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Abstract 

 

Med en diskursanalytisk ansats har denna uppsats som syfte att undersöka hur 
jämställdhetsbegreppet inom polisens verksamhet fylls med innehåll. Genom att analysera 
jämställdhetsplaner från Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten samt Polisförbundet vill vi 
förstå hur det inom polisens verksamhet argumenteras för en ökad jämställdhet samt vad som 
i jämställdhetsbegreppets formulering lämnas oproblematiserat. För att kartlägga hur det i 
dokumenten argumenteras för en ökad jämställdhet används en modell bestående av tre 
motiv: rättvisa, resurs och intresse. Vår analys gör gällande att det framförallt är de två 
förstnämnda motiven, rättvisa och resurs, som används i argumentationen för en ökad 
jämställdhet. Uppsatsens andra frågeställning ämnar undersöka vad som i dokumenten lämnas 
oproblematiserat. Med utgångspunkt i teorier om avpolitisering undersöks huruvida relationen 
mellan kön och makt i dokumenten lämnas oproblematiserad. Analysen visar att 
jämställdhetsfrågan, så som den är formulerad i handlingsplanerna, på flera sätt kan sägas 
vara avpolitiserad. Genom att artikulera jämställdhet i könsneutrala termer lämnas relationen 
mellan kön och makt oproblematiserad.  

 
Nyckelord: Polisen, Polisförbundet, jämställdhet, avpolitisering, genus 
Antal ord:8177 
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1 Inledning 

Sverige hyllas ofta för sitt jämställdhetsarbete. Med sällskap av sina nordiska grannländer 
toppar Sverige listan över världens mest jämställda land. Jämställdhet har kommit att bli en 
självklar och gemensam politiskt målsättning. Trots detta talas det sällan om vad 
jämställdhetsbegreppet egentligen innefattar.  
 När jämställdhet formuleras som ett mål som alla skriver under på finns det all 
anledning att titta närmre på vad som egentligen avses med jämställdhet i olika sammanhang. 
Centralt är således en tanke om jämställdhet som någonting som görs, snarare än någonting 
som är. Hur Jämställdhetsbegreppet formuleras påverkar i sin tur möjligheten för åtgärder att 
på djupet förändra underliggande strukturer (Rönnblom 2011:36).  
 Feministiska teoretiker har pekat på att dagens jämställdhetspolitik kan förstås 
som avpolitiserad. Genom att jämställdhetsfrågan artikuleras som självklar och given förnekas 
de många maktdimensioner och intressekonflikter som genomsyrar begreppet. Relationen 
mellan makt och kön osynliggörs och jämställdhet reduceras till att enbart handla om siffror 
och procent (Rönnblom 2011). En avpolitiserad jämställdhet omöjliggör således för åtgärder 
att på djupet förändra de seglivade maktstrukturer som genomsyrar begreppet.  
 

1.1 Jämställdhet enligt polisen  

”Polisen är en jämställd arbetsplats, det vittnar statistiken om” (Polismyndigheten 2015:1). 
Även polisen menar sig med välputsade handlingsplaner, strategier och projekt aktivt arbeta 
för en ökad jämställdhet. Av det ovan utvalda citatet framgår vidare en bild av polisens 
jämställdhetsarbete som ytterst framgångsrikt. Polisen, slår Polismyndigheten fast, är en 
jämställd arbetsplats. Det vittnar statistiken om. Samtidigt visar flertalet studier på att polisen 
i högsta grad präglas av en maskulinitetskultur inom vilken vita, icke-funktionshindrade, 
heterosexuella män systematiskt överordnas (se t.ex. Åse 2000, Andersson 2003, Lander 
2008, Dahlgren 2007, Frejes & Haake 2013). Diskrepansen mellan tidigare forsknings 
upptäckter och Polismyndighetens tveklösa konstaterande gör polisen till ett principiellt 
intressant fall. Det finns således all anledning att titta närmre på hur jämställdhetsbegreppet 
inom polisens verksamhet fylls med innehåll. Vad menar polisen när de talar om 
jämställdhet?  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Genom att studera material från Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten samt Polisförbundet 
har vi som syfte att i denna uppsats nå kännedom om hur jämställdhetsbegreppet i de olika 
dokumenten artikuleras och fylls med innehåll. Med en diskursanalytisk ansats vill vi 
undersöka hur problemet med jämställdhet formuleras, samt vad som i begreppets 
formulering lämnas oproblematiserat. Det valda syftet leder således fram till studiens 
övergripande frågeställningar:  
 

o Hur framställs jämställdhetsproblemet i polisens verksamhet?  
o Vad lämnas oproblematiserat när jämställdhetsbegreppet fylls med innehåll? 
 

