kan ha en betydande könssegregering (SOU, 2004: 43 sid 41). Resultatet visar att 

könsuppdelningen minskat, detta främst på grund av att fler kvinnor sökt sig till 

mansdominerade yrken. Detta beror bland annat på att olika satsningar för att öka kvinnors 

intresse för stereotypa manliga arbeten. Utredningen föreslår därför att det görs liknande 

satsningar för att få män intresserade av kvinnodominerade yrken som vård- och 

omsorgsarbeten (SOU, 2004:43 sid 16-17).   

I denna studie utgår Åsberg från det könsteoretiska perspektivet att samhället är delvis 

organiserat utifrån en maktrelation mellan kvinnor och män. Till skillnad från forskning om 

könssegregering i arbetslivet som gjorts tidigare, har man ofta utgår från män och kvinnor 

som arbetsvarelser eller lönearbetare, Åsberg utgår i sin studie från att vi är könsvarelser, att 

våra handlingar och tankar genererar och cementerar vår könsidentitet. Genom att studera två 

olika arbetsorganisationer, en ordningspolisavdelning som är mansdominerad, och en 

akutvårdsavdelning som är kvinnodominerad söker hon svar på frågan, varför uppstår intern 

könssegregering? (Åsberg, 2001 sid 96-97). Vi fokuserar här på delen med ordningspolisen då 

just den är relevant för vår uppsats. Studien genomfördes genom intervjuer och observationer 

på de utvalda arbetsplatserna under åren 1995-1996. Informanterna var alla tjänstemän och 

hade likvärdiga utbildningar och anställningar (Åsberg, 2001 sid 83-87). 

I resultat visar Åsberg att vissa förhållningssätt så som fysisk styrka och rak kommunikation 

är de primära egenskaperna som kännetecknar en bra ordningspolis. Denna inställning hjälper 

till att lotsa de kvinnliga ordningspoliserna mot arbeten som inte kräver fysiskt styra som 

exempelvis arbeten som innefattar kvinnor och barn. En överbetoning av detta 

förhållningssätt främjar den manliga identitetsprocessen samtidigt som den minskar den 

kvinnliga. Inställningen är att en riktig polis löser problem och svårigheter med fysisk styrka, 

kvinnliga ordningspoliser får då svårare att identifiera sig med sin yrkesroll. De kvinnliga 

ordningspoliserna löser ofta problem med hjälp av social kompetens, vilket resulterar i att de i 
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många fall inte ses som ”riktiga poliser”. Detta förhållningssätt hjälper även till att 

stereotypisera vad som är manligt och kvinnligt (Åsberg, 2001 sid 145-149).  

Amy M Denissen gjorde år 2010 en studie om kvinnor i mansdominerande yrken, med syftet 

att undersöka om och hur kvinnor tolkar och bemöter de begränsningar som de eventuellt 

möter i mansdominerade yrken. Studien är etnografisk och innefattar 51 djupintervjuer med 

kvinnor inom olika hantverkaryrken, som elektriker, plåtslagare, snickare, målare och murare. 

Kvinnorna var i åldrarna 18-65 år dock var flertalet mellan 20-40 år (Denissen, 2010 sid 

1055). 

Resultatet visar, trots att männen gör allt för att sanktionera icke maskulint beteende är 

kvinnor duktiga på att motstå och överträda könsgränserna. Kvinnor i mansdominerade yrken 

utvecklar enligt Denissen (2010) olika strategier för att accepteras i männens värld. Hon 

menar att kvinnorna manipulerar dessa regler för att utnyttja dem till sin egen fördel. Hon 

nämner tre olika strategier. När männen försöker stärka könsskillnaderna genom att pressa 

kvinnorna att agera som en kvinna, använder kvinnorna en strategi som utmanar dessa 

könsskillnader Genom att hänvisa till att de alla är där av samma orsak, exempelvis att de vill 

försörja sina barn, förtydligar kvinnorna de kulturella likheter som finns mellan männen och 

kvinnorna på arbetsplatsen. När männen säger att kvinnorna ska ”göra jobbet som en man” 

utmanar kvinnorna statusen i könsskillnaderna genom att göra jobbet på ett feminint sätt, 

denna strategi går ut på att bevisa för männen att det finns flera olika sätt att göra ett bra jobb. 

Tredje strategin är att undertrycka relevansen av kön, detta gör kvinnorna genom att inta en 

typiskt manlig identitet. De pratar och uttrycker sig som en man, de tar även till sig vissa av 

männens manér för att accepteras som en arbetskamrat (Denissen, 2010 sid 1058-1059). 

Suman Kakar har i sin studie från år 2002 jämfört kvinnliga och manliga polisers uppfattning 

om deras egen arbetsinsats, färdighet, kapacitet och prestationsförmåga. Studien söker svar på 

om det finns några skillnader hur de skattar sin egen arbetsprestation, om manliga och 

kvinnliga poliser uppfattar sig lika kvalificerade att utföra alla tillkommande arbetsuppgifter 

som krävs inom yrket. Undersökningen gjordes i fem olika polisdistrikt, 148 män och 69 

kvinnor ingick i denna enkätstudie. Enkäten bestod av 40 olika kategorier gällande 

arbetsprestation exempelvis förmåga att anpassa sig till förändringar, ta ansvar, yrkesetik, 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och beslutfattande färdigheter (Kakar, 

2002 sid 239-245). 

Resultatet visar på att i 30 av de 40 olika kategorierna var kvinnorna och männens medel 

väldigt lika. Exempelvis förmågan att acceptera och anpassa sig till olika förändringar, likaså 

kategorin för ledaregenskaper. Däremot fanns det betydelsefulla skillnader i kategorierna 

gällande etik och ärlighet, konflikthantering och problemlösningsförmåga där kvinnorna hade 

betydande högre medelvärde. Kvinnorna hade även högre medelvärde gällande 

stresshantering och viljan att förhandla tvister utan våld. Däremot visar resultatet på att de 

kvinnliga poliserna hade lägre medelvärde gällande trivsel och tillfredsställelse med 

myndigheten, detta menar Kakar kan bero på att kvinnor fortfarande har svårt att bli 

accepterade som fullvärdiga poliser. Vidare menar han att studien pekar på att kvinnor besitter 

fler positiva egenskaper som krävs för ett bra polisarbete än vad än männen gör. Detta borde 
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leda till att dessa förmågor tas till vara på istället för att ignoreras eller ses som mindre värda 

(Kakar, 2002 sid 246-249). 

2.4 Stereotyper 

Under denna rubrik tittar vi närmre på vad som har ansetts vara stereotypa kvinnliga och 

manliga attribut. Vi ansåg detta relevant då vi var intresserade av att se om det inom detta 

område skett några förändringar. Samt att ur ett sociologiskt perspektiv kunna förklara hur 

våra bestämda könsroller är sammankopplat med vilket typ av yrke kvinnor och män väljer. 

Då polis är ett yrke med maskulin könssymbolik menar vi att stereotyper en viktig kategori att 

ta med för att tydliggöra hur vi konstruerar och konstituerar klassiska egenskaper som sedan 

blir en norm för respektive könsidentitet.     

Michael Prieler har studerat reklam i olika engelska och spanska tv-kanaler, detta för att 

undersöka om de fortfarande är könstereotypa. Genom att titta på tidigare forskning gjort 

inom detta område fann han olika hypoteser. Män används och syns mer i tv-reklam. Kvinnor 

skildras oftast som yngre än männen. Fler män än kvinnor är påklädda, kvinnor objektifieras 

oftare. Män visas på arbetet medan kvinnor visas i hemmet, och slutligen reklam riktad till 

kvinnor innefattar främst skönhetsartiklar medan reklam riktad till män oftast är relaterad till 

teknik, elektronik eller bilar (Prieler, 2013 sid 280-282). 

I april 2013 spelades reklam in under en vecka från spansktalande tv-när respektive 

engelsktalande tv-nät. Detta ledde till 336 stycken reklamfilmer från engelsktalande tv-

kanaler och 193 stycken reklamfilmer från spansktalande tv-kanaler. Att det blev ett mindre 

antal reklamfilmer på spanska hänvisades till att det inte är lika många reklamavbrott i dessa 

tv-kanaler (Prieler, 2013 sid 283-284). 

Resultatet visade att reklambyråer fortfarande år 2013 använder sig av stereotypa 

representationer i tv-reklamen. Reklamen i både engelska och spansktalande tv-kanaler 

framställs kvinna som yngre än männen, hon är suggestivt klädd och visas i hemmet. Den 

stereotypa bilden av män lever också kvar då reklamen riktad till män var associerad med 

produktkategorier som elektronik och bilar. Detta tolkar Prieler (2013) som att samhället 

godtar åldrandet av män i större grad än hos kvinnor. Vidare menar han att objektifieringen av 

kvinnor kan leda till att de förminskas till sina kroppar och att problem som ätstörningar, 

ångest och skamkänslor kan uppstå. Då reklamen oftast visar kvinnorna i hemmet, menar han 

också att det kan påverka deras framtida yrkesval, till de jobb som traditionellt associeras till 

kvinnor (Prieler, 2013 sid 291-295). 

Susan Racha el Seem & M. Diane Clark har i sin studie från 2006 replikerat två tidigare 

studier från år 1968, detta för att studera vad vi idag anser att friska vuxna, friska kvinnor och 

friska män bör besitta för egenskaper. I de tidigare studierna från år 1968 kom man fram till 

resultatet att friska kvinnor skulle vara mer undergivna, mer lättpåverkade, mer känslosamma 

och mindre aggressiva än friska män och friska vuxna. För att en kvinna skulle anses som 

psykiskt frisk skulle hon vara feminin och lite mindre vuxenlik, det vill säga hon skulle inte 

vara som en man. De egenskaper en kvinna skulle besitta ansågs även som mindre socialt 

lämpliga.  
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Susan Racha el Seem & Clark utförde två olika studier, i den första fick 89 

psykologistudenter, 47 kvinnor och 42 män gradera önskvärda sociala egenskaper. Syftet var 

att bedöma vilka sociala egenskaper som anses vara önskvärda hos en individ oavsett man 

eller kvinna. Resultatet av denna studie användes i den andra studien, där 121 studenter på 

mastersnivå inom fyra olika utbildningar fick till uppgift att poängsätta vad som karaktäriserar 

en frisk vuxen, en frisk vuxen kvinna respektive man (Racha el Seem & Clark, 2006 248-

253). 

Resultatet visar att det skett vissa förändringar inom detta område sedan 70-talet. Fem 

egenskaper utgör kärnan för att beskriva en vuxen frisk människa oavsett kön, dessa är stark, 

oberoende och gillar utmaningar, vilka alla ingick i vad som ansågs vara stereotypa 

egenskaper för både män och kvinnor. De andra två egenskaperna var ”förståelse av andra” 

vilket ansågs vara ett stereotypt kvinnligt drag och ”vara världsvan” vilket ansågs vara ett 

stereotypt manligt drag. Positivt med detta är att idag anses en frisk vuxen besitta både 

kvinnliga och manliga stereotypa drag. En stor skillnad från den tidigare forskningen var att 

dagens män förväntas besitta de traditionella manliga dragen, medan dagens kvinnor går åt 

det mer androgyna hållet och förväntas besitta både de tidigare manliga, likaväl som de 

tidigare kvinnliga egenskaperna. En kvinna idag ska vara både vårdande och inneha 

traditionellt manliga egenskaper som just stark och oberoende.  

2.6 Sammanfattning tidigare forskning 

Vi har under rubriken tidigare forskning försökt att få en så bred forskning som möjligt, för att 

få en förståelse för det fenomen vi vill studera. Med hjälp av ovanstående artiklar vilka har 

olika aspekter, anser vi att vi uppnått detta. Det första temat visar hur det historiskt sett ut för 

kvinnliga poliser, för att förstå dagens kvinnliga poliser i deras yrkesroll, ansåg vi det viktigt 

att känna till deras historia och vad de hade för funktion och ställning i början och mitten av 

1900-talet. Efter en historisk tillbakablick föll det sig då naturligt att söka artiklar med teman 

som fokuserade på skillnaden mellan kvinnliga och manliga poliser i nutid. Dessa två artiklar 

koncentrerar sig på skillnader mellan manliga och kvinnliga polisers våldsanvändning samt 

hur de använder sig av stöd och kontrollåtgärder. Det efterföljande temat består av fyra 

forskningsartiklar där man studerat kvinnor inom mansdominerade yrken, dessa artiklar bidrar 

till att vi fått en större insikt i den könssegregerade arbetsmarknaden. Den första studien är ur 

en mer allmän karaktär och inriktar sig mot hela arbetsmarknaden. Den andra fokuserar just 

på polisyrket och vad som kan vara orsakerna till en intern könssegregering. Tredje artikeln 

under detta tema inriktar sig mot de strategier kvinnor använder sig av för att kringgå 

könsskillnader. Den sista artikeln beskriver att manliga och kvinnliga poliser är väldigt lika i 

hur de uppfattar sin arbetsinsats. Dock visar studien på att kvinnorna i 25 % av de kategorier 

som undersöktes, fick högre medelvärde än sina manliga kollegor. Vi vill i det sista temat 

lyfta fram de traditionella stereotypa manliga och kvinnliga egenskaperna, hur de framställs i 

media och vilka problem de kan orsaka. Vi har även i detta tema tagit upp de förändringar 

som skett beträffande dessa stereotyper.  

Könsskillnader och yrkesroller inom arbetsmarknaden är ett område inom forskningen som 

oupphörligen uppdateras. Detta då nya generationer på arbetsmarknaden har sin uppfattning 
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om vad som är manligt och kvinnligt. Det blir allt vanligare att kvinnor väljer traditionellt 

manliga yrken och kvinnliga poliser har genom åren blivit mer synliga på våra gator. Trots 

detta är vår uppfattning att forskningen fortfarande fokuserar på män och kvinnors olikheter, 

den övervägande delen av tidigare forskning är dessutom kvantitativa studier, framtagen 

genom statistik. Då vår studie är kvalitativ och utgår ifrån hermeneutiken där vårt empiriska 

material hämtas från intervjuer, är vi av åsikten att vår studie bidrar med att fylla en 

kunskapslucka om kvinnliga polisers subjektiva uppfattning om sin yrkesroll.  

3 Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska perspektiv vi kommer att stödja oss på i kommande 

resultatdel där vi presenterar och analyserar de kvinnliga polisernas upplevelser. Vi kommer 

att luta oss mot två olika perspektiv, Goffmans dramaturgiska teori och den 

socialkonstruktionistiska teorin om genus och kön. Då Goffmans teori inriktar sig mot det 

mänskliga samspelet, hur vi påverkar och påverkas av andra, kände vi att det fanns en 

koppling till socialisationsteorin som menar att beroende på hur vi socialiseras så skapar vi 

grundläggande könsroller. Detta i sin tur har en stark förankring vår kultur och historia. 

Nedan kommer vi först att redogöra för teorin i stort, och sedan utveckla och förtydliga de 

begrepp som är relevanta för vår studie. 

