
 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 
 
 
 

Erik Eriksson 
Sofia Molander 

 

 
Bland alphahannar och mjuka män  

 
En studie av jämställdhet inom Polismyndigheten 

Värmland   
 
 

Among alpha males and soft men  
  

A study of equality within the Värmland County Police 
 
 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

Datum/Termin: HT 07 
Handledare: Margareta Bjurklo 

 
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 



Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur individer med ledande befattningar inom 
Polisen Värmland tolkar begreppet jämställdhet. År 2007 firades att kvinnor funnits i 
tjänst inom Polisen i 50 år. Jämställdhet är numera en norm i samhället (Alvesson och 
Billing, 1999), och vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur polisen 
förhåller sig till den normen, eftersom det är en traditionellt sett mansdominerad 
organisation. Som metod har vi valt en kvalitativ ansats eftersom vi vill undersöka 
förhållningssätten hos de olika individerna, vilket är svårt att utläsa av en kvantitativ 
metod (Jacobsen, 2002). Vi har valt att intervjua individer med en ledande befattning, 
eftersom det finns forskning som visar på att ledningens inställningar till 
jämställdhetsarbete är avgörande (Roth, 2007). Vi har valt att analysera intervjuerna med 
hjälp av en innehållsanalys där en viktig del i analysarbetet är att leta teman - ledtrådar i 
det empiriska materialet. Det är en analysmetod som lämpar sig då syftet antar en 
deskriptiv ansats (Gunnarsson, 2007c). En viktig reflektion är att det råder en stor 
otydlighet hos och mellan individer inom ledningen i frågor om varför jämställdhet 
behövs, vad som är ett lämpligt tillvägagångssätt vid arbete med jämställdhet, vilket 
språkbruk som används och på vilket sätt respondenterna anser att jämställdheten 
påverkas av hierarkier och strukturer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
The aim of this study is to examine how individuals with a leading position within the 
Police interpret the concept of equality. In year 2007, there was a celebration of 50 years 
of females serving in the Swedish Police force. Equality has become a normative concept 
in the society (Alvesson och Billing, 1999), and we thought that it would be interesting to 
examine how individuals within the Police relate to this norm, since the organisation is 
traditionally dominated by males. As a method we have chosen a qualitative approach 
since we want to examine how individuals perceive the concept. This would be difficult 
to examine with a quantative approach (Jacobsen, 2002).  We have chosen to interview 
individuals with a leading position, since research has shown that individuals with 
leading positions have a crucial influence on how work with equality is conducted (Roth, 
2007). The interviews are analysed by using a descriptive analysing method where 
identifying themes is an important element. This is a method that is suitable for a 
descriptive approach (Gunnarsson, 2007c). An important reflection is that there is 
indistinctness in the way participants in the study regard motives for equality, how to 
work with equality, usage of language, and how they perceive that equality is affected by 
hierarchies and structures.   
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Inledning 
I inledningen presenterar vi en bakgrund, en problemformulering och ett syfte. 
Bakgrunden ger en förklaring till val av ämne och studieobjekt, samt presenterar en 
övergripande ämnesbakgrund. Problemformuleringen synliggör problematiken som 
föreligger med avseende på ämnesområdet och studieobjektet. Utifrån 
problemformuleringen formuleras ett syfte som anger vad vi avser att undersöka.  
 

Bakgrund 
 
Vårt intresse för jämställdhet i samband med organisationsteori har väckts genom tidigare 
studier i organisationsteori, där jämställdhet har framställts som en av många faktorer 
som påverkar och påverkas av den organisatoriska strukturen och kulturen. 
Organisationsteorin har visserligen kritiserats för att försumma könsfrågor (Hearn och 
Parkin, 1983 refererad i Eriksson 2000 ), men jämställdhet är enligt oss ett av de 
viktigaste perspektiven eftersom det är något som inte lämnas på kontoret klockan fem på 
eftermiddagen utan berör alla individer, alltid. Det är dessutom relevant för alla 
organisationer oavsett typ, och det är något som är komplext och svårt att påverka, och 
inte kan behandlas endast med hjälp av kalkyler och beräkningar. Det är en fråga som 
kräver insikt om individers betydelse i en organisation, hur attityder och värdegrunder 
ligger till grund för handling, och inte minst hur sammanhang är avgörande i alla 
utgångspunkter. Det är kort sagt en fråga som kräver engagemang och förståelse, och är 
därmed en intressant utmaning att ta sig an.  
 
Jämställdhetsfrågor som rör arbetsmarknaden får under 1970-talet ett genombrott tack 
vare ett antal reformer som syftar till att underlätta kvinnornas situation på 
arbetsmarknaden (Fürst, 1999). Under 1980-talet stiftas jämställdhetslagen – en lag som 
förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet och ålägger arbetsgivaren att arbeta aktivt för 
att främja jämställdhet. I samband med införandet av lagen bildas JämO – 
jämställdhetsombudsmannen, för att kontrollera att jämställdhetslagen upprätthålls. 1990-
talet präglas starkt av statens maktutredning som fastställer att kvinnors makt och 
inflytande i samhället måste öka. I dag diskuteras jämställdhet främst i sammanhang som 
rör lönesättning, våldsbrott mot kvinnor och makt och sexualisering i media.  
 
Vi ville undersöka en statlig myndighet därför att statliga myndigheter förväntas föregå 
med gott exempel i frågor som jämställdhet, bland annat därför att deras tjänster är en 
kollektiv nytta och det är skattebetalarnas pengar som betalar för verksamheten. Statliga 
myndigheter står därför till svars inför hela samhället när det gäller hur de bedriver sin 
verksamhet. ”Statliga myndigheter är skattefinansierade verksamheter som kan förväntas 
föregå med gott exempel”, säger Dennis Kullman, utredare på JämO (Östberg, 2005). 
 

Polisen är en intressant statlig myndighet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är 
traditionellt sett en mansdominerad organisation (Åse, 2000), vilket innebär att frågan om 
jämställdhet är en utmaning för polisen. Det är en organisation som har gjort stora 
framsteg i frågan om jämställdhet sedan kvinnor tilläts i tjänst inom organisationen för 50 
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år sedan, och frågan är nu jämställdhet fortfarande är en prioriterad utmaning. Vi ville 
gärna studera en organisation som befinner sig i det här kritiska skedet som polisen 
befinner sig i – en historia av framgångsrik utveckling men lång väg kvar att gå - 
eftersom inställningen till jämställdhet är relevant och avgörande för hur det fortsatta 
jämställdhetsarbetet lyckas.  
 

Problemformulering 
 
Jämställdhet är ett samhällsproblem som tar sig uttryck även på organisationsnivå (Wahl 
et al. 2001). Problemet är därmed något som berör alla som är en del av samhället. 
Jämställdhet ur ett organisationsperspektiv blir komplicerat när det talas om en 
ansvarsfråga eftersom det finns en växelverkan – organisationer påverkar samhället och 
vice versa. Om verksamheten som polisen bedriver undersöks blir då frågan – hur 
påverkas deras verksamhet av jämställdhet i samhället, och hur påverkas samhället av 
jämställdheten inom polisens verksamhet? Vem som ansvarar för problemet är alltså inte 
en självklarhet, vilket också kan förklara en del av problematiken med att bedriva 
jämställdhetsarbete – i vilken omfattning som ansvar ska tas är inte tydligt och blir 
därmed en subjektiv bedömningsfråga. Det är därför intressant att undersöka hur polisen 
ser på sin roll i jämställdhetsarbetet. Polisledningen är ansvarig för den strategiska 
helhetsbilden, och deras individuella inställningar till jämställdhet spelar därför en 
avgörande roll för jämställdhet inom organisationen som helhet. Att arbeta med 
jämställdhet är att arbeta med förändring, och en förankring hos ledningen är då 
nödvändigt för ett lyckat arbete (Roth, 2007). Att ledarskap är av stor betydelse för 
jämställdheten är ett tydligt resultat av forskningen (Ivarsson, 2007). 
 
Att ledningen har ett strategiskt ansvar är viktigt också då vi söker de bakomliggande 
grunderna på vilka jämställdhetsarbetet bedrivs. Vi anser att det är relevant att undersöka 
hur polisledningen ser på syftet med jämställdhetsarbete – att ställa frågan ”varför?” är 
viktigare än att ställa frågan ”vad?” när det gäller arbetet som bedrivs, eftersom det 
faktiska arbetets framgång hänger på det bakomliggande motivet. ”Man måste till en 
början förstå varför man ska ta till sig en idé. Ofta är det trender som styr /…/Att haka på 
samma trend som alla andra blir då ett sätt att legitimera sitt ledarskap.” (Qvist, 2007 
citerad i SOU 2007:15, s.21) Jämställdhet kan inte marginaliseras till att handla om en 
trend, men en risk med att bedriva ett arbete som inte är förankrat i ett klart motiv kan 
vara att motivet reduceras till att handla om att det är något som bör göras och som andra 
gör.  
 
För att diskutera och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en 
gemensam grund att stå på (Ivarsson, 2007). Ytterst ansvariga för att skapa den här 
gemensamma grunden är personer i ledande befattning. Talas ”olika språk”, kan det leda 
till hinder i jämställdhetsarbetet. Språket kan förmå att skapa en gemensam förståelse, om 
än osäker (Alvesson & Billing, 1999). Vi vill därför undersöka hur individer med 
ledningsbefattning inom polisen tolkar begreppet jämställdhet – hur de uttrycker sig rent 
språkligt och vilka värderingar de tillskriver begreppet.  
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Syfte  
 
Beskriva hur individer med ledningsbefattning inom Polisen Värmland tolkar begreppet 
jämställdhet. 
 
 

Basfakta om Polisen 
I det här avsnittet presenteras en övergripande presentation av Polisens verksamhet. 
Polisen Värmlands organisation presenteras närmare med avseende på struktur och 
könsmässig fördelning.  
 
 
Polisens uppdrag regleras bland annat i polisslagen från 1984. Uppdraget är enligt 
följande: ”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska 
Polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 
tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp” (SFS 1984:387 Polislagen). 
Polisens uppgifter:  

• Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten.  
• Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat.  
• Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal.  
• Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av Polisen.  
• Fullgöra den verksamhet som ankommer på Polisen enligt särskilda 

bestämmelser.  

(Polisen, 2007a) 

Polisens uppgifter kompletteras varje år av regeringen. Uppgifterna bestäms i det 
regleringsbrev som utfärdas varje år. I det dokumentet beskrivs de mål som regeringen 
har för polisverksamheten. Där bestäms även hur stort anslag som riksdagen beviljar till 
Polisens verksamhet, och även vilka återrapportringskrav som regeringen ställer (ibid.). 
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Polisen i Värmland 
 
Nedan presenteras hur Polisen i Värmland ser ut med avseende på struktur och 
könsmässig fördelning. Följande fakta har hämtats från Polisens Jämställdhetsplan 2007.  
 

• Totalt sett har Polisen i Värmland en fördelning av manliga och kvinnliga poliser 
som motsvarar ca 340 manliga poliser och ca 100 kvinnliga poliser. 

 
• Polisen i Värmland har även en ojämn fördelning av kvinnor och män bland 

chefer och arbetsledare. 82,9 % av alla chefer och arbetsledare är män, medan 
endast 13,4 % är kvinnor. Resterande 3,7 % var lediga tjänster och ej tillsatta. 

 
• I ledningsgruppen däremot är kvinnorna i majoritet bland cheferna, 5 stycken av 

tjänsterna innehas av kvinnor, och 2 stycken tjänster innehas av män.  
 

• Kvinnor är underrepresenterade i den operativa delen av verksamheten med en 
andel på 21 %.  

 
• I den administrativa delen av verksamheten är könsfördelningen omvänd med en 

andel på 21 % män. 

 
Polisstyrelse 

Förvaltnings-
enheter 

Länspolis- 
mästare 

Lpme 
expedition 

 
KUT 

 
Operativ chef 

Central 
planering 

Chef Ordningsavd. 
Chef Kriminalavd. 