1.3 Disposition 

Efter att i inledning ha ramat in vårt ämnesområde och syfte följer under nästkommande 
avsnitt en presentation av uppsatsens valda metod och material. Carol Lee Bacchis 
diskursanalytiska ansats ”What’s the problem represented to be?” används i uppsatsen som ett 
övergripande ramverk för att ställa frågor till materialet, som i detta fall utgörs av dokument 
från Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten samt polisens fackförbund Polisförbundet.  
 Därefter följer en presentation av tidigare forskning som på olika sätt berör kön 
och makt inom polisens verksamhet. Detta avsnitt ger läsaren en inblick i polisens 
maskulinitetskultur inom vilken kvinnliga poliser tillskrivs en underordnad roll. Avsnittet 
utgör en central del av vår uppsats då det fungerar som en nödvändig bakgrund som behövs 
för att i ett senare skede förstå jämställdhetsfrågans eventuella avpolitisering. Genom att 
belysa relationen mellan kön och makt inom polisens verksamhet kan vi således på ett bättre 
sätt förstå huruvida jämställdhetsfrågan, så som den är artikulerad, är avpolitiserad.  
 Under följande kapitel redogör vi för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här 
presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens två frågeställningar. För att 
undersöka hur problemet med jämställdhet framställs tittar vi närmre på hur det i dokumenten 
argumenteras för en ökad jämställdhet. Materialet kommer således att systematiseras utifrån 
Helga Hernes tre motiv: rättvisa, resurs och intresse. Hernes tredelade modell presenteras i sin 
helhet under avsnitt 5.2. Uppsatsens andra frågeställning har för syfte att, med utgångspunkt i 
teorier om avpolitisering, undersöka huruvida relationen mellan kön och makt i dokumenten 
lämnas oproblematiserad. Materialet systematiseras här utifrån dess avsändare. Viktigt att 
poängtera är emellertid att vår ambition inte är att jämföra de olika dokumenten. Det säger sig 
självt att en statlig myndighet och dess fackförbund inte är jämförbara enheter. Genom att 
analysera material från Rikspolisstyrelsens, Polismyndigheten samt Polisförbundet vill vi 
snarare med ett brett perspektiv kunna säga någonting om hur jämställdhet i polisens 
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verksamhet fylls med innehåll. Om en diskrepans gör sig tydlig kommer detta emellertid 
naturligtvis att belysas.   



 

 4 

2 Metod  

2.1 Diskursanalys 

För att systematisera dokumentens innehåll har vi valt att analysera texten kvalitativt. 
Eftersom analysenheterna är få och då vi endast är intresserade av delar av dokumenten är en 
kvalitativ textanalys att föredra framför en kvantitativ (Esaiasson et al 2012:210). Vi har valt 
att utgå från ett diskursanalytiskt angreppssätt då den metoden lämpar sig väl för att analysera 
frågor om makt (Bergström & Boréus 2012:400). Diskursanalysen hjälper oss att 
uppmärksamma aspekter av samhällslivet som annars lätt tas för givna (Esaiasson et al 
2012:212).  

Vad ”diskursanalys” och termen ”diskurs” egentligen innebär råder det emellertid 
delade meningar om. Gemensamt är dock en syn på språket som en central del av hur 
människor uppfattar sin omvärld (Bergström & Boréus 2012:353, 355). Språket styr således 
människor i att tänka och se på saker på ett visst sätt (se t.ex. Bacchi 2009:264, Bacchi 2012:4 
Esaiasson et al 2012:212). En diskursanalys behöver dock inte enbart fokusera på text i 
traditionell mening utan kan exempelvis även inbegripa ett fokus på människors handlingar 
(Esaiasson et al 2012:212). Detta är emellertid inte aktuellt för vår undersökning då analysen 
är avgränsad till att endast fokusera på text i form av de utvalda handlingsplanerna.  

Det finns en rad invändningar mot den diskursanalytiska traditionen. Vanligt 
förekommande kritik mot metoden är att språket tillskrivs för mycket makt och att den är 
relativistisk (Bergström & Boréus 2012:400, 402). Vidare kan kvalitativa textanalyser överlag 
kritiseras för att i stor utsträckning vara beroende av tolkning (Esaiasson et al 2012:221). Den 
läsare som har tillgång till primärmaterialet har således ett tolkningsföreträde jämfört med de 
som endast har tillgång till analysen. Ytterligare problematiskt är faktumet att forskarens 
förförståelse och erfarenheter nödvändigtvis påverkar hur primärmaterialet uppfattas vilket 
även påverkar urvalet av citat och hur de analyseras (Esaiasson et l 2012:222).  

Kravet på intersubjektivitet i termer av att resultatet i så stor utsträckning som 
möjligt ska vara oberoende av den som genomfört undersökningen blir således svårt att uppnå 
inom kvalitativt orienterade studier (Esaiasson et al 2012:26). Forskaroberoende blir näst intill 
en omöjlighet när analysen grundar sig i tolkning. Det är således av största vikt att den 
kvalitativa studien genomsyras av öppenhet så att andra kan ta del av tolkningsarbetet och de 
urval som gjorts (Esaiasson et al 2012:26, 221). Genom att visa på citat samt vara tydliga med 
hur vi valt att tolka materialet är vår förhoppning att vår analys ska utmärkas av transparens 
och öppenhet. 
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2.2 What’s the problem represented to be? 

