
Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie avser att undersöka vad som motiverar personalen att söka 

enhetschefspositioner inom Polismyndigheten Värmland, samt att granska om det finns 

skillnader mellan män och kvinnor i relation till motivation för att bli chef.  

Studien baseras av med djupintervjuer med 17 respondenter inom Polismyndigheten 

Värmland. Analysen av det insamlade materialet skedde genom Empirical Phenomenological 

Metod. Resultatet genererar totalt 29 kategorier vilka senare delades upp i fyra teman. 

Slutsatser som kan dras av studien är att medarbetarna kan motiveras genom att få stöd och 

uppmuntran, samt att enhetschefsrollen blir mer tydligt förklarad med hänsyn, till exempel, 

till ansvar och befogenhet. Socialt stöd och stöttning framkommer också som bra 

motivationsfaktorer. Resultatet visar att det finns skillnader i motivation mellan män och 

kvinnor när de ska söka cheftjänster. Det är mer sannolikt att kvinnor nedvärderar sig själva 

medan män övervärderar sig.    

Nyckelord: genus, ledarskap, motivation och organisationskultur. 



  
3

 
Abstract 

This is a qualitative study on what motivates personnel to apply for middle management 

positions within the Värmland County Police Department. This study also looks at whether or 

not there are differences in motivation between men and women in regards to applying for 

middle management positions. 

The study has been conducted through in-depth interviews with 17 employees of the 

Police Department. The material collected was analysed using the Empirical 

Phenomenological Method (EPP). 29 categories were generated which were then divided into 

four themes. 

The result showed that motivation can be achieved by having a more structured middle 

management roll whereby, for example, there are clear guidelines on the responsibility and 

authority you have. Support and encouragement were also named as motivating factors. With 

regards to differences in motivation between the sexes when applying for middle management 

positions it was found that there are differences. The main one being that women are more 

likely to degrade themselves when considering applying, thus convincing themselves that they 

have not got the competence that is being sought, while men are more likely never to consider 

the possibility that they are not suitable.  

Keywords: Gender, Leadership, Motivation and Organisations culture  
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Inledning 

Hur kan man motivera personalen att söka sig till enhetschefspositioner och finns 

det en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller motivation att försöka bli en chef i 

Polismyndigheten Värmland? Det är utgångspunkten för denna uppsats.  

Detta är ett uppdrag som Polismyndigheten Värmland har formulerat. Studien 

fortsätter från en tidigare undersökning gjord av Blixt & Lindahl, 2005 där syftet var att 

undersöka varför så få kvinnor vill bli chefer inom Polismyndigheten Värmland. Deras 

resultat visade att det inte fanns något i polisorganisationens struktur som hindrade kvinnor 

från att blir chefer. Detta resultat gjorde att Polismyndigheten Värmland ville ha en 

uppföljningsstudie om varför så få medarbetare vill blir enhetschefer, ett problem som, det 

har visat sig, sträcker sig över båda könen.  

Nedanstående bakgrund har skrivits efter det att materialet samlats in och 

analyserats, dvs., Metod- Resultat- och Diskussionsavsnitten färdigställdes innan arbetet 

med Inledningen påbörjades. Orsaken till detta var att undvika alltför mycket teoretisk 

påverkan och förutfattade meningar och att därmed få större närhet till det insamlade 

materialet.   

En inblick i polisen 

Polisen består av totalt 21 polismyndigheter i hela Sverige. Myndigheternas 

överhuvud är Rikspolisstyrelsen, RPS, som har tillsyn över varje enskild polismyndighet 

(www.polisen.se). Varje polismyndighet bestämmer själv hur de ska vara organiserade. 

Således kan strukturen variera från myndighet till myndighet men i stort ser det likadant ut. 

Inom organisationen finns två personalkategorier poliser eller civilanställda. 

Poliserna har polisutbildning och har arbetsuppgifter som bland annat kräver ett större 

säkerhetstänkande eller som kan kräva våld (Stenmark, 2005). De civilanställdas 

arbetsområde inom polisväsendet är sådant som inte kräver någon polisutbildning. De har 

oftast arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär såsom t.ex. kontorsarbete (Stenmark, 

2005). Civilanställda är oftast kvinnor med kortare utbildning och administrativa 

arbetsuppgifter. Denna uppdelning gäller dock inte överallt. Det finns även civila som 

arbetar i hierarkins översikt, exempelvis som personal– eller ekonomichef (Stenmark, 

2005). 

I Värmland finns det totalt 492 medarbetare, av dem är 71 % män och 28 % 

kvinnor. Andelen kvinnliga civilanställda i Värmland är 77 och manliga civilanställda 

http://www.polisen.se
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uppgår till 24 stycken. Antalet kvinnliga poliser är 63 och antalet manliga poliser är 328, se 

tabell 1.   

Tabell 1. Poliser och civilanställda fördelade i avseende på kvinnor och män inom Polismyndigheten Värmland 

(Rapport från 2005/11/18 av polismyndigheten).  

Antal Anställda

 

Kvinnor

 

Män

 

Totalt

 

Poliser 63 328 391 

Civilanställda 77 24  101 

Totalt 140 352 492 

Antal procent  28 % 71 %

 

100 %

   

Enhetscheferna är totalt 37 stycken i Värmland och uppdelningen mellan könen är 22 % 

kvinnor och 78 % män, se tabell 2.  

Tabell 2. Antalet enhetschefer fördelade i avseende på kvinnor och män inom Polismyndigheten Värmland 

(Rapport från 2005/11/18 av polismyndigheten).       

Polisens satsning på jämställdhet 

I Polismyndighetens Jämställdhetsplan för 2005, står det att myndigheten har som mål 

att bli en jämställd arbetsplats. Alla medarbetare skall arbeta aktivt för att uppnå detta mål. 

Viktiga områden för detta är arbetsförhållanden, kunna förena arbetsliv och föräldraskap, 

rekrytering och sexuella trakasserier (Polismyndigheten Värmlands Jämställdhetsplan 2005). 

Detta utgår från Jämställdhetslagen (1991:433) vilken har som ändamål att främja kvinnors 

och mäns lika rätt i frågan om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen sikar främst till att förbättra kvinnors villkor i 

arbetslivet.  

Antal anställda

  

Kvinnor

 

Män

 

Totalt

 

Enhetschefer 8 29 37 

Antal procent 22 % 78 %

 

100 %
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I Verksamhetsplanen för 2005 står det att myndigheten skall utarbeta en plan med 

syfte att öka möjligheten för kvinnor inom myndigheten att bli chefer. Detta är ett av de 

jämställdhetsmål som har satts upp. I en artikel från Tidningen Svensk Polis (från 2004-04-

12) skriver Rikspolischefen Stefan Heckscher att;  

”Vi behöver också fler kvinnor som chefer. Vi bör bli bättre på att uppmuntra kvinnor 

att söka tjänster de är kvalificerade för. Vi borde uppmuntra och underlätta för kvinnor att 

förbättra sin kompetens så att vi får fler kvinnliga chefer. Och vi måste vara noggranna när vi 

formulerar krav och befattningsbeskrivningar” (Heckscher för Tidningen Svensk Polis).   

Organisationskultur 

Bruzeliuz och Skärvad (2000) skriver att med organisationskultur menas 

arbetsplatsens inre liv, dvs. sättet att leva, tänka, handla och vara i just den organisationen. 

Kulturen speglar inte enbart organisationers liv utan påverkar även deras framgång. Det finns 

starka och svaga kulturer, En stark kultur innebär att värderingar är förankrade hos med 

medarbetarna. I en stark kultur existerar klara normer och värderingar, betoning på mänskliga 

resurser, karismatiska ledare, ritualer och klara förväntningar om styrning (Kaufmann & 

Kaufmann 2003). I större organisationer förefallare det vara svårare att skapa en gemensam 

kultur som uppfattas av hela organisationen.  

Tillsamman med den gemensamma kulturen lever i de flesta organisationer även 

minikulturer eller subkulturer sina egna liv inom ramen för den stora kulturen (Kaufmann & 

Kaufmann 20003).   