Kriminal-
avdelning 
 
4 Förundersöknings-
ledningdområden/ut
redningsområden 
 
Ekobrott  
Grova brott 
Kriminalteknisk 
Enhet 
Krimjour 
Span

Ordnings- 
avdelning 
 
4 samverkans- 
områden med 16 
närpolisområden 
 
Gränspolisenhet 
Hundenhet 
LKC 
PKC 
Trafikenhet 

 
 Figur 1 från http://www.polisen.se/mediaarchive/1694/2383/9233/vp_2007_rev_070129.pdf 
(2007) sid.2 Översatt Eriksson, E & Molander, S 

 7



Vetenskaplig ansats 
Kapitlet inleds med förklaringar till viktiga termer som ingår i beskrivningen av den 
vetenskapliga utgångspunkten. Sedan följer en beskrivning av forskningsfältet inom vilket 
begreppet jämställdhet har skapats, nämligen genusforskning. De vetenskapliga 
ansatserna inom genusforskningen skiljer sig åt på kritiska punkter som synen på 
kunskap och det politiska engagemanget. En övergripande redogörelse av dessa ansatser 
är därför viktiga för att kunna motivera vår vetenskapliga ansats.  
 

Begreppsbeskrivning  
 
Nedan följer en begreppsbeskrivning av viktiga termer som förekommer i beskrivningen 
av vetenskapliga utgångspunkter. 

Genus  
Genus är en utveckling av den biologiska synen på kön. Genus beskrivs ofta som ett 
socialt konstruerat kön (Ivarsson, 2007). Genus utgår från det biologiska könet och 
beskriver på ett mer övergripande sätt skillnader mellan kön, och hur strukturer och 
sociala mönster uppstår. Handlingar, idéer och föreställningar formar människans sociala 
kön, och det sociala könet är ett resultat av sociala definitioner av att vara man eller 
kvinna (Alvesson & Billing, 1999). Könsroller och könsmönster förändras över tiden 
både på ett individuellt plan och på ett strukturellt plan (Roth, 2007). Genus svarar på 
frågan om hur män blir män och kvinnor blir kvinnor.  
 

Jämlikhet 
Jämlikhet står för alla människors lika värde oavsett exempelvis kön, ras, etnicitet, 
religion, social tillhörighet (Roth, 2007). Begreppet avser både individer och grupper. 
Jämlikhet är kopplat till mänskliga rättigheter och det demokratiska rättssystemet. Inom 
många länder användes begreppet jämlikhet för att beskriva vad vi på svenska benämner 
jämställdhet (ibid.). 
 

Jämställdhet 
Jämställdhetsbegreppet introducerades för att särskilja kön från jämlikhetsbegreppet 
(Wahl m fl. 2001). Det har formulerats så att ”kvinnor och män ska ges lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter på väsentliga områden i livet” (Åström 1994, 1998, 
refererad av Wahl et al. 2001). Tidigare kallades jämlikhet för en kvinnofråga. 
Användningen av begreppet har utökats och resulterat i ett forskningsfält. Jämställdhet är 
ett mål eller en vision – att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina liv (Roth, 2007). 
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Feminism  
Feminism kan beskrivas som en rörelse för kvinnors jämställdhet med män (Roth, 2007). 
Feminismen är historiskt sett förbundet med kampen för kvinnors ekonomiska, sociala 
och politiska självständighet (Alvesson & Billing, 1999).  Feministisk teori framhävs av 
de flesta forskare som kritiskt granskande av kvinnors underordning i syfte att försöka 
göra slut på den (ibid.). Feminismen är ett dominerande begrepp inom genusforskning.  
 

Genusforskning 
 
Genusforskningens övergripande antaganden:  
 

• Begreppet kön är centralt och relevant för förståelsen av alla sociala relationer. 
• Könsrelationerna utgör ett problem eftersom de karakteriseras av 

dominans/underordning, brist på jämställdhet, förtryck och motsättningar. 
• Könsrelationerna betraktas som sociala konstruktioner och är inte naturligt givna 

produkter av biologin.  
 
(Alvesson & Billing, 1999)  
 
Ovan nämnda antaganden är övergripande för genusforskningen, och vår vetenskapliga 
ansats får en grundläggande positionering genom beskrivningen av dessa.   
 
De vidare antaganden som en genusforskare vanligen gör kan beskrivas med 
utgångspunkt i ett feministiskt perspektiv. Det är forskarens kunskapssyn och politiska 
engagemang som positionerar denne ur det feministiska perspektivet (Alvesson & 
Billing, 1999). Den politiska inställningen talar om vad forskaren har för syn samhället 
och vad som ses som önskvärt att förändra. Kunskapssynen talar om vilka antaganden 
som görs om den sociala verklighetens karaktär och hur det skapas en kvalificerad 
förståelse av den (ibid.). För att klargöra vår ståndpunkt presenterar vi de mest 
övergripande feministiska perspektiven.  
 

Feministiska utgångspunkter  
Följande feministiska utgångspunkter är tolkade och beskrivna av Alvesson och Billing 
(1999). 
 
Kön som variabel är en vanlig utgångspunkt vid försök isolera kön som en faktor 
(Alvesson & Billing). Allt annat lika, vad har kön för betydelse? Det är en vanlig ansats 
då exempelvis löner och andra relativt lättidentifierade faktorer undersöks. Män och 
kvinnor undersöks ofta i rättvisetermer. Det undersöks om och hur män och kvinnor 
skiljer sig åt i olika avseenden, och hur vi påverkas av sociala förhållanden. Inom den här 
utgångspunkten eftersträvas att göra forskningen mer vetenskaplig – objektiv, neutral och 
exakt. Det är en vanlig ansats inom organisationsteori, främst management. Viktig kritik 
mot det här perspektivet är att forskningen vill spegla en objektiv verklighet. Exempelvis 
så tolkas formuleringar i intervjuer och enkäter på olika sätt, och det är svårt att alltid 
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veta vilken den avsedda meningen med ett svar är. Ett annat problem är att samband som 
kan påvisas med variabelundersökningar inte alltid är orsakssamband, då det inte alltid 
ses till genomgripande kulturmönster och dynamiska processer. Ett tredje problem är att 
perspektivet förutsätter att forskaren är objektiv, vilket är problematiskt då en 
undersökning förutsätter att forskaren själv definierar problemet.  
 
Feministiska ståndpunktsperspektivet förutsätter att sociala relationer struktureras av 
hierarkiska skillnader mellan kvinnor och män, och att det finns en viss gemensam 
erfarenhetsbas för kvinnor. Det hävdas att kvinnoförtryck och kvinnors ställning som det 
andra könet är ett universellt fenomen och att åtminstone de flesta kvinnor i viss 
utsträckning har sådana erfarenheter. En förutsättning är att det finns något som 
karakteriserar kvinnor som sådana och att kvinnor har något gemensamt oberoende av 
klass, ålder, etnicitet etc. Syftet är att bidra till frigörelse från förtryckande sociala 
förhållanden, och för att göra detta sker en inriktning på att göra kvinnors liv synliga 
genom dokumentation och teoretisering av kvinnors situation och erfarenheter. 
Metodologiskt föredras förhållningssätt som ger plats för personliga erfarenheter och 
kritiska insikter. Inom organisationsforskningen används det här perspektivet främst vid 
kritiska granskningar av organisationers verksamhetssätt. Den huvudsakliga kritiken mot 
perspektivet handlar om att det är tveksamt i vilken utsträckning kvinnors erfarenheter 
kan sägas vara enhetliga och generaliserbara. Att anta att alla kvinnor står under förtryck 
är också problematiskt då förtryck inte är ett enkelt, direkt och endimensionellt fenomen. 
Ett annat problem är att empirin består av erfarenheter som ofta är vaga, tvetydiga, 
motsägelsefulla och konstruerade. Ett stort och övergripande problem är att då en tydlig 
kvinnlig synvinkel antas, kan variationer, komplexitet och motsägelser förloras. 
 
Poststrukturalistisk feminism, förkortat postfeminism, är ett perspektiv som betonar 
vikten av den språkliga tolkningen. Perspektivet ifrågasätter de könskategorier som de två 
föregående perspektiven tog för givna – man och kvinna och manligt och kvinnligt 
betraktas som instabila och tvetydiga föreställningar. Betydelsen av exempelvis ”kvinna” 
varierar med den språkliga kontexten, och begreppet är inte universellt. Den här synen på 
språket påverkar hur kunskap utvecklas. Metodologiskt så är alla observationer och 
intervjuberättelser beroende av den specifika vokabulären och de distinktioner som 
användes. Alla beskrivningar är godtyckliga och säger inte något definitivt eller 
uppenbart, utan erfarenheter kan tolkas olika beroende på språket som används. 
Föreställningarna om män och kvinnor skapas och fastställs på olika sätt i olika 
situationer. Perspektivet ifrågasätter att det kan finnas en universell grund för 
vetenskapen, och den objektiva sanningen ifrågasätts. Inom perspektivet anses att det inte 
går att erövra verkligheten eller finna en genuin kvinnlig ståndpunkt. Giltig kunskap 
handlar om att lyssna uppmärksamt och ge plats för alternativa röster, snarare än att stå 
på fast metodologisk grund eller ha ett starkt politiskt engagemang. Könsperspektivet kan 
inte relateras specifikt till män och kvinnor i organisationer, utan påståenden och 
föreställningar om män och kvinnor, uttryckta genom språket, får en central betydelse. 
Kön kan vara användbart som perspektiv i en strävan efter att förstå organisationer, 
eftersom könsrelationer är ett betydelsefullt samhällsfenomen som genomsyrar alla 
kulturella förhållanden och finns i grundläggande strukturer och generella mål och 
värderingar. En kritik av det här perspektivet går ut på att mångfalden och variationen 
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starkt har överdrivits. Även om det går att förstå orimligheten i att tillämpa universella 
och abstrakta föreställningar om exempelvis kön på flera olika kulturer, kan det ändå vara 
nödvändigt med vissa generaliseringar för att säga något av intresse. Annan kritik går ut 
på att språkets betydelse överskattas på de empiriska studiernas bekostnad. Allt riskerar 
att bli relativt. Kritik har också riktats mot bristen på politiskt engagemang. Forskare som 
är intresserade av det här perspektivet visar ofta ett visst intresse för politiska frågor, och 
menar att empiriska undersökningar är legitima och rimliga om det finns en medvetenhet 
om de kontextuella begränsningarna och övergeneraliseringar undviks. Dessa forskare 
kan sägas ansluta sig till en ”svag” version av poststrukturalismen.  
 

 

Vår utgångspunkt ur ett feministiskt perspektiv  
 
Politiskt ställningstagande är en komplicerad fråga, men då vårt syfte med studien inte 
har ett politiskt mål i en bestämd riktning, anser vi att en relativt hög grad av neutralitet 
föreligger. Vi har ett intresse för de politiska frågorna utan att ha en tydlig politisk 
målsättning med studien, och anser att vi gällande det politiska ställningstagandet har 
mest gemensamt med de forskare som ansluter sig till den ”svaga” varianten av 
postfeminism.  
 
Vi anser inte att det finns någon objektiv sanning, och är inte ute efter att validera någon 
teori. Dock anser vi att vissa generaliseringar är nödvändiga att göra i en analyssituation, 
även om övergeneraliseringar bör undvikas. Att anta att forskare och respondenter menar 
samma då det talas om en ”kvinna” är en sådan generalisering som vi anser vara 
nödvändig. Således är även vår kunskapssyn mest jämförbar med den som svarar mot den 
”svaga” varianten av postfeminism.  
 