För att systematisera dokumentens innehåll har vi valt att analysera texterna med inspiration 
av Carol Lee Bacchi diskursanalytiska frågor i hennes ”What’s the problem represented to 
be?” ansats. Bacchis ansats lämpar sig väl eftersom den fäster stor vikt vid policydokuments 
konstituerande betydelse och den meningsskapande roll som de framförda åtgärderna får 
(Bergström & Boréus 2012:404, 405). Hur jämställdhetsbegreppet i de olika dokumenten 
framställs och fylls med innehåll både möjliggör och omöjliggör för åtgärder att på djupet 
förändra underliggande maktrelationer mellan könen. 

Bacchis ansats syftar till att kritiskt granska offentliga policydokument och utgår 
från att en lösning på ett problem även implicit säger någonting om vad problemet uppfattas 
vara (Bacchi 2012:21). Med denna utgångspunkt är en policy inte en lösning på ett problem, 
utan får istället en konstituerande betydelse där varje beskrivning av ett problem är möjlig att 
ifrågasätta (Bergström & Boréus 2012:405). Metoden består av sex frågeställningar och kan 
tillämpas på en mängd olika dokument. Bacchi poängterar dock att frågorna bör konkretiseras 
och avgränsas till att kretsa kring det specifika område som ska analyseras (Bacchi 
2012:21,22).  
 Vi kommer i vår uppsats att använda två av Bacchis frågeställningar: ”vad är 
problemet?” samt ”vad lämnas oproblematiserat i problemformuleringen?”. För att besvara 
den första frågan tittar vi närmre på hur en ökad jämställdhet motiveras i polisens verksamhet. 
Till vår hjälp använder vi Helga Hernes tredelade modell inom vilken en ökad jämställdhet 
kan motiveras utifrån tre argument: rättvisa, resurs och intresse. Modellen presenteras i sin 
helhet under avsnitt 5.2. Uppsatsens andra frågeställning ämnar undersöka vad som i 
jämställdhetsbegreppets formulering lämnas oproblematiserat. Med utgångspunkt i teorier om 
avpolitisering undersöks huruvida relationen mellan kön och makt i dokumenten lämnas 
oproblematiserad. Vår analysmodell presenteras i sin helhet under avsnitt 5.3 i samband med 
att vi redogör för uppsatsens teoretiska ramverk.  
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3 Material  

För att besvara våra frågeställningar kommer policydokument som behandlar jämställdhet 
inom polisen att analyseras. Materialet utgörs av tre handlingsplaner som alla på olika sätt 
behandlar polisens jämställdhetsarbete. Följande material ligger till grund för vår analys: 

o Rikspolisstyrelsens handlingsplan för mångfald och likabehandling (2010)  
o Polismyndighetens plan för jämställdhet och ledarskap (2015) 
o Polisförbundets handlingsprogram för jämställdhet och mångfald (2005) 

 
I följande avsnitt presenteras materialet och dess utgivare ytterligare.  

3.1 Polismyndigheten 

Polisen har nyligen genomgått en stor omorganisering. Den 1 januari 2015 ombildades de 21 
polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen till en myndighet samtidigt som Säkerhetspolisen 
frånkopplades för att idag utgöra en egen myndighet (Prop. 2013/14:110). Omorganiseringen 
syftade bland annat till att tydliggöra verksamhetens styrning, öka kostnadseffektiviteten samt 
föra polisen närmre medborgarna för att därigenom uppnå bättre resultat (Prop. 2013/14:110, 
Polisen 1). Polismyndigheten är idag med sina drygt 28 500 medarbetare statens största 
verksamhet. Myndigheten består vidare av sju regioner som tillsammans utgör 27 
polisområden och 95 lokalpolisområden. Därutöver finns det en nationell operativ avdelning 
(Noa), ett nationellt forensiskt centrum (NFC), en avdelning för särskilda utredningar och 
slutligen fem gemensamma avdelningar som arbetar med rättsfrågor, HR, IT, ekonomi och 
kommunikation (Polisen 3). 

Vi kommer i vår uppsats att använda oss av material som publicerats såväl innan 
som efter polisens omorganisering. Närmare bestämt kommer Rikspolisstyrelsens 
handlingsplan för mångfald och likabehandling (2010) samt Polismyndighetens plan för 
jämställdhet och ledarskap (2015) att analyseras. Värt att poängtera är således att det utifrån 
vår analys inte går att göra skillnad på Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten. Detta då 
Rikspolisstyrelsen redan kommit att bli en del av Polismyndigheten när Polismyndighetens 
plan för jämställdhet och ledarskap (2015) publicerades.   
 
Rikspolisstyrelsens handlingsplan för mångfald och likabehandling (2010) är polisens 
nationella handlingsplan för mångfald och likabehandling gällande åren 2010-2012 
(Rikspolisstyrelsen 2010:4). Handlingsplanen ger de regionala Polismyndigheterna riktlinjer i 
sitt jämställdhetsarbete med olika prioriterade områden, exempelvis rekrytering, 
arbetsförhållanden och kompetensutveckling (Rikspolisstyrelsen 2010:9-12). Hur 
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Rikspolisstyrelsen i sin nationella handlingsplan väljer att formulera jämställdhetsbegreppet 
får således konsekvenser för polisens jämställdhetsarbete i hela landet. Rikspolisstyrelsens 
handlingsplan för mångfald och likabehandling (2010) är således högst relevant för vår 
studie.  