Tidigare forskning om polisens organisationskultur 

Stenmark (2005) har publicerat en avhandling om polisens organisationskultur, där 

han har studerat den svenska polisens organisatoriska helhet. I avhandlingen beskrivs att 

polisen betraktas som en juridisk organisation med hierarkisk uppbyggnad. Vidare förklarar 

Stenmark (2005) att polisen är en byråkratisk organisation där maktutövningen baseras på 

rationaliteter.  

Polismyndigheterna står även i en underordnad ställning till staten där myndigheterna 

ska utveckla de strategier och mål som sätts upp (Stenmark 2005), vilket också påverkar den 

kulturen som finns inom polisen.  
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Ledningen och anställda ses både som kulturbärare och kulturskapare i den dagliga 

tjänsten. Sålunda ser polisens organisationskultur ut att vara bevarad och stabil trots påverkan 

från samhället (Stenmark 2005).  

Ytterligare en avhandling författad av forskaren Gunnar Ekman vid Handelshögskolan 

i Stockholm, skriver om föreställningen om att organisationer styrs av texter och att 

Polismyndigheten inte skulle vara något undantag. I sin avhandling ”Från Text till Batong” 

(1999) undersöktes hur det skrivna ordet styr polisarbetet. Han menar att det är för mycket 

texter som ska styra polisarbete och därmed kontrollera det statliga monopolet till exempel 

lagar, regler, regleringsbrev, verksamhetsplaner och handlingsplaner (Ekman 1999). Han 

menar att direktiven är tvingande normer vilket får till syfte att tvinga anställda till vissa 

handlingar.  

Ekman (1999) tar dessutom upp relationen mellan poliser vilken karakteriseras av 

solidaritet.  Polisen lever i en ”vi och dom”- värld där stark solidaritet existerar vilket har sin 

grund i att poliser hanterar våld. Polisen upplever krav på att ställa upp för varandra. Äldre 

poliser är förebilder och yngre poliser lär sig polisarbetet av dem (Ekman 1999).  

Genus 

Genus är latin och betyder kön, sort, släkte (Hirdman 2003). Eftersom genus är ett 

stort forskningsområde begränsar sig denna studie till de genusteorier som anses vara 

relevanta för undersökningen.  

Det förekommer att kvinnor som medverkar i mansdominerade sociala sammanhang 

efterhand utvecklar en ny form för kvinnlig identitet. Ofta blir dessa kvinnor beskyllda för att 

blivit som män (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 2000).  

Kvinnor måste spela på mäns villkor, men även om de gör det kan de få kritik för att 

ha tappat sin femininitet. Så länge en kvinna spelar som en man upplever hon att framgången i 

arbetslivet beror på de goda möjligheter hon fått medan motgången är självförvållad. Denna 

teori går hand i hand med en andra som säger att kvinnor lätt drabbas av olika former av 

informell uteslutning, de utsätts för strängare och mer noggrann utvärdering. Observationer 

har visat att kvinnor är hårdare mot sig själva, när det handlar om självvärdering och att det är 

mer sannolikt att en kvinna i sin självberättelse nedvärderar sig. Som kontrast har män mycket 

lättare för att berätta hur bra de är och kanske även lägga till ett extra kilo eller två för att göra 

berättelsen mer imponerande (Fredelius et al, 2000).  
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Det är inte bara nedvärdering som plågar kvinnor. När det handlar om att ta sig framåt 

inom arbetslivet är kvinnor fyllda av ångest och skuld för att visa ambitiösa strävanden och 

använda sin kompetens. Detta är så allmänt förekommande att syndromet ”rädsla för 

framgång” har blivit ett vedertaget begrepp i psykologisk litteratur (Fredelius et al, 2000)  

Med hänsyn till hemmet kontra arbetslivet är det kvinnor som tar på sig det största 

ansvaret för hemmet. Det är att mer sannolikt orsaken till varför kvinnor tar en underordnad 

position. En sådan position gör att det blir lättare att kombinera arbets- och hemlivet. Män 

däremot, trappar varken ner sitt yrkesarbete eller sina offentliga åtaganden i någon högre grad 

till förmån för familjen. Det betyder att kvinnor har det svårare att utföra sitt arbetsliv på 

samma sätt som män (Fredelius et al, 2000).  

Motivation  

Bruzelius & Skärvad (2000) skriver att motiv stimulerar och driver individen att 

handla på ett visst sätt. Motivation ses som den drivkraft till handling när en person har ett 

önskemål eller ett behov. 

En ansedd teori om motivation är Hertzbergs motivations- hygienteori som myntades 

1959 (Kaufmann & Kaufmann, 2003) Hertzberg undersökte orsaken till arbetstillfredsställelse 

respektive missnöje och fann två olika typer av orsaksfaktorer; motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer (se figur 1). Teorins grundprincip är att en medarbetare som trivs, kommer att 

vara en motiverad och produktiv medarbetare.  

Motivationsfaktorerna beskriver arbetsuppgifterna och främjar arbetstrivsel. 

Hygienfaktorerna är arbetsomgivningen som existerar och som måste vara uppfylld för att 

individen inte skall vantrivas. Exempel på det är lön och arbetsförhållanden (Kaufmann & 

Kaufmann 2003). Motivationsfaktorer skapar trivsel i den mån de finns till hands, men inte 

vantrivsel om de saknas. Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel i den mån de saknas, men 

inte trivsel om de finns till hands. För att förtydliga, så är de faktorer som gör att man vill 

arbeta, att man tycker om sitt arbete, mer relaterade till själva arbetet medan de faktorer som 

gör att man är missnöjd relateras mer till arbetsförhållanden och miljö.  
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Figur 1. Hertzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer enligt (Kaufmann & Kaufmann 2003).  

Byråkratisk organisation 

Max Weber (1864-1920) utvecklade teorier om den byråkratiska organisationen 

(Granberg, 2003). Kännetecknande för en typisk byråkratisk organisation är att man har en 

långt gående specialisering och arbetsfördelning, strikt ansvarsfördelning och en hierarkisk 

uppbyggnad av organisationen. En koordinering sker mellan organisationens avdelningar dvs. 

att rapportering sker mellan avdelningarna. I byråkratiska organisationer berättigas auktoritet 

genom de formella ställningarna inom organisationen. Säkerheten i anställning och 

befogenhet är också kännetecken likväl som opersonliga kontakter, normer och regler för att 

nämna några (Granberg 2003).  

Den byråkratiska kulturen  

Ketz de Vries & Miller har studerat hur sambandet mellan chefers ledarroll påverkar 

organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2003). I en byråkratisk organisation, som polisen är, 

har ledaren behov av kontroll. Perfektionismen är allmän och det hämmar visionerna. Ledare 

inom en byråkratisk kultur är mest intresserad av detaljer, regler och rutiner. Detta kan skapa 

förvirring. Misstroendet sprider ut sig och kulturen präglas av stelhet och kyla. Kulturen 

genomsyras av toppledarens kontroll. Allt planeras noggrant och konformitet behövs 

(Kaufmann & Kaufmann 2003). Vries & Miller nämner också att det är i de mer mäktiga 

organisationerna som ledarna har största inflytandet på kulturen, strategierna och strukturen.   

Motivationsfaktorer  Hygienfaktorer 
Prestationer 

Uppskattning 
Involvering 

Ansvar 
Befordran 
Utveckling 

Företagspolitik och administration 
Ledarskap 

Fysiska arbetsförhållanden 
Mellanmänskliga förhållanden 

Löneförhållanden 
Status 

Trygghet i arbetet 
Privatlivet 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöker hur man kan motivera personalen att söka 

sig till enhetschefspositioner i Polismyndigheten Värmland, samt att utarbeta ett förslag till en 

handlingsplan för att motivera att fler kvinnor söker till enhetschefspositioner.  

Frågeställningar 

Vad motiverar personalen att bli enhetschef? Finns det några skillnader mellan män 

och kvinnor i relation till motivation att bli chef?  