Det finns enligt Alvesson & Due Billing (2011) en stor fördel med att använda två olika 

teorier när man studerar ett fenomen ur ett könsperspektiv. Detta för att inte bli 

”könöverkänslig”, vilket innebär att man inte ser andra perspektiv eller tolkningar. Vilket 

innebär att andra avgörande faktorer avfärdas och kan leda till en förenkling där allt kommer 

att handla om kön. Å andra sidan kan en forskare vara könsblind, och hävda att fenomenet 

som studeras är könsneutralt (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 27-33). För att undvika att gå 

i fällan och bli könöverkänsliga eller könsblinda, kopplade vi ihop Goffmans rollperspektiv 

och ett könsperspektiv, genom detta ger vi oss själva en möjlighet att se olika aspekter av 

samma fenomen. Då de kvinnliga poliserna uttryckligen under våra intervjuer använde sig av 

begrepp som roll och rollspel blev Goffmans dramaturgiska teori ett logiskt val för oss att 

använda som en kompletterande teori till könsperspektivet.   

3.1 Ett könsperspektiv 

Alvesson & Due Billing (2011) menar att genusforskningens ändamål är att motverka en 

bristande känslighet för könets betydelse i samhället, organisationer och i arbetslivet. Detta 

uppnås genom att utveckla människors tänkande och reflexion kring kön. De vardagliga 

tankarna om könsneutralitet finns inom organisationer, managementlitteratur såväl som inom 

den akademiska världen. Den essentiella uppgiften för genusforskningen är därför att 

motverka den överbetoning av könsneutralitet som finns i våra tankar och handlingar såväl 

som inom vår samhälleliga strukturer och sociala praktiker. Å andra sidan är det viktigt att ta 

upp ett problem som kan uppstå inom genusforskningen, Alvesson & Due Billing (2011) 

kallar detta för könsöverkänslighet. Med detta menar de att det finns en risk i både forskning 

och i vardagslivet att man alltid framhäver könsdimensionen som den viktigaste aspekten. Det 

könsperspektivet som vanligtvis drabbas av könsöverkänslighet är det perspektiv som 

förutsätter att det är patriarkatet eller det manliga överordnandet som skapar eller ligger 
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bakom diverse problem. I och med detta övervägs eller avfärdas andra perspektiv och 

tolkningar. Könet görs därmed till den enda väsentliga beståndsdel, vilket skapar en enögd 

bild av problemet (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 27-29). För att minimera 

könsöverkänslighet i vår studie kommer vi även aktivt använda oss av andra teorier för att få 

en bredare ansats.  

Som vi nämnde i inledningen är kön och genus två begrepp inom genusforskningen som 

betyder två olika saker. Begreppet kön står för vårt biologiska kön och genus syftar till den 

sociala konstruktionen av män och kvinnor. Kön och genus är historiska fenomen, i det 

moderna samhället är dessa begrepp dynamiska. De framställs och förändras beroende på 

kulturella kontexter, men det existerar även skiftande avvikelser inom samma samhälleliga 

kulturer. Att studera kön är att studera ett känsligt ämne, då det ofta innefattar personliga 

övertygelser, existentiella frågor och personlig bakgrund (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 

24-26).  

Att ha ett könsperspektiv innebär att man intresserar sig för om och hur könet har betydelse i 

en given situation. Ofta handlar studier om maktstrukturen mellan män och kvinnor, där män 

förmodas vara överordnad kvinnor, där den allmänna uppfattningen är att det maskulina 

attributen värderas högre än de kvinnliga. Grundtanken för många könstudier är att kön 

skapas genom sociala konstruktioner, att de är ett resultat av vår kultur och historia. Kön blir 

därmed ett resultat av människors tolkningar och definitioner, vilka internaliseras och skapar 

definitioner om vad som anses feminint och maskulint. Enligt detta synsätt är det vi 

människor som skapar könet, det är vi själva som i interaktion med andra producerar 

skillnader mellan män och kvinnor, inte det essentiella eller det biologiska (Due Billing, 2006 

sid 33-35). Vi kommer i denna studie använda oss av just den teori som grundar sig på att kön 

eller genus är en social konstruktion. 

Genusforskning bedrivs på tre olika nivåer, makro, där man fokuserar på en aggregerad 

samhällsnivå. Mesonivån som är koncentrerar till organisationer, arbetsplatser och 

yrkesgrupper. Mikronivån som vanligtvis är fokuserad på rollteori, socialisationsteori och 

interaktionsteorier där man söker förståelse för hur vi ”skapar kön” genom våra normer 

(Alvesson & Due Billing, 2011 sid 93-98). Det är i den sistnämnda nivån vår studie hamnar, 

då vi vill studera de kvinnliga poliserna ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Detta innebär att 

vi i vår studie lägger fokus på normer och förväntningar, samt vilka stereotypa föreställningar 

det finns på yrkesrollen polis och vilket inflytande det har på kvinnorna. 

3.1.1 Femininitet och maskulinitet 

Ett vanligt sätt att uppfatta maskulinitet och femininitet är som representationer av man 

respektive kvinna. Ett problem med denna tolkning är att maskulinitet associeras med män 

och femininitet associeras med kvinnor, vilket gör att båda dessa begrepp definierar vårt 

biologiska kön. Forskare som har uppfattningen av att kön är en social konstruktion använder 

begreppen i form av egenskaper som både män och kvinnor besitter. Dock lever 

föreställningen om vad som är naturligt eller normalt för kvinnor och män, vilka egenskaper 

som är kopplade till maskulinitet och till femininitet. Det finns en stor risk att dessa 

föreställningar begränsar människor i flera olika avseenden, från val av utbildning, val av yrke 

och karriärvägar. De karaktäristiska attributen för maskulinitet är objektiv, utåtriktad, 

handlingsorienterad, analytisk, fokuserad, hård och rationell. De normgivande typiskt 
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feminina attributen kännetecknas av omvårdnad och omsorg, som känslighet, empati, 

samarbete, intuition, accepterande och beroende (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 113-115). 

3.1.2 Identitet och Könsidentitet 

Människans identitetsskapande är en oavbruten process, inte något vi skapar en gång för att 

sedan leva med den resten av livet. Vår identitetsutveckling skapas i förhållande med vår 

sociala och kulturella omgivning, och i interaktion med andra individer. Identitet representerar 

en individs definition av dennes personlighet och originalitet och svarar på frågan ”Vem är 

jag?”. Människor har flera olika identiteter och dessa är kontextuella, En individ kan se sig 

själv som en pragmatisk chef, entusiastisk golfare och samtidigt en ömsint och kärleksfull 

mamma. Identiteten är sammankopplad med våra värderingar och handlingslogiker, vilket 

resulterar i att den även har stor betydelse för individens självkänsla och självuppfattning. 

Detta i sin tur påverkar våra beteenden hur vi interagerar med varandra både privat och i 

arbetslivet (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 141-143).  

Könsidentitet kan ses som en individs självidentifierande med samhällets bild av feminint 

eller maskulint beteende. Flertalet människor könar sig själva och andra, genom detta försöker 

de bibehålla känslan av vad som är feminina och maskulina beteenden. Detta förfarande 

hjälper till att skapa stereotypa bilder av hur kvinnor och män ska agera och hur vi identifierar 

oss med olika egenskaper. Då vi människor oftast anstränger oss för att passa in samhällets 

struktur bidrar detta till att reglera vad som anses som lämpligt eller olämpligt beteende för 

respektive kön. Identitet och könsidentitet är starkt kopplat till makt. Genom olika media 

påverkas vi av samhällets kultur, detta påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Detta skapar 

normativa identiteter, vilket i sin tur skapar avvikande identiteter. För att en identitet ska 

anses normal måste det existera en motsats till det rådande normala (Alvesson & Due Billing, 

2011 sid 145-149).  

3.1.3 Identitetsreglering 

Identitetsreglering är en form av maktutövande, där identiteter till en viss del utvecklas genom 

auktoriteters inflytande. Dessa auktoriteter kan vara massmedia, en chef, vänner i en nära 

relation eller en organisation. Identitetsreglering innebär en typ av maktutövning för att skapa 

och upprätthålla identiteter som passar in den normativa kulturen. Denna reglering kan verka 

på fler olika sätt, subtilt, direkt eller könat. Genom att avråda eller uppmuntra vissa klädkoder 

eller språkbruk, eller genom att på olika vis befrämja eller inte befrämja karriärer eller olika 

upplägg av föräldraledighet, idealiseras femininiteter eller maskuliniteter. Även om det inte 

finns uttalade regler för att kvinnor eller män ska utföra en viss typ av arbeten inom en 

organisation, så kan denna reglering avstyra dem från att fullfölja en önskan att arbeta med 

just dessa uppgifter (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 145-147).  

3.2 Dramaturgiska perspektivet 

För att analysera människans vardagsliv använder sig Goffman av metaforer från 

teatervärlden. Goffman menar att i interaktionen mellan människor, är vi alla aktörer och 

publik. Livet är en teaterföreställning där individer är aktörer som spelar roller. Dessa roller 
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förändras beroende på vilket sammanhang vi ingår i för tillfället. Teaterföreställningen kan 

vara vilken vardaglig situation som helst, då Goffman menar att vi människor alltid spelar en 

roll när vi deltar i ett socialt sammanhang (Goffman, 1959 sid 11-12). Men det är flera 

faktorer som påverkar den sociala tillställningen och hur individerna som kommer att tolka 

sammanhanget och därav anpassa rollens karaktär till att passa in i det pågående spelet. Då vi 

vill undersöka hur kvinnliga poliser upplever sin yrkesroll när de arbetar i yttre tjänst, ansåg 

vi att Goffmans dramaturgiska perspektiv var väl överensstämmande med fenomenet vi vill 

studera. Goffmans begrepp passar bra till vårt syfte, då samhället kan ses som en social arena 

där det pågår ett socialt spel mellan polis och allmänhet, detta sociala rollspel får olika 

effekter när dessa grupper interagerar med varandra. 

Nedan presenterar vi de begrepp från det dramaturgiska perspektivet vi anser relevant för vår 

studie. 

2.2.1 Definition av situationen 

I interaktion med andra har vi ett behov av att på förväg veta vad vi kan förvänta oss av detta 

möte, och försöker därför skaffa oss ledtrådar. I ett möte med en människa vi aldrig tidigare 

mött tar vi hjälp av dennes yttre attribut för att på så sätt skaffa oss ledtrådar. Har vi däremot 

varit i samma miljö och träffat personen tidigare, förlitar vi oss på erfarenheter och förväntar 

oss ett specifikt beteende från denne. 

Oavsett vad vi har för mål med mötet, vill vi alltid påverka och kontrollera det intryck vi 

förmedlar och enligt Goffman görs detta genom att kontrollera hur den andre definierar 

situationen. Detta kan vi styra genom sättet vi uttrycker oss på, eller hur vi agerar, i många 

fall lyckas vi projektera den definition av situation som vi vill, de som då deltar i mötet skapar 

en överenskommelse om vems definition av situationen som ska favoriseras. Detta är dock en 

process och i denna interaktion kommer deltagarna att modifiera sina definitioner av den 

specifika situationen. Detta kan skapa att det under interaktionens gång uppstår situationer 

som förändrar definitionsförslaget och gör det tvivelaktigt. För att undvika definitionsmässiga 

störningar använder vi oss av förebyggande åtgärder som hjälper oss att korrigera dessa, 

Goffman kallar detta för försvarsåtgärder. Om det däremot är en deltagare som räddar någon 

annan som framkallat en definitionsstörning kallas han dessa beskyddande handling för 

taktkänsla. 

När en individ konstruerar och presenterar ett förslag till definition av situationen, ställer 

denne därmed indirekta krav på att bli behandlad på ett visst sätt, de andra utsätts då för en 

moralisk press, i och med att de måste avgöra om de ska spela med eller inte (Goffman, 2014 

sid 11-21)    

3.2.2 Inramningen 

Med inramning menar Goffman det fysiska i en situation, det som påverkar hur individen 

kommer att spela upp sin roll. Alltså det som aktören upplever när hen kommer till den nya 

platsen. Ett exempel kan vara en finmiddag, där de inbjudna måste bära kostym för att delta, i 

en sådan situation kommer individens roll att anpassas till de fysiska attributen i rummet där 

middagen äger rum. Inramningen är då allt ifrån hur det är dukat, till hur gästerna talar med 
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varandra. Beroende på hur aktören upplever de fysiska attributen kring 

middagssammanhanget, så kommer rollen att formas för att passa in i den sociala kontexten. 

Dock kommer individen att kliva ur rollen i samma stund då den lämnar sammanhanget, för 

att kliva in i en annan roll, som passar ett annat spel (Goffman, 2014 sid 29-30). Inramningen 

är ett verktyg vi använder oss av för att passa in i sammanhanget, för att vi inte ska göra bort 

oss. Det kan betraktas som en beteendekod, individen läser av, tar in, för att sedan praktiserar 

det i sin roll.  

3.2.3 Roll 

Goffman anser att alla individer som deltar i ett socialt sammanhang spelar en roll, vi 

människor är därmed aktörer i ett socialt spel, och samhället kan ses som en social arena där 

det pågår fler sociala spel samtidigt. Dessa roller styrs av inramningen, symboler, ålder, kön, 

gester m.m. vilket betyder att vi människor kan ha flera olika roller, men det är 

sammanhanget som bestämmer vilken vi roll vi kommer att spela, vid ett specifikt tillfälle. 

Rollen är en spegling av både samhällets normer och den specifika situationens förväntningar. 

Goffman menar att rolluppträdandet är ett försöka till att bibehålla en fasad, denna fasad kan 

ses som rekvisita och innefattar exempelvis kläder, men kan även vara kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. Det viktigaste är dock att individen själv tror på sin roll, utan självsäkert 

uppträdande kommer åskådarna inte ta individens rollspel på allvar (Goffman, 2014 sid 25-

31).  

3.2.4 Intryckstyrning 

Goffman beskriver detta begrepp i ett försök att förklara varför vi människor anpassar våra 

ageranden, till det sociala spel vi befinner oss i när vi interagerar med andra individer. 

Intrycksstyrning handlar om att vi människor vill ta kontroll över hur andra individer 

uppfattar oss. Kontrollen kan även påverka och styra andra individers definition av 

situationen, vilket betyder att andra individer frivilligt agerar så att det passar vår egen 

riktlinje. Intrycksstyrningen kan både vara medveten och omedveten, när individer möts så 

reagerar vi på hur den andre uttrycker sig och vad den personen sänder ut, dock finns det risk 

för att mottagaren inte uppfattar intrycket på det sätt som sändaren vill. Goffman delar upp 

intrycken i både verbal och icke-verbala uttryck, där den förstnämnda är det som vi kan 

påverka genom vårt tal, kläder och gester. Det ger mottagaren en muntlig bild av hur vi 

försöker att framställa oss. Det icke-verbala uttrycken är exempelvis vårt kroppsspråk som 

kan tala ett helt eget språk, dessa kan vi inte påverka, utan tolkningen av uttrycken ligger helt 

i betraktarens ögon (Goffman, 2014 sid 182-184). 

3.2.5 Team och Framträdande 

Begreppet team innebär två eller flera individer som ingår i ett samarbete om ett gemensamt 

framträdande. Teamet behöver inte bestå av roller som överensstämmer med varandra, och 

medlemmarna i teamet kan ha olika karaktärsdrag. Däremot måste de ha ett gemensamt syfte, 

och upprätthålla samma framträdande för att teamet ska kunna verka och fungera. När teamet 

möter andra grupper, är det viktigt att de upprätthåller en gemensam fasad så att teamets 

budskap de vill förmedla, blir tydligt (Goffman, 2014 sid 73-76). Goffman talar om team i 
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ställt för grupp, då team får en starkare genomslagskraft på publiken som betraktar teamets 

framträdande. Teamets syfte är att stå upp för varandras ståndpunkter, och att främja de 

gemensamma intressen som delas av medlemmarna, samt att upprätthålla ett bestämt intryck, 

så att allmänheten ser teamet som ett enat arbetslag (Goffman, 2014 sid 79).  