I enighet med kritiken mot det postfeministiska perspektivet anser vi att viktig kunskap 
från empirin riskerar att gå förlorad om språket tilldelas en alltför stor betydelse. 
Tolkningar av begrepp som man och kvinna kan säkerligen skilja sig även inom kulturer, 
men problemet blir överhängande först då en universell definition som är tillämpbar på 
alla kulturer eftersöks. Vi söker inte en universell begreppsförståelse, utan vill undersöka 
begreppsförståelsen inom den organisation som respondenterna verkar i, och vi 
förutsätter att inblandade parter har samma referensram då begrepp som kvinna och man 
används. En språklig analys är dock av stort intresse då mer svårdefinierade begrepp 
används (Se exempelvis begreppsbeskrivning). Vårt syfte är handlar ju om att undersöka 
hur begrepp tolkas.  
 
Att beskriva vår vetenskapliga ansats är inte ett försök att ansluta oss till en etablerad 
vetenskaplig utgångspunkt inom genusforskningen. Beskrivningen av de likheter och 
skillnader som föreligger med feministiska perspektiv syftar till att bättre synliggöra 
motivet till de metodval som görs. 
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Metod 
Metoden syftar till att förklara hur studien har genomförts för att bäst möta syftet. 
Kapitlet inleds med en metodologisk ansats som övergripande beskriver vad studien har 
för metodologiska behov. Vidare motiveras val av metod, datainsamlingsmetod, urval 
och analysmetod.  
 

Metodologisk ansats  
 
Vi såg det som en utmaning att föra in genusvetenskap i den organisationsteoretiska 
forskningen. Det har visserligen gjorts förr, men då det i forskningssammanhang är 
relativt nytt så finns det fortfarande många outforskade angreppssätt och 
forskningsobjekt. Utmaningen ligger bland annat i att kombinera en från vår sida ytterst 
kvalitativ ansats när det gäller genus, med ett för organisationsforskningen relevant och 
användbart resultat. Vi anser att forskning inte kan generera forskningsresultat som 
motsvarar adekvata validitetskriterier utan att först ha en deskriptiv forskningsansats som 
reder ut begreppsanvändning och tolkning inom den organisation som studeras. 
Självfallet är det önskvärt att sedan använda resultaten till att bedriva forskning som 
syftar till att effektivisera organisationen, men syftet med vår studie när det gäller vilken 
verkan den ska leda till, är att öka förståelsen för jämställdhetsbegreppet, vilket vi anser 
vara ett relevant även ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  
 

Val av metod 
 
I val av metod motiveras metodval, analysmetod, datainsamlingsmetod och urval.  

Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
Vårt syfte innebär att del av individuella åsikter och tolkningar där sammanhang har 
betydelse. Vilka data som framkommer är inte möjligt eller intressant att på förhand 
fastställa, vilket kräver att vi är öppna och följsamma mot de data och det resultat som 
undersökningen genererar. Dessa kriterier, som ställs av vårt syfte, är representativa för 
den kvalitativa metoden. Åsberg (2001) presenterar väsentliga skillnader av vilka vi valt 
ut de som bäst motiverar vårt val av kvalitativ metod och som belyser det olämpliga i att 
använda en kvantitativ metod för att möta vårt syfte. 
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Kvantitativa metoder   Kvalitativa metoder  

Helhetssyn  
 
 
Forsknings-  
plan 
 
 
Data   
 
 
 
Tänkbara  

Företeelsen ses som 
avgränsad och isolerad för att 
lättare kunna studeras. 
 
Fast forskningsplan där 
felkällor planeras i förväg 
 

Ser till helheten; sammanhanget 
har ofta betydelse 

Använder mångfald som 
data. Beskriver mönster, 
teman, essenser och 
uppfattningar.  
 
Öppenhet inför resultatet 

Väl definierade variabler. 
Definitionen av dem kallas 
operationella definitioner.  
 
 
Alternativa resultat är 
förutbestämda. 

 
 
Följsamhet mot data; sättet att 
fråga informanter och tolka data 
kan ändras under tiden. 

resultat 
 
Figur 2 Delvis återgiven figur från Gunnarson (2007d). Kunskapsansats – kvalitativt eller kvantitativt 
perspektiv? 
 

Val av kvalitativ metod 
Vi beskriver kortfattat ett antal kvalitativa metoder som kan vara relevanta inom den ram 
vi satt upp som vetenskaplig utgångspunkt för vår forskning. 
 
Grounded theory innebär att teorin utarbetas från insamlad data, och utgår alltså inte från 
någon på förhand bestämd teori (Gunnarsson, 2007a). Ett utmärkande drag är att analysen 
påbörjas direkt efter att den första intervjun eller observationen är genomförd. Analysen 
påverkar och styr den fortsatta datainsamlingen. Metoden passar bra då processer och 
strukturer undersöks. Metoden innehåller en mättnadsfaktor, som innebär att det inte på 
förhand bestäms hur mycket data som ska samlas in. Det är en process som är färdig då 
något nytt inte kan hittas i materialet.  
 
Kvalitativ deskriptiv metod/Innehållsanalys kallas ibland för en teorilös metod, som inte 
kräver att forskaren sätter sig in i bakomliggande filosofiska teorier (Gunnarsson, 2007c). 
Resultaten kan bli en beskrivning av det som studerats, och ibland knyts detta ihop 
genom ett teoriskapande, men ofta inte. Det finns inga tydliga gränser för vad som kan 
undersökas med hjälp av en innehållsanalys, det kan exempelvis vara upplevelser, 
handlingar och maktstrukturer.  
 
Hermeneutisk metod utgår ifrån att det finns många olika sätt att förstå verkligenheten 
(Norén, 1995). Metoden söker inte en objektiv sanning. Utmärkande är viljan att se något 
mer än det konkreta och uppenbara, och analysera vilken förförståelse som finns och 
vikten av den (Gunnarsson, 2007b). Viktiga delar av forskningsprocessen ska redovisas 
för att kunna tolkas kritiskt. Teori skall användas sent i processen och användas för att 
belysa data, inte som en utgångspunkt.  
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Vi anser att vi är i behov av en kvalitativ metod som är deskriptiv, men som kan innefatta 
tolkande som inte styrs av alltför bestämda ramar. Tolkandet består till stor del av att 
sätta det empiriska materialet i ett teoretiskt sammanhang, men vi tolkar även det rent 
empiriska materialet på så vis att vi är intresserade av en högre abstraktionsgrad i syfte att 
se samband, skillnader, och en vidare betydelse av det som sagts. Empirin är också ett 
resultat av tolkning då vi inte påbörjat analysen efter det att alla intervjuer är gjorda. Vi 
har tolkat empirin under arbetets gång, vilket påverkar efterföljande intervjuer och 
därmed empirin. Vi vet inte på förhand vilken grad av tolkande eller abstraktionsnivå 
som kommer att uppnås, och har därför behov av en deskriptiv metod med utrymme för 
tolkande och abstraktion. Vi har därför valt att använda oss av en kvalitativ deskriptiv 
metod/Innehållsanalys. 
 

Val av datainsamlingsmetod 
Här presenterar vi de vanligaste teknikerna vid kvalitativ metod, och motiverar vårt val 
utifrån den kvalitativa metoden som valts.  
 
Vanliga tekniker för datainsamling vid kvalitativ metod är intervjuer, skriftliga enkäter, 
dokument och observationer (Gunnarsson, 2002).  
 
Standardiserade frågor som ges i enkätundersökningar är inte lämpliga för att undersöka 
komplexa problem (Alvesson och Billing, 1999). Vår forskningsansats medför 
användande av begrepp som inte har en tydlig innebörd. Respondenterna kan göra 
tolkningar som starkt avviker från det forskaren avser (ibid.). Vi anser visserligen att 
detta görs likväl i intervjuer, dock har då intervjuaren möjlighet att fånga upp 
missuppfattningar och reda ut dem.  
 
Observationer görs i regel av beteenden och skeenden (Gunnarsson, 2002), och är alltså 
inte lämpliga då respondenterna ska uttrycka åsikter och tankar inom ett specifikt 
ämnesområde.  
 
Dokument kan vara exempelvis dagböcker eller skrivna berättelser (Gunnarsson, 2002), 
men är av samma anledning som observationer är dokument inte lämpliga som 
huvudunderlag för vår studie.  
 
Följdfrågor ger möjlighet att vidareutveckla åsikter och tolkningar som på förhand inte 
går att förutse, och därmed är intervjuer mest lämpade för vårt syfte. Intervjuer lämpar sig 
också då vårt ämnesområde innehåller svårdefinierade begrepp, vilket innebär att 
respondenter kan tänkas ha motfrågor till de frågor som ställs. Vi har valt att göra få och 
långa intervjuer, och djupintervjuer är den form av intervju som bäst lämpar sig för den 
kvalitativa metod vi valt, det vill säga en innehållsanalys (Gunnarsson, 2007c). 
 
Intervjuer kan vara av det ostrukturerade eller halvstrukturerade slaget (Gunnarsson, 
2002). Ostrukturerade intervjuer innebär att intervjuerna är öppna och djupa, och 
respondenten har stor möjlighet att själv påverka innehållet i intervjun. Halvstrukturerade 
intervjuer innebär att intervjun till viss del är styrd, och man på förhand bestämmer vilka 
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områden som bör komma upp till diskussion under intervjun. Det kan finnas specifika 
frågor man vill ha besvarade, men även i halvstrukturerade intervjuer har respondenten 
relativt stor möjlighet att själv påverka innehållet.  
 
Den här studiens empiriska material består av halvstrukturerade intervjuer med hög grad 
av öppenhet. Ämnesområdet är bestämt på förhand av författarna, och vi har använt oss 
av en intervjumall (se Bilaga 1) för att vid behov styra in samtalen på de områden inom 
ämnet som kan tänkas ge svar som väl svarar mot studiens syfte. Respondenterna har 
dock haft stora möjligheter att styra in samtalet på ämnen som de själva anser vara 
relevanta.  

Urval  
Organisationens ledning är viktig för jämställdhetsarbetet; den har enligt 
jämställdhetslagen det formella ansvaret för jämställdheten och jämställdhetsarbetet i 
organisationen (Wahl et al. 2001). Det här innebär bland annat att ledningen är ansvarig 
för att en jämställdhetsplan upprättas (SFS 1991:433 Jämställdhetslag). En förankring hos 
ledningen är också kritiskt ur ett maktperspektiv, eftersom den formella makten att 
genomdriva förändringar innehas av ledningen (Wahl et al. 2001). Utav de personer som 
befinner sig i ledningsbefattning inom Polisen Värmland, har vi valt att intervjua de högst 
ansvariga för verksamheten och de strategiska frågorna, samt personer med stark 
anknytning till frågor som berör jämställdhet. Vi har intervjuat fyra personer som 
befinner sig i ledande position inom kärnverksamheten, samt två personer som har stor 
påverkan över personal– och jämställdhetsarbete. Vi har dessutom intervjuat en 
handläggare på JämO, för att få klarhet i vilka direktiv som gäller för polisen, samt hur 
JämO definierar vissa av de nyckelbegrepp som den här studien behandlar.   
 

Val av analysmetod 
Det finns två huvudsakliga sätt att gå till väga vid analys av insamlade data när man 
arbetar med en innehållsanalys (Gunnarsson, 2007c). Den ena bygger på teman – 
ledtrådar och den andra bygger på meningsbärande enheter och kategorier. Att arbeta 
enligt det sistnämnda sättet är mer strikt och bundet medan det första alternativet är mer 
fritt. Då vi måste ta hänsyn till den språkliga komplexiteten i form av begreppstolkningar, 
krävs ett friare arbetssätt som ger utrymme för att det empiriska materialet kan innehålla 
tolkningar och tvetydigheter. Vi har därför valt att använda oss av analysen som bygger 
på teman – ledtrådar.  
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Huvuddragen vid användandet av teman – ledtrådar är enligt Gunnarsson (2007c): 
 

• Bekanta dig med data genom att läsa igenom hela materialet  
 

• Leta efter teman – ledtrådar. Vad handlar detta om? Vad står ut? Detta är en 
kreativ process. Vad i materialet är intressant och spännande? 