Metod 

För att få data till undersökningen bedömdes en kvalitativ metod vara det optimala 

verktyget. Sjutton intervjuer utfördes för att samla in data. För att analysera intervjumaterialet 

användes EPP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological) beskriven av Karlsson 

(1987). Metoden är kvalitativ i den meningen att den oftast använder kvalitativ data i textform 

och den är kvalitativt tolkande till formen vid analys av använda data. Resultatet reflekterar 

också en kvalitativ metod eftersom det presenteras i formen av en kvalitativ struktur. EPP 

metod utgår från en induktiv ansats. Det betyder att det är fenomenet eller objektet som 

undersökning har som utgångspunkt och inte en förbestämd teori eller hypotes (Karlsson, 

1987). I denna studie har vikten varit placerad på hur individen upplever sin motivation i 

relation till enhetschefsbefattning och om det är någon skillnad mellan hur män respektive 

kvinnor upplever motivation i relation till enhetschefsbefattning. 

EPP-metoden bygger på fem steg som togs fram av Amedeo Giorgi (1975) och senare 

utvecklades vidare av Karlsson, (1987). De är: 

Steg 1: Materialet läses noggrant av undersökarna till det finns en tydlig bild av allt 

material. Fokus ska vara på materialet med utgångspunkt från psykologiska 

fenomenen men inte på att prova och hitta en teori som kan valideras. 

Steg 2: Meningsenheterna (Units of meaning (MUs)) ska identifieras. Det betyder att 

texten ska delas upp i mindre MUs varje gång det finns en förändring i 

meningsinnehåll i relation till det fenomenen som undersöks. Det ska noteras att MUs 

inte ska granskas som fristående väsentlighet men som en kontextuell helhet 

Steg 3: MUs tolkas med hänsyn till deras psykologiska betydelse. Textens 

underförstådda mening blir uttalad. Respondenternas språk bli omvandlat till ett mer 

vetenskapligt och abstrakt språk.  
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Steg 4: Sammanfattning av MUs till kategorier. Alla kategorier presenteras som 

synopsis (situated structure). Utseendet hos en synopsis är beroende på vilket fenomen 

den är relaterad till. Det är viktigt att beskrivningen är tydlig över hur ett fenomen 

lever (hur = noesis), och vad fenomenet är (vad = noema).  

Steg 5: Alla synopsis transformeras till en helhet (general structure). Under 

transformationen är det viktigt att innebörden inte bli förlorad. Här kan 

utredningsmannen lägga det empiriska materialet åt sida och reflektera på ett mer 

abstrakt plan. Resultatet av analysen presenteras i form av kvalitativt olika teman som 

kan förklaras och exemplifieras genom citat som härletts från det empiriska materialet.  

Urval 

Sjutton personer som är anställda hos Polismyndigheten Värmland deltog i denna 

undersökning. De är indelade inom fyra grupper: 

- Enhetschef, polis (4 män, 3 kvinnor) 

- Enhetschef, civil (1 män, 2 kvinnor) 

- Medarbetare, polis (1 män, 3 kvinnor) 

- Medarbetare, civil (3 kvinnor) 

Könsfördelningen totalt var 65 procent kvinnor och 35 procent män. Urvalet skedde 

genom att slumpmässigt plocka ut namn från personallista. Eftersom en ålderspridning var ett 

krav var födelseår också en urvalsfaktor.   

Procedur 

Eftersom polisens procedur måste följas, så skedde första kontakten med de utsedda 

respondenterna genom Polismyndighetens Personalchef som skrev ett e-brev och frågade om 

de ville vara med. E-brevet gick ut till trettio personer och bortfallet blev 43 procent. Orsaken 

till bortfallet var arbetsbelastning. De sjutton respondenter som svarade fick ett 

introduktionsbrev som informerade dem om vem ska utföra studien, hur den ska utföras och 

varför. Det informerades också om hur lång en intervju kunde ta och att det insamlade data 

kommer att behandlas konfidentiellt och att de i uppsatsen kommer att vara anonyma. 

Därefter fick varje respondent ett telefonsamtal då tid och plats bestämdes för intervjun. På 

grund av logistiska skäl genomfördes intervjuerna på olika mötesrum på arbetsplatsen. Varje 
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intervju tog cirka en timme att genomföra och började med bakgrundsfrågor om 

respondenten.  

Varje respondent svarade på två frågor: Hur kan man motivera medarbetare att ställa 

upp och bli enhetschef? Tror du att det finns några skillnader mellan män och kvinnor att bli 

enhetschef inom Polismyndigheten Värmland? Efter varje fråga fick respondenten fem 

minuter att tänka ut sitt svar, sen fick man frågan igen och därefter tio minuter att svara. 

Svaren spelades in på band som sen skrevs ut. Respondenterna accepterade att intervjuerna 

spelades in och blev informerade om att deras identitet skulle vara dold och att efter 

undersökningen kommer alla inspelningar att raderas.  

Reliabilitet och validitet   

För att utföra reliabilitet av resultatet så har Test av Reliabilitet (Norlander, Gård, 

Lindholm & Archer, 2003) använts. Tio av 29 kategorier blev slumpmässig utsedda. Från var 

och en och de tio kategorierna plockades 5 MUs slumpmässigt. Två oberoende personer fick 

uppdraget att fördela de 50 MUs i de tio kategorierna. En person visade en överensstämmelse 

av 84 % med undersökarnas kategorier mellan den andra personen visat en 83 % 

överensstämmelse. Den totala överensstämmelsen är 83,5 % vilket är acceptabelt som ett bra 

värde på reliabilitet (Janson, Archer & Norlander, 2004). 

Validiteten av resultatet utfördes från Karlssons ”validation criteria” (1987). Där finns tre 

kriterier som ska uppfyllas: 

1. Graden av framgång i genomförandet av den partiella fenomenologiska psykologiska 

reduktionen. Meningen med reduktionen är att se till att undersökarens egen 

förställning inte färgar förståelsen av det protokoll. 

2. Den horisontala konsekvensens tolkning. Om det finns risk för olika tolkningar så är 

den tolkning som är mer konsekvent med alla bestånd den som är av vikt. Det kriteriet 

är lika med sanningsteorin i epistemologi. 

3. Den vertikala konsekvensens tolkning. Den tolkningen är förenlig med en högre, mer 

sufflerande analys av fenomenet, till exempel, om en tolkning är oförenlig med 

analysen av medvetna avsiktlig måste den tolkningen förkastas. Det vill säga analysen 

på den högre nivån styr validiteten av olika tolkningar.    

I denna studie är varje kategori presenterad med en förklaring som förstärkts i form av 

citat från de empiriska data. Validiteten i fenomenologi är beroende av hur kategorier är 
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beskrivna och motiverade snarare än att andra kan replikera studien och hitta samma 

kategorier (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000), det vill säga denna typ av 

undersökning är intersubjektivt vidarebefordrad och kan undersökas.   

Resultat 

De olika kategorierna skapas av informationen från respondenterna. Enligt vad 

metoden säger är det innebörden av textmaterialen som avgör kategoriseringen. Vid analysen 

av textmaterialet har allt material behandlats. Det innebär att mer information har tillkommit 

utöver vad som berör frågeställningen.  

Nedan presenters de 29 kategorierna som utgör resultatet och besvarar 

problemområdet. Ordningen som kategorierna presenteras i, och därmed kategoriernas 

numrering, är beroende av det senare analysarbetet, dvs. då kategorierna började föras 

samman till övergripande teman. De totala meningsenheterna (MUs) som framkommer är 

totalt 435 stycken. Varje kategori presenteras med en beskrivning och det tillkommer även 

några citat från respondenterna.  

1. Kvinnor måste slåss på männens villkor. (9 MUs) 

Kvinnorna måste visa att de är bättre än män, samtidigt som det framkommer att bland 

chefspositionerna måste kvinnorna verka och fungera som män för att bli tagna på samma 

villkor.  