3.3 Sammanfattning teoretisk och begreppslig referensram 

Vi har i ovanstående teoridel valt att utgå från ett könsperspektiv, de begrepp vi använt oss av 

är femininitet, maskulinitet, identitet, könsidentitet och identitetsreglering. Dessa begrepp är 

relevanta till vår studie då de kvinnliga poliserna har valt ett yrke med maskulin 

könssymbolik. Begreppen kan på ett tydligt sätt beskriva kvinnornas skapande av identitet- 

och könsidentitet. Vidare kan begreppet identitetsregleringen påvisa hur kvinnorna påverkas 

av att arbeta i en mansdominerad organisation. Som ett komplement till könsperspektivet har 

vi tillämpat Goffmans dramaturgiska perspektiv, vi ansåg att vi kunde återkoppla hans 

begrepp till vår studie, då poliserna dagligen möter och interagerar med allmänheten. De 

begrepp vi använt oss av från Goffman är roll, intrycksstyrning, definition av situation, 

inramning och team och framträdande. Goffman belyser genom sina begrepp vikten av att 

vara medveten om sitt och andras rollspel, vilka intryck vi ger och får av varandras agerande. 

Vi anser att dessa två perspektiv tillsammans kan på ett tydligt och relevant sätt förklara 

kvinnornas upplevelser och agerande.  

4. Metod 

Under denna rubrik redogör vi för hermeneutiken, vilken är den metod vi använt i vår studie. 

Vi kommer först att presenter metodens grundantagande och varför vi valt denna metod. Vi 

kommer sedan att sedan behandla vissa hermeneutiska begrepp som förförståelse och den 

hermeneutiska spiralen. Vi kommer även presentera vår urvalsprocess, etiska aspekter, 

datainsamling och tolkningsprocess, för att slutligen reflektera över metodens begränsningar.  

4.1 Hermeneutik som förhållningsätt 

Vi har valt hermeneutik som metodansats till vår studie då vi vill få en djupare förståelse av 

hur de kvinnliga poliserna upplever sin yrkesroll. Det är ett passande metodval för vår 

frågeställning, då metodansatsen även kan ge uttryck för en existentiell situation. vilket 

innebär att forskaren försöker förstå människors olika världar, vilken bild de har av sig själva 

och deras subjektiva uppfattning om verkligheten (Ödman, 2007 sid 68-69). Inom 

hermeneutiken använder man tolkning och förståelse i ett samspel som gör detta möjligt 

(Ödman, 2007 sid 25-26). Genom ökad förståelse, öppnas möjligheten för oss att få en insikt i 

kvinnornas värld, vilket även medför en ökad kunskap om vår egen värld (Ödman, 2007 sid 

40-41). Vi är av uppfattningen att det finns en väl etablerad bild i samhället av kvinnliga 

poliser, vi vill därför med denna metod tolka och söka andra aspekter för detta fenomen, 

vilket öppnar möjligheten för oss att få en ökad kunskap om något där vår förförståelse inte 

räcker till. (Ödman, 2007 sid 71). Det hermeneutiska tillvägagångssättet grundar sig på fyra 

centrala delar, granska sin förförståelse, tolka, förstå och förklara. Genom de intervjuer vi 

gjort har vi sökt förståelse för det vi ännu inte vet, vi har låtit våra respondenter ge sin 

tolkning av polisyrket, vilket har guidat oss till en djupare förståelse. 
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Hermeneutiken är den vetenskapliga metoden om tolkning och förståelse, vilket gör att 

tolkningsprocessen är essentiell. Då vi ska tolka våra respondenters ord och av detta skapa en 

ny förståelse och kunskap är det viktigt att under hela studiens gång processa och erkänna vår 

förförståelse. Vi kommer att använda oss av två redan kända teorier, Goffmans dramaturgiska 

perspektiv och Alvesson & Due Billings könsperspektiv, detta för att vår förståelsehorisont 

inte ska skymmas av vår förförståelse. Även om erkända teorier också har en historia och 

tradition så hjälper de oss att se bortom vår vardagstolkning som ofta baserar på ”sunt 

förnuft”. Detta ska hjälpa oss i vårt sökande av förståelse av fenomenet vi vill studera, det ska 

bistå oss i vårt försök att hitta ”annanhet” (Dahlberg & Dahlberg, 2007 sid 276-277). 

Den centrala tyngdpunkten till att vi väljer hermeneutik är för att vi anser kvinnliga poliser 

som ett intressant och spännande fenomen. Vi förväntar oss att med denna metod, få nya 

kunskaper om kvinnornas ”verklighet” och att dessa succesivt kommer att förändras under 

studiens gång. Vi kommer att behöva omvärdera vår förförståelse växelvis med att vi får mer 

kunskap om kvinnornas upplevelser. 

4.2 Förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig på vår individuella historia, våra erfarenheter och upplevelser vi 

har haft genom livet. Förförståelse är inte bara en minnesbild som vi har tillgång till då vår 

tillvaro fodrar det, den påverkar och hänvisar oss i en viss riktning, och bestämmer vilken 

aspekt vi lägger på det fenomen vi studerar. Det finns ett nära samband mellan vår 

förförståelse och intentionalitet, dvs. vårt syfte eller avsikt. Detta syfte kan vara omedvetet 

men har en tendens att spegla vårt agerande och våra upplevelser (Ödman, 2007 sid 102-103). 

Därför förespråkar hermeneutiken att vi under hela forskningsprocessen ställer oss frågan, är 

det så, eller så? Detta förutsätter dock en medvetenhet om att vi inte känner till svaret på 

frågan, förförståelsen kan vara ett mäktigt redskap för att tillägna sig ny kunskap, men det kan 

även undertrycka och dämpa objektiviteten (Ödman, 2007 sid 105-106). Då vi är väldigt måna 

om att inte spegla vår egen förförståelse för mycket i uppsatsen, så kommer vi under hela 

arbetet att diskutera och reflektera över denna, när vi gör våra tolkningar. Vidare kommer vi 

försöka hålla en öppen attityd både till vår egen position och till våra informanters position, 

för att verkligen höra vad de säger, och genom detta lära oss av dem (Binding & Tapp, 2008 

sid 25). 

4.3 Urval/ avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att bara intervjua kvinnliga poliser, då vi vill få en djupare 

förståelse för just deras bild av sin yrkesroll. Frågorna är fokuserade kring deras arbete i yttre 

tjänst, då vi anser att det är genom kvinnornas upplevelse av interaktionen och i mötet med 

allmänheten vi kan få vår frågeställning besvarad. 

Då det var viktigt att få tag på respondenter som hade relevant kunskap om arbete i yttre 

tjänst, och därmed besvara vår forskningsfråga använde vi oss av ett målinriktat urval 

(Bryman, 2012 sid 434). Vilket innebär att de 10 kvinnor vi intervjuat, alla har eller arbetar i 

yttre tjänst. När vi bestämt oss för att studera kvinnliga poliser i yttre tjänst, skickade vi ut ett 

mail till två olika polisstationer i två mellanstora städer i Sverige. Vi beskrev där kortfattat 
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vilka vi var och syftet med vår studie. Processen att få tag på kvinnliga poliser som stämde 

överens med våra kriterier var till en början svår då mailet vi skickat ut inte hade den effekt vi 

hade hoppats på, det var endast två poliser som erbjöd sig att delta i studien. Dock arbetade de 

på två olika polisstationer och efter respektive intervju frågade vi om de hade någon kollega 

som skulle kunna tänka sig att delta i vår studie. Detta ledde till en snöbollseffekt, precis som 

det låter, föreslog andra kvinnor som sannolikt kunde vara kandidater till vår studie. Dessa i 

sin tur rekommenderade ytterligare kvinnor och så vidare. Till slut hade vi genom detta fått 

ihop tio kvinnliga poliser att intervjua (Bryman, 2012 sid 196). 

Presentation av våra respondenter 

  Ålder Tidigare yrke/ arbetslivserfarenhet 

Respondent 1 20-30 Arbetat inom äldrevården 

Respondent 2 20-30 Arbetat inom hemtjänsten 

Respondent 3 30-40 Beteendevetare 

Respondent 4 30-40 Personalvetare 

Respondent 5 30-40 Arbetat inom psykiatrin och missbruksvården 

Respondent 6 30-40 Arbetat inom förskola 

Respondent 7 30-40 Magisterexamen inom socialpsykologi 

Respondent 8 40-50 Arbetat inom vården 

Respondent 9 50-60 Fritidspedagog 

Respondent 10 60-70 Arbetat inom vården 

4.4 Etiska aspekter 

När en studie utförs så måste vi som forskare vara medvetna och förhålla oss till 

vetenskapsrådets fyra etiska principer. Dessa principer skyddar informanterna som deltar i en 

forskningsstudie, från att de blir felaktig behandlade samt att de behåller sin anonymitet. Den 

första principen är informationskravet som bygger på att intervjupersonen har rätt att veta vad 

forskaren har för avsikt med materialet från intervjun, samt att intervjupersonen när som helst 

under intervjun har rätt att avbryta och avsluta sin medverkan i studien utan att motivera 

varför. De kvinnliga poliserna hade alltså rätt att få ta del av syftet med studie för sedan kunna 

göra en bedömning om de vill delta. Samtyckeskravet innebär att innan undersökningen börjar 

ska forskaren få en erhålla ett samtycke från deltagarna. De som deltar i en studie har rätt att 

själva välja om de ska medverka eller inte. Konfidentialitetskravet ger stöd för att 

intervjupersonens personuppgifter inte avslöjas på ett sådant sätt så att obehöriga kan ta del av 

personlig information, detta är för att skydda intervjupersonens identitet inte kan utläsas i 

studien. Nyttjandekravet, de insamlade uppgifterna om enskilda individer får enbart användas 

ändamålsenligt för forskningen (Vetenskapsrådet 2002). 
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I det mail vi skickade ut till kvinnorna som ställde upp som respondenter informerade vi om 

dessa principer. Då vi inte vill ge läsaren för mycket information om de enskilda kvinnornas 

identitet kommer vi i citaten under resultatdelen lyfta fram kvinnornas egna ord, men namnen 

som är tillhörande citaten är fingerande. Vi kommer heller inte återge i vilka städer vi utfört 

våra intervjuer.  

4.5 Datainsamling/ dialog 

Vårt empiriska material har vi att samla in genom tio semistrukturerade intervjuer, detta 

innebär att vi endast har haft ett fåtal färdiga intervjufrågor som utgår från de teman vi är 

intresserade av att undersöka. Detta då vill ge våra informanter chansen att prata fritt om det 

de anser vara viktigt för dem inom respektive tema. De semistrukturerade intervjuerna gav oss 

även möjligheten att ställa följdfrågor vilket öppnade möjligheten för oss att gå djupare in i 

varje tema (Bryman, 2010 sid 415). 

Vi har försökt att gå in i varje intervjusituation med öppet sinne, Binding & Tapp (2008) tar 

upp tre olika nivåer av samtal, vilket vi har haft i åtanke innan och under våra intervjuer. De 

avråder oss för att se våra informanter som ett objekt istället för individer, de menar att detta 

kan leder till att respondenten endast blir en uppgiftslämnare, eller ett medel för att nå målet. I 

stället för att skapa en slags konkurrenssituation, där vi försöker hitta motargument menar de 

att vi ska inta en öppen position där vi är beredda att revidera vår förförståelse och fördomar. 

Vi har därför under våra intervjuer varit öppna och verkligen lyssnat på informationen, för att 

lära oss av de kvinnliga poliserna även om det ibland skulle ha varit lättare att hålla fast vid 

vår förförståelse. För att nå kärnan i frågan har vi försökt att ha inställningen att vi inte vet 

svaret på den. För att uppnå en gemensam förståelse med informanterna har vi haft målet att 

hålla en subjekt-subjekt relation med våra respondenter, för att genom detta få en 

”horisontsammansmältning” vilket inträffar när vi reviderat vår förförståelse och upplever 

respondenternas erfarenheter och berättelser som rimliga.  

4.6 Den hermeneutiska spiralen 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är, den hermeneutiska spiralen. Det är här vi får ihop 

vår förståelse och tolkning. Att använde spiralen som en metafor, grundar sig i att nya 

tolkningar skapas i en spiralliknande rörelse mellan vår förförståelse och nya erfarenheter, 

detta är en process som aldrig tar slut. Då vår förståelse skapas genom tidigare erfarenheter 

och upplevelser, bygger den på vår individuella historia. Genom nya möten och erfarenheter 

så skapas ny förståelse vilket gör den temporär. Nya erfarenheter leder till ny förståelse, vilket 

leder till nya tolkningar (Ödman, 2007 sid 68-69).  



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i vår analysprocess använt oss av den hermeneutiska spiralen, då vi vill få en 

växelverkan mellan del och helhet. Vi har under studiens gång pendlat mellan vår 

förförståelse och vårt transkriberade material vi erhållit från intervjuerna med våra 

respondenter. Detta för att slutligen skapa oss en helhetsbild och för en djupare förståelse för 

de kvinnliga polisernas subjektiva upplevelser. 

4.7 Tolkningsprocessen 

När vi startade vår tolkningsprocess gick vi in med en öppen attityd, då detta är en 

förutsättning för att vi ska förstå de kvinnliga polisernas berättelser. För att inte starta 

tolkningsprocessen med förutfattade meningar är det därför essentiellt att vi erkänner vår 

förförståelse, då det är svårt att skapa ny förståelse och kunskap om vi utgår från oss själva, 

vår historia och våra traditioner.  

Vi började med att ta in helheten av vårt empiriska material, genom att flera gånger läsa 

igenom det vi transkriberat. Detta gjorde vi för att få en preliminär förståelse för det fenomen 

vi studerar, i detta stadium gjorde vi inga tolkningar. Vi förde vi en dialog med vårt material, 

för att få ledtrådar till dess innehåll och för att fånga essensen av materialet. Vi skrev även ner 

våra tankar och funderingar som dök upp under läsningen, dessa anteckningar återkom vi till 

under hela tolkningsprocessen. När vi skapat oss en preliminär förståelse startade vi själva 

tolkningsprocessen genom att göra en preliminär tolkning. Här letade vi efter gemensamma 

mönster i det empiriska materialet, dessa mönster sorterades och bildade slutligen olika 

teman. Detta för att bryta ner helhetsbilden vi fått när vi läst de transkriberade intervjuerna i 

sin helhet, vi fann tio olika teman vilka redovisas i resultatdelen. 

Nästa steg i vår tolkningsprocess var den sekundära tolkningen, här sökte vi efter det osagda, 

vad som stod att läsa mellan raderna. I denna del av processen hade vi ett större fokus på vår 
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forskningsfråga, med syftet är att göra det som var oklart eller obekant, till något som vi 

kunde förstå. De tio teman vi hittade i den preliminära tolkningen grupperades och skapade 

tre nya teman. Då vi i denna del av tolkningen ville få en fördjupad förståelse för textens 

innehåll, tillförde vi de teorier vi valt som stöd för vår studie, därefter tolkade vi de nya teman 

vi hittat separat. Då det är viktigt att kontrollera att det inte finns motsägelsefull data som kan 

förklaras på olika sätt gick vi tillbaka till vårt empiriska material och de anteckningar vi gjort i 

den preliminära tolkningen. Den sekundära tolkningen utmanade oss och lockade fram en ny 

förståelse för fenomenet vi studerade. 