Vi är medvetna om att det finns en nationell handlingsplan för likabehandling och 
mångfald som gäller för åren 2013 – 2016. Den nationella handlingsplanen för 2013-2016 
används emellertid inte i vår studie då den har ett annat fokus som gör den mindre lämpad för 
vår studie. Fokus ligger i planen uteslutande på polisens externa likabehandlingsarbete, hur 
yrkesverksamma poliser ska agera utåt mot medborgarna. Planen för 2013 - 2016 behandlar 
således inte polisens interna jämställdhetsarbete, hur polisen ska arbeta för en ökad 
jämställdhet inom verksamheten, och bidrar således föga till att besvara vår frågeställning. Vi 
valde således istället att analysera Rikspolisstyrelsens handlingsplan för mångfald och 
likabehandling från 2010 då denna handlingsplan i större utsträckning behandlar polisens 
interna jämställdhetsarbete.  

Polismyndighetens plan för jämställdhet och ledarskap (2015) är ett dokument som 
främst riktar sig till personer som sitter på chefspositioner inom Polismyndigheten. Denna 
plan är inte direkt tillgänglig för allmänheten, utan går att finna på polisens interna 
informationskanal ”Intrapolis”. Planen behandlar frågor och åtgärder som rör en mer 
jämställd fördelning inom Polisens chefsgrupper. Polismyndighetens plan för jämställdhet 
och ledarskap ger oss således en inblick i vilken bild som ges internt till chefer inom 
myndigheten samt vilka åtgärder som åberopas för att förbättra verksamhetens jämställdhet 
inom chefspositionerna.  

 
 

3.2 Polisförbundet 

Förutom de två ovan citerade dokumenten kommer även en handlingsplan skriven och 
publicerad av Polisförbundet, polisens fackförbund, att analyseras. År 2013 fanns inom 
Polisförbundet 20 500 aktiva medlemmar (Polisförbundet 1) och dess fackliga arbete bedrivs 
med hjälp av cirka 1300 förtroendevalda poliser och trettio anställda vid förbundets kansli 
(Polisförbundet 2). Av Polisförbundets hemsida framgår att deras tre viktigaste frågor handlar 
om rätt utbildning, rätt organisation och rätt villkor. 

Det material som ligger till grund för vår analys är Polisförbundets Handlingsprogram 
för jämställdhet och mångfald (2005). Trots att handlingsprogrammets utgivningsår inte 
framgår av dokumentet har vi genom mailkorrespondens med en ombudsman på 
Polisförbundet fått bekräftat att planen skrevs 2005 samt att en uppdaterad utgåva är under 
konstruktion.  

Handlingsprogram för jämställdhet och mångfald (2005) behandlar både frågor som rör 
det fackliga arbetet inom förbundet, men även frågor som rör Polismyndigheten och hur 
medlemmarna upplever sin vardag i arbetslivet. Handlingsprogrammet kretsar kring frågor 
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som negativa attityder inom Polismyndigheten, arbetsförhållanden och föräldraskap, 
rekrytering samt lönepolitik och olika möjlighet till befordran (Polisförbundet 2005:6-12).  

Polisförbundets handlingsprogram för jämställdhet och mångfald är av intresse då det 
ger oss förutsättningar att med ett bredare perspektiv kunna undersöka hur 
jämställdhetsbegreppet inom polisens verksamhet fylls med innehåll. Värt att poängtera är att 
vi inte med vår analys i första hand har för syfte att jämföra handlingsplanerna med varandra. 
De tre handlingsplanerna ska snarare förstås som diskursiva uttryck för polisens 
jämställdhetsarbete. Om fallet är sådant att en diskrepans mellan dokumenten gör sig tydlig 
kommer detta emellertid att belysas.  
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4 Kön och makt i polisyrket 

 
Kvinnors inträde i polisverksamheten har väckt många forskares intresse och gett upphov till 
flertalet studier. I följande avsnitt redovisas några, på området, centrala upptäckter. Avsnittet 
fungerar vidare som en bakgrund för följande diskussion kring avpolitisering. Genom att öka 
förståelsen om relationen mellan kön och makt inom polisens verksamhet kan vi bättre förstå 
huruvida frågan i dokumenten kan sägas vara avpolitiserad.  