Exempel: ”…En kvinna som vill bli chef inom polisen måste vara bättre än mannen 

för att blir godkänd…” / ”…Tyvärr så blir dom stenhårda istället och måste vara med 

och slåss för att jag tror att dom tycker för att dom ska kunna slåss på männens villkor 

så måste dom bli tuffare och då försvinner det här empatiska…” / ”…Det är väl 

mycket att man inte är så hjälpsam utan nu ska hon få visa att hon kan ta det här…”  

2. Män och kvinnor har olika krav och resonerar olika. (45 MUs) 

Det framkommer att kvinnor ställer högre krav på sig själva när de ska söka en 

chefstjänst. Män däremot har en starkare självkänsla och tar på sig lite mer och söker fast 

de kanske inte har högre kompetens än kvinnor. 

Exempel: ”…Ja jag tror ju att det skiljer lite på män och kvinnor när vi söker jobb. 

Om kravprofilen är till exempel tiopunkter så tittar gärna kvinnorna på att… jag 

uppfyller åtta punkter men det är två jag inte uppfyller. Alltså passar jag inte för 
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tjänsten, man blir lite osäker. Medan männen har vi sett kanske uppfyller fyra punkter 

då tycker dom att det räcker gott och väl för att söka…” / ”…Kvinnor söker inte 

förrän de är helt övertygande om att dom kommer att göra nästan ett helt 

överkvalificerat jobb… ” / ”…Sen så… tror jag ju att det är skillnad mellan män och 

kvinnor när dom söker. Kvinnorna går ju oftast till att… är jag lämplig och göra det 

här medan män tittar på att jag borde vart chef för tio år sen…” / ”…män tror jag har 

strakare drivkrafter att bli ledare än kvinnor…” / ” …Mm… jag tror att män och 

kvinnor resonerar lite olika där när det gäller och hoppa på nya arbetsuppgifter, 

vilket det är inom ett chefsjobb eller vad det är för jobb. Kvinnor ställer sig oftast den 

frågan först klara jag utav det här. Nej det här kommer jag aldrig att fixa. Mellan män 

dom är lite mer orädda och utgår ifrån att det här fixar jag…” 

3. Familjesituation. (21 MUs) 

Familjesituationen ses som en bidragande orsak till varför kvinnor inte söker 

chefspositioner. Det visar att det är mer vanligt att kvinnor tar större ansvar för hemmet 

och barn vilket leder till att kvinnor med familj inte har samma möjlighet som män att 

satsa på en karriär. 

Exempel: ”...Jag tror inte kvinnorna ”offrar” familjen för en chefstjänst utan då 

sätter kvinnorna familjen i första hand. Kvinnor kanske har det allra största ansvar 

hemma trots allt…”/ ”… Kvinnor hamnar i kläm mellan familjen och jobb…” / 

”…hemma hos oss är det jag som har… det största ansvaret över barnen och det har 

inte min man…” / ”…Män kan jobba 150 % även fast de har småbarn...” 

4. Det finns motstånd mot kvinnliga chefer (22 MUs) 

Kvinnor har det svårare att bli accepterade i organisationen. Det finns även motstånd 

kvinnor emellan. Det verkar vara mer allmänt att det finnas fördomar mot kvinnliga 

chefer. 

Exempel:  ”…kvinnor är då vad man säger lite udda egentligen, dom tillhör inte 

normen … så att man har mer ögon på sig som kvinna...” / ”… kvinnor som har låg 

självkänsla har problem med att inordna sig under en kvinnlig chef…” / ”…jag kan 

tänka mig att det är rätt fördomsfullt mot kvinnliga chefer även om jag inte har stött 

på det…”/ ”…En kvinnlig chef står lite mer på tå än en manlig...” / ”…Alla kvinnor 

har inte den riktiga grundinställningen som vi har att blir ledare...”/ ” …Men det 

finns dock en lite motståndsrörelse i Värmland eller ja runt om som tycker att det är 
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för mycket kvinnliga chefer men inget negativt mot person i fråga utan dom har inte 

lika bra chefsegenskaper som män…i vissa fall men inte bättre…”  

5. Rätt person på rätt plats (34 MUs) 

Det lyfts fram att kvotering är ett känsligt ämne. Det får inte ses som en stämpel att man 

har blivit kvoterad till sin tjänst. Upplevelsen är lika för båda könen. Bland de flesta 

respondenterna finns det en inställning att det skall vara rätt person på rätt plats och kön 

har ingen betydelse vid chefstillsättning.  

Exempel: ”…Jag tycker att den bästa personen ska ha tjänsten. Jag skulle aldrig vilja 

ha en chefstjänst eller någon annan tjänst bara för att jag är kvinna. Utan den som är 

mest lämpad den ska ha tjänsten…”  / ”…Det sitter egentligen aldrig i könet utan det 

är en ledarskapsförmåga…” / ”...Det är individen som bedöms och inte andra saker 

som kön…” /  ”…Det har blivit ett alldeles för mycket måste, att det måste vara en 

manlig eller kvinnlig chef... man har hamnat på den stolen bara för att det ska vara 

utjämnat mellan könen…”  

6. Kvinnligt ledarskap är naturligt. (20 MUs) 

Syftar på att en kvinnlig chef är lika bra som en manlig chef. Respondenterna upplever att 

chefskapet inte är könsbundet och de ser gärna kvinnor som chefer. 

Exempel: ”…Jag vet ingen kvinna som har blivit chef som har gjort ett sämre jobb än 

en man…” / ”Jag ser upp lika mycket till en kvinnlig chef som en manlig…” / ”…jag 

ser väldigt positivt för det finns många tjejer som är väldigt duktiga…” / ”…Att det 

var naturligt med kvinnligt ledarskap och inget konstigt att det är en kvinna som är 

chef över män…”  / ”… Jag tror att kvinnor ser mer verksamheten än män…” 

7. Att vara kvinna, småbarnsförälder och chef är inte lätt (4 MUs) 

Det framkommer åsikter om att det kan vara svårt att kombinera att vara en 

småbarnsförälder med chefskap. Det är inte alltid att det harmonierar.  

Exempel: ” … deltid och enhetschef är ju en omöjlighet idag. Om man nu vill jobba 

deltid för att man har småbarn. Får man ju välja där, antingen jobba heltid som 

enhetschef och heltid det är ju liksom fyrtio timmar och fyrtio timmar plus och det är 

ju ofta då på bekostnad av sin egen familj…” / ”…Jag tror att det är svårt och 

kombinera två stycken karriären som tar mycket tid i ett förhållande. Därför att för att 

man ska kunna satsa fullt ut på en karriär så krävs det att man måste va beredd på att 
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jobba längre på kvällarna, man måste va beredd på och ha den här 

tillgängligheten…”  

8. Positiv förändring mot jämställdhet. (6 MUs) 

Respondenterna uttrycker åsikter om att det har blivit mer jämlikt inom Polismyndigheten 

i stort. Att synsättet hos yngre människor har förändrats och gjort klimatet öppnare. 

Exempel: ”…Jag tror att det blir vanligare och vanligare ju yngre killarna är att dem 

får barn… att de på ett annat sätt är vana att ta ansvar hemma”. / ” Det märker man 

ju när man jobbar med yngre poliser ofta i alla fall… ja dom har nu ingen aspekt på 

om det är en kvinna eller man som kommer för och biträda… Det lägger dom ingen 

vikt i utan det är en polis som kommer”.  

9. Vill inte vara chef. (13 MUs) 

Flera respondenter uttrycker en vilja att de inte skulle vilja ha en chefstjänst i dagsläget 

pga. olika skäl. Respondenterna anser sig nöjda med den tjänsten de har idag eller att 

chefskapet inte lockar  

Exempel: ”…Så känner man att det inte är värt priset att ta på sig chefskapet…” / 

”De chefer vi har det väldigt tufft och jag tror att både kvinnor och män avstår att bli 

mellanchefer för man ser hur cheferna har det…” / ”Jag har fullt upp hemma.” / 

”Många bränner ut sig och det vet vi om vi vanliga arbetare. Vi vet om att den jäkla 

påfrestningen som dom har. Det är inte något som lockar…” 

10. Uppmuntran och stöd. (55 MUs) 

Det finns ett stort behov av att få stöttning och feedback från sin närmaste chef. Den 

känslan finns både hos medarbetare och enhetschefer.  