När vi ansåg att våra preliminära tolkningar var giltiga, formulerade vi vår huvudtolkning, där 

vi återigen gick tillbaka till en helhet genom att här plocka ut de citat som förklarar och 

befäster vår teori och våra tolkningar på en högre abstraktionsnivå. Syftet med de tre 

tolkningsstegen, där vi går mellan del och helhet är att öka forskares och läsarens 

förståelsehorisont (Dahlberg & Dahlberg, 2007 sid 281-288)  

4.8 Metodens begränsningar 

Två centrala delar i hermeneutiken är förförståelse och tolkning, som forskare är det viktigt att 

ha god kännedom om hur förförståelsen påverkar meningen och syftet med fenomenet som 

studeras. Ett och samma objekt kan tolkas olika av olika forskare, som i vår studie där vi två 

som ska dela samma uppfattning om samma fenomen. Det är därför viktigt att båda deltar i 

alla intervjuer, då vi även ska tolka det empiriska materialet tillsammans. Alla tolkningar som 

görs är intressanta, dock är det viktiga att ifrågasätta sig själv som forskare, så de tolkningar 

man sedan presenterar i ett resultat, är de tolkningarna som är mest rimliga för att studien ska 

få validitet (Ödman 2007, sid 91–92). När vi tolkar vårt material kommer vi låta processen ta 

sin tid, så att den nya helhetsförståelsen får växa fram och sedan blomma ut som en ny 

helhetsbild. Ett problem man kan stöta på under sin studie är att man övertolkar materialet, 

vilket betyder att vi som forskare tolkat för mycket och drar slutsatser som påverkar resultatet. 

Vi kommer att ha det i vårt medvetande under tolkningsprocessen för att minska denna risk. 

Även de valde teorierna kan sätta begränsningar i öppenheten till hur vi kommer att tolka. Vi 

har därför valt att i första tolkningsteget (preliminära tolkningen) bara lyfta fram empirinära 

information och bara presentera och redogöra för de teman vi hittat. För att i den sekundära 

tolkningen koppla ihop dessa teman med våra valda teorier.  
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5. Resultat 

Yrket polis är inte könsneutralt, den maskulina könssymbolik som omgärdar yrket skapar 

subjektiva förväntningar på yrkesrollen. Vår avsikt med denna studie är att undersöka hur 

kvinnor poliser upplever sin yrkesroll i egenskap av kvinna. I resultatdelen kommer vi att 

redogöra för våra tolkningar av det empiriska material vi samlat in genom våra intervjuer med 

de kvinnliga poliser vi träffat. Dessa tolkningar sker i tre steg, Preliminär tolkning, sekundär 

tolkning och slutligen huvudtolkningen. 

5.1 Preliminär tolkning 

Vi kommer under denna rubrik presentera en kort sammanfattning av vår vardagstolkning av 

det empiriska material vi samlat in genom intervjuer. Här tar vi inte stöd i några teorier, utan 

redovisar vårt första intryck av de intervjuer vi gjort, detta för att tydliggöra fenomenet vi vill 

undersöka. Vi hittade i första steget av vår tolkning tio olika teman som vi ansåg hade en stark 

relevans och koppling till den maskulina könssymbolik som definierar yrket polis, dessa 

teman presenteras nedan. 

5.1.1 Val av yrke 

Alla våra intervjupersoner har på frågan ”varför ville du bli polis” uttryckt på ett eller annat 

sätt att intresset för människor har varit en bidragande faktor, till varför de sökte sig till 

polisyrket. Sex av kvinnorna hade även med sig någon form av tidigare utbildning på 

högskolenivå inom humaniora, innan de började på polishögskolan. Det är lätt få 

uppfattningen om att ett yrke som polis, är något av en barndomsdröm, någonting poliserna 

fantiserat om sedan barnsben. Men ingen av våra informanter har lyfter den aspekten, de har 

mer varit olika tillfälligheter, och flera av dem har fått höra av vänner och bekanta att de 

borde söka polishögskolan för att de har passande egenskaper.  

5.1.2 Egenskaper en bra polis ska besitta  

Då polisyrket historiskt har varit ett typiskt manligt yrke, är det lätt att förstå om människors 

föreställning angående de egenskaper en polis bör besitta, främst handlar om fysiska 

förutsättningar. Att poliser ska vara stora och kraftigt byggda, och genom detta ha en 

lugnande inverkan på stökiga individer. När vi frågade våra respondenter om de viktigaste 

egenskaperna en bra polis i yttre tjänst ska förfoga över, svarade alla utan undantag, social 

kompetens vilket syftar till en bra kommunikativ förmåga, men också att ha en fallenhet för 

samarbete med olika typer av människor, att ha tålamod och uthållighet.  Utöver den ”sociala 

förmågan” var det ytterligare en egenskap som våra intervjupersoner såg som essentiellt för 

en bra polis, vilket var förmågan att hantera och lösa problem.  

5.1.3 Utseende 

Ett ämne som kom upp i alla intervjuer var utseendet, får man som kvinnlig polis i yttre tjänst 

se ut hur som helst? Vi pratade både om myndighetens regler gällande utseende och vad som 

är acceptabelt kollegor emellan. Alla var överens om att tidigare var det tydliga regler om vad 

man fick ha och inte fick ha, idag får man i princip se ut hur man vill så länge man inte bryter 

mot myndighetens uniformsregler, det vill säga hur man ska bära uniformen. Ingen av våra 
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respondenter kunde svara på om det idag finns några skrivna regler gällande utseende inom 

myndigheten. 

5.1.4 Uniformen 

Våra informanter beskriver hur de kliver in i en roll när de sätter på sig uniformen, den 

mörkblå uniformen blir en symbol för vissa befogenheter. Respondenterna beskriver att när de 

tar på sig uniformen, kliver de in i polisrollen och lämnar sin privatroll hemma. När 

uniformen åker på så är de inte längre kvinna, förälder osv.  

5.1.5 Osäkerheten i yrkesrollen 

När man ser poliserna i sin blå uniform, patrullera på Sveriges gator, tänker man kanske inte 

som civil att de skulle uppleva en osäkerhet i sin yrkesroll. Men det är någonting som alla de 

kvinnliga poliserna är rörande överens om, att möta människor med olika livsöden skapar en 

eftertänksamhet och ett reflekterande kring hur de ska lösa de skarpa situationerna på bästa 

möjliga sätt. De är främst två olika orsaker till att de kan känna osäkerhet, där den ena är när 

man precis har avslutat sin polisutbildning och ska börja praktisera den teori man lärt sig. Den 

andra orsaken är variationerna i arbetsuppgifterna, en polis vet aldrig vad de kommer att möta 

när de åker ut på ett jobb, de vet aldrig hur människorna de möter kommer att reagera på deras 

ingripande.  

5.1.6 Strategier 

Muskelstyrka har genom historien ansetts som en av de viktigaste egenskaperna en polis ska 

besitta för att klara av yrket. Vi funderade på hur kvinnliga poliser löser stökiga situationer i 

yttre tjänst med tanke på att de inte har samma fysiska förutsättningar som de manliga 

poliserna. Unisont för våra intervjupersoner var strategin att spela på sin kvinnlighet vilket de 

var överens om kan lugna nästan vilken situation som helst. Att använda fysisk styra eller de 

hjälpmedel de har i form av pepparspray, batong eller pistol kommer sällan till användning, 

det är mer lukrativt att använda sin sociala förmåga i form av kommunikation eller rollen som 

kvinna. En gemensam upplevelse är också att kvinnliga poliser av mindre våldsamt motstånd 

och mindre våld mot tjänsteman.   

5.1.7 Lugnande effekt 

Samtliga kvinnor vi har intervjuat upplever att kvinnliga poliserna har en annan effekt på 

allmänheten än de manliga poliserna, då de ofta utgår från andra metoder. De menar att 

kvinnliga poliserna i vissa situationer kan dra nytta av att dom är just kvinnor, deras 

erfarenhet är att många män har en spärr, man slår inte en kvinna oavsett om det är en civil 

kvinna eller en kvinna i uniform.  

5.1.8 I möte med allmänheten 

Trots att vi har haft kvinnliga poliser patrullerandes på våra gator under många år så reagerar 

människor fortfarande när de möter en kvinnlig polis, framförallt om det är en patrull med två 

kvinnliga poliser. De kan få frågor som, när de riktiga poliserna kommer, eller bemötas med 

total ignorans. Vilket bemötande kvinnorna får beror på kön, ålder och kultur. Upplevelsen 
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bland de kvinnor vi intervjuat är att i möte med ungdomar och unga vuxna, är det inga 

problem, där får de oftast samma respekt som manliga poliser. Däremot brukar män i 

medelåldern vara ett problem då de inte tar kvinnliga poliser på allvar.  Det finns det 

ytterligare en grupp i samhället som kan ha svårt att bemöta kvinnliga poliser, på grund av 

kultur. Män med olika utländsk bakgrund kan ha svårt att prata med och titta en kvinna i 

ögonen.  

5.1.9 Arbetsfördelning 

Det finns även en gemensam uppfattning bland våra respondenter att de förväntas utföra vissa 

arbetsuppgifter i egenskap av att de är kvinnor. Främst handlar det om jobb som innefattar 

kvinnor och barn. Men det finns ärenden där man alltid försöker skicka minst en kvinnlig 

polis, våldtäkt är ett sådant fall. Lagen reglerar också att vissa uppgifter måste utföras av en 

kvinna. Manliga poliser får inte enligt lag kroppsvisitera kvinnliga gärningsverkare, dock får 

kvinnliga poliser utföra kroppsvisitation på en man.   

5.1.10 Mixade patruller 

Våra respondenter var rörande överens om att en patrull ihopsatt med en man och en kvinna 

är det bästa teamet, då de anser att kvinnor och män kompletterar varandra. Några uttrycker 

till och med att de hellre jobbar med en manlig kollega än en kvinnlig kollega då det kan vara 

skönt att ha någon med sig med mer muskelkraft. Samtidigt som de menar att kvinnliga och 

manliga poliser kompletterar varandra så påstår de att uniformen gör dem könlösa 

5.2 Sekundär tolkning 

I den sekundära tolkningen vill vi tydliggöra våra tolkningar genom att tillämpa utvalda 

teorier på vårt empiriska material. Med hjälp av dessa kan vi få en fördjupad förståelse för det 

fenomen vi studerar, tillika får vi genom dessa stöd i våra tolkningar. I detta skede av 

analysen har de teman från den inledande tolkningsfasen komprimerats till tre nya teman som 

vi anser förtydligar fenomenet. Dessa teman är, Det kvinnliga rollspelet, Det osynliga 

kontraktet och Mjukispolisen krockar med allmänhetens förväntningar. 

5.2.1 Det kvinnliga rollspelet 

Under denna rubrik har vi fört samman fyra teman som kan förklara, och låta oss komma 

närmare en helhetsbild i hur de kvinnliga poliserna kliver in i en roll och hur de använder sig 

av rollen i sitt yrke. De tre teman som ingår under detta tema är, utseende, uniformen, och 

osäkerheten i yrkesrollen och strategier. Vi tar här stöd i Goffmans dramaturgiska teori. 

Även om det idag inte finns skrivna regler om utseende så finns det vissa normer bland 

poliserna som kan vara svåra att stå emot. Alla våra respondenter är av uppfattningen att man 

som kvinnlig polis får se ut hur man vill gällande hår, smink, naglar, tatueringar och 

piercingar så länge man inte ser ovårdad ut, eller representerar någon åsiktsyttring som kan 

vara känslig eller olämplig. Dock kryper det fram att det finns vissa normer gällande utseende 

inom polisen som kan vara svåra att stå emot Ellen beskriver det så här: 
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”När det kommer aspiranter hit från polishögskolan och ska göra praktik, kan vi nog alla 

sätta kaffet i halsen ibland, när de har punkhår och piercingar överallt. Men sen när de 

kommer tillbaka som färdiga poliser så har dom formats in i den blå uniformen och helt 

plötsligt är det inte lika bekvämt att sticka ut, så jag tror att de formas in i hur kollektivet ser 

ut” – Ellen 

Även om det inte finns nedskrivna regler om hår smink och tatueringar så finns det ändå 

inofficiella normer gällande utseende poliserna anpassar sig efter. De socialiseras in i och 

upprätthåller en fasad som passar rollen och teamet.  Denna gemensamma fasad blir 

essentiell, då poliserna vill sända ut ett gemensamt budskap för att intrycket ska bli tydligt 

(Goffman, 2014 sid 73-76). Samtidigt påpekar kvinnorna att det är viktigt att polisen speglar 

samhället i stort, de menar att det ska finnas plats för olika utseenden, etniciteter, sexuella 

läggningar och kön inom myndigheten. Ebba resonerade enligt följande citat: 

”nu har jag inte sett någon kollega som är så här jättetatuerad eller har tatueringar i ansiktet 

och så, men om man tänker en ungdomspolis som ska ut på ungdomsgårdar och prata, har ett 

sånt utseende, hon kanske skulle få bättre kontakt med ungdomarna om hon inte såg så 

polisig ut” – Ebba 

Vi ser en tydlig ambivalens hos våra respondenter gällande hur en polis ska få se ut, å ena 

sidan menar de att så länge de följer uniformsreglerna ska de få se ut som de vill, att det till 

och med kan ha sina fördelar, att i vissa fall vara tatuerad och ha piercingar. Å andra sidan 

menar de att i uniformen ska polisen vara neutral och könlös. När de åker ut på ett jobb ska de 

inte vara skönhetsdrottningar eller punkare, en polis ska vara så neutral som möjligt. 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att våra respondenter tycker att fasaden och 

inramningen måste passa rollen som polis för att därigenom skapa ett gemensamt intryck.  

Samtliga av våra informanter beskriver att vardagen i polisyrket kan bestå av många olika 

svårhanterade situationer. Detta kräver att de ständigt är mentalt förberedda, en utryckning 

kan snabbt gå från lugnt läget till en skarp situation.  Våra respondenter berättar att de ibland 

upplever en viss osäkerhet i rollen som polis, och menar att osäkerheten i yrkesrollen har två 

dimensioner. Den första infinner sig när de är nyexaminerade, då de ännu inte vuxit in i 

polisrollen, vilket innebär att det kan vara svårt att veta vilken fasad de ska upprätthålla 

gentemot allmänheten. Osäkerheten grundar sig i att poliserna inte vet vilken typ av rollspel 

som kommer att utspela sig när de väl börjar arbeta och då ska praktisera den teori som de har 

fått lära sig på utbildningen. De nyexaminerade poliserna har inte hunnit skapa sig en 

rollidentitet som de kan ta stöd i, vilket gör att osäkerheten växer fram då de inte vet vilken 

fasad de ska upprätthålla, för att ge intryck av att de har kontroll på situationen. Linnea 

förklarar hur det var för henne när hon började arbeta som polis i yttre tjänst: 

”Men gud ja! Det var jätte svårt att föreställa sig vad man skulle få möta när man väl började 

arbeta efter sin utbildning. Man visste ju aldrig vad man skulle få möta eller hur man själv 

skulle reagera på de man mötte. Det tog nog ett tag att få koll på hur man skulle måla upp en 

fasad som visade att man var säker på sin sak, fast man inte var det. Jag ser det tydligt idag 

vilka som är nya i jobbet, det lyser liksom igenom” – Linnea 
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Det Linnea förklarar är att när poliserna inte är trygga i sin polisroll så kan det inte heller 

upprätthålla fasaden heller och det är lättare för allmänheten att se igenom och upptäcka en 

osäkerhet hos de kvinnliga poliserna. Samt att det tar tid att bli bekväm i sin polisroll för att 

kunna använda rollen i ett socialt spel som senare blir till polisen fördel när de ska lösa svåra 

sammanhang. 