4.1 Från polissystrar till kvinnliga polismän 

I början av 1908 togs ett beslut om att tre kvinnliga ”biträden”, eller ”polissystrar”, skulle ingå 
i Stockholms poliskår. De kvinnor som arbetade inom polisen var dock inte utbildade poliser 
utan deras roll kan mer liknas vid en sjuksköterska eller socialarbetare. Arbetsuppgifterna 
kretsade kring att ta hand om barn och fattiga, samt att vid behov kroppsvisitera anhållna 
kvinnor och föra personer till sjukhus (Dahlgren 2007:37, 38). Polissystrarnas arbetsuppgifter 
utvecklades med åren och kom efter hand att omfatta allt mer. Under 1930- 1940- och 1950- 
talen arbetade polissystrarna exempelvis med administrativa uppgifter som att ta emot 
anmälningar som bland annat gällde våldtäkter och fosterfördrivning (Dahlgren 2007:38). När 
de första polissystrarna år 1957 antogs till utbildning höjdes det många röster om kvinnor 
verkligen hade det som krävdes för att kunna vara polis, framförallt var kvinnors fysik något 
som diskuterades (Dahlgren 2007:2). Trots diskussionerna kunde människorna som befann sig 
inom Klaradistriktets gränser år 1958 för första gången se kvinnliga poliser patrullera gatorna 
och de hade nu formellt samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor (Dahlgren 2007:1, 
Polismuseet). 
 

4.2 Maskulinitetskultur inom polisen 

Även om det på senare år arbetar allt fler kvinnor inom polisen är polisyrket traditionellt ett 
manligt yrke. Av samtliga anställda inom polisen år 2014 var 42 procent kvinnor, och antalet 
kvinnliga poliser var 31 procent (Ygeman 2015). Trots att den kvinnliga representationen 
således förbättrats visar tidigare forskning på hur polisyrket fortfarande präglas av en 
maskulinitetskultur där de som inte passar in i den manligt kodade verksamheten exkluderas 
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och där normen utgörs av vita, icke-funktionshindrade, heterosexuella män (Haake 2013:102, 
107).  

Vad gäller kvinnans inträde inom manligt kodade organisationer är forskningen 
mindre ense. Å ena sidan finns studier som pekar på att en ökad andel kvinnor inom 
mansdominerade verksamheter kan leda till att kön upphävs och görs till något ointressant. Å 
andra sidan finns en uppfattning att effekten snarare blir den motsatta såtillvida att det riskerar 
att skapas en könssegregering där kvinnor inom den manligt kodade verksamheten formas till 
det ”riktiga” arbetets komplement (Frejes & Haake 2013:283-284). Vidare visar Yvonne 
Hirdman på att åtgärderna skiljer sig åt beroende på om verksamheten önskar öka den 
manliga respektive den kvinnliga representationen. En organisation som arbetar för att öka 
den manliga representation tenderar, enligt Hirdman, att rikta ljuset mot den egna 
verksamheten, som antas vara det som är i behov av förändring. Om fallet däremot är sådant 
att en verksamhet har för avsikt att öka den kvinnliga representationen finns en tendens att det 
är kvinnorna, snarare än organisationen, som antas vara i behov av förändring (Hirdman 
2001).  
 Vidare visar tidigare forskning på hur polisens organisationskultur tar sig 
uttryck i att kvinnliga poliser i sin vardag får utstå diskriminering, stereotypisering och 
sexuella trakasserier (Haake 2013:102). Denna diskriminering finns även på polishögskolorna 
och riskerar att leda till att kvinnliga polisstuderande väljer att avsluta sin utbildning (Haake 
2013:102). Redan under polisutbildningen insocialiseras således studenterna, av såväl 
varandra som av lärare, i väl etablerade föreställningar om hur en polis ska se ut, tänka och 
vilka yttre attribut som är accepterade och inte (Lander 2008:270). 
 

4.3  Polisarbetets mjuka komplement  

Mycket har hänt sedan 1958. Flertalet handlingsplaner och projekt har inom polisen 
formulerats för att öka jämställdheten inom organisationen. Trots detta verkar det finnas ett 
glapp mellan retorik och praktik gällande kvinnor och mäns villkor inom organisationen. 
Cecilia Åse belyser bland annat i sin avhandling (2000) hur kvinnor inom polisen får en 
underordnad roll. Genom att konstruera en modell bestående av fyra 
underordningsmekanismer – avskiljande, glappet, formande samt sexualisering- visar Åse på 
hur kvinnans arbete inom poliskåren formats till det ”riktiga” arbetets mjuka komplement. I 
följande avsnitt redogör vi för modellens två första mekanismer, avskiljande och glappet, för 
att på ett tydligt sätt illustrera hur polisens maskulinitetskultur tar sig uttryck.   
 Underordningens första mekanism, avskiljande, fokuserar på hur kvinnliga 
poliser skiljs ut utan att det som är kvar i helheten nödvändigtvis kategoriseras (Åse 2000:32). 
Åse konstaterar att en polis antingen är en polisman, eller en kvinnlig polisman. Trots att 
kvinnor således formellt integreras visar Åse på hur de genomgående skiljs ut. De benämns 
just som kvinnor och blir således aldrig en del av helheten.  
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Underordningens andra mekanism, glappet, fokuserar på skapandet av ett glapp 
mellan innebörden att vara kvinna och innebörden att vara polis (Åse 2000:55). Den första 
underordningsmekanismen, avskiljandet, är en förutsättning för glappet. Åse skriver att 
glappet handlar om görandet av ett ”trots att”: ”att kvinnor är poliser trots att det är kvinnor 
och att de därigenom inte heller kan bli riktiga poliser (Åse 2000:55).  
 Vidare redogör Åse för hur polisen, för att vinna legitimitet och förtroende av 
allmänheten, måste arbeta för att inte framstå som maktfullkomlig. Med detta menas att 
polisväsendet måste vara såväl ordningsuppehållande och hjälpande, både hårt och mjukt 
(Åse 2000:56). Auktoritativa handlingar måste kombineras med omsorg och inlevelse. 
Samtidigt som det är viktigt att relationen mellan hårt och mjukt väger jämnt i allmänhetens 
ögon, menar Åse, är det den hårda verksamheten som i praktiken är avgörande (Åse 2000:61). 
Den hårda verksamheten får representera vad det är att vara en ”riktig polis”. Således bör den 
mjuka dimensionen snarare förstås som det riktiga polisarbetets komplement. Vidare verkar 
glappets underordningsmekanism genom att forma det ”mjuka” polisarbetet som särskilt 
lämpat för kvinnor (Åse 2000:62). Kvinnors bidrag till poliskåren formas således till våldets 
komplement, till det mjuka. Att vara kvinna och samtidigt vara en ”riktig” polis görs genom 
glappet till en omöjlighet.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1  Kön och makt 