Exempel: ”…ta bort en del rädsla för uppgiften…” / ”…man får feedback på 

prestationer…” / ”…få beröm…” / ”Man kan uppmuntra en att söka en 

enhetschefsposition när man vet att han är kompetent…” / ”… den ska motiveras att 

du klarar av det…” / ”… många som inte söker på grund av att de själva har en 

uppfattning att de inte räcker till…” / ” …Ledningen måste visa att dem stöttar sina 

enhetschefer…” / ”Ta till vara på just den personens idéer…” / ”… Man måste ge 

stöd eller skapa den tryggheten i uppgifterna…” /”… A och O är att man har 100 % 

stöttning från ledningen…” / ” ....lite positiv feedback också för enhetschefer från 

ledningen…” / ” … ibland vill man fråga sin chef – även om man är chef själv…”  
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11. Mentorskap (20 MUs) 

Det finns en strak tro på att det skulle vara lättare att motivera medarbetare att ställa upp 

som enhetschefer om det fanns ett mentorskapsprogram. 

Exempel: ”… Mentorprogram av någon form så att man kommer in i jobbet…” / ”… 

Att man har mentorer, stöttning under tiden…” / ”…det är bra med mentorer… Jag 

kanske inte är någon fullfjädrad chef från början så det skulle nog kännas väldigt 

skönt och ha en mentor som jag vänder mig till.” / ”…Att där finns en möjlighet av en 

typ av mentorskap – att du inte står där själv…”/ 

12. Förmåner (9 MUs) 

Hur personer uppfattar förmåner kopplat till chefsposition i relation till det materiella och 

immateriella. 

Exempel: ”… En bra lön naturligtvis…” / ”… bra arbetsvillkor…” / ”… kanske 

högre lön eller andra former av förmåner. Men jag tror inte att det är en tillräcklig 

drivkraft…”/ 

13. Visa på goda exempel (3 MUs) 

Chefer ska vara bra förebilder för medarbetare genom att vara goda exempel.  

Exempel: ”…att chefer är en positiv förebild för sin personal…” / ”Motivera 

medarbetare genom att visa på goda exempel…” 

14. Ledningen måste agera. (13 MUs) 

Respondenterna uttrycker en vilja att ledningen inom Polismyndigheten Värmland måste 

ta till sig den kritik de får och göra något av den. Vilket skulle bidra till att få 

medarbetarna mer engagerad. 

Exempel: ” …Så hur motiverar man dom då… ja ledningen måste va mer lyhörd och 

ta till sig den kritiken dom har haft här… Inte bara rycka på axlarna och inte förstå 

problemet utan kanske faktiskt ta tag i problemet…” / ”… Ledningen måste motivera 

medarbetare…”. / ”… Det är ett spännande och roligt jobb men försök och engagera 

personalen…” 

15. Toppstyrt (21 MUs) 

De flesta respondenter har åsikter om ledningen och om toppstyrning. Toppstyrning ses här 

som hård styrning där ledningen pekar med hela handen. 
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Exempel: ” …Ja tycker då att det är viktigt att man känner att man kan vara med och 

påverka. Att de inte bara är toppstyrt från ledningen. Att en enhetschef kan förankra 

hos enhet och medarbetare idéer och förslag som får genomslag i organisationen.” / ” 

Det är för mycket toppstyrning. Sen är det ju bra ibland också med toppstyrning… 

men inte bara toppstyrning och pekpinnar nedåt hela tiden, det blir för otacksamt”. / 

”… få stöttning från ledningen på ett positivt sätt och ingen toppstyrning utan man 

måste få ha ett eget bestämmande fast man har en stöttning.” / ”Enhetscheferna idag 

tar beslut och planerar sin verksamhet sen kommer dom in och kan toppstyra bara 

som en sån sak som bestämma antal poliser på en helgkväll eller så. Då är det 

toppstyrning.” / ”…det ska finnas ett bättre klimat så att man liksom inte skadar 

kreativiteten.”  

16. Svaga resurser inom polismyndigheten (3 MUs)  

Det uttrycks bland respondenterna att det inte finns tillräckligt med resurser för att 

cheferna ska får det stöd som väl behövs. 

Exempel: ”…Så det är viktigt att det fattas ett beslut, att pengar ska avsättas, tid ska 

avsättas för att bygga ett nätverk för att ta trivsel för att göra saker ihop…” /  ”…jag 

känna ibland att vi har inte den tid eller de resurser pengar… utan vi ska leverera 

resultat…” / ”…Då måste man ju kunna ge dom de och inte säga att vi har inga 

pengar till det, vi har inte råd…”  

17. Önskan finns att delegera en del av arbetsuppgifter som enhetschefer har (12 MUs) 

Bland respondenterna uttrycks en önskan om att få överlåta vissa arbetsuppgifter till 

annan medarbetare då mindre viktiga sysslor tar upp stor tid för cheferna. 

Exempel: ”… Nej, det är en hård press på dom helt enkelt och dom har liksom ingen 

stöttning….” / ”… får ingen stöttning, får inget gehör för sina problem…” / ”… göra 

en massa bisysslor som en chef måste ha och måste få delegera till och det finns inge 

folk och delegera till...”/ ” …. Man kan inte göra alla uppgifter det skulle inte 

fungera…”  

18. Mer tydlighet i samband med arbetsuppgifterna och funktionen att vara chef (20 MUs) 

Det uttrycks en känsla från medarbetarna att det måste blir mer klarhet i konjunktion med 

vilka arbetsuppgifter som är fördelade på en chef och vad chefen har för ansvar.  

Exempel: ” …som det är i våran myndighet så känns det som att det är väldigt vakt 

över vad enhetschefen egentligen har rätt och bestämma över…” / ”Man kanske 



  
21

 
skulle fundera vad man gör som chef. Fundera vad mina arbetsuppgifter är.”/ ”… att 

det är tydligt för vad chefskapet innebär, det är tydligt vad medarbetarskapet innebär 

och ansvarsfördelningen mellan dom här rollerna”. / ”…att det är klart och tydligt 

framgår vad funktionen och innebörden är att vara chef…”/ ”…Det ska vara tydligt 

för vad chefskapet innebär , det är tydligt vad medarbetarskapet innebär och 

ansvarsfördelningen mellan dom här rollerna…”  

19. Chefskapet är en annorlunda roll. (13 MUs) 

I detta sammanhang uttrycks att chefskapet kan upplevas svårt för att det är en annan roll 

jämfört med medarbetarskapet.  

Exempel: ” …det är en svår balansgång mellan att vara kompis och att vara chef….” 

/ ”En chefposition är lika nödvändig som alla andra…” / ”…man sitter i kläm mellan 

sina gamla arbetskamrater och sina gamla chefer...” / ”...samtidigt får man inte nya 

arbetskamrater för det verkar inte som att cheferna håller ihop...” / ”… Chefen är 

ingen isolerad liten ö…” 

20. Avdramatisera chefskapet. (6 MUs) 

Det framkommer att man skulle avdramatisera chefspositionen. Att man skulle kunde på 

ett naturligt sätt ha flexibilitet mellan chefs och icke chefspositioner så att man kan vara 

en chef idag och återvända utan att förlora status eller känna att man har misslyckats. 

Exempel: ”…De första gångerna kanske var fel för mig då men det kanske blir rätt 

andra gången…”/ ”…Att man liksom inte är mindre värd för att man valt att kliva åt 

sidan”. / ”…Helt odramatiskt att sluta som chef som att börja som chef…” 

21. Att få ta plats (4 MUs) 

Det finns en uppfattning att det inte finns så stor plats för en ny chef att utforma och 

genomföra sina idéer.  Att de har får säga vad de tänker och tror på utan att få någon slags 

smäll. Att klimatet kan vara bättre. 