Den andra faktorn till osäkerhet i rollen, när kvinnorna har arbetat ett tag aldrig riktigt vet 

vilken typ av situation de kommer att möta i sitt arbete. Osäkerheten kommer på grund av att 

Kvinnorna inte kan definiera vilken form av situation dom kommer att gå till mötes och dom 

har inte heller dom ledtrådar som behövs för att få chans att förbereda vilken form av fasad 

som ska upprätthållas för att rollen ska hålla i samspelet i ingripandet. Men så fort poliserna 

kommer till platsen så läser de av situationen och anpassa rollen till det som kontexten kräver 

av dem. Nathalie berättar att oavsett hur många likartade utryckningar de åker på så är ett 

snatteri alltid en ny situation av snatteri, Nathalie, förklara med egna ord nedan. 

”Jag är fortfarande osäker i min polisroll då inget ärende är det andra likt, för det spelar 

ingen roll hur många snatterier du är på så finns det alltid någon omständighet i varje 

snatteriärende som är ny. Och ibland är ju omständigheterna otroligt svåra och där man blir 

osäker på hur man ska agera och gå framåt, men då gäller det att kunna vara en 

problemlösare, alltså hur ska vi gå vidare, det gäller att inte bli fast där då. Utan man får ta 

till hjälp som tex att ringa chefen eller titta på hur andra har löst sådana fall tidigare. Att 

tänka så hjälper mig att vara mer förberedd, för vi kan ju inte bara lämna för att vi inte fixar 

uppgiften (skratt). Vi måste ju komma igenom ärendena det är ju liksom det som är 

utmaningen, alltså vi måste vara väldigt flexibla i vår roll” – Nathalie 

Nathalie förklarar i citatet ovan att de ständigt måste vara förbereda på vad de kommer att 

möta i den nya situationen. Detta kopplar vi till att kvinnorna innan en utryckning arbetar med 

att anpassa sin roll, och att de försöker att styra sina intryck så att de inte riskerar att fasaden 

faller (Goffman, 2014, s.25-31). Genom att förbereda sig och gå in med inställningen som 

Nathalie beskriver, att varje situation är en ny, trots att hon har upplevt brottet vid ett flertal 

tillfällen tidigare, så skapar hon en flexibel polisroll som kan anpassas efter vad tillfället 

kräver. Genom att vara förberedd på det oväntade så kan hon lättare styra de icke-verbala 

intrycken så att de samarbetar med de verbala intrycken. Detta betyder att Nathalie kan kliva 

in i sin yrkesroll med en säkrare framtoning och det hon förmedlar med talet kommer att 

samspela med kroppsspråket (Goffman, 2014, 182-184). Om en polis får dessa två 

kommunikationssätt att samspela, så kommer observatörerna de möter i sitt dagliga arbete att 

tro på, att det de säger, är vad de menar. 

Vilket tar oss vidare in på nästa tema i denna kategori, som är uniformen. Våra informanter 

beskriver med egna valda ord att det kliver i en roll då de sätter på sig uniformen. Uniformen 

blir en symbol för att de inte är på plats i ett privat ärende, vilket gör det lättare att ta beslut 

om saker som dom kanske inte samtycker med i sina civila liv. 

De kvinnliga poliserna beskriver att när de sätter på sig uniformen blir de poliser både fysiskt 

och mentalt. Kvinnorna upplever att i en konfrontation så är det uniformen de är arga på inte 

dem som privatperson. Uniformen är rollen rent fysiskt, och fasaden är det dom upprätthåller 
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med hjälp av det uniformen bidrar med. Olivia beskriver, att mycket sitter i uniformen och att 

man växer lite, när man sätter på sig den. Våra respondenter är överens om att arbetet som 

polis är som att spela en roll, att mycket av skådespeleriet kommer med uniformen. 

Uniformen skulle kunna ses som både en roll och en fasad vilket gör det lättare att utföra ett 

trovärdigt framträdande (Goffman, 2014 sid 25-31). De kvinnliga poliserna kan gömma sig 

bakom uniformen och framföra rollen som en förlängd arm av rättssystemet där deras uppgift 

är att upprätthålla ordningen. Hanna beskriver det så här: 

”Det är ju inte jag Hanna som tar dom här besluten, man får ju ta jättemånga beslut som 

man kanske inte står för privat. Det är ju en yrkesroll och jag jobbar ju med lagen det är ju 

min regelbok, sen kan jag tycka att vissa beslut jag måste fat bara är skit men jag måste ju 

göra det, och då blir det ju att jag gömmer mig bakom min uniform. Och ofta folk som är 

arga på en, det är ju inte mig som person de är arga på utan det är ju min roll för att jag är 

polis och kom och tog den här bilen ifrån honom eller att jag tog den här påsen med öl som 

den här tonåringen har kämpat en vecka för att få utköpt, och så står jag och häller ut den. 

Det är ju inte jag som gör det, det är ju min uniform som gör det” – Hanna  

Alla kvinnor vi intervjuat arbetar eller har arbetat i yttre tjänst någon gång under sin karriär. I 

yttre tjänst arbetar poliser alltid minst två och två, dessa par kan bestå av endast män eller 

kvinnor men också av mixade patruller, vi tolkar detta utifrån Goffmans begrepp om team. 

Detta då de har samma syfte och intresse av att deras framträdande som poliser signalerar rätt 

budskap till allmänheten (Goffman, 2014 sid 73-76). Då kvinnorna ofta saknar samma fysiska 

muskelstyrka som männen utvecklar de egna strategier för att lösa problem. Sofia skrattar när 

hon berättar om sin strategi som hon har använt många gånger:  

”Det här har jag använt jättemånga gånger när vi ska in till stationen och jag ska sitta bak i 

bilen med någon som är stökig. Då brukar jag visa mina smala armar och fråga hur modigt 

är det att bråka med mig, du är ju mycket starkare än mig, jag kommer inte att ha en chans, 

boosta deras självförtroende liksom. På det viset kan man få ner en eskalerande situation till 

att de sitter och garvar i baksätet” – Sofia  

Kvinnorna berättar att de spelar på sin kvinnlighet och att flörta fungerar hur bra som helst. 

De blir utbjudna på middag och friade till, men menar att spelet de spelar gör det enklare för 

både de själva och gärningsmännen. De hävdar att detta kan i princip lugna ner vilken 

situation som helst. Dessa strategier som anspelar på att de är kvinnor, har ju huvudsakligen 

uppgiften att själva insatsen och ingripande går så smidigt som möjligt, utan att inbegripa 

våld. Olivia beskriver i citatet nedan att hon flörtar och anspelar på sin kvinnlighet om det är 

så situationen kräver det, och hon medger själv att det är en typisk kvinnlig strategi. 

”Ja, absolut så använder jag det som en strategi! För ibland så spelar jag ju på min 

kvinnlighet, exempel dom som sitter och dricker lite förmycket i parken! Dom tycker ju att det 

är lite charmigt när det kommer en liten snärtig polis. Då får man ju spela lite på det, för det 

tycker dom ju är jätte trevligt. Samma sak med tjejer som tjafsar på satan när dom har druckit 

lite för mycket så kan jag som ung kvinna kliva in och bara säga att jag fattar!! Jo men jag 

tycker att jag använder den kvinnliga rollen. Man får dra dom korten som behövs, och för att 

det ska funka” – Olivia  
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Att spela ett kvinnligt rollspel menar Olivia hjälper henne i många situationer, de kvinnliga 

poliserna kan därmed i sin yrkesroll agera både polis och kvinna. Våra respondenter medger 

att detta är ett effektivt sätta att arbeta på och kan beskrivas som att de tar kontroll över 

situationen genom att spela med på motpartens villkor. De styr då bort intrycken från själva 

uniformen för att låta kvinnan bakom den visa sig. Då polisernas intryck stämmer överens 

med motpartens normer, tar de makten över situationen och därmed är det poliserna som 

definierar situationen (Goffman, 2014 sid 11-21).   

5.2.2 Det osynliga kontraktet 

Vi har i under denna rubrik slagit samman de tre teman val av yrke, lugnande effekter och 

arbetsfördelning från den inledande tolkningen. Dessa tre teman fullständiggör varandra, då 

de alla belyser en gemensam uppfattning av att kvinnliga poliser besitter och bidrar med 

egenskaper som gör att de kompletterar de manliga poliserna. Som stöd i vår tolkning 

använder vi oss av ett könsperspektiv. 

På likartat sätt har de kvinnor vi intervjuat berättat att de sökt sig till polisyrket på grund av att 

de vill jobba med människor, till viss del lockade även spänningen i yrket. Dock förefaller 

människointresset vara det främsta motivet, vilket även visar sig i att flertalet hade en tidigare 

utbildning i olika humanistiska ämnen. Våra respondenter hade varierande 

högskoleutbildningar inom beteendevetenskap, socialpsykologi, pedagogik och psykologi. De 

som inte var högskoleutbildade hade med sig praktiska erfarenheter, då de tidigare arbetat 

inom psykiatrin, kriminalvården, missbruksvården eller förskola. Isabell beskrev sitt inträde 

till polisyrket i citatet nedan: 

”Jag gick socialpsykologiutbildningen i Skövde och tyckte det var jättespännande, men hade 

svårt att se mig själv i en framtida yrkesroll med den utbildningen. Sen var det en bekant till 

mig som gick polisutbildningen och tyckte att det skulle vara något för mig. Tanken kändes 

jättelogisk, för jag har ju alltid haft ett genuint intresse för människor och samhällsfrågor” – 

Isabell  

 De har alla startat sin utbildning och yrkeskarriär inom omvårdande yrken som traditionellt 

anses vara feminina och passande för kvinnor. Dock har de gjort en helomvändning när de 

sökte sig till polisyrket, som har en stark maskulin könssymbolik. Den sociala konstruktionen 

av kön speglar av sig på val av utbildning och jobb, vilket tillika leder till att de arbeten och 

utbildningar män och kvinnor söker sig till, är en form av social konstruktion. Alvesson & 

Due Billing (2011) hävdar att majoriteten av människor anpassar sig till de gällande sociala 

normer och de förväntningar ett könskonsistent beteende innebär. Detta för att slippa 

uppfattas som maskulin kvinna eller anses vara feminin man. Många identifierar sig också 

med denna könskonsistent då det kan kännas naturligt, följden blir då att det upplevs som 

rimligt att välja utbildning och arbete som harmoniserar med kulturella sedvänjor eller 

åtminstone inte bryter radikalt mot dem (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 120-121). Då våra 

respondenter har valt ett mer konventionellt maskulint arbete måste det tolkas som att de har 

brutit mot det könskonsistenta beteendet då det gäller deras yrkesval. Men väl i yrkesrollen 

hjälper de till att upprätthålla den traditionella bilden av vad som anses vara maskulina 

respektive feminina förhållningssätt. De har en gemensam bild av att en när kvinnlig polis 
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uppträder på en allmän plats där det är stökigt, lugnar situationen ner sig. Alice uttryckte sig 

så här: 

”Det blir så automatiskt, för att grabbarna kommer ju inte och bröstar upp sig mot två 

kvinnliga poliser. Det blir fel även för dom, det sitter väl någonstans i generna, att man inte 

slår en tjej, det har hänt naturligtvis, med då är det ett psykfall eller någon som är påtänd, 

alltså de vanliga reglerna är satta ur spel. Men en fylla på stan dom har ju också den 

spärren. Nej man ger sig inte på tjejerna det gör man bara inte. För det har de ju blivit 

itutade sen de var små” – Alice  

Genom kvinnornas uppfattning om att män inte slår kvinnor, drar vi här en parallell till 

Alvesson & Due Billing (2011) som menar att könsidentiteten är starkt sammankopplad med 

människors värderingar, och hur vi agerar. Dessa värderingar stimuleras av olika händelser 

och tidigare erfarenheter. Väljer man som de kvinnor vi intervjuat, ett okonventionellt yrke, 

sett ur ett könsperspektiv är det är det lätt att internaliseras till de traditionella uppfattningarna 

om hur män och kvinnor ska agera. Här blir våra respondenter agenter som skapar sin 

könsidentitet på underlag av hur de tolkar och upplever världen, med sig själva i den. Dessa 

tolkningar är mer än ofta kraftigt påverkade av andra, som massmedia, chefer, lärare och 

människor i vår närhet som vänner och familj (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 166-167). 

Ytterligare en samsyn våra respondenter har är att många situationer löses bättre med 

kommunikation än att ta till våld, de menar att kommunikation har en dämpande effekt. Vilket 

även anses vara ett typiskt kvinnligt drag bland de poliser vi intervjuat. De hävdar också att 

den kommunikativa förmåga de förfogar över, gör det lättare för kvinnliga poliser att komma 

nära de människor de möter. Olivia beskriver att många av hennes kvinnliga kollegor 

använder sig av ”mamma kortet” när de exempelvis hamnar i situationer som involverar 

föräldrar och deras barn. Detta bidrar till en gemensam förståelse mellan den kvinnliga 

polisen och mamman, när exempelvis barnen har hamnat på fel sida av lagen. 

”Det är väl att man lyssnar väldigt mycket, och att man är inkännande i ett samtal! Kanske 

inte lika rädd för närhet, man vågar lägga armen om någon som är ledsen. En manlig kollega 

skulle ha jätte svårt att lägga armen om en kvinna som gråter. Men det kan man göra som 

kvinna både på en man som gråter och en kvinna. Det är lättare för en kvinna att komma 

nära, sen är det många poliskvinnor som använder mammakortet. Jag tror att det är lite den 

här vårdande grejen som får en lugnande effekt ” – Olivia 

I ett stereotypt tänkande så delas femininitet och maskulinitet in i olika karaktäristiska 

attribut. Det psykologiska teorierna kring femininitet och maskulinitet har traditionellt haft en 

stor genomslagskraft i vårt samhälle, med denna syn tillskrivs det biologiska könet en rad 

stabila egenskaper (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 113-114). I citatet ovan berättar Olivia 

att de kvinnliga poliserna är mer vårdande än de manliga poliserna. Hon beskriver att genom 

de vårdande egenskaperna har de möjlighet att komma närmre de människor de konfronteras 

med. ”Mamma” tillskrivas här egenskaper som varm, empatiska och omsorgsfull, vilket lika 

gärna skulle kunna tillskrivas en pappa. Att attribuera de biologiska könen med olika 

egenskaper skapar en föreställning om vad som är normalt eller onormalt beteende hos 

kvinnor respektive män. Detta kan generera olika restriktioner och hinder i arbetslivet, som att 
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vissa arbeten eller arbetsuppgifter passar bättre för kvinnor eller män (Alvesson & Due 

Billing, 2011 sid 115).  