 
• Leta efter samband – mönster i materialet.  

 
• Formulera samband – mönster till begrepp som beskriver hela eller delar av den 

företeelse man valt att studera.  
 
 
Empirin har sammanställts genom att arbeta efter de första punkterna i analysmetoden. 
Det empiriska materialet är således en produkt av analysförfarandet, eftersom det 
empiriska materialet i sin ursprungliga form är alltför omfattande att redovisa. Det 
efterföljande analyskapitlet är en fortsättning av analysen där vi formulerar samband och 
behandlar empiriavsnittet utifrån det teorimaterial som redovisas.  
 
 

Teori 
Vi inleder teoriavsnittet med en teoretisk referensram som motiverar begränsningarna i 
de litteraturstudier som gjorts. Flera av de teorier som vi använt oss av behandlar flera 
av de teman som empirin bygger på, och vissa teorier behandlar mer begränsade frågor. 
Teoriavsnittet behandlar teman som är återkommande i teorier om organisation och kön 
– struktur, ledarskap, symbolism och förändring – men att kategorisera teorin enligt 
dessa teman, vilket kan tyckas logiskt, anser vi endast försvåra läsningen då teorierna 
som vi använder oss av i olika grad sträcker sig över flera teman.  
 

Teoretisk referensram  
 
Vid studier i ett ämne som gränsar mellan och berör två ofta akademiskt skilda världar – 
organisationsteori och genusforskning, kan den teoretiska inläsningen både försvåras och 
förenklas. Det enkla ligger i den relativt begränsade mängd litteratur som förenar de två 
ämnesområdena. Det svåra ligger i att bedöma den avgränsning som författare tvingats 
göra i syfte att behandla ämnet. Det finns inom genusvetenskapen en stor mängd 
litteratur, vilket även gäller för den organisationsteoretiska forskningen. En del av den 
organisationsteoretiska forskningen ligger närmare genusvetenskapen i avseende på 
gemensam relevans, och vice versa, men den bedömningen är inte alltid helt enkel. Den 
inledande teoretiska referensramen har författarna skapat sig genom att läsa litteratur som 
gemensamt behandlar genus och organisation. Det har krävt viss grundläggande inläsning 
inom den rent genusvetenskapliga forskningen, då författarnas utbildning har en 
huvudsaklig ekonomisk inriktning. Den genererade empirin har till stor del kunnat 
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analyseras med hjälp av den studerade litteraturen, men för att finna stöd för analytiska 
slutsatser har även viss litteratursökning gjorts i ett senare skede.  
 

Tidigare forskning  
 
Det finns forskning som rör genus och organisation, och även forskning som är snävare 
fokuserad på genus och polisväsendet. Det finns dock mer att hämta inom den något mer 
övergripande forskningen, då den tidigare forskning som finns om genus och polisen har 
haft ett annorlunda förhållningssätt än det i denna studie. Mycket av den litteratur som 
finns behandlar ämnet med en metod som är av det kvalitativa slaget, där resultat och 
analys inte innebär ett krav på att leverera en tydligt avgränsad teori. Diskussion och 
förståelse ses som ett resultat i sig, vilket innebär vissa svårigheter med att kort och 
koncist presentera den tidigare forskningen. Vad som av forskningen presenteras kan 
därför verka godtyckligt, men försök har gjorts att avväga vilken forskning som är 
relevant för det empiriska materialet – inte bara den forskning som har en direkt koppling 
till empirin, utan även forskning som kan vara relevant för den som med ett kritiskt öga 
läser den här studien.  
 
Alvesson och Billings (1999) fyra ståndpunkter utgår ifrån kvinnligt ledarskap, men är 
även intressanta att dra paralleller till när det gäller kvinnlig representation 
överhuvudtaget inom en organisation.  
 
Alvesson och Billing identifierar och granskar fyra grundläggande ståndpunkter i ämnet 
kvinnliga chefer som bland annat återfinns bland forskare, beslutsfattare, och i övriga 
sammanhang där funderingar finns över kvinnor och ledarskap. Ståndpunkterna har olika 
argument och skäl för att kvinnor ska få ökade möjligheter att nå chefsposter och utöva 
makt i organisationer. Författarna ser modellen som ett användbart redskap och menar att 
det är viktigare att tolka och bedöma empiriska resultat än att behandla dem som absoluta 
sanningar. 
 
Lika möjligheter: I det här perspektivet anses kvinnor vara föremål för diskriminering 
och förvägrade de möjligheter som män har att göra karriär i allmänhet och uppnå 
chefspositioner i synnerhet. Lägre investeringar i relevant utbildning och andra 
prioriteringar än att göra karriär förklarar bara delvis underrepresentationen av kvinnor. 
Det grundläggande problemet är strukturella förhållanden, stereotypa kulturella idéer och 
irrationella sociala processer som leder till favorisering av manliga kandidater. Män och 
kvinnor betraktas som likartade mänskliga subjekt och befordringsmöjligheterna sägs 
bero på förhållandena på arbetsplatsen, särskilt de högre chefernas handlande. Skälen till 
att intressera sig för ämnet är moraliska och kopplade till rättvisa.  
 
Meritokrati: Den meritokratiska ståndpunkten vill bekämpa de irrationella krafter som 
hindrar det fulla utnyttjandet av kvalificerade mänskliga resurser och därigenom öka 
effektiviteten. Perspektivet förhåller sig inte moraliskt i frågan, och de som ansluter sig 
till perspektivet ser en rationell användning av kvinnlig arbetskraft på högre beslutsnivåer 
som ett sätt att öka kompetensen i organisationen. Det som skiljer meritokratin från lika 
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möjligheter är alltså det bakomliggande intresset, men båda perspektiven betonar könens 
gemensamma drag och menar att män och kvinnor inte jämförs på lika och rättvisa 
villkor. 
 
Särskilt bidrag: I det här perspektivet, liksom det som följer, ses skillnader mellan 
kvinnor och män. Det läggs en tyngd på kvinnors annorlunda erfarenheter, värderingar, 
sätt att bete sig, känna och tänka. Skillnaderna anses tills stor del bero på socialisation.  
Enligt den här ståndpunkten har kvinnor, beroende på måttliga men betydande skillnader, 
kompletterande kvalifikationer och alltså möjlighet att ge nya och viktiga bidrag på 
organisationsledningens områden, av vissa författare kallat kvinnligt ledarskap. 
Förändringar i samhället och i organisationer anses generellt kräva nya ledarstilar som är 
mer förenliga med kvinnors orienteringar. En demokratisk ledarstil där den sociala 
strukturen är mindre hierarkisk och lagarbete och kommunikation är viktigt tros vara en 
kvinnlig ledarskapsstil. Det anses inte att speciella arrangemang skulle behövas för att 
integrera kvinnor, utan kvinnors särskilda kvalifikationer och orienteringar ska ligga till 
grund för deras avancemang uppåt i hierarkin. 
 
Alternativa värden: Det här perspektivets ståndpunkt är att de två könen skiljer sig 
väsentligt från varandra, och betonar starkare än det förra perspektivet skillnaderna 
mellan typiskt manliga och kvinnliga värden, och framhäver också konflikterna mellan 
dem. Perspektivet har sitt ursprung i ståndpunktsfeminismen (Se avsnittet feministiska 
utgångspunkter). Inom perspektivet anses att kvinnor i allmänhet inte delar de intressen, 
prioriteringar och grundläggande attityder till livet som är vanliga hos män. Skillnaderna 
antas ha kommit till genom att kvinnor traditionellt socialiserats till att vårda, att tjäna 
andra och att vara emotionella, medan män har socialiserats till att förneka sårbarhet, att 
konkurrera, att ta risker och att vilja kontrollera naturen. Förespråkare för det här 
perspektivet menar att kvinnor i organisationer, speciellt mansdominerade sådana, bör 
handla utifrån sina egna behov och önskningar istället för att anpassa sig till dominerande 
värden och normer, eftersom dessa ofta är i behov av förändring. Av samma anledning är 
det inte en självklarhet att kvinnor ska sträva efter att nå chefspositioner, eftersom 
förespråkare för perspektivet ställer sig tveksamma till och skulle vilja studera ifall ledare 
behövs överhuvudtaget.   
 
Författarna betonar att det är långtifrån alla författare och texter som passar i en enda av 
det fyra ståndpunkterna. Det är också svårt att behandla ledarskap och kön på ett 
sammanhängande sätt, liksom att betona enbart likheter eller olikheter mellan män och 
kvinnor i alla avseenden. De menar modellen ändå är ett användbart redskap i arbetet 
med att tolka och bedöma empiriska resultat, vilket är viktigare än att behandla de 
empiriska materialen som absoluta sanningar eller att ens försöka fastställa sådana 
sanningar. 
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Etiskt/politiskt intresse 

(jämlikhet, humanisering av arbetsplatsen) 
  
 

Betoning på likhet Betoning på olikhet 
mellan könen      mellan könen 

Lika möjligheter 
 

Alternativa 
värden 

 
Meritokrati 

 
Särskilt bidrag  

 
 

Intresse av effektivitet 
 
Figur 3 Olika sätt att närma sig en förståelse av kvinnor och ledarskap. (Alvesson & 
Billing, 1999 s.188) 
 
Ivarsson (2007) är lärare och genusforskare vid försvarshögskolans institution för 
ledarskap och management, och är även författare. Hon presenterar en rad argument för 
att öka jämställdheten i en organisation: 
 
Politiken kräver det: Den demokratiska viljan i Sverige har tillsatt regeringar, vilka har 
jämställdhet på sina program. 
Det ger kompetens: Mångsidiga kunskaper och erfarenheter ökar med en jämnare 
fördelning av personal med hänsyn på jämställdhet. 
Det ger arbetskraft: En hotande arbetsbrist, både i Sverige och i Europa kräver att 
människor kommer till sin rätt så att ett starkare utbud på arbetsmarknaden skapas.  
Det förbättrar hälsan: Stressrelaterade sjukdomar har visat sig drabba individer i miljöer 
med bristande jämställdhet. 
Det ger en bättre produkt: En organisation har lättare att möta all sina kunders behov om 
organisationen är jämställd. 
Det gynnar en hållbar samhällsutveckling: Samhället gynnas av en rättvis fördelning av 
ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga resurser, vilket även leder till en mer 
hållbar utveckling. 
Det är lönsamt: En jämställd organisation har enligt flera studier större chans att skapa 
lönsamma resultat, jämför med mer homogena organisationer. Blandade grupper är mer 
effektiva än vad homogena grupper är.  
 
En studie har visat att om en ledningsgrupp i en organisation är kvinnodominerad, får det 
konsekvenser för det ledarskap som utövas – de kvinnliga cheferna uppfattar att det finns 
ett visst utrymme för en kvinnlig norm för ledarskapet och att de har möjlighet att 
utforma sitt ledarskap på egna villkor. (SOU 1997:135)  
 
Enligt Ivarsson (2007) har människan behov av att kategorisera sin omvärld för att lättare 
kunna organisera den enorma mängd uttryck som vi dagligen utsätts för. Redan från 
barnsben lär vi oss att kategorisera människor i främst kön. All den kunskap vi har om en 
viss kategori bär vi med oss som ett kognitivt schema. Det är inte bara de 
utseendemässiga eller de fysiska skillnaderna som utmärker kön. Författaren menar att 
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det även finns personlighetsegenskaper som skiljer mellan könen. Kvinnor är exempelvis 
mer emotionella än män och har lättare att visa känslor. Föräldrar bidrar till att stärka 
dessa genuskonstruktioner genom att uppfostra barn på olika sätt, beroende på kön. Det 
är mer accepterat för någon av det kvinnliga könet att anta typiskt manliga egenskaper än 
vice versa. I en organisation där normen för ledarskap är manlig är det inte bara 
accepterat att kvinnor antar typiskt manliga egenskaper, det är också förväntat att kvinnor 
anpassar sig till dessa normer för att bli accepterade som ledare. Paradoxalt nog så finns 
det samtidigt ofta omedvetna förväntningar att kvinnliga ledare ska uppträda på ett sätt 
som stämmer överens med rådande föreställningar om kvinnlighet och femininitet. En 
kvinna ska vara omhändertagande, lyssnande och mjuk. 
 