En feministisk utgångspunkt är att det inte existerar någon nivå i våra liv där könet upphör att 
betyda någonting för människor (Wendt Höjer & Åse 1996:1). Snarare genomsyras samtliga 
rum av en strukturell ordning inom vilken kvinnor som grupp systematiskt underordnas. Kön 
finns, kön kan inte väljas bort och kön hänger nödvändigtvis ihop med makt. Många 
feministiska teoretiker menar således på att kön ofrånkomligen måste betraktas som politiskt 
eftersom kön oupphörligen legitimerar kvinnors underordning och mäns överordning (Wendt 
Höjer & Åse 1996:17). Så är dock inte alltid fallet. ”Samtidigt som kvinnor har mindre makt 
just på grund av sitt kön, erkänns inte könets politiska betydelse” skriver Maria Wendt Höjer 
och Cecilia Åse (1996:7) om vad de benämner ”politikens paradox”. Relationen mellan kön 
och makt, skriver författarna, ignoreras i såväl politisk praktik som politisk teori. Författarna 
menar sig i modern politisk teori se en utveckling där den manliga huvudrollen inom politiken 
byts ut mot en kropps- och könlös medborgare som ska representera såväl kvinnor som män 
(Wendt & Åse 1996:11). Problematiken ligger emellertid i att detta ”könlösa” subjekt i själva 
verket är konstruerat efter den manliga normen – medborgaren är underförstått en man. Att i 
politiken framställa människor som kropps- och könlösa individer innebär att kön förs ut ur 
analyser av makt och politik och att maktrelationer mellan kvinnor och män således 
osynliggörs och förnekas.  
 

5.1.1 Genus 

Tanken att kön och makt hänger samman är en utmaning mot all typ av biologisk determinism 
(Wendt Höjer & Åse 1996:18). Snarare än att förklara kvinnans underordning i termer av 
biologi och natur, att kvinnor underordnas som en följd av deras livmoderinnehav, åberopas 
en förklaringsmodell vilken grundar sig i tanken om ojämställdhet som en socialt och politiskt 
skapad maktordning (Wendt Höjer & Åse 1996:21). Hur kopplingen mellan makt och kön ser 
ut, samt hur den konkreta könsskillnaden ska förstås och hanteras är dock omtvistat inom den 
feministiska diskussionen. Ett populärt tillvägagångsätt har varit att formulera ett särskilt 
begrepp, genus, för att sätta namn på den sociala och samhälleliga dimensionen av kön.  

Yvonne Hirdman var först ut att i Sverige introducera begreppet genus. Med 
begreppet genus, menade Hirdman, sätter vi namn på vår förståelse för hur maskulinitet och 
femininitet ständigt produceras och reproduceras (Hirdman 1988:51). Hirdman använder 
vidare begreppet genussystem för att sätta namn på relationen mellan makt och kön. 
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Genussystemet beskrivs som en grundläggande ordningsstruktur av kön. Vidare menar 
Hirdman att genussystemet utgör basen och förutsättningen för övriga sociala, ekonomiska 
och politiska ordningar (Hirdman 1988:51). Hirdmans genussystem bygger på två bärande 
logiker: isärhållningen av könen samt etablerandet av det manliga som norm (Hirdman 
1998:51).  
 Genussystemets första logik, isärhållningen, grundas i ett motsatstänkande, en 
dikotomisering, där män och kvinnor hålls isär och uppfattas som varandras motsatser. 
Isärhållandets logik verkar enligt Hirdman överallt, såväl fysiskt som psykiskt, men tar sitt 
grunduttryck framförallt i den könsbaserade arbetsdelningen samt i föreställningar om det 
manliga och kvinnliga (Hirdman 1998:52). ”Kvinnor görs, män gör” skriver Hirdman 
(2001:65) för att belysa hur femininitet ständigt konstrueras i förhållande till maskulinitet.  
 Genussystemets andra logik, hierarkin, verkar genom att mannen och det som 
kopplas till maskulinitet kommer att stå för det naturliga och allmängiltiga (Hirdman 
1998:51). Till detta hör en ordning där manligt kodade egenskaper och sfärer kommer att 
värderas högre än de som tillskrivs kvinnor.  
   