Det tas fortfarande för givet att manliga poliser passar bättre att utföra vissa typer av jobb 

bättre än kvinnor på grund av deras fysik. I en patrull med en man och en kvinna är det 

outtalat vilken uppgift mannen har och vilken uppgift kvinnan har. Linnea exemplifierar i 

citatet nedan att i en bråkiga situation där ena parten är skadad: 

”Ja, så är det! Ett exempel är om man kommer till en plats och någon är skadad, då förväntas 

det att kvinnan tar hand om den skadade och mannen tar hand om den som är stökig” – 

Linnea  

Viss arbetsfördelning har stöd i lagen eller i forskning, i den preliminära tolkningen nämnde 

vi att lagen begränsar manliga poliser från att kroppsvisitera kvinnor. Men de lutar sig även 

mot forskning gällande dessa uppdelningar av arbetsuppgifter. Ellen åskådliggör detta i citatet 

nedan: 

”Våldtäkter med en kvinnlig målsägare, där ser vi alltid till att skicka en kvinnlig polis, för 

någonstans har man sätt i forskning att det kan vara lättare att prata med en kvinna när man 

blivit utsatt för en våldtäkt” – Ellen  

Alvesson & Due Billing (2011) menar att det är lätt att glömma bort de personliga 

egenskaperna, ”kvinna” får stå för en samling karaktäristiska egenskaper som ett komplement 

de objektiva egenskaperna. Vi tolkar detta som ett tecken på att den könskonsistenta bilden av 

män och kvinnor lever kvar, i många fall ser den aggressiva motparten kvinnan före 

uniformen. Bilden av att kvinnorna har en lugnande effekt skapar också en arbetsfördelning 

mellan de manliga och kvinnliga poliserna, de utmärkande attributen om att kvinnor är mer 

vårdande, omhändertagande, och kommunikativa överbetonas vilket leder till att kvinnorna 

ofta får de omvårdande arbetsuppgifterna. De får oftare åka på ärenden som innefattar kvinnor 

och barn. Våra respondenter är alla av samma åsikt, det är naturligt att de manliga kollegorna 

får ta de mer fysiskt tunga arbetsuppgifterna då de generellt besitter mer muskelkraft, vilket 

då automatiskt gör att kvinnorna tar de mer kommunikativa, vårdande arbetsuppgifterna. 

Ingen av kvinnorna tycker att detta är konstigt, och de känner inget behov av att hävda sig 

utan anser att det bästa är när de utför de arbetsuppgifter de är bra på. Felicia uttryckte sig så 

här: 

”man är bra på olika saker och jobbar man tillsammans kvinna-man så vet man det, båda två 

kanske inte alls är lika starka, det kanske blir min manliga kollega som får ta den fysiskt 

tunga delen medan jag kanske tar snacket. Det finns liksom inte någon prestige i det, vi är ju 

inte här som män och kvinnor vi är ju här som poliser och vi ska genomföra ett uppdrag och 

vi ska använda oss av våra styrkor och kvalitéer på bästa sätt och då blir det ett bra jobb, så 

jag väljer att se det som styrkor snarare än brister att man är ju olika” – Felicia  

Det här kan vara en svår balansgång, en fråga som dyker upp här är, vad händer med de 

kvinnliga poliser som inte disponerar över dessa stereotypa kvinnliga attribut?  Flera av våra 

respondenter hävdar att en kvinna som besitter fler av de traditionella maskulina dragen har 
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svårare att bli accepterad. Respondenter menar att dessa kvinnor kan komma att uppfattas som 

provocerande när de beter sig traditionellt som en man genom att vara tydlig, rakt på sak och 

uppgiftsorienterad. Ebba beskrev det så här: 

”Nej gud nej…en bufflig tjej utmärker sig och blir stämplad fast hon egentligen är som alla 

andra killar. Väljer en tjej att vara bufflig tänker folk att hon är en bitch” – Ebba  

Människor som forcerar eller överträder de sedvanliga könsmönster genom att välja ett yrke 

som går mot den traditionella könssymboliken, får idag ofta uppmuntran. De ses som modiga 

individer vilka följer sitt intresse istället för att dirigeras av könsstereotyper. Dock kan man 

drabbas av olika sanktioner genom att mötas med tvivel och misstro. Kvinnor och män som 

väljer ett icke traditionellt yrke kan även antas för homosexuella, vilket kan leda till att de kan 

känna sig tvingade att utföra kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter. Det tas för givet att 

mannen ska vara fysiskt stark och kvinnan ska vara omsorgsfull, det förväntas att de ska 

feminisera och maskulinisera sina jobb. Om detta inte sker finns det stor risk att de drabbas av 

olika repressalier (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 131-133). Det här är en svår balansgång, 

som kvinnlig polis bör du inte vara för maskulin, men om du istället är för feminin så uppstår 

andra problem enligt våra respondenter. Nathalie beskrev det så här: 

”tjejer som har mycket feminina drag blir inte så långvariga i yttre tjänst, de söker sig till 

andra tjänster inom polisen. Det blir för jobbigt de grottar ner sig för mycket, man måste ha 

förmågan att snabbt hitta lösningar och sedan gå vidare på något vis” – Nathalie 

För att de kvinnliga poliserna ska bli accepterade gäller det för dem att hitta en balans mellan 

sina maskulina och feminina egenskaper. Man kan hävda att det här finns ett outtalat och ett 

osynligt kontrakt mellan de kvinnliga och de manliga poliserna. Männen och kvinnorna har 

tillskrivna och självklara arbetsuppgifter som inte ifrågasätts. Det finns här ett normativt 

relationsmönster som kvinnorna medverkar till att upprätthålla. Kliver någon av kvinnorna 

utanför dessa normer ses de som avvikande, vilket leder till att de antingen byter tjänst eller 

ses som bitchiga.  

5.2.3 Mjukispolisen krockar med allmänhetens förväntningar 

Här har vi fört samman följande teman från den inledande tolkningen, Egenskaper en bra 

polis ska besitta, I mötet med allmänheten och Mixade patruller. Detta för att de alla belyser 

en typ at kollision, främst är kanske krocken mellan de förväntade egenskaperna allmänheten 

anser att en polis bör ha, mot vad våra respondenter anser är de viktigaste karaktärsdragen för 

en polis.  

Våra respondenter betonar att en bra polis ska vara kommunikativ, social och inkännande, 

något som många skulle anse typiskt kvinnliga egenskaper. Viktigt att påpeka här, detta är 

enligt våra respondenter egenskaper som de manliga poliserna inte nödvändigtvis måste 

förfoga över, eller förväntas vara i besittning av. Vidare menar de kvinnor vi intervjuat att en 

bra polis bör vara analytisk, praktiskt lagd, problemlösare och rationell, vilket i sin tur räknas 

som stereotypt manliga attribut. De sistnämnda egenskaperna förväntas männen besitta, dock 

fodras dessa även av de kvinnliga poliser som arbetare i yttre tjänst. För att kvinnor ska passa 



 

32 
 

in i polisyrket måste de gå åt de androgyna hållet och blir lite könlösa som Isabell beskrev i 

citatet nedan: 

”Den sociala förmågan, att liksom kunna bemöta människor, skapa en kontakt med allt sorts 

människor. Och att ha förmågan att analysera situationen snabbt, men också att lösa den 

snabbat, det är viktigt för jobbet är otroligt dynamiskt. Ja.. det är de här egenskaperna som 

krävs för det här jobbet, i rollen eller i uniformen, när vi sätter oss i bilarna och åker ut då 

blir vi ju faktiskt väldigt könlösa kan jag tycka” – Isabell  

Citatet ovan krockar med hur kvinnorna beskriver mötet med allmänheten, där de absolut inte 

ses som könlösa. Som vi skrev i den preliminära tolkningen får de kvinnliga poliserna olika 

bemötanden från olika människor, detta beroende på ålder, kön och vilken kultur människor 

de konfronteras med kommer ifrån. Alvesson & Due Billing (2011) menar att vår kultur 

skapar olika mallar för hur vi ska som man eller kvinna, detta skiljer sig mellan olika kulturer. 

Vi internaliseras i dessa kulturer vilket kan göra det svårt för människor som är uppväxta i en 

annan kultur än den vi praktiserar i västvärlden, att bemöta kvinnliga poliser. Då deras syn på 

femininitet och maskulinitet är helt annorlunda mot vår, i den kultur de är uppvuxna i är 

troligtvis kvinnliga poliser få, om ens existerande. Ebba beskriven en situation där hon och en 

manlig kollega kom till ett lägenhetsbråk: 

”så öppnar en man, då tittar han över mig på min kollega som står bakom, fast det var jag 

som pratade ignorerade han mig och kunde inte titta mig i ögonen. Men det är ju kulturellt, 

utländska män kan nog uppleva det otroligt kränkande att det kommer en ugn tjej som talar 

om för dem vad de får och inte får göra” – Ebba   

Vår uppfattning är att bilden av den maskulina polisen lever kvar vilket kan tolkas som ett 

bevis på hur svårt det är att befria oss från samhällets starka könssymbolik. Kvinnorna 

beskriver att även medelålders män uppvuxna i vårt svenska samhälle kan ha svår att bemöta 

en kvinnlig polis. När två kvinnor är en patrull ute på jobb är det inte ovanligt att de får frågor 

som, när de riktiga poliserna kommer, eller vem det är som kör bilen? Olivia menar att de har 

svårt att se en kvinnlig polis som auktoritär och att de använder sexuella anspelningar för att 

bringa poliserna ur balans: 

”Vissa försöker att anspela på sexuella saker och då få en att bli blyg och generad, det är helt 

sjukt hur grova saker de kan säga för att få en ur spel. Speciellt när dom har druckit lite och 

det är en konflikt som man ska lösa ” – Olivia 

Goffman (2014) menar i sitt dramaturgiska perspektiv att det är viktigt att individen som 

spelar rollen verkligen tror på den. I annat fall är det risk att åskådaren inte kommer att 

uppleva rollen som tillförlitlig eller trovärdig. Allmänheten försöker här störa de kvinnliga 

polisernas framträdande, få dem ur balans och tappa masken. De stereotypa feminina 

egenskaper kvinnorna betonar som viktiga för en bra polis, kan även vara de egenskaper som 

gör att allmänheten inte alltid accepterar dem i rollen som polis. Men då de kvinnliga 

poliserna även förfogar över vissa av de maskulina dragen så har de möjlighet att i mötet med 

allmänheten välja vilken roll de ska spela så att den passar den situation de befinner sig i. 

Intrycksstyrning blir här en viktig del i deras arbete, hur de använder sina intryck, både det 

verbala och kroppsliga, kan vara helt avgörande för om de ska blir accepterade i sitt rollspel 

eller inte.  
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Vi har ovan konstaterat att allmänheten inte alltid accepterar kvinnor i rollen som polis. Det 

finns flera olika förklaringar till detta, exempelvis kultur, könsymboliken i själva yrket eller 

stereotypa föreställningar av maskulinitet och femininitet. Våra schablonmässiga bilder och 

uppfattningar vi har av män och kvinnor kan även utnyttjas i olika roller och 

samhällsfunktioner. Tyvärr händer det även inom rättsväsendet, att advokater försöker bygga 

sitt försvar på att den åtalade har missförstått att det är två poliser den svarande mött. Ellen 

skildrar det i citatet nedan: 

”jag hade ett ärende i rätten om våldsamt motstånd, där jag skulle vittna, och den åtalades 

advokat frågade om det inte kunde vara så att den åtalade kunde ha missförstått att vi var två 

kvinnliga poliser? Jag svarade, nej…med tanke på att han skrek snuthoror åt oss typ hundra 

gånger… och advokaten han bara… (visar skämdes)” – Ellen 

Våra respondenter har gett oss deras uppfattningar av vilka de viktigaste egenskaperna en bra 

polis ska förfoga över, samtliga har framhävt de sociala attributen, vilka ses som stereotypt 

feminina, dock har de även påvisat en del stereotypt maskulina karaktärsdrag. Enligt 

kvinnorna skulle detta resultera i en form av könlöst maskineri som upprätthåller lagen. 

Vidare beskriver de allmänhetens bemötande, som motsäger denna syn på att kvinnliga 

poliser är könlösa i sin yrkesroll. Denna neutrala könsbild blir även motsägelsefull då alla av 

kvinnorna hävdar att mixade polispatruller är den bästa kombinationen, att när en patrull 

består av en man och en kvinna kompletterar de varandra. Alice beskriver i citatet nedan: 

”Jag tycker en optimal patrull är ju en kvinnlig och en manlig polis, alltså en mixpatrull. För 

att då får du hela vidden, alltså en större vidd av problemlösning. En större ryggsäck att ta 

erfarenheter ur, mer i verktygslådan liksom. Jag tror att en manlig och kvinnlig polis tar en 

situation på olika sätt, det blir lite mer att dom bara dundrar på när det är två män i en 

patrull” – Alice   

Våra respondenter menat att kvinnliga och manliga poliser kompletterar varandra, att mixade 

patruller breddar polisernas kompetenser, på grund av att de förfogar över olika egenskaper. 

De framhäver här männens fysiska styrka som en kompletterande egenskap till deras egna 

sociala förmågor. De poängterar att när det behövs muskelkraft är det bra att ha en man med 

sig, och att det inte finns någon prestige i att de själva är fysiskt svagare. De känner inget 

behov av att hävda sig och menar att det är helt naturligt. Poliserna i yttre tjänst bestämmer 

inte själva vilka de ska jobba med, detta sker vid utsättningen inför varje arbetspass och det är 

det yttre befälet som sätter ihop patrullerna. Enligt de kvinnor vi intervjuat så finns det en 

outtalad strategi med hopsättning av patrullerna. Nathalie uttrycker sig så här: 

”det är ju inget som är uttalat att tjejer inte får åka ihop, vi är ju oftast en man och en kvinna, 

men det är ju fler män så det är vanligast att två män åker. Sen tror jag att dom vill ha en av 

varje för att den mjukare sidan kompletterar den manliga” – Nathalie 

Isabell bekräftar citatet ovan när hon berättar att lärarna på polishögskolan pratar positivt om 

mixade patruller, att en manlig-kvinnlig patrull har en dämpande effekt på aggressiv motpart, 

och att situationer oftast löser sig utan våldsanvändning när kvinnor är med. Vidare säger hon:  

”och jag tror att kvinnliga poliser har en lugnande effekt både på manliga kollegor (skratt) 

och de som man möter på stan, absolut” – Isabell 
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Vi tolkar det här som en typ av identitetsreglering, både från samhället i stort, men även från 

polismyndigheten. Genom att överbetona att de kvinnliga poliserna är mjukare och att de har 

en lugnande effekt skapas en reglering av deras identitet. Dessa feminina attribut skapar ett 

ideal av hur en kvinnlig polis ska vara, lever man inte upp till dessa normer finns det en risk 

för att känslor av misslyckande uppstår (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 148). Då 

polishögskolan betonar kvinnornas dämpande effekt, socialiseras de in i myndighetens 

värderingar och normer, deras beteenden och attityder formas efter myndighetens ideal när de 

sedan kommer ut i arbetet. Detta bekräftar hur makten opererar, genom att inskränka på våra 

tankar, känslor och agerande, fastställs normer för hur vi ska vara, detta skapar en rädsla för 

det onormala, vilket då genererar ett behov av anpassning till det normativa. Våra 

respondenter likställer därmed sin identitet till samhällets normer för hur andra identifierar 

dem, vilket resulterar i att de lever upp till dessa förväntningar. Även om det kan upplevas 

som positivt att de kvinnliga poliserna har en lugnande effekt på allmänheten och att mixade 

patruller kompletterar varandra, så kan detta även skapa en typ av dold eller osynlig 

identitetsbur (Alvesson & Due Billing, 2011 sid 144-146). 