I Angervalls (2005) avhandling utgår författaren från samhällets mål att öka 
jämställdheten och studien inriktar sig främst på att studera hur detta 
jämställdhetspolitiska uppdrag tolkas och implementeras i två organisationer. Dessa 
organisationer representeras av ett företag och ett universitet. En stor del av studien 
handlar om hur det faktiska jämställdhetsarbetet bedrivs och vem som bedriver det. Hur 
jämställdhetsarbetet bedrivs skiljer sig mellan de två organisationerna. Det är främst i 
avseende på resurser och vilken legitimitet som arbetet får. Författaren menar att detta får 
stor betydelse för hur organisationen tar till sig de förmedlade budskapen. På universitetet 
får jämställdhetsarbetet ett mer seriöst mottagande om personer med relativt hög status 
bedriver arbetet, och dessa positioner innehas ofta av män. Män uppfattas ha högre status 
än kvinnor, vilket kan vara kopplat till de positioner de har, men att en man utför 
jämställdhetsarbetet ger högre status utifrån både könsfaktorn och positionen, även om 
dessa sinsemellan kan ha ett samband. Även på företaget synliggörs samma tendens, att 
det spelar en stor roll vem som utses till ansvarig för jämställdhetsarbetet.  
 
Flera författare identifierar svårigheterna med att undersöka hur det står till med 
jämställdheten i en organisation. Enligt Alvesson och Billing (1999) ställer sig alla 
organisationer positiva till lika möjligheter i offentliga uttalanden i enligt rådande 
normer. Ivarsson (2007) identifierar också jämställdhet som en rådande norm och menar 
att det är få organisationer som uttalat vänder sig emot jämställdhet.  
 
En del av jämställdhetsfrågan rör fördelningen av män och kvinnor i organisationen. En 
arbetsgivare som inte har en jämn fördelning av kvinnor och män bland arbetstagarna på 
arbetsplatsen är skyldig att vidta åtgärder för att få till en utjämning. Med en jämn 
fördelning av män och kvinnor avses i detta fall båda könen ska vara representerade med 
minst 40 % (Roth, 2007).  
 
Eftersom den numerära fördelningen endast är en del av jämställdhetsproblematiken är 
40/60 inte någon garanti för att en organisation är jämställd, eftersom det kan förekomma 
segregering av könen inom organisationen. Begreppet segregation innebär att 
arbetsdelningen inte bygger på naturliga färdigheter eller individers fria vilja, utan 
behöver förklaras, särskilt då det leder till ojämlikheter som att kvinnor koncentreras 
inom lågavlönade områden och erbjuds sämre avancemangsmöjligheter än män 
(Alvesson och Billing, 1999). Kvinnliga och manliga arbetsområden betraktas som ett 
viktigt inslag när det gäller kvinnors underordning. Att vissa arbetsområden betraktas 
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som manliga eller kvinnliga leder till att kvinnor och män segregeras till olika yrken, till 
olika branscher och till olika yrken inom samma organisation (Ivarsson, 2007). 
Horisontell segregering innebär att kvinnor och män hamnar i olika delar av arbetslivet, 
och vertikal segregering innebär att kvinnor och män är olika mycket företrädda på olika 
hierarkiska nivåer.  
 
Sociala attityder kan vara en del av förklaringen till att det finns olika förväntningar på 
hur män och kvinnor ska uppträda, och en del av en människas uppträdande är språket, 
som i olika sammanhang och olika grad har visat skilja sig mellan kvinnor och män 
(Trudgill 1994). Män och kvinnor talar som de gör därför att de känner att ett särskilt 
slags språk passar ihop med deras kön. Detta slags lämplighet förstärks genom olika 
sociala påtryckningar.  
 
Åse (2000) beskriver den förkroppsligade maktordningen som råder mellan män och 
kvinnor i det svenska polisväsendet. Mannen, som är det osynliga könet, är norm, medan 
avvikarna är kvinnor och de enda som tycks ha kön. Åse menar att normen finns överallt 
och bör synliggöras för att maktordningen ska framstå tydligare och kunna förändras. 
Kvinnliga poliser står för en kvinnlighet som konstruerats som motstridande den polisiära 
verksamheten. Även avvikelser från normen kan leda till att normer får en tydligare 
ställning, eftersom den då görs tydlig. En viktig paradox är att för att kunna vara en resurs 
inom polisen krävs att de kvinnliga poliserna ska vara just kvinnliga, samtidigt som detta 
innebär att de inte heller kan få en fullgod polisstatus. Att vara en särskild resurs är en 
bekräftelse på att inte vara en riktig polis.  
 
Wahl et al. (2001) diskuterar bland annat organisationsstruktur. Det nämns tre utryck som 
är delar av könsstrukturen: Antalsmässig fördelning mellan män och kvinnor, grad av 
segregering i sysslor, yrken och positioner och hierarkisk fördelning mellan könen, grad 
av inflytande och makt. Viktiga slutsatser som dras gällande strukturer är att 
organisationsstrukturer är könsmärkta, och kvinnors och mäns möjligheter till makt på 
samhällsnivå samverkar med möjligheter till makt i organisationer. En stark 
könssegregering avspeglar en stark könsordning i organisationen. Även vid förändringar 
visar sig ofta könsordningen vara stabil när det gäller status och makt.  
 
Acker (1992) förmedlar en teori om att könsordningen är en symbolisk ordning som tar 
sig konkreta uttryck i strukturer som byggs upp i organisationer. Makt utövas ofta med 
hjälp och symboler, via organisationskulturen. Kulturen är alltså viktig för könsordningen 
bevarande eller förändring när ledningen påbörjar en förändringsprocess.  
 
Så här skriver Wahl et al. (2001) angående strukturer:  

 ”Organisationsförändringar är könsmärkta processer där maktstrukturer, 
däribland könsordningen, spelar roll för hur förändringen motiveras, utformas 
samt vilka konsekvenser förändringsarbetet resulterar i. Jämställdhetsarbete är 
exempel på en könsexplicit organisationsförändring, det vill säga en förändring 
som uppfattas handla om kön. Jämställdhet är inte något givet utan ett 
organisationsfenomen som kan och bör analyseras/…/Förändringsprocesser som 
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ifrågasätter maktstrukturer, vilket jämställdhetsarbete kan göra, möter motstånd” 
(Wahl m.fl. 2001, s196). 

Empiri 
Empiriavsnittet skall ses som en första del i analysprocessen, där vi arbetat utifrån de 
punkter som redovisas under val av analysmetod. Empirin presenteras med hjälp av 
rubriker som motsvarar de teman som är ett resultat av analysprocessen. Varje tema 
inleds med ett antal av respondenternas framförda åsikter, som vi anser belysa de teman 
vi arbetat fram.  
 

Varför behövs jämställdhet?  

Jämställdhet ska bedrivas av rättviseskäl, första tanken är inte att man ska producera 
mer eller bli mer effektiva. Om organisationen blir mer effektiv är det en bonus. 

 
Jämställdhet är viktigast på grund av att man inte klarar uppdraget annars. Rättvisa 
och effektivitet är viktigt båda två, men effektivitet kommer nog först. Livet är ju inte 
rättvist, det finns ingen rättvisa. Den är önskvärd, men det är snarare en bonus. Det 
finns en fara med att prata om rättvisa – det blir en kvinnofråga då. 

 
Ibland gör vi en för stor affär av det hela än vad det faktiskt är.  

 
Samtliga respondenter uttalar att en jämställd organisation behövs. Däremot så skiljer sig 
åsikterna när det gäller varför jämställdhet behövs. Det varierar mellan en strikt tanke om 
att det är effektivitetsskäl som styr, att organisationen inte är fungerande utan 
jämställdhet, till tankar om rättviseskäl, där effektivitetsförbättringar ses som en bonus. 
En representerad åsikt är att mäns och kvinnors olika kompetens är orsaken till att 
jämställdhet behövs, eftersom kompetenserna kompletterar varandra och leder till en 
fungerande organisation. Det uttrycks också att jämställdhet är viktigt därför att Polisen 
behöver vara en förebild i samhället.  
 
 
Manliga och kvinnliga egenskaper  
 

Män och kvinnor besitter olika kompetenser. Kvinnor och män kan ha samma 
kompetenser, eftersom vi är olika individer dessutom, men könet i sig har betydelse. 

 
Det är en myt att kvinnor skulle vara mjukare än män, ofta är det tvärtom. 

 
Lite rundare former, lite enklare beslutsvägar, lite informellare – det skulle försvinna 
om det var en man. 
 
Som kvinna har man varit tvungen att utveckla manliga egenskaper för att bli 
accepterad, det har varit en överlevnadsfråga.  
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Respondenterna är överens om att män och kvinnor har olika egenskaper, men hur starkt 
det betonas och åsikter om hur könen skiljer sig åt varierar. En åsikt är att kvinnor är 
bärare av mer kommunikativa förmågor än män. Att ha en lugnande inverkan, en 
förmåga att undvika våld och istället prata sig ur en situation ses som kvinnliga 
egenskaper. Det framhävs också att män är bättre på att ställa sig själva i positiv dager, 
medan kvinnor är mer blygsamma och kritiska mot sig själva. Detta ses som en förklaring 
till att kvinnor är underrepresenterade på chefsnivå. Det finns även en tanke om att 
diskriminering ofta förekommer på en omedveten nivå, och att det är därför 
jämställdhetsarbetet inte kommit längre. Att kvinnor ibland prioriterar annorlunda anges 
också som förklaring, att kvinnor i vissa skeden i livet på grund av exempelvis barn väljer 
att stå tillbaka. Det nämns att kvinnor i organisationen åtminstone tidigare har varit 
tvungna att anamma ett manligt sätt för att bli accepterad inom organisationen, eftersom 
den har varit så präglad av manlig dominans. Vidare tros det bli mer och mer accepterat 
att visa sina kvinnliga egenskaper i och med att den kvinnliga representationen har ökat. 
Det framkommer också en åsikt om att det är mer accepterat att kvinnor visar manliga 
egenskaper än att män visar kvinnliga egenskaper. Kvinnor tros behöva jobba hårdare för 
att avancera i hierarkin, och att kvinnor, även när de nått en betydande position ständigt 
måste bevisa att de duger till. Att män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar ses 
som en självklarhet, men det läggs mindre vikt vid fysiska skillnader än skillnader i 
egenskaper utöver de fysiska. Åsikter om vad skillnaden i fysiska skillnader innebär i 
praktiken skiljer sig till viss del åt mellan respondenterna. En inställning är att hänsyn bör 
tas till dessa skillnader när de polisiära uppdragen fördelas, medan en annan inställning är 
att sådana åtskillnader inte ska göras, utan att det bör förutsättas att alla poliser klarar av 
samma uppdrag. Det uppfattas också vara skillnad på genomslagskraften i 
jämställdhetsarbetet beroende på ifall det är en man eller kvinna som bedriver det; en 
man som bedriver jämställdhetsarbete uppfattas kunna få större respons, speciellt när det 
gäller att övertyga skeptikerna och de konservativa medlemmarna i organisationen.  
 
 
En jämställd organisation är lika med en jämn fördelning av män och kvinnor?  
 
 

Polisen ska vara en spegel av samhället, folk ska känna igen sig. Och i samhället är 
det ju 50/50, då kan man inte ha en organisation bestående av alpha-hannar. 

 
Det ska vara en hyfsad fördelning i alla delar av verksamheten, men som av en 
händelse är det män som söker vissa tjänster.  