Exempel: ”De måste finnas ett utrymme för den nya personen att ta plats…” / ”…ett 

bättre klimat så att man inte skadar kreativiteten…” / ”….förutsättningarna om ett 

klimat där man gör chefskapet till ett roligt och intressant uppdrag…” 

22. Skapa karriärförutsättningar. (8 MUs) 

Det finns ett behov av en individuell utvecklingsplan som inkluderar utbildning och 

möjligheter att skapa erfarenhet i de dom områden som varje individ saknar för att 

utvecklas i sin karriär. 



  
22

 
Exempel: ”…det viktigaste är att jag känner att jag utvecklas i min yrkesroll som jag 

ville…” / ”…att man har ett introduktions program för chefsrollen där det också 

ingår utbildning…” / ” …tänka sig arbetsrotation...” / ”... möjlighet kanske att få 

prova på... gå vid sidan av...”/ 

23. Polismyndigheten Värmland har en stark kultur. (17 MUs) 

Det finns en stark mansdominerad kultur inom Polismyndigheten Värmland. 

Myndigheten uppfattas som en mansdominerad enhet vilket gör att kvinnor har det svårare 

att ta plats. 

Exempel: ”… sen tror jag att polismyndigheten Värmland där det är så 

mansdominerat, så tror jag att kvinnor nagelfars mycket hårdare om dom får till en 

chefstjänst.” / ”I en väldig manlig kultur som en polismyndighet är – det är ju fler 

män än kvinnor som är poliser och poliskåren generellt är en stark grupp”. / ”Jag kan 

tänka mig att det är mer naturligt och lättare för män att söka chefspositioner inom 

polisen för att om man ser hur polisen är uppbyggd. Kulturen och sättet att jobba på 

är mer mansdominerat …” 

24. Balans i livet. (3 MUs) 

Det förekommer att man behöver en balans i livet, det vill säga en jämvikt mellan 

arbets- och privatliv för att fungera optimalt.  

Exempel: ”...man har ju även ett andra liv förhoppningsvis än bara 

arbetsplatsen...”/ ”...Man vet att arbetet ofta inverkar på privatlivet...” 

25. Arbetskamraterna och lagandan är betydelsefull (7 MUs) 

Respondenterna uttrycker en åsikt om att arbetskamraterna är viktiga och betydelsefulla 

för att trivseln på jobbet. Man vill inte riskera att mista sina bra lagkamrater. 

Exempel: ”…Arbetskamraterna är viktiga…” / ”Jag ska inte söka en chefstjänst så 

länge det verkare vara så att man sitter i kläm mellan sina gamla arbetskamrater och 

sina gamla chefer…jag menar att ha arbetskamrater är jätteviktigt för mig”.  

26. Chefsposition för lång och trogen tjänst  (6 MUs)  

Det framkommer att vid en chefstillsättning kan tjänsten tillsättas av någon för att man har 

jobbat under lång tid. 

Exempel: ”… traditionellt i vår värld så har det varit att den enda karriärvägen är att 

man bliv chef är på grund av lång och trogen tjänst. Oavsett om du hade 

förutsättningar att blir en bra chef eller inte…./ ”… fick rollen på grund av att man 

hade tillräckligt många år….” 
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27. Hårt klimat. (24 MUs) 

Flera respondenter uppfattar att enhetschefsposition är en tuff och utsatt position att ha. 

Exempel:  ”…dom har ingen stöttning…”. / ” Många bränner ut sig…” / ”….mycket 

som ligger på enhetschefen…” / ”…när han försöker att bestämma någonting och sen 

kanske han kan få påbackning…” / ”… då måste man va Stålmannen för att klara av 

de…” / ”…Sitter här tjugofyra timmar om dygnet…” / ”…Det är så arbetsbelastat…” 

28. Osäkerhet och lågt självförtroende. (12 MUs) 

Där finns en känslan bland medarbetare att de inte duger, att de inte har vad som behövs 

för att vara en chef. Samtidig uppfattas en brist på uppmuntran från närmaste chef. 

Exempel: ”… många som inte söker på grund av att de själva har en uppfattning att 

de inte räcker till….” / ” …Ge sin stöttning genom att säga att man tycker att dem 

verkligen är lämpliga att söka…” / ”… yngre nu på golvet som inte vågar att söka för 

de ser vilka som har trillat av pinnen…” 

29. Medbestämmande. (5 MUs) 

Känslan av att medarbetarnas röster inte är lyssnade på. Det finns även en önskan om att 

kunna vara mer involverad vid rekrytering av chefer. 

Exempel: ”… vi måstet också få vara med för att se till vem som är vem…” / ”… 

chefer som har handplockats av medarbetare som har rekommenderats. Har gett 

mycket positiva reaktioner…”/ ”… Det är viktigt att man känner att man kan vara 

med och påverka…”   

Diskussion 

I resultatet identifieras 29 kategorier som delats upp i fyra teman. Uppdelningen 

skedde genom att båda författarna gjorde oberoende reflektioner om hur kategorierna kunde 

grupperas i olika övergripande teman. Efter de egna reflektionerna så diskuterades dessa 

teman och var olika kategorier hörde hemma. För det mesta var författarna överens och om så 

inte var fallet fortsatte diskussionen tills konsensus uppnåddes och kategorierna kunde 

slutligen beskrivas i fyra teman: genus, ledarskap, motivation och organisationskultur (se 

figur 2).   



  
24

 
Genus Motivation Ledarskap Organisations 

kultur  
1. Kvinnor måste slåss 
på männens villor 

9. Vill inte vara chef 14. Ledningen måste agera 23. Polismyndigheten 
Värmland har en stark 
kultur 

2. Män och kvinnor har 
olika krav och resonerar 
olika 

10. Uppmuntran och 
stöd 

15. Toppstyrt 27. Hårt klimat 

3. Familjesituation 11. Mentorskap 16. Svaga resurser inom 
polismyndigheten 

28. Osäker och låg 
självförtroende 

4. Det finnas motstånd 
mot kvinnliga chefer 

12. Förmåner 17. Önskan finns att delegera 
en del av arbetsuppgifter som 
enhetschefer har 

29. Medbestämmande 

5. Rätt person på rätt 
plats 

13. Visa på goda 
exempel 

18. Mer tydlighet i samband 
med arbetsuppgifterna och 
funktionen att vara chef  

6. Kvinnligt ledarskap 
är naturligt 

24. Balans i livet 19. Chefskapet är en 
annorlunda roll  

7. Att vara kvinna, 
småbarnsförälder och 
chef är inte lätt 

25. Arbetskamraterna 
och lagandan är 
betydelsefull 

20. Avdramatisera chefskapet  

8. Positiv förändring 
mot jämställdhet  

21. Att få plats  

  

22. Skapa karriärförutsättningar  

  

26. Chefsposition för lång och 
trogen tjänst   

 

Figur 2. Uppdelning av teman samt där tillhörande kategorier.   

Första temat är genus (kategorier 1 - 8). Detta tema tar upp genus i samband med 

arbetsmiljö och hur medarbetare uppfattar rollen som kön spelar för detta. Det andra temat 

(kategorier 9 – 13, 24, 25) är vad motivera medarbetare i samband med att söka en 

chefsposition. Tema tre (kategorier 14 – 22, 26) handlar om ledarskap och medarbetares syn 

på polismyndighetens ledning. Det sista temat (kategorier 23 – 29) är medarbetarnas syn på 

organisationskultur. Kategoriernas numreringar härrör från ett tidigare skede i analysen vad 

gäller att konstruera olika teman. För att inte skapa förvirring kvarhölls dessa numreringar 

även i slutfasen av temaanalysen.  

Genus 

(Kategorier 1 – 8) Resultatet visar att ur ett organisationsperspektiv finns inga hinder 

för kvinnor att göra karriär inom polisen i Värmland. Vad som är mer sannolikt att hindra 

kvinnor är de själva. Till exempel, familjesituation var en stark orsak till att inte söka 

enhetschefsposition, ”...jag tror inte kvinnor offrar familjen för en chefstjänst....” (3) och 

”...jobba heltid som enhetschef, och heltid, det är ju liksom fyrtio timmar och fyrtio timmar 

plus, och det är ju ofta då på bekostnad av sin egen familj.....” (7) Vad som sagts här stämmer 
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med statistiken att kvinnor tar en underordnad position i arbetslivet för att de har det största 

ansvaret över barn och hemmet.  