5.1.2  Avpolitisering 

Med slagorden ”det personliga är politiskt!” ville kvinnorörelsen på 70-talet visa på hur 
maktordningar genomsyrar samtliga rum samt hur det privata och det politiska på flera sätt 
karaktäriseras av ömsesidig påverkan (Freidenvall 2011:67). Centralt uppfattades således vara 
att låta frågor som tidigare uppfattats vara privata – familj, omsorgsarbete, sexualitet, kropp – 
nå tillträde till den politiska agendan.  

Att en fråga artikuleras på den politiska dagordningen innebär dock inte per 
definition att frågan är politiserad. Maria Wendt Höjer skriver: ”En fråga kan vara satt på en 
politisk dagordning och ändå vara avpolitiserad i den bemärkelsen att den inte formulerats i 
termer av konflikt eller skilda intressen” (Wendt Höjer 2002:192).  

En politiserad fråga är enligt Wendt en fråga som artikulerats i kollektiva termer 
och i termer av konflikt. Att en fråga formulerats i kollektiva termer möjliggör och legitimerar 
även lösningar i kollektiva termer. Detta i motsats till om en fråga artikuleras i termer av ett 
personligt problem eller olycklig omständighet (Wendt Höjer 2002:192). Att en fråga 
formuleras i termer av konflikt innebär vidare att frågan artikuleras i termer av motsättning 
eller skilda intressen. Detta i motsats till om frågan framställs som självklar och given. 
Genom att förneka den underliggande relationen mellan kön och makt avpolitiseras således 
jämställdhetsbegreppet. Detta omöjliggör i sin tur för åtgärder att på djupet förändra de 
underliggande maktrelationer som genomsyrar problemet (Wendt Höjer 2002:192).   

5.1.3  Avpolitiserad jämställdhet 

I sin artikel Vad är problemet? (2011) ämnar Malin Rönnblom belysa hur jämställdhet inom 
svensk politik avpolitiseras genom att reduceras till en fråga om administrativa tekniker. 
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Rönnblom menar på att jämställdhet formuleras till ett problem som inte utmanar ordningen, 
utan snarare kan sägas konfirmera densamma (Rönnblom 2011:35). Jämställdhetsfrågans 
framställning är, enligt Rönnblom, i sig ett centralt görande av politisk betydelse. Detta då 
görandet av jämställdhet är en del av görandet av kön (Rönnblom 2011:36). Jämställdhet är 
således något som görs, snarare än något som är.  

I sin studie av hur jämställdhetsbegreppet inom svensk politik fylls med innehåll 
konstaterar Rönnblom att jämställdhet tenderar att konstrueras som en självklar och 
gemensam politisk målsättning. Avpolitiseringen verkar således genom att de många 
maktdimensioner och intressekonflikter som genomsyrar jämställdhetsbegreppet förnekas när 
frågan framställs som självklar och given (Rönnblom 2011:37). 

Med utgångspunkt i den nyliberala styrningstrend vid namn New Public 
Management som hittat sin väg in i offentlig sektor menar Rönnblom att jämställdhet 
avpolitiseras för att snarare handla om administration i form av kartläggning, utvärdering och 
checklistor. Jämställdhet kommer att handla om siffror och procent, om antal och 
representation. Politiken ändrar således form. Det skapas en politik som kan revideras, en 
politik utan det politiska i termer av konflikt och motsättning (Rönnblom 2008:45). 
 

5.2  Tre argument för ökat kvinnligt deltagande 

 
Hur det har argumenterats för att öka andelen kvinnor i politiken har länge varit ett centralt 
tema inom feministisk politisk teori. Redan 1982 myntade Helga Hernes en modell för att 
kartlägga framträdande argument för att öka den kvinnliga representationen. Modellen 
presenterar tre motiv: rättvisa, resurs och intresse (Hernes 1982). Hernes modell har sedan 
kommit att bli en välanvänd utgångspunkt vid studiet av jämställdhetspolicys. Trots att fokus 
från början låg på kvinnans inträde i politiken har modellen visat sig vara applicerbar på 
flertalet andra områden. Modellen har bland annat lämpat sig väl för att studera debatten kring 
fler kvinnor i näringslivet. Vi kommer således i vår studie att applicera modellen på vårt 
område, polisen, för att kartlägga hur det i polisens verksamhet argumenteras för en ökad 
jämställdhet. Sedan Helga Hernes 1982 presenterade sin tredelade modell har flertalet 
framträdande forskare tillgodogjort sig modellen. För att på ett mer genomgripande sätt 
beskriva modellens olika beståndsdelar tar vi således i följande avsnitt hjälp av andras 
tillämpningar av Hernes ursprungliga modell.  
 