 
Det kan få finnas delar i organisationen som är överrepresenterade av ett kön, så 
länge den övergripande organisationen är jämställd  

 
 
Att det inte är nödvändigt med en helt jämn fördelning av män och kvinnor i 
organisationen betonas upprepade gånger, samtidigt som jämställdhet upprepat används 
som synonymt med en jämn fördelning. En representerad åsikt är också att det är viktigt 
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att få in en jämn fördelning, eftersom det ger underlaget av poliser som kan komma ifråga 
för ledande positioner. Det framkommer att det finns öar i verksamheten som lever i en 
bubbla och är långt ifrån jämställda, där det är viktigt att arbeta med en jämnare 
fördelning. Ett argument för en jämn fördelning som förmedlas av respondenter är att det 
är viktigt att polisen speglar hur det ser ut i samhället. En idé som det arbetas med är att i 
möjligaste mån alltid representera polisen genom att skicka både en man och en kvinna 
på uppdrag.  Men det framkommer också en åsikt om att arbete för en jämn fördelning 
inte är avgörande - det kan få finnas delar av organisationen där kvinnor eller män är 
överrepresenterade, så länge det finns en öppenhet för att ta in det andra könet. Det finns 
även bland respondenterna en åsikt om att öarna i verksamheten kan handla om att bäst 
tillvarata manlig och kvinnlig kompetens - att de olika kompetenserna behövs i olika 
delar av verksamheten. Det uttrycks också en åsikt om att jämställdhet inom 
verksamheten bör åstadkommas på ”naturlig” väg, att jämställdheten ska vara något 
självklart och inte någonting som uppfattas som jobbigt eller har en negativ klang.  
 
 
Kommunikation  
 

Männen måste lära sig kvinnornas språk. När man förstår varandra börjar 
jämställdheten komma någonstans.  

 
Kvinnor går oftast på känslor och vill gärna diskutera problem, medan män är mer 
rakt på sak. 

 
Vad som händer i andra delar av verksamheten är svår att påverka, man får hoppas 
att dom har koll.  
 
Kvotering har fått en negativ klang, men innebär att man har samma höga 
kompetens. 

 
Språkbruket bland respondenterna är inte enhetligt, vilket märks tydligt vid användningen 
av specifika begrepp som till exempel kvotering, jämställdhet, kompetens och andra 
begrepp som är nyckelord inom det som diskuteras. Det poängteras att jämställdhet är ett 
ämne som frekvent debatteras och kommuniceras kring. Det uppfattas att män och 
kvinnor ofta har olika sätt att uttrycka sig på, och att det är väsentligt att kvinnor och män 
lär sig att förstå varandra. Det uttrycks också en åsikt om att det är svårt att kommunicera 
utanför den egna enheten inom organisationen, och ansvaret för den kommunikationen 
vill läggs gärna över på någon annan, trots en egen högt uppsatt position med strategiskt 
ansvar. Det övergripande kommunikativa ansvaret anses tillhöra den allra högst uppsatte 
chefen. Att överbrygga kommunikationshinder ses bland respondenterna som en 
förutsättning för att nå jämställdhet  
 
 
Hierarki och struktur 
 

Den som har mest guld på axlarna är den som bestämmer, oavsett man eller kvinna. 
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Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto starkare är orden 

 
Statustänkande är typiskt manligt 

 
Det finns ingenting i organisationen och strukturen som i sig bygger in ojämställdhet. 
Det finns i så fall i köttet och blodet. 

 
Hierarki framställs som någonting typiskt manligt, och att det kan ha betydelse att det är 
män som i grunden har format organisationen. Det finns en tro om att det kan ha en 
avskräckande effekt på kvinnliga sökande, men det uppfattas inte heller att den 
hierarkiska strukturen ligger kvinnorna i fatet. Det uttrycks en åsikt om att strukturen i sig 
inte bygger in ojämställdhet, men det pekas också på att det finns en könssegregering 
inom organisationen. Det finns en åsikt om att hierarkin blir otydligare när kvinnor tar 
mer plats i organisationen eftersom de inte i lika hög grad som män är anhängare av 
hierarkier, medan det också har påpekats att den hierarkiska ordningen är kopplad till 
strukturen och verksamheten som polisen bedriver - att den hierarkiska ordningen är 
viktig då det behöves ta snabba beslut, vilket är något som är vanligt förekommande i 
verksamheten. Det framkommer även en tro på att hierarkin förändras då kåren blir 
yngre, att den yngre generationen inte köper statustänkande, och är mer förlåtande till att 
medarbetare kan klättra snabbt och hoppa över vissa steg i klättringen på hierarkistegen.  
 
 

Analys  
Analysen har framkommit genom arbete utifrån de punkter som presenteras under val av 
analysmetod. Som metoden förespråkar, har analysen resulterat i ett antal teman. 
Empirin och analysen presenteras med samma teman, eftersom den empiri vi valt att 
redovisa följer av det som framkommit i analysen.  
  

Varför behövs jämställdhet?  
 
Respondenternas åsikter sträcker från det etiska/politiska intresset, till ett intresse av 
effektivitet, vilka är Alvesson och Billings (1999) de två övergripande motiven för att 
intressera sig för jämställdhet. I de fall respondenterna framhävt ett etiskt/politiskt 
intresse har det handlat om att det anses att alla ska ha en rättvis chans oberoende av kön, 
ras och så vidare, vilket är åsikter som kan förenas med de lika möjligheternas 
ståndpunkt. Det finns respondenter som hävdat att rättviseargumentet väger tyngre än 
effektivitetsargumentet, men som ändå betonat att det finns skillnader mellan kvinnor och 
män. Enligt Alvesson och Billings (1999) modell skulle den utgångspunkten placeras 
inom perspektivet alternativa värden. Men det här perspektivet betonar väldigt tydligt 
mäns och kvinnor skillnader i en utsträckning som inte framhållits av respondenterna, 
och perspektivet alternativa värden är det enda perspektiv som vi inte uppfattar som 
representerat bland respondenterna. Alvessons och Billings (1999) modell är svår att 
reflektera kring endast effektivitet och rättvisa, utan att gå in på frågan om mäns och 
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kvinnors olikheter. Analysen utifrån den här modellen fortsätter därför under nästa 
avsnitt.  
 
Ivarsson (2007) är en av de författare som hävdar att en organisation bör bedriva 
jämställdhet av effektivitetsskäl. Effektivitetsskälet har varit det starkast hävdade 
perspektivet bland respondenterna. Av de punkter som författaren har identifierat som 
argument för att bedriva jämställdhetsarbete, finner vi bland respondenterna tydligast 
stöd för tre av dessa:  
 
Politiken kräver det: De politiska skälen till att bedriva jämställdhetsarbetet har 
poängterats mer eller mindre tydligt, men respondenter har menat att lagen faktiskt kräver 
att det bedrivs jämställdhetsarbete.  
 
Det ger kompetens: Kompetens har bland respondenterna framställts som ett viktigt 
argument för att bedriva jämställdhetsarbete. Som beskrivs utifrån Alvesson och Billings 
(1999) modell så skiljer sig dock åsikterna om på vilket sätt en ökad jämställdhet ökar 
kompetensen i organisationen.  
 
Det ger en bättre produkt: Den här punkten beskrivs av Ivarsson (2007) som viktig på 
grund att kundernas behov bättre tillgodoses. Just att tillgodose kundernas behov, som i 
fallet med vår undersökning får ses som samhället, har av respondenterna framhävts som 
ett av de viktigaste skälen till att bedriva jämställdhetsarbetet. Det ses som viktigt att 
kunna möta ett föränderligt samhälle, och därmed ett förändrat behov på tillmötesgående.   
 
 

Manliga och kvinnliga egenskaper  
 
Vi inleder avsnittet om manliga och kvinnliga egenskaper med att fortsätta analysen 
utifrån Alvesson och Billings (1999) modell:  
 
Att ta till vara på kompetenser är bland respondenterna ett genomgående argument för att 
få fram kvinnor i organisationen, och det har då främst tryckts på att det även behövs 
kvinnlig kompetens i organisationen. Mäns och kvinnors skillnader har varit ett starkare 
betonat skäl än deras likheter som anledning till varför jämställdhetsarbete ska bedrivas 
av effektivitetsskäl. Ett sådant ställningstagande placerar sig inom perspektivet för 
särskilda bidrag, vilket tycks vara det vanligast förekommande ställningstagandet bland 
respondenterna.  Flera respondenter som gör den här åtskillnaden mellan kvinnors och 
mäns egenskaper har dock poängterat att kvinnor kan göra samma arbete som män, och 
att kvinnor behövs överallt i organisationen, vilket snarare är typiskt för den 
meritokratiska ståndpunkten som vill öka tillvaratagandet av kompetens med hjälp av 
jämställdhetsarbete eftersom kvinnor och män till största delen är lika. Vad har det då för 
betydelse att vi kan se skillnader i respondenternas åsikter gällande varför jämställdhet 
behövs? Exempelvis så nämner Alvesson och Billing (1999) att förespråkarna för lika 
möjligheter skulle anse att det särskilda bidragets ståndpunkter förstärker stereotypa 
föreställningar om kvinnor och därmed motverkar kampen för jämställdhet mellan könen. 
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Olika utgångspunkter kan alltså leda till att det på vissa plan sker en motarbetning, även 
om det kan ske omedvetet. Det är därför viktigt att lyfta fram de här frågorna inom 
organisationen, även om det kan leda till att avgörande skillnader i utgångspunkt påvisas. 
Respondenterna tror inte att det finns några avgörande skillnader dem emellan när det 
gäller utgångspunkter i fråga om jämställdhet. Det kan vara så att det på den nivån som 
frågan diskuteras inte går att urskilja de skillnader i utgångspunkter som vi identifierat. 
Det kan därför vara möjligt att behålla bilden av en enhetlig utgångspunkt intakt.    
 
Det framgår av empirin att utöver de anledningar som anges för att kvinnor i lika hög 
grad som män inte har chefsposter, som exempelvis att kvinnor väljer att stå tillbaka, så 
är orsakerna svårdefinierade, och det menas att diskrimineringen sker omedvetet. 
Intressant är då hur den här omedvetna diskrimineringen görs, om den består i en lägre 
värdering av kvinnors egenskaper, som enligt empirin sägs skilja sig från de manliga 
egenskaperna, eller om diskrimineringen grundar sig på andra faktorer. Enligt 
perspektivet om de lika möjligheternas ståndpunkt (Alvesson och Billing, 1999) har 
diskrimineringen mer långtgående förklaringar än att kvinnor väljer att stå tillbaka, som 
att det förekommer stereotypa föreställningar om män och kvinnor. Men det hävdas att 
kvinnors egenskaper skiljer sig samtidigt som det menas de är lika mycket värda som 
mäns egenskaper och att diskrimineringen inte grundar sig i det. Vad den omedvetna 
diskriminering då skulle kunna bestå i blir svårtolkat, eftersom det inte utifrån den här 
modellen går att utläsa vad dessa skulle kunna bero på. 
 
Av empirin framgår det uppfattas att kvinnor måste jobba hårdare för att nå samma 
acceptans som män, men det finns inte en tydlig uppfattning om vad detta beror på. Det 
anses också att kvinnor mer och mer tillåts att vara kvinnliga inom organisationen, men 
att det kan råda en inställning att kvinnor behöver anta ett manligt arbetssätt. Det kan 
tyckas som att problemet är på väg att nå sin lösning då kvinnorna allt mindre behöver 
anta manliga egenskaper för att kunna vara ledare, men samtidigt sitter kvinnorna i en på 
många sätt svårare situation än tidigare, eftersom den manliga normen till stor del 
fortfarande råder, och man samtidigt förväntar sig kvinnliga egenskaper hos en kvinnlig 
ledare. Ivarsson (2007) kallar den här paradoxen för dubbel bestraffning, och menar att 
kvinnor i den situationen förväntas både vara kvinnliga och manliga. Uppfattningen om 
att kvinnor måste jobba hårdare kan bero på den dubbla bestraffningen som drabbar 
kvinnor.  
 