I resultatet framkommer också att män och kvinnor har olika krav på sig själva, ”...om 

kravprofilen är till exempel tio punkter så tittar gärna kvinnorna på att ... jag uppfyller åtta 

punkter men det är två jag inte uppfyller. Alltså passar jag inte för tjänsten.... Medan män .... 

kanske uppfyller fyra punkter då tycket de att det räcker gott och väl för att söka ....” (2). 

Detta stämmer helt överens med Fredelius et al (2000) när de säger att kvinnor är hårdare mot 

sig själva när det handlar om självvärdering. Denna värdering, kopplat till fenomenet ”rädsla 

för framgång” (Fredelius et al, 2000) kan leda till att det egentligen inte spelar någon roll hur 

många förmåner kvinnor får för att utveckla sig, om uppmuntran och stöd inte finns med så är 

det svårt att utnyttja dem. 

Dessa teorier stämmer för många kvinnor men inte alla och de som bestämmer sig för 

att gå vidare i karriären i en mansdominerad värld blir utsatta för andra typer av värderingar. 

En sådan som kom fram i resultatet var att ”...en kvinna som vill bli chef inom polisen måste 

vara bättre än mannen för att blir godkänd ...” (1). Kanske det är bra att kvinnor tänker sig 

för två gånger innan de söker sig till en tjänst! Men det är inte bara att en kvinna är måste 

spela på mäns villkor, det förkommer också att när hon gör detta så får hon inte beröm utan 

kritik för hon ha tappat sin femininitet! (Fredelius et al, 2000)  

I dag finns många förmåner för att inspirera kvinnor att utveckla sig vidare inom 

polisen, t. ex förkommer det i rekryteringssammanhang att det anses positivt att vara kvinna. 

Bland medarbetare upplevs det att fokus blir därmed på kön och inte individens kompetens. 

Resultatet visar att inställningen mellan medarbetare är att rätt person på rätt plats är viktigare 

än vilket kön man har. Som en följd av denna inställning förkommer att medarbetare ofta 

uttrycker trötthet med vad de ser som kvotering, ”... det har blivit ett alldeles för mycket 

måste, att det måste vara en man eller kvinnlig chef....” (5). Som sagt det finns en öppen och 

tydlig policy att kvinnor ska föras in i hierarkin och det finns mål att det ska bli en mer jämlik 

fördelning mellan könen inom poliskåren. Även om det i allmänhet finns en positiv syn på att 

kåren är på väg mot en mer jämställd framtid, ”...Det märker man ju när man jobbar med 

yngre poliser ofta i alla fall… dom har ... ingen aspekt på om det är en kvinna eller man som 

kommer för och biträda…” (8) och ”... det är naturligt med kvinnligt ledarskap och inget 

konstigt att det är en kvinna som är chef över män...” (6), så finns det alltid två sidor. Bland 

männen förekommer tankar om att diskriminering inte bara är en kvinnlig sak, ”...det finns 

dock en lite motståndsrörelse i Värmland .... som tycket att det är för mycket kvinnliga 

chefer....” (4). Det visar sig att det finns negativa uppfattningar till jämställdhetsfrågan. Men 
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allt måste stå i relation till vartannat och önskemål om att en person blir bedömd utifrån sin 

kompetens är lika viktigt bland båda könen ”... det sitter egentligen aldrig i könet utan det är 

en ledarskapsförmåga ....” (5).   

Motivation 

Andra temat är motivation i relation till att söka enhetschefsposition (kategorier 9 – 

13, 24, 25). Om man tittar på resultatet visar det sig att motivationen till att söka 

enhetschefsposition är väldigt låg. Uppfattningen av hur det är att jobba i en sådan position 

samt behovet av att ha arbetskamrater är identifierade som de främsta faktorerna till varför 

man är negativt inställd till detta. Kategori 25 säger att arbetskamraterna och lagandan är 

betydelsefull och mer lockande än en chefsposition. Medarbetare har lättare att beskriva 

varför de inte ska bli chef än varför de ska bli det (18). Ett stort problem som återkommer är 

tron att chefer inte har något annat liv än arbetet. Balans i livet (24) är ett krav för att trivas 

och ”... som chef ... man vet att arbetet ofta inverkar på privatlivet....” För att väcka 

motivation har det föreslagits att ett mentorsprogram skulle kunna vara bra (11). Det skulle då 

bli lättare att tänka sig en chefsposition om man fick stöd, särskilt i början. Om man dessutom 

fick stöttning och feedback från sin närmaste chef (10) skulle det öka motivationen direkt. 

Motivation ökar också när dagens chefer visar goda exempel genom att vara bra förebilder för 

sina medarbetare. Vad som var intressant var att pengarna inte tog stor plats när man pratade 

om förmåner. Pengar ses inte som en tillräcklig drivkraft – drivkrafter kommer i stället från 

bättre arbetsvillkor!  

Frederick Herzbergs (1959) motivations - hygienteori är en teoribildning om 

motivation (Otto Granberg, 2003). Herzberg gjorde distinktionen mellan hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Om man lägger in i modellen de kategorier som handlar om motivation 

visar det sig att: Visa på goda exempel (13), Uppmuntran och stöd (10) och Mentorskap (11) 

kommer under rubriken motivationsfaktorer. Det betyder att alla behöver uppfyllas för att få 

en aktiv och främjande effekt på tillfredsställelsen och produktiviteten. Däremot de kategorier 

som hamnar under hygienfaktorer, det vill säga: Vill inte vara chef (9), Balans i livet (24), 

Arbetskamraterna och lagandan är betydelsefull (25), Förmåner (12), är viktiga att uppnå för 

att vantrivseln ska försvinna (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
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Ledarskap 

Under temat Ledarskap (kategorier 14 – 22, 26) finns en blandning av kategorier som 

har bedömts ha någonting med ledning och ledarskap att göra. Flera kategorier överlappar 

temat motivation också. 

Kategori 14 riktar sig mot personalens uppfattning av ledarskap. Här finns en stark tro 

att deras röst inte hörs av ledningen. Detta leder till att medarbetarnas motivation sjunker. 

Konsekvensen leder till medarbetare som säger ”...det är ett spännande och roligt jobb .... 

men man tappar sitt engagemang....” Kategori 15 tar upp tron att ledningen inte längre 

lyssnar och visar på ett behov av att vara med och påverka. Det känns som att det kan vara en 

reaktion mot den hierarkiska ledarstilen, att kanske samhället som har utvecklat personliga 

rättigheter inte längre stöder det byråkratiska systemet. Kategori 18 visar att det finns ett 

behov av en mer tydlig jobbeskrivning. Det råder förvirring över vad som ingår i en 

enhetschefs arbetsuppgifter, samt vilket ansvar och befogenhet man har. Medarbetare vill 

också ha individuella utvecklingsplaner för att få en bild av sin framtida karriär (22). 

Medarbetare vill vara delaktiga! En punkt som utmärker en byråkratisk organisationsstruktur 

är att ”varje anställd måste ha ett avgränsat kompetensområde med klarlagda 

arbetsuppgifter,....” (Granberg, 2003). Att medarbetare saknar detta och ledningen inte 

uppfyller kraven kan handla om ett paradigmskifte från den byråkratisk till en ny, ännu 

oidentifierad, organisationsform. Ett annat tecken på en organisation i förändring är önskan att 

avdramatisera chefskapet (20), genom ett mer flexibelt arbetssätt. Man skulle till exempel 

vilja kunna växla mellan att vara medarbetare och chef på ett enklare sätt. Man vill också att 

chefstillsättningar sker på grund av att man har rätt kompetens och inte för lång och trogen 

tjänst (26). Om man blir chef då kommer kraven att man får utrymme att utforma och 

genomföra sina idéer. Det ska finnas möjlighet att utveckla sin kreativitet inom 

organisationsstrukturen (21). Det är uppfattat att enhetschefsrollen är en ensam och tuff roll 

att ha. Man kan inte längre vara med sina gamla kamrater och det finns ingen kamratskap 

mellan chefer (19). I stället får man många arbetsuppgifter och inget stöd för att genomföra 

dem (17). Medarbetare ifrågasätter hur det blir när de får höra att det varken finns pengar eller 

resurser (16) för att ge enhetschefer administrativt och socialt stöd.   