5.3 Huvudtolkning 

Efter att ha gjort två tidigare tolkningar, preliminär och sekundär tolkning, har vi nu kommit 

fram till vår huvudtolkning. Det är här vi ska knyta ihop säcken och skapa en helhetsbild och 

svara på vår frågeställning: Hur upplever kvinnliga poliser sin yrkesroll i yttre tjänst? Vårt 

empiriska material har till stora delar varit motsägelsefullt då våra respondenter varit 

inkonsekventa i deras resonemang kring rollen som kvinnlig polis. Vi har därför valt att dela 

in denna huvudtolkning i olika dilemman vi har kunnat se. 

Första dilemmat - utseende och fasad 

Det första dilemmat vi stöter på handlar om utseendet och fasaden, då vi under våra intervjuer 

med kvinnorna upptäckte att de var kluvna i deras åsikter gällande hur en kvinnlig polis får se 

ut. Det var tydligt att utseendet enligt våra respondenter har en stor betydelse för 

upprätthållandet av fasaden och för att rollen ger ett trovärdigt intryck. Dilemmat uppstår när 

de berättar att det inte finns några förordningar gällande hur en kvinnlig polis får se ut, och att 

det är viktigt att polisen speglar bilden av samhället. Trots detta finns det en inofficiell norm 

gällande hur man får se ut inom myndigheten, och att det inte är helt bekvämt att avvika från 

denna norm. Om någon gör det, socialiseras de in de kollektiva normerna. Goffman (2014) 

beskriver detta som att, när fasaden och rollen är förenande och övertygande, fodras ett 

upprätthållande av dessa gemensamma normer, teamet blir då sin egen publik där de 

övervakar varandra. En individ som då sticker ut måste dölja oförenliga attribut som inte 

passar in i rollen. 

Andra dilemmat - Definition av situation 

I temat det kvinnliga rollspelet från den sekundära tolkningen berättar de kvinnliga poliserna 

hur de kliver in i en roll när de sätter på sig uniformen, i och med att de iklär sig uniformen 

blir de poliser. De beskriver att polisrollen hjälper dem att upprätthålla en fasad gentemot 

allmänheten och att det är en process att växa in i och kännas sig trygg i denna roll. I 
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konfrontation med allmänheten upplever de att, motparten ser uniformen före, kvinnan i den. 

Här uppstår det andra dilemmat, då alla våra respondenter har en gemensam bild av att olika 

kategorier av allmänheten bemöter kvinnorna annorlunda än de bemöter de manliga 

kollegorna. Isabell beskrev detta:  

”jag tror att vi väcker lite andra känslor än våra manliga kollegor i många fall, lite så här, ja 

men mjukare mer varma känslor hos vissa och någon form av förakt och icke respekt hos 

andra” – Isabell  

Trots att de har uniformen som en fasad i sitt rollspel, blir de inte alltid accepterade i sitt 

rollspel då deras könstillhörighet ställer polisrollen i skuggan. Här är det lätt att jämföra med 

Goffman (2014) där han förklarar att i en individs framträdande, kan denne projicera en 

omedveten definition av situation. Om denna situation strider mot de förväntade intrycket kan 

det få olika konsekvenser, den gemensamma definitionen av situationen slutar att gälla. 

Intrycket individen gör, får stå som representativt för hela teamet, och slutligen kan individens 

självuppfattning och identitet ifrågasättas.    

Tredje dilemmat - Könlösa 

Den känsla de beskriver, att de är könlösa i uniformen blir också motsägelsefull. Vi ser ett 

tydligt mönster hos kvinnorna när de berättar om hur ett ingripande mot en aggressiv motpart 

kan se ut, hur de använder sig av ett stereotypiskt feminint rollspel. Genom att flörta och 

stärka motpartens ego får de en situation att lugna ner sig. Kvinnorna upplever att de är 

androgyna i sin uniform, men strategin att spela på sin kvinnlighet för att lugna ner en 

situation fungerar, här måste man fråga sig vad det är som gör att denna strategi fungerar. Vår 

tolkning av detta är att den könssymbolik vi idag ser inom olika yrkesgrupper är historisk och 

djup rotad hos allmänheten. Dagens kulturella uppfattningar om vad som förväntas av män 

och kvinnor influeras av olika faktorer som lever vidare från tiden då våra könsroller var mer 

statisk. Trots de gammalmodiga föreställningar påverkas vi fortfarande av dessa när vi ser på, 

bemöter eller behandlar kvinnor och män. Dessa kulturella konservativa föreställningar om att 

kvinnor och män är bra på olika saker skapar osynliga rigorösa könsbarriärer (Alvesson & 

Due Billing, 2011 sid 85). Kvinnornas strategi tjänar sitt syfte, allmänheten ser kvinnan före 

uniformen, och tilldelas då egenskaper som är stereotypt feminina. Vilket innebär att de 

attribueras med egenskaper som sensuella, empatiska, vårdande och välvilliga. Genom att 

spela på sin ”kvinnlighet” lever de upp till samhällets normer av de föreställningar vi har på 

manligt och kvinnligt agerande, accepterar och upprätthåller de dessa normer.  

Fjärde dilemma - Arbetsfördelning 

Alvesson & Due Billing (2011) menar att vår identitet är kontextuell, och har olika stark 

betydelse beroende på i vilken situation vi befinner oss. Våra respondenter identifierar sig 

som polis i sin yrkesroll, vilket även det blir motsägelsefulla då de så tydligt påvisar 

skillnader mellan manliga och kvinnliga poliser. Detta kan enligt Alvesson & Due Billing 

(2011) förstås som att könsidentiteten har större betydelse än yrkesidentiteten. Ytterligare en 

bekräftelse på detta när Hanna säger:  
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”mannen står ju liksom för musklerna och kvinnan står väl mer för kommunikationen” – 

Hanna  

Genom att kvinnorna själva tror på denna könsuppdelning anpassar de sitt uppträdande till de 

rådande normerna, genom detta medverkar de omedvetet till att bevara det normativa 

könsstereotyperna. Alvesson & Due Billing (2011) hävdar att detta kan bero på den subtila 

identitetsregleringen, kulturen i samhället och i organisationer inbjuder till att vi kalibrerar 

och justerar våra identiteter för att anpassa oss till det normativa idealen. Traditionellt 

tillskriver samhället kvinnan med vårdande och omsorgsfulla egenskaper vilket även 

bekräftas då de kvinnliga poliserna beskriver den systematiserade arbetsfördelningen mellan 

dem och sina manliga kollegor.  

Slutsats 

De könsstereotypa föreställningar vi presenterat ovan finns hos både allmänheten och inom 

myndigheten vilket gör att kvinnorna socialiseras in i en omedveten könsidentitet som är 

starkare än deras yrkesroll. Denna omedvetenhet visar sig även när kvinnorna pratar om att de 

i mixade patruller, kompletterar varandras egenskaper. Felicia beskrev detta väldigt målande: 

 ”Jag tycker att vi kompletterar varandra och när det krävs lite muskelkraft då får den 

manliga kollegan den tyngsta uppgiften, ganska naturligt. Och jag har absolut inget behov av 

att hävda mig där, jag är svagare det är inget konstigt med det, jag behöver liksom inte bevisa 

någonting utan det är mycket bättre att vi gör det vi är bar på, det vi kan hantera” – Felicia  

Denna uppdelning av karaktärsdrag bidrar även till en arbetsfördelning där kvinnorna styrs in 

mot mer omvårdande arbetsuppgifter som ärenden innefattande kvinnor och barn.  

Trots våra respondenters val av ett yrke med stark maskulin könssymbolik så är motivet för 

att söka sig till yrket stereotypt kvinnligt, Nathalie angav som skäl till sitt yrkesval ”att hjälpa 

och ställa till rätta”. I detta citat tolkar vi in empati, omsorg, känslighet och medlidande, vilka 

alla är stereotypa kvinnliga attribut. I kvinnornas yrkesroll understödjer de upprätthållandet av 

den traditionella bilden av vad som anses vara maskulina respektive feminina förhållningssätt, 

då de betonar att de kvinnliga poliserna står för de sociala och kommunikativa medan de 

manliga poliserna står för muskelstyrkan. Genom att kvinnorna tillskriver sig själva och sina 

manliga kollegor olika egenskaper påverkar de själva sin könsidentitet och därmed även sin 

yrkesroll. Vårt empiriska material är fullt av dessa typer av motsägelsefulla uttalanden vilket 

vi tolkar som att de kvinnor vi intervjuat inte själva är medvetna om deras egen delaktighet i 

att upprätthålla de stereotypa könsroller som finns inom myndigheten.  

5.4 Sammanfattning resultat 

Vi har i ovanstående del av vår studie redogjort för det resultat vi kommit fram till, med hjälp 

av Goffmans dramaturgiska teori och ett könsperspektiv har vi tolkat de kvinnliga polisernas 

upplevelse av sin yrkesroll. Vi har skildrat det kvinnliga rollspelet genom våra respondenters 

upplevelser av fyra olika teman, utseende, uniformen, osäkerhet i yrkesrollen och strategier. 

Vidare har vi förklarat och tydliggjort det osynliga kontrakt som existerar mellan de manliga 

och kvinnliga poliserna gällande arbetsuppgifter. Genom de tre teman val av yrke, lugnande 
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effekter och arbetsfördelning, synliggjordes detta kontrakt. Våra respondenters upplevelse av 

följande teman egenskaper en bra polis ska besitta, i mötet med allmänheten och mixade 

patruller, belyser vi kvinnornas uppfattning av könlöshet krockar med allmänhetens 

förväntningar. Detta resulterade i vår huvudtolkning där vi åskådliggör de olika dilemman vi 

påträffade under vår studie.  

6. Diskussion 

Vi har slutligen nått sista etappen i vår uppsats, under denna rubrik kopplar vi samman och 

diskutera syfte, tidigare forskning, teori, metod och resultat. Genom att göra detta vill vi skapa 

en helhet och nå en högre abstraktionsnivå av vår studie. Vi börjar med att beskriva och 

besvara studiens frågeställning för att sedan koppla ihop vårt resultat med tidigare forskning 

och teorier. För att slutligen diskutera vårt metodval och resultat, avslutningsvis ger vi förslag 

på vad vi anser vara relevant för vidare forskning. 

6.1 Syfte/ problemformulering i förhållande till resultatet 

Syftet med vår studie har varit, att utifrån de kvinnliga polisernas upplevelse av sin yrkesroll, 

få en fördjupad förståelse för vilken betydelse deras könstillhörighet har då de har ett yrke 

med stark maskulin könssymbolik. Genom intervjuer med tio kvinnor som alla arbetat som 

polis i yttre tjänst sökte vi svar på: Hur upplever de kvinnliga poliserna sin yrkesroll när de 

jobbar i yttre tjänst? 

Vi anser att vi svarat på studiens frågeställning under rubriken huvudtolkning, vilket kan 

sammanfattas enligt följande:  

Ett tydligt mönster vi har sätt i vår studie är att våra respondenter upplever att deras 

könsidentitet, bidrar med andra egenskaper och erfarenheter till yrkesrollen än de manliga 

poliserna. De framhäver sin sociala kompetens och betonar männens fysiska styrka vilket 

leder till maskulina och feminina yrkesroller. Detta bidrar till att kvinnorna arbetat fram egna 

strategier för att hantera stökiga situationer de inte rår på med fysisk styrka. Dessa strategier 

stödjer sig på just den sociala kompetensen som innefattar kommunikation, tålamod, empati 

och samarbete. Förehavande strategier lutar sig även mot upplevelsen av att de kvinnliga 

poliserna väcker andra känslor hos allmänheten än manliga poliser.  

Den traditionella bilden av en polis är en man, dock upplever våra respondenter sin yrkesroll 

som könlös när de arbetar i yttre tjänst, de uppfattar sig själva som ett könlöst maskineri som 

ska upprätthålla lagen. Trots detta är deras gemensamma uppfattning att manliga och 

kvinnliga poliser kompletterar varandra. Även allmänheten bemöter dem annorlunda än deras 

manliga kollegor, vilket tyder på att den könlösa yrkesrollen de upplever går stick i stäv med 

uppfattningen om att situationer oftast löser sig utan våldsanvändning, när kvinnor är med. 

Bilden av att vara just könlös är viktig för kvinnorna, ur den aspekten att är de för maskulina 

stämplas de som bufflig. Är de för feminina uppfattas det som att de inte klarar av 

yrkesrollen. 
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6.2 Tidigare forskning i förhållande till resultatet 

Under temat ”stereotyper” i den tidigare forskningen presenterades vad som historiskt och 

traditionellt ansetts vara stereotypiska feminina och maskulina drag. I studien gjord av Prieler 

(2015) studerar han manliga och kvinnliga stereotyper i tv reklam. Vilket han hävdar har en 

del i att vi fortfarande håller kvar den föråldrade bild vi har på vad som anses vara kvinnliga 

och manliga attribut. Vidar menar han att detta kan leda till vilka yrken män och kvinnor 

väljer. Som vi redovisat i vår resultatdel har våra respondenter stått emot denna 

könskonsistenta bild, när de bestämt sig för att bli polis, vilket anser vara ett traditionellt 

manligt yrke. Tittar vi sedan på den andra forskningen under samma tema, ser vi att det trots 

allt har hänt något gällande dessa stereotyper. Racha el Seem & Clark (2006) menar att 

dagens kvinnor förväntas besitta flera av de traditionella manliga egenskaperna, samtidig om 

de även ska förfoga över de traditionellt kvinnliga attributen. De kvinnor vi har intervjuat 

bekräftar detta då de berättat att förutom de feminina attributen, förväntas de disponera 

egenskaper som att vara analytisk, praktiskt lagd och rationell vilka alla anses vara maskulina 

attribut. Vi beskriver detta som att kvinnorna måste gå en balansgång, för att behålla någon 

form av jämnvikt mellan sina feminina och maskulina egenskaper.  

Genom den forskning Dahlgren (2007) har gjort om kvinnliga polisers historia får vi en 

förståelse för hur svårt det är att bryta kulturella normer. Hennes forskning beskriver hur de 

första kvinnorna som blev poliser kallades polissystrar, och där alla dessa kvinnor hade en 

vårdande utbildning med sig in i yrket. Detta var ett krav, då kvinnorna hänvisades till 

arbetsuppgifter innefattande andra kvinnor och barn. De ansågs spela en vårdande och social 

roll inom poliskåren. Även om det idag inte är ett krav på en tidigare utbildning inom vård 

eller social omsorg för att bli kvinnlig polis, så verkar dessa normer leva kvar. Detta står klart 

då alla våra respondenter hade utbildning eller arbetslivserfarenhet av olika former av vård 

och omsorg. Även deras övervägande motiv till att söka polishögskolan var att de ville arbeta 

med människor.  