Att det uttrycks att kvinnlig kompetens behövs i organisationen kan enligt Åse(2000), 
visa på den tydligt manliga norm som råder inom polisen. Ses kvinnliga egenskaper som 
en särskild resurs för Polisen, bekräftas att normen för en polis är att det är en man. 
 
Av empirin framkom att manlig representant för jämställdhetsarbete tros få större 
genomslagskraft än en kvinnlig representant, bland annat därför att en man bättre kan nå 
ut till skeptikerna. Att män får större genomslagskraft med jämställdhetsarbete är något 
som stöds av studier enligt Angervall (2005). Respondenterna vill inte uttryckligen säga 
att en man är lämpligare, men menar samtidigt på att det generellt sett är män som 
behöver övertygas i jämställdhetsfrågan. Alltså anses att män får större genomslagskraft 
hos män med jämställdhetsarbetet, och att det är män som behöver övertygas. Intressant 
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kan då vara att notera att den som ansvarar för jämställdhetsarbetet inom Polisen 
Värmland är kvinna.  

 

Är en jämn fördelning av män och kvinnor lika med en jämställd 
organisation?  
 
Det kan utifrån empirin utläsas att det inte finns tydliga mål när det gäller fördelning av 
män och kvinnor, speciellt när det gäller fördelningen inom särskilda verksamheter inom 
organisationen. Åsikterna går också isär i vilken grad det är nödvändigt eller ens önskvärt 
att arbeta med en jämn fördelning i alla delar inom organisationen. Som nämnts tidigare 
har respondenter gett uttryck för åsikter som överensstämmer med perspektivet särskilda 
bidrag (Alvesson och Billing, 2007). Enligt det särskilda bidraget innebär tillvaratagandet 
av kvinnlig kompetens att den ska föras fram i de delar av verksamheten som är i behov 
av den kompetensen. Även för de som har uttryckt åsikter som överrensstämmer med det 
meritokratiska perspektivet har 50/50 – fördelning underordnad betydelse. 
Respondenterna har främst angett effektivitet som skäl för jämställdhet, vilket båda både 
det meritokratiska perspektivet och det särskilda bidragets perspektiv ansluter sig till, och 
det finns alltså inte någon stark övertygelse om att en helt jämn fördelning är 
eftersträvansvärt. Det har också bland respondenterna uttryckts att det bör vara en jämn 
fördelning i samtliga delar av organisationen. Att uppfattningen i fråga om hur eller i 
vilken grad som det ska arbetas för en jämn fördelning inte är lika, kan tänkas leda till att 
arbetet tappar fokus då det inte finns tydligare uppställda mål. För att jämställdhetsarbetet 
ska ha genomslag krävs att organisationen står på en gemensam grund (Ivarsson, 2007). 
Det är också intressant att åsikten finns att det är som av en händelse är ett visst kön söker 
en viss typ av jobb, eftersom en segregering innebär att det ligger mer än fria viljor och 
naturliga färdigheter bakom en könsfördelning (Alvesson och Billing, 1999). 

Flera respondenter uttrycker en åsikt, eller kanske snarare en vilja, om att jämställdhet 
ska vara naturligt förekommande i organisationen. Ett problem med den inställningen är 
att saker inte föreligger på ett visst sätt för att det uppfattas att det ska vara så. 
Respondenterna vill inte se jämställdhetsarbete som någonting som kan skapa någon 
form av negativ stämning eller kritik inom organisationen. Som Wahl et al. (2001) 
påpekar, så är det naturligt att ett förändringsarbete möter motstånd, och att jämställdhet, 
som handlar om förändringsarbete, aldrig ska möta något motstånd är kanske inte en helt 
realistiskt förväntning. 

 

Kommunikation 
 
Respondenterna menar att polisen för en intensiv dialog om jämställdhet, vilket borde ha 
skapat ett mer gemensamt språkbruk inom organisationen. I intervjuerna märks det 
relativt tydligt att de olika individerna i studien har ett ”eget språk”. Det märks tydligt vid 
användningen av specifika begrepp som till exempel kvotering, jämställdhet, kompetens 
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och andra begrepp som är nyckelord inom det som diskuteras. Vi vill belysa 
otydligheterna som råder med ett exempel om kvotering och positiv särbehandling. 
Respondenten som arbetar för Jämo förtydligar begreppen:  
 
Kvotering innebär en fördelning av tillsättande av tjänster i bestämda andelar, exempelvis 
50/50, oavsett meriter hos de sökande. 
 
Positiv särbehandling innebär att en tjänst tillsätts av sökande som tillhör det 
underrepresenterade könet, men som är kvalificerad för tjänsten. Mer kvalificerade  
personer kan finnas i urvalet. 
 
En definition av positiv särbehandling kan vara resultatet av en respondents uttalande om 
kvotering, och vice versa, och det verkar inte finnas tillräcklig kunskap kring begreppen 
för att kunna diskutera åtskillnader. Det råder osäkerhet om vad den positiva 
särbehandlingen innebär, en åsikt är att ”tillräcklig” kompetens räcker för att det 
underrepresenterade könet ska få företräde, medan en annan åsikt är att kompetensen ska 
vara likvärdig. Som vi har förstått JämO:s definition av positiv särbehandling, så ska det 
räcka med ”tillräcklig” kompetens. Men begreppet är ju uppenbarligen svårtolkat, 
eftersom JämO även säger att meritskillnaden inte får vara alltför stor vid positiv 
särbehandling. ”Alltför stor” uppfattar vi vara ett ganska vagt och godtyckligt uttryck. 
Det framkommer motsättningar både till kvotering och positiv särbehandling, och det 
framhävs att varken kvotering eller positiv särbehandling förekommer i organisationen. 
Det finns också positiva inställningar till kvotering och till positiv särbehandling. En 
respondent menar att kvotering skulle vara bra om inte jämställdhetssituationen förändras 
drastiskt inom den närmaste framtiden. Det borde finnas ett intresse av att vara tydligare 
med att skilja på begreppen, då kvotering är olagligt till skillnad från positiv 
särbehandling, som kan få förekomma. Enligt respondenten från JämO så tillåter 
jämställdhetslagen inte kvotering, däremot positiv särbehandling. Vad har då polisen för 
riktlinjer i personalpolitiken när det gäller positiv särbehandling? Här följer en del ur 
Polismyndigheten Värmlands jämställdhetsplan 2007:  
 
Till arbetsplatser med kraftig överrepresentation av ett kön skall chefen tillsammans med 
personalenheten vidta riktade åtgärder och verkar för att personer från underrepresenterat 
kön söker ledig tjänst. (§§ 8-9 rekrytering, Jämställdhetsplanen 2007).  
 
Att vidta åtgärder för att få underrepresenterat kön att söka tjänster faller inte under 
definitionen av positiv särbehandling, och är alltså inte något som Polisen kan sägas 
tillämpa.  
 
Respondenterna har uppmärksammat kommunikation som ett hinder för att nå 
jämställdhet i organisationen. Det poängteras att det är viktigt att tala samma språk, och 
skillnaderna som finns tillskrivs delvis könets betydelse. Uppfattningen att kvinnor och 
män talar olika språk får stöd i litteraturen av bland annat Trudgill (1994) som presenterar 
studier som visar att män och kvinnor använder sig av olika språk.  
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Hierarki och struktur  
 
Det har påtalats av respondenter att det finns en stark hierarkisk kultur inom polisen. 
Hierarkins starka koppling till verksamhetens art har uttrycks som en anledning, medan 
det också har uttryckts att den hierarkiska strukturen har påverkats av att organisationen 
har varit mansdominerad, och är på väg att försvinna då fler kvinnor kommer in i 
organisationen. Det finns alltså betydande skillnader mellan respondenterna gällande 
åsikter om hur den hierarkiska strukturen påverkar jämställdhet. Det har påtalats att det 
finns betydande vertikal könssegregering. Enligt Acker (1992) är könsordningen är en 
symbolisk ordning som tar sig konkreta uttryck i strukturer som byggs upp i 
organisationer. Om den rådande strukturen har byggs upp i en starkt mansdominerad 
organisation, tar sig den rådande könsordningen uttryck i strukturen. Att då inte se en 
koppling mellan könssegregering och hierarkisk struktur förefaller alltså inte som 
någonting positivt för jämställdhetsarbetet. Wahl et al. (2001) menar att könsordningen är 
en del av maktstrukturen, som är avgörande för hur jämställdhetsarbetet motiveras och 
utformas.  
 
 

Reflektioner  
I det här kapitlet beskriver vi personliga reflektioner som har uppkommit under 
analysarbetet, men som inte har en tydlig teoretisk förankring. Vi har valt att skriva 
reflektioner och inte slutsatser av den anledningen att vi har ett beskrivande syfte, som vi 
anser att empiri- och teoridelen gemensamt svarar mot. Vi har med reflektioner möjlighet 
att säga något utöver det som vi presenterat i analysen. 
 
 

Oklarheter i motiv för jämställdhetsarbete  
 
Jämställdheten får helt olika fokus beroende på utgångspunkt - den blir ett mål eller ett 
medel. Alvesson och Billing (1999) berör frågan om mål och medel utifrån ett 
meritokratiskt och de lika möjligheternas perspektiv, där kvinnliga chefer inom 
meritokratin blir ett medel för organisationen, men i de lika möjligheternas perspektiv 
blir ett mål. Vi anser att frågan om medel eller mål är väldigt intressant att titta på utifrån 
vårt syfte, men att det går ställa sig frågan om det är ett medel eller mål oavsett ifall det 
förutsätts att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Det är också intressant att 
tydligare koppla frågan om medel och mål till rättvisa och effektivitet. Det finns alltså 
klara kopplingar mellan våra reflektioner och vissa av de resonemang som förs av 
Alvesson och Billing (1999), men vi antar ett något annorlunda fokus och önskar att mer 
fritt kunna diskutera de här frågorna i koppling till vårt syfte, och gör därför inte anspråk 
på att dessa reflektioner stöds av Alvesson och Billing (1999). Inte heller gör vi anspråk 
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på att själva skapa teori, och vill därför påpeka att väsentliga likheter kan finnas med 
Alvesson och Billing (1999) eller annan litteratur som vi inte har tagit del av.  
 