Alla de här frågorna och funderingarna från medarbetare förstärker teorin att polisens 

organisationsstruktur har börjat en förändringsresa. Precis som all andra stora förändringar 

kommer detta inte att ske över en natt och resans gång kan vara full av motstånd.  
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Organisationskultur  

Det sista temat utgår från polisens organisationskultur (kategorier 23, 27, 28,29). Varje 

arbetsplats har sin egen kultur som växt fram från organisationsvärderingar och gemensamma 

idéer om hur saker fungerar och ska göras. Den kultur som visar sig i denna undersökning är 

starkt mansdominerad (23), med ett hårt klimat (27). Flera medarbetare känner att inte duger 

till att vara chef (28). Om man bara tittar på dessa kategorier får man en mycket negativ bild 

av polisens organisationskultur, men som nämnts tidigare så överlappar vissa kategorier olika 

teman. Till exempel Arbetskamraterna och lagandan är betydelsefull (25), Svaga resurser 

inom polismyndigheten (16) och Önskan att delegera en del arbetsuppgifter som enhetschef 

har (17) gör att man kan se en röd tråd om hur starkt förhållandet mellan medarbetare är. 

Gunnar Ekman (1999) säger att ”...relationen mellan poliser utmärks av en solidaritet, vilket 

har sin grund i att poliser hanterar våld. Poliser lever i en ”vi mot dom” – värld som bygger på 

denna starka solidaritet...”. Enligt Ekman (1999) upplever poliser krav på att ställa upp för 

varandra. Den starka solidariteten kan vara en anledning till varför det är svårt att motivera 

medarbetare att ställa upp som enhetschef.   

Eftersom polisens organisation utgår från byråkrati kan man tänka sig att kulturen blir 

en rollkultur, det vill säga en kultur som är byråkratisk, logisk och rationell (Bruzelius, 2000). 

Detta är dock inte hela sanningen, eftersom det finns en mängd undergrupper som har stor 

påverkan på hur kulturen utvecklas.   

Sammanfattande slutsatser 

Vissa resultat som kommit fram i denna studie förstärker slutsatsen från en tidigare 

studie av Blixt & Lindahl, (2005), det vill säga att kvinnor vid Polisen i Värmland inte känner 

sig diskriminerade. Tvärtom, det är en förmån att vara kvinna när det gäller att gå vidare i sin 

karriär. Tidigare framkom en bild av omedveten diskriminering mot kvinnor från sina 

arbetskamrater medan det nu visat sig att den är mer osynlig än omedveten. Med detta menas 

att diskriminering förekommer som korridorsnack, men inte på organisationsnivå. Med 

dagens fokus på vilket kön som ska få en position kanske det kommer att bli bakslag på så sätt 

att män börja känna sig diskriminerade. 

En annan sak som förstärks mellan studierna kommer ur resultatet att båda 

undersökningar visade att kvinnor har lägre självförtroende än män. Det är detta låga 

självförtroende som leder till skillnaden i motivation mellan män och kvinnor. Kvinnor 

behöver mer stöd för att känna sig tillräckligt duktiga för att söker chefspositioner. 
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Med hänsyn till enhetschefsposition så förstärks intrycket att enhetschefspositioner 

uppfattas starkt negativt. Så hur kan man motivera medarbetare att söka sig till 

enhetschefspositioner? Hur kan man ändra tankesätt från dagens negativa till positiva? 

Med en tydlig utvecklingsplan så kan man få den utbildning man behöver för att 

vidareutvecklas. Ur ett kvinnoperspektiv kan detta leda till att kvinnor i mindre omfattning 

tror att de har lägre kompetens än män. Problem förekommer när kvinnor har varit 

föräldralediga längre perioder, då ligger de efter med sin kompetensutveckling. Systemet runt 

kompetensutveckling inom polisen är hårt styrt av budgeten. All kompetensutveckling ska 

vara bestämd och godkänd före 15 september varje år. Det kan då vara svårt för en som 

kommer tillbaka till arbetet efter detta datum att komma med på någon utbildning det 

kommande året. Detta leder till att de har missat mycket vid jämförelse med någon från 

samma årskull och så sjunker kvinnan självförtroende ytterligare. Det måste påpekas att 

kompetensutveckling efter långledighet inte bara är ett kvinnligt problem, det omfattar alla 

som har varit borta från jobbet.  

En annan motivationsfaktor skulle kunna vara att ha ett mentorsprogram. Det vill säga 

att man har möjlighet att få stöd för att komma in i chefsrollen. En variant på detta är 

jobbrotation och att ha en organisation som möjliggör flexibla befattningar. Med detta menas 

att det finns en procedur på plats så att man kan ha, till exempel en chefsroll i ett år och sedan 

återvända till en medarbetarroll utan att det blir problem. Det skulle inte enbart vara 

jobbrotation mellan chefs-/medarbetarpositioner men också mellan olika enheter. På detta sätt 

kan man höja både sin kompetens och sin erfarenhet samtidigt. 

Ytterligare en faktor som framkommit är att man saknade en tydlig jobbeskrivning för 

enhetschefspositioner. I dag känns det alldeles för otydligt vad det innebär att vara enhetschef. 

Frågor som: Vad har man för ansvar och befogenhet?, Var går gränsen mellan enheten och 

ledningen?, Kan man delegera delar av arbetet? Osäkerheten bli stor när det diskuteras i 

korridoren eller i fikarummet. Resultatet blir att positionen uppfattas som något man ska avstå 

från.  

Den sista, men inte minst viktiga, motivationsfaktorn som kom fram var den sociala 

aspekten. Polisens kultur leder till stark solidaritet mellan kollegor. Som chef är det 

nödvändigt att ha lite distans till sina underordnade. Det uppfattas mycket negativt särskilt i 

samband med en uppfattning av att enhetschefer inte stöttar varandra. Bilden av enhetschefen 

blir den av en ensam person, någonting som går emot polisens kultur.  
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Vidare forskning   

Förslag till vidare forskning är att undersöka organisationskulturen kopplat till det 

identifierade paradigmskiftet från byråkratisk till en ny organisationsform. Ett annat 

forskningsförslag är att undersöka gruppdynamiken. Det har framkommit att det finns en stark 

gruppsolidaritet inom polisen och det skulle vara intressant att undersöka hur 

mellangruppskulturen fungerar.  
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Bilaga 1 - Frågor till våra respondenter    

1. Hur kan man motivera medarbetare att ställa upp och bli enhetschef?  

2. Tror du att det finns några skillnader mellan män och kvinnor att bli enhetschef inom 
Polismyndighet Värmland?  
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Bilaga 2 – Följebrev till Respondenter      

     

Karlstad 2005-11-29   

Hej!   

Tack för att du ställer upp och hjälper oss med vår c-uppsats!  

Vi är två studenter vid Karlstad universitet som läser c-kursen i psykologi. Vår c-uppsats 
kommer att utförs vid Polismyndigheten Värmland som en undersökning av hur man kan 
motivera personalen att söka chefspositioner.  

Undersökningen kommer att ske som intervjuer med cirka 20 personer. Varje intervju tar 
maximalt en timme och intervjuerna kommer att göras till och med den 14 december enligt 
uppgjort schema. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och i vår uppsats kommer du att 
vara helt anonym.  

Skulle du få förhinder och inte kan medverka så är vi mycket tacksamma om du hör av dig till 
oss.   

Hälsningar   

Stina Lindblad   Olga Blixt   
tel: XXXXXXX  tel:  XXXXXXX    