Under temat ”män och kvinnor på arbetsmarknaden” resonerar Åsa Löfström kring 

könssegregering på arbetsmarknaden. I sin utredning hon gjort år SOU, avhandlar hon bland 

annat vertikala, horisontala och interna könsegregeringen. Då kvinnliga poliser idag utgör ca 

32 % den totala poliskåren kan vi konstatera att yrket innefattas av den horisontala 

konsegregeringen. Dock är den interna mer intressant, som Löfström menar kan vara svår att 

upptäcka. Vi kan tydligt se detta hos våra respondenter, de är medvetna om att det finns en 

arbetsfördelning mellan män och kvinnor som arbetar i yttre tjänst, de anser emellertid att 

detta är naturligt, då de förfogar över olika egenskaper. Åsberg (2001) söker i sin studie en 

förklaring till varför denna könsegregering uppstår. Hennes resultat bekräftar vårt resultat, 

historiskt inom polisen har fysisk styrka och rak kommunikation premierats och utgjort ett 

signum för en bra ordningspolis. Då kvinnliga poliser inte har samma fysiska styrka använder 

de sig av mer kommunikativa strategier, när dessa överbetonas bidrar detta till att lotsa 

kvinnorna till arbetsuppgifter innefattande social omsorg. Enligt Denissen (2010) utvecklar 

kvinnor i mansdominerade yrken olika strategier för att motstå och överträda 

könsegregeringen och könsgränserna. Här kan vi se både likheter och skillnader med våra 

respondenter, vi ser inga tecken på att våra respondenter utmanar myndigheten när den 

försöker stärka könsskillnaderna. Tvärtom tolkar vi det som att de kvinnliga poliser vi 

intervjuat anammar ett typiska kvinnliga arbetssätt genom att verka för mer kommunikativa 
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strategier. Däremot ser vi en likhet när Denissen skriver om att kvinnor utmanar statusen i 

könsskillnaden. Enligt vårt resultat utmanar kvinnorna myndigheten genom att utföra arbetet 

på ett kvinnligt sätt, vilket visar att jobbet kan göras med andra metoder än vad som anses 

typiskt manligt. Även Kakars studie visar på att kvinnliga polisers strategier är värda att 

uppmärksammas, hans studie visar att kvinnor har fler sätt att hantera stökiga situationer än 

sina manliga kollegor. Detta menar han kan göra kvinnor till bättre poliser än män, dock krävs 

en attitydförändring inom myndigheten för att främja en rättvis syn på kvinnliga poliser.  

Här drar vi en parallell till temat ”kvinnliga poliser och våld”, dessa två artiklar konfirmerar 

vårt resultat. Sun (2007) kom fram till i sin studie att kvinnliga poliser är mer benägna än sina 

manliga kollegor, att vidta stödåtgärder till individer som blivit utsatta för våld i nära relation. 

Han menar att det en av orsakerna till detta kan vara att kvinnor socialiseras in i vård och 

omsorgsvärderingar redan som barn. Vi har dragit samma slutsats i vår studie när vi hävdar att 

normer och kultur påverkar manlig och kvinnlig socialisation. Ett tydligt exempel är att våra 

respondenter har arbetat inom någon form av vårdyrke, eller studerat humanistiska eller 

samhällsvetenskapliga ämnen. I sin studie om våld av och mot kvinnliga poliser kom Schuck 

& Rabe-Hemp (2005) fram till att kvinnliga poliser använder mindre våld i sitt yrkesutövande 

än de manliga poliserna. Deras resultat tyder på att oavsett om det är en patrull med två 

kvinnor eller en mixpatrull med en kvinna och en man så rapporteras det in minder 

våldsanvändning. Även i det här fallet kommer vi fram till samma slutsats, vilket bekräftas 

när de kvinnliga poliserna berättar att de besitter mer sociala och kommunikativa egenskaper 

än deras manliga kollegor, vilket de anser har en dämpande effekt.  

6.3 Teoretisk referensram 

Vårt intresse för att studera kvinnliga poliser, grundar sig i att vi anser att kvinnor i 

mansdominerade yrken är ett spännande fenomen. I början av vår studie inriktade vi oss på ett 

teoretiska ramverk ur ett könsperspektiv, detta fick vi värdera om efter att ha gjort ett antal 

intervjuer. Vi fick då en mer klar bild över att det fenomen vi studerade inte bara kan tolkas ut 

ett könsperspektiv, vi lade således till ytterligare en teori. Då de kvinnliga poliserna beskrev 

att de använder sig av olika roller i sitt yrkesutövande valde vi att även använda oss av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Rollteorin kunde vi koppla till egenskaper, strategier och 

olika effekter kvinnorna upplever att de använder i sin roll för att ge allmänheten ett trovärdigt 

intryck.  

De kvinnliga poliserna har en unison bild av att när de tar på sig uniformen, kliver de in i ett 

rollspel, dessa roller har egenskaper och strategier som kan kopplas till både maskulina och- 

eller feminina rollframträdanden. De kvinnliga poliserna upprätthåller alltså två typer av 

roller, både den uniformspatrullerande polisen där hon är en kollega i ett team, men också 

rollen som kvinna, vilket är kopplat till könsperspektivet. Kvinnorna är till viss del omedvetna 

om könsaspekten, då de upplever sig som ”könlösa” när de bär uniform. Dock beskriver de att 

det finns olika manliga och kvinnliga egenskaper, och att det förväntas att en kvinna är mer 

vårdande i sin polisroll. 

De två olika teoriperspektiven ger en tydlig bild av att de kvinnliga poliserna står inför ett 

dilemma när de möter allmänheten i sitt arbete. Kvinnorna ser sig själva i rollen som polis, 

före rollen som kvinna. Allmänheten däremot ser kvinnan före uniformen, vilket tyder på att 
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normer och förväntningar är avgörande i mötet med en kvinnlig polis. För att upprätthålla 

fasaden och göra ett trovärdigt intryck så mixar kvinnorna sitt rollframträdande, där de både 

lägger in kvinna och polisen i sin roll. De förklarar under intervjuerna, att de ser sig som mer 

mjuk polis som hellre kommunicerar för att lösa en konflikt än att bruka våld. De medger 

även att kommunicera ses som en kvinnlig strategi. De två olika teoriperspektiv vi använt oss 

av i vår studie ger en beskrivande bild av hur de kvinnliga poliserna definierar samhällets 

förväntningar och anpassar därefter både könsidentiteten och rollen för att kunna upprätthålla 

fasaden.  

6.4 Metodologiska reflektioner 

Då vår studies fokus har varit kvinnliga polisers upplevelse av sin yrkesroll, blev den 

hermeneutiska metodansatsen ett naturligt val. Detta då metoden passar vår frågeställning och 

ger utrymme för vår tolkning av deras upplevelser. Vidare ger hermeneutiken oss spelrum att 

genom studien förändra vår förståelse, och framförallt bidrar den till en djupare förståelse för 

fenomenet. Vi har i tolkningsprocessen följt de tre tolkningsstegen, preliminära, sekundära 

och huvudtolkningen för att översätta och förklara respondenternas egna ord, och att sedan 

koppla ihop de med vårt teoretiska ramverk. Tolkningsprocessen har inte varit problemfri, vi 

har under studiens gång fått lov att gå tillbaka och rannsaka vår förförståelse, då vi inte har 

velat att den ska styra våra tolkningar och slutligen vårt resultat. För att kringgå detta skrev vi 

ner vår förförståelse innan vi påbörjade tolkningsprocessen. Då vårt empiriska material består 

av intervjuer har det varit essentiellt för oss att våra respondenters uppfattning kommer fram 

som en tydlig röd tråd genom hela resultatdelen, samt att vi har bibehållit vår öppenhet 

gentemot materialitet.  

Hermeneutikens grund är tolkning och allt kan tolkas på olika sätt, då vi är två författare av 

denna studie har vi genom hela tolkningsprocessen diskuterat våra tolkningar för att hitta den 

tolkning som är mest rimlig, detta för att hålla en hög validitetsgrad på vår studie. Att göra en 

hermeneutisk studie kräver av oss som forskare att vi oavbrutet reflekterar och tar oss tid att 

förstå och tolka det vi ser i empirin, då hermeneutiken är en långsam process där det vi som 

forskare måste ha tålamod, vi har genom denna studie lärt oss att ”skynda långsamt”.  

6.5 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att reflektera över studiens resultat, vi kommer även ta upp 

aspekter som inte redovisats i resultatdelen då vi tycker att det är viktiga bitar för att kunna 

lägga hela pusslet. 

När vi påbörjade denna studie hade vi en bild av att kvinnlig poliser var tuffa och manhaftiga. 

Att de skulle vara barska och hårda, kanske för att de måste hävda sig i ett mansdominerat 

yrke. Denna bild försvann när vi vid första intervjutillfället togs emot av en leende, inte alls 

storvuxen kvinna. Vart efter vi träffat våra respondenter har en ny bild av kvinnliga poliser 

formats. Vi känner en ny form av respekt, en respekt som inte bygger på rädsla eller 

osäkerhet, utan en mer beundrande respekt. 

Vi har tidigare tagit upp hur kvinnorna upplever en viss osäkerhet i rollen som polis, en orsak 

till detta grundade sig i att de var nya i sin roll. Att som nyexaminerad har de inte hunnit 
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skaffa sig en rollidentitet. Våra respondenter menar att detta är en process, en process de anser 

generellt tar längre tid för kvinnor än för män. Här drar vi en parallell till en aspekt vi inte 

tagit upp i resultatdelen, även om uppfattningen bland de kvinnor vi intervjuat är, att det får ta 

lika mycket plats som sina manliga kollegor, så gör de inte det. De har som åsikt att det ligger 

i kvinnors natur att vara lite mer försiktig. Ämnet kom upp när vi pratade om att söka sig 

vidare inom myndigheten, till nya tjänster. De uttrycket sig som att kvinnor behöver pushas 

mer, kvinnor har högre krav på sig själva och när de söker en tjänst ska de uppfylla alla krav 

som ställs i platsannonsen, medan män tänker det där kan jag lära mig och så söker de 

tjänsten. 

I resultatdelen beskriver vi kvinnornas omedvetenhet i sin delaktighet i att bevara de 

könstereotypa roller som finns inom myndigheten. En annan aspekt av detta vi reflekterat 

över, och som vi vill lyfta här i diskussionsdelen är, trots att de kvinnliga poliserna fortfarande 

bara utgör ca 32 %, så upplever våra respondenter att fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga poliser är 50-50. De kvinnor som har jobbat tio år eller mer inom myndigheten 

menade att könsskillnaderna var värre förr när de började, då fördelningen mellan män och 

kvinnor var 70-30. Vi kan tolka detta som att kvinnor har internaliserats i myndighetens kultur 

och ser därför inte att det fortfarande finns en ojämn fördelning mellan män och kvinnor.  

Våra respondenter framställer sig som mer omhändertagande i sin polisroll, än sina manliga 

kollegor och syftet med att söka sig till yrket var främst deras genuina människointresse. De 

berättar även att i yttre tjänst finns det inga förskrivna regler om vad en man respektive 

kvinna ska utföra för arbetsuppgifter, men det finns ett ”osynlig kontrakt” där det existerar 

implicita normer där det förväntas att de, beroende på tillhörande könsidentitet tar sig an olika 

uppgifter. Detta speglar även av sig på privatlivet, då det inte är ovanligt att det uppstår kärlek 

på jobbet. När en kvinnliga polis som arbetar i yttre tjänst blir gravid, går hon efter någon 

månad vanligtvis till utredningstjänst inne på polishuset. Efter detta är det väldigt sällan att 

kvinnorna går tillbaka till en yttre tjänstgöring. Kvinnorna väljer att söka sig till 

dagtidstjänster, för att det ska passa förskoletider och deras partners oregelbundna 

arbetsschema.  

Det osynliga kontraktet existerar även inom den inre tjänstgöringen, under våra intervjuer har 

det framkommit att det är en stor könsskillnad mellan avdelningarna. Kvinnorna arbetar oftast 

på de ”mjukare” avdelningarna, som exempelvis, brott i nära relationer eller brott innefattande 

barn. Männen arbetar oftast på avdelningar med grova brott som narkotika eller brott med 

dödligt våld. Vi drar här en parallell till de kvinnliga polisernas historia, då syftet med att de 

anställdes inom polisyrket år 1957 var just att de skulle ta hand om kvinnor och barn. Trots 

vår uppfattning av att det hänt mycket gällande könsfrågor sedan år1957, så ser vi tydligt att 

de kulturella normerna lever kvar inom polisyrket. 

Vi vill understryka att de kvinnor vi har intervjuat trivs bra med sitt yrke som polis och har 

framställt sina manliga kollegor på ett positivt sätt. De inkonsekventa svar vi fått, tolkar vi 

som att våra respondenter inte uppfattar eller har reflekterat över de könsskillnader som finns 

inom yrkesrollen. I ett mansdominerat yrke som polis kan det var svårt för kvinnorna att 

särskilja sin könsidentitet från sin yrkesidentitet, då vi är alla är påverkade av de sociala och 
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kulturella normer som producerar och reproducerar vår könsroller. Vi är alla i behov av att 

upprätthålla en positiv självbild vilket underlättar för den subtila identitetskorrigering vi 

utsätts för. Kvinnornas upplevelse av att de manliga och kvinnliga poliserna kompletterar 

varandra, understödjer upprätthållandet av de normativa könsbilder som finns inom 

polismyndigheten. 

Kvinnorna i vår studie anser att attributen de besitter i egenskap av kvinnor är en stor fördel i 

deras yrke som polis. Under studies gång har vi pratat om att det skulle vara intressant att 

även höra manliga poliser och allmänhetens uppfattning och upplevelse av kvinnliga poliser. 

Har de samma åsikt om vika egenskaper som är viktiga och anser de att kvinnor och män är 

lika lämpade för polisyrket. Vi skulle därför gärna se en komparativ studie som innefattar 

allmänheten, manliga och kvinnliga poliser.   
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Bilaga 1: Mail till våra respondenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej  

Vi är två studenter, Elisabeth Johansson och Anna Hedmark som läser socialpsykologi vid 

Mälardalens Högskola. Vi ska under våren skriva vår C-uppsats, och ämnet vi valt är: 

kvinnliga poliser. Syftet med studien är att få en insikt i hur det är som kvinna och polis att 

arbeta i en mansdominerad organisation.  

Hur kommer det hela att gå till? Vi har tänkt oss intervjuer i form av samtal och dialog utifrån 

Era upplevelser och erfarenheter. Ni själva bestämma tid och plats då vi är anpassningsbara. 

Dock bör intervjuerna ske senast den 18/4 -16.  

Samtalet kommer att spelas in, men vi vill understryka att vi kommer att följa vetenskapsrådet 

konfidentialitetskrav vilket innebär att allt inspelat material kommer att avidentifieras. Du 

kommer att vara helt anonym, varken namn eller din position inom myndigheten kommer att 

nämnas i uppsatsen. Inget du säger kommer att kunna kopplas till dig, och ingen obehörig 

kommer att ha tillgång till det inspelade materialet, vilket kommer att förstöras när uppsatsen 

är godkänd och examinerad. Vidare är medverkan i studien helt frivillig och du kan när som 

helst neka att svara på en fråga eller avbryta intervjun utan någon som helst motivering.  

Vi kommer att publicera uppsatsen i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) 

Vill Du delta i denna studie?  

Skicka mail till, eller ring 

Elisabeth Johansson 07x- xxx xx xx   Anna Hedmark 07x- xxx xx xx 

xxxxxxxxx@hotmail.com   xxxxxxxxx@hotmail.com 

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Johansson & Anna Hedmark 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxxxxxx@hotmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 Inledande frågor 

 Varför polis? 

 Innan 

 Nu 

 

 Yrket polis 

 Vad är en bra polis? 

 Egenskaper 

 Manligt eller kvinnligt 

 

 Svårigheter eller eventuella hinder 

 Positivt eller negativt särbehandlad 

 

 Osäkerhet 

 Kan du känna osäkerhet i vissa situationer 

 Utveckla 

 

 Utseende 

 Får man se ut hur man vill (kläder, smink, hår) 

 

 Könsskillnader 

 Fysisk styrka 

 

 Strategier 

 

 