Att resonera utifrån effektivitetsskäl innebär att jämställdheten ses som ett mål för att nå 
en effektiv organisation. Ett rättviseperspektiv innebär att jämställdheten är målet i sig. 
Vi tydliggör detta genom att skapa en matris där jämställdhetens roll blir tydlig: 
 
 

 
Medel 

  
Mål 

 
Objekt/fokus 

 
Rättvisa 

Styrd 
Könsfördelning 
 

  
Jämställdhet 

Figur 4 Jämställdhet som medel eller mål    

Människan 

 
Effektivitet 

 
Jämställdhet 
 

Effektiv 
organisation 

 
Organisationen 

 
Respondenterna har i högre grad än rättvisa framhävt effektivitet som ett argument, och 
vi tycker därför att den här reflektionen är viktig. Vi kan se en fara i att se jämställdheten 
som ett medel för att nå ett mål. Ett medel kan i mycket högre utsträckning än ett mål 
vara utbytbart och föremål för kompromisser. Här får dock synen på män och kvinnors 
likhet/olikhet en stor betydelse. Om kvinnors och mäns olikheter hävdas samtidigt som 
jämställdhet ses som ett medel för effektivitet, då blir inte medlet utbytbart. Hävdas 
likheter i kombination med effektivitetsskäl, då riskerar jämställdhetsperspektivet att 
försvinna. Det går självklart att hävda att jämställdhet leder till en högre effektivitet och 
ha inställningen att män och kvinnor är lika. Jämställdheten leder till att ingen 
diskrimineras och kompetens därmed tillvaratas. Men med den utgångspunkten riskerar 
ändå jämställdhetsfrågan att bli försvinnande liten, då det finns många olika sätt att öka 
tillvaratagandet av kompetens inom en organisation, och jämställdheten kan ses som ett 
av många medel för detta. Ingen av respondenterna har hävdat fullständiga likheter 
mellan könen i kombination med effektivitetsskäl, dock förekommer det åsikter om 
”vaga” skillnader mellan könen i kombination med effektivitet, och då riskerar 
jämställdheten utifrån vår diskussion att bli en ”vagt” prioriterad fråga. Det är på den 
nivån i organisationen där dessa åsikter är representerade som det är av extra stor vikt att 
jämställdhetsfrågan är allt annat än vag, då den annars riskerar att fastna där och inte 
förmedlas längre ner i organisationen. Den delen av hierarkin i organisationen tenderar 
enligt vår åsikt att bli en flaskhals när det gäller jämställdheten. Frågan är visserligen om 
det ens är möjligt att i ”raka rör” förmedla så olika värdegrunder nedåt i organisationen, 
just eftersom de är så skilda. Ansvaret ligger då inte där flaskhalsen befinner sig, utan 
högre upp i organisationen, där värdegrunderna som slussas in i organisationen skapas.  
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Vi illustrerar detta med en figur som visar var i organisationen den kritiska punkten finns:  
 
 

Personal 

Ledning 

Kritisk 
punkt 

   Direktiv 

 
 
Figur 5 Kritisk punkt för kommunikation av värdegrunder 
 
 
Ur vilket perspektiv kommer då jämställdhetsfrågan bäst till sin rätt? Ett 
effektivitetsperspektiv innebär att organisationen är i fokus, och viljan att skapa en 
effektiv organisation kan leda till ett gediget jämställdhetsarbete om det anses att 
jämställdheten är en förutsättning för en effektiv organisation. Om det dessutom anses att 
män och kvinnor är olika, förstärks frågans ställning ytterligare eftersom medlet då inte 
kan bli utbytbart. Ett rättviseperspektiv förutsätter en stark moralisk övertygelse om 
kvinnors och mäns rätt till lika möjligheter. Ett rättviseperspektiv talar mer till 
människors inställningar, och kräver hängivenhet från många inblandade för att få 
genomslagskraft. En totalt överensstämmande bild om varför jämställdhet behövs är 
förmodligen inte avgörande för jämställdheten i organisationen, men det är avgörande att 
diskutera de bilder som finns för att överbrygga det diskuterade gapet gällande 
kommunikationen i organisationen. För att jämställdhetsarbetet ska få en genomslagskraft 
tror vi att det åtminstone kräver en diskussion, om inte ett ställningstagande, i dessa 
övergripande frågor om varför jämställdhet behövs.  
 
 

Polisen som förebild eller avspegling?  
 
Respondenterna ger en bild av två mål inom Polisen – att vara förebilder och en 
avspegling av samhället. Vi anser att de här målen skulle kunna vara motstridande, om 
det inte framgår en tydligare målbild. Att respondenterna inte ger en enhetlig och klar 
bild kan till viss del vara ett kommunikationsproblem och att de inte är helt klara över 
vad de menar med förebild och avspegling. I vilket fall så står det klart att målbilden är 
alltför otydlig. En organisation vill kunna representera allting som är positivt, men ibland, 
som i det här fallet blir särskilt tydligt, så kan det leda till ett splittrat intryck av vad 
organisationen står för. Det blir alltså otydligt vilken roll polisen vill ha i samhället. 
Respondenterna påstår att det finns mycket kvar att göra när det gäller jämställdheten i 
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samhället, och vill att polisen ska vara en positiv förebild. Samtidigt innebär 
avspeglingen som organisationen önskar vara en risk att man tar med sig den 
ojämställdhet som råder i samhället in i organisationen, i sin vilja att samhället ska känna 
igen sig i polisen. Samtidigt innebär viljan att vara en förebild ett motiv att dölja den 
ojämställdhet som kan råda. Att i möjligaste mål uppträda man/kvinna i offentliga 
sammanhang eller till ett annat etniskt område i samhället kunna skicka en polis av 
samma ursprung innebär att bilden av polisen som en avspegling av samhället förstärks. 
Men samtidigt försämras positionen som förebilder, eftersom det svarar på samhällets 
föreställningar om att olika bemötande från en manlig och kvinnlig eller svensk och icke-
svensk polis. Den negativa påverkan vi tror att det här kan ha på organisationen består i 
att viljan att avspegla samhället och samtidigt vara en förebild kan leda till att 
organisationen helt enkelt inte kan sägas vara vare sig en avspegling eller en förebild, 
eftersom det sker en konstant motarbetning av det ena målet genom att främja det andra. 
Vi är samtidigt medvetna om att det här är en problematik utan en enkel lösning, men 
polisen måste och kan inte vara en organisation som i alla avseenden är fri från kritik. Det 
som kan göras är att tydligare bestämma vad organisationen ska stå för, och vad som 
måste göras avkall på för att kunna vara den organisationen. Vill organisationen vara 
både en förebild och en avspegling måste det stå klart i vilka avseenden organisationen 
ska vara det ena eller det andra och framförallt varför.  
 
 

Gemensamt språkbruk och kommunikation  
 
Individer har självfallet individuella sätt att uttrycka sig på, och det är kanske varken 
möjligt eller önskvärt att en organisation helt och hållet homogeniseras, men om det förs 
en intensiv och långvarig dialog kring ett ämne så bör det i större utsträckning ha 
utvecklats ett gemensamt språkbruk. Begreppen är så viktiga för jämställdhetsarbetet att 
olika uppfattningar och tolkningar definitivt kan hindra utvecklingen av arbetet. 
Begreppsanvändning är dessutom något så grundläggande; när det inte kan skapas ett 
gemensamt språk, hur ska det då kunna skapas en gemensam värdegrund? Det kan också 
vara så att det är olika värdegrunder som skapar olika språkanvändning, men att reda ut 
språkanvändningen borde då vara det mest basala och enkla i att närma sig varandra i en 
dialog om värdegrunder. Enkelt är självklart relativt i det här sammanhanget, men det kan 
vara en början till att nysta i ett komplext nät av begreppsanvändning och åsikter.  
 

Reflekterande slutsatser  
Vi uppfattar att det råder oklarheter hos respondenterna själva när det gäller tolkningen 
av begreppet jämställdhet. Mellan respondenterna är inte tolkningarna enhetliga, och 
tillsammans med de individuella oklarheterna, blir den sammantagna bilden att 
jämställdhetsarbetet inte har en tydlig förankring gällande tolkningen av 
jämställdhetsbegreppet och motiven för varför jämställdhetsarbetet bedrivs. Det uttrycks 
en vilja om att vara en jämställd organisation, vilket vi tror är en genuin uppfattning, men 
vi uppfattar att den teoretiska förankring som skulle behövas för att jämställdhetsarbetet 
ska bli så lyckat som önskas saknas. En början skulle kunna vara att se över 
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begreppsanvändningen för att på samma plan kunna föra en dialog om tolkningen av 
jämställdhet och dess betydelse för organisationen.  
 

Trovärdighetsdiskussion  
 
Vi anser att de metodval som gjorts väl svarar mot det uppställda syftet. Vi har motiverat 
att vi inte kan vara helt objektiva, vilket kan ifrågasättas ur vissa utgångspunkter, men ur 
den utgångspunkt vi själva satt upp för studien så anser vi att har uppfyllt de framställda 
objektivitetskraven.  
 
Vi är nöjda med urvalet av respondenter. Syftet var att beskriva de individuella 
tolkningarna, vilka vi tycker har framkommit. Vi har intervjuat en majoritet av ledningen, 
och uppfattar därför att vi ur en reflekterande synvinkel kan tala om en betydelse i ett 
större sammanhang än det individuella, så länge vi inte gör anspråk på att generalisera 
Polisledningen Värmlands åsikter.    
 
Vi uppfattar att intervjuerna har varit väldigt givande och genererat mycket och väsentlig 
empiri. Dock kan området ha brett ut sig mer än vad som är lämpligt att hantera vid 
analysen. De områden vi identifierat som viktiga att redovisa i empirin har sträckt sig 
över frågor som vi initialt sett inte avsett att behandla. Det kan uppfattas som att analysen 
därmed inte behandlar all empiri, men i de avvägningar vi gjort har vissa delar fått ge 
vika för helheten, som vi ansett är viktig att förmedla. Vissa områden blir därför mer 
genomarbetade än andra.  
 
Det kan i intervjusituationer ha haft betydelse vilket kön vi som författare har. Vi är man 
och kvinna, och har upplevt att vissa respondenter har känt att de behövt ursäkta sig inför 
mannen då de sagt något som kunnat tolkas som negativt för män. Det har också 
förekommit att kvinnliga respondenter har identifierat sig med den kvinnliga författaren, 
och uttryck som ”vi kvinnor” har förmedlat en vi/dom– känsla mellan män och kvinnor. 
Hur respondenternas svar skulle variera om det istället hade varit två kvinnor eller två 
män som höll i intervjuerna är omöjligt för oss att sia om, men vi uppfattar att det faktum 
att vi är man/kvinna haft betydelse.  
 
Vi har motiverat att vi anser att jämställdhet är viktigt ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv, och därmed är det också viktigt ur det företagsekonomiska perspektivet. För 
vidare forskning föreslår vi en tydligare organisationsteoretisk vinkel kan där 
företagsekonomiska effekter av jämställdhetstolkningar kan undersökas ytterligare.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Här presenteras den intervjuguide som använts vid datainsamlingen. Intervjuguiden har 
ett vägledande syfte, och innehåller övergripande frågor kring vilka vi önskar få till stånd 
en diskussion. Vi presenterar således inte frågorna som de exakt uttryckts vid alla 
intervjuer, eller följdfrågor som ställts, eftersom det har varierat från intervju till 
intervju.  

 
 
- Vad kännetecknar en jämställd organisation? 

 
- Kan en organisation vara jämställd utan att ha en jämn fördelning av män och 

kvinnor?  
 

- Varför behövs jämställdhet?  
 

- I vems intresse handlar man när man bedriver jämställdhetsarbete? 
 

- Hur säkerställs en jämn fördelning mellan män och kvinnor? 
 

- Hur arbetar Polisen med jämställdhet utöver en jämn fördelning? 
 

- Hur bestäms antagningskraven och hur definieras kompetens? Får man göra 
avkall på kompetens?  

 
- Hur visar sig jämställdhetsarbetet i rekryteringen?  

 
- Har det betydelse vem som bedriver jämställdhetsarbetet? Om det är en man eller 

en kvinna? 
 

- Hur utformas jämställdhetsplanen? Vad har den för betydelse i 
jämställdhetsarbetet och vilka reaktionen möter den inom organisationen? 

 
- Hur stora delar av jämställdhetsarbetet tillkommer genom direktiv, och hur 

mycket bestäms inom organisationen?  
 

- På vilka nivåer i organisationen är det viktigt med medvetenhet om 
jämställdhetsfrågor? Utbildas personalen, och i så fall hur? Vem bestämmer hur 
utbildningen ska se ut? 

 
- Har du personligen upplevt skevhet i könsordningen som varit till din 

fördel/nackdel?  
 

- Hur ser polisen på sin roll i jämställdhetsarbetet när det gäller kontakt med 
allmänheten, och service till allmänheten? 
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- Ska polisen vara en avspegling av samhället eller en förebild när det gäller 
jämställdhet? 

 
- Hur påverkas Polisen av graden av jämställdhet i samhället, och hur påverkas 

samhället av graden av jämställdhet inom Polisen? 
 

- Hur stort ansvar är det rimligt att Polisen tar för jämställdhetsfrågan? 
 

- Är Polisens organisationsstruktur effektiv ur ett jämställdhetsperspektiv? 
 

- Hur ser den hierarkiska ordningen inom Polisen ut, och hur påverkar den 
jämställdheten? 

 
- Om det satt en person av motsatt kön på din position, skulle arbetsuppgifterna 

utföras på ett annorlunda sätt? 
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