5.2.1 Rättvisa 

 Det första argumentet, rättvisa, framställer jämställdhet mellan könen som en rättfram fråga 
om rättvisa. Att män monopoliserar representationen anses vara höjden av orättvisa och 
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kvinnlig representation antas handla om varje medborgares lika rättigheter och skyldigheter 
(Phillips 2000:80). Argumentet ligger nära den liberala synen på demokrati som betonar 
individens frihet och lika värde. Då kvinnor utgör halva befolkningen ska de vara 
representerade med 50 procent (Eduards 2002:46). Således känns rättviseargumentet 
framförallt igen i argumentationer som fokuserar på representation i termer av procent och 
siffror. Det centrala blir därför i detta resonemang att vara närvarande. Då antas demokratin 
vara uppnådd (Rönnblom 1997). 
 

5.2.2  Resurs 

 Resursargumentet tar emellertid en annan ingång till jämställdhetsfrågan. Centralt är en 
uppfattning om kvinnor och män som principiellt olika, med olika erfarenheter och 
egenskaper. Kvinnors närvaro antas således tillföra verksamheten en alternativ uppsättning 
värden och angelägenheter (Eduards 2002:46). Kvinnor framställs som en resurs som 
samhället inte har råd att vara utan (Rönnblom 1997:158). Att argumentera för en ökad andel 
kvinnliga poliser i termer av att de tillför ”mjuka” element till kåren kan således förstås som 
ett resursargument.  
 

5.2.3  Intresse 

Det sista argumentet grundar sig i att kvinnor och män antas ha olika intressen och att män 
således inte kan företräda kvinnors intresse. Anne Phillips skriver i Närvarons politik att ”det 
finns särskilda behov, intressen och angelägenheter som växer fram ur kvinnors erfarenheter 
och dessa behandlas inte tillräckligt mycket i en politik som domineras av män” (Phillips 
2000:85). Kvinnor behövs således inom verksamheten för att kunna tillgodose ”kvinnliga” 
intressen, något som män inte anses vara tillräckliga för. Intresseargumentet är emellertid inte 
oproblematiskt. Att framställa kvinnor som en homogen grupp med gemensamma intressen är 
allt annat än okontroversiellt. Anna Jónasdóttir (1994) menar på att intressebegreppet bör 
delas i två: formintresse och innehållsintresse. Med formintresse menas att kvinnor som grupp 
har ett intresse av att inkluderas i verksamheten. Av detta följer dock inte att kvinnor har ett 
gemensamt innehållsintresse, det vill säga är överens i särskilda sakfrågor (Jónasdóttir 
1994:154). 

5.2.4 Motiven och dess relation till makt  

Malin Rönnblom är en av de feministiska teoretiker som har tillgodogjort sig Helga Hernes 
ursprungliga modell. I Halva makten?:en feministisk granskning av politik (1997) redogör 
Rönnblom för hur de tre motiven, rättvisa, resurs och intresse, representerar olika sätt att 
förstå makt. Beroende på vilket argument som åberopas möjliggörs och omöjliggörs olika 
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lösningar vilka i olika grad kommer att utmana den underliggande ordningen. De tre 
motiven hänger således på många sätt samman med teorier om avpolitisering såtillvida att de 
i olika grad belyser den underliggande relationen mellan kön och makt.  

 Rönnblom skriver att rättviseargumentet kan sägas representera en enkel, öppen 
och endimensionell syn på makt (Rönnblom 1997:156). Jämställdhet reduceras till att enbart 
handla om representation i termer av antal och procent där hälften kvinnor på alla positioner 
innebär även att kvinnor har hälften av makten, och att samhället således är jämställt 
(Rönnblom 1997:153). Den som befinner sig på maktens arena har makt, eller kämpar för 
makt. Rönnblom skriver att ”makt ses som en mätbar egenskap, något som går att bära med 
sig i en säck på ryggen” (Rönnblom 1997:156). Det centrala är att vara närvarande, då antas 
demokratin vara uppnådd (Rönnblom 1997:157).  

 Resursargumentet representerar, enligt Rönnblom, en mer subtil syn på makt. 
Makt handlar inte längre enbart om antalet kvinnor, utan framförallt om deras möjlighet att 
genomföra förändring, något det finns förutsättningar för om kvinnor anses vara en resurs 
som verksamheten inte klarar sig utan (Rönnblom 1997:158). Viktigt att poängtera är dock att 
kvinnor väntas tillföra gynnsamma egenskaper till en verksamhet som redan är artikulerad. 
Att framställa kvinnor som en resurs innebär således implicit att det redan finns en färdig 
form för kvinnor att vara en resurs till. Kvinnorna är till för verksamheten, inte verksamheten 
för kvinnorna (Rönnblom 1997:159). Underliggande strukturer problematiseras således inte 
och kvinnors inträde ska enbart komplettera en redan given ordning.  

Varken rättviseargumentet eller resursargumentet medför således en 
problematisering av den underliggande relationen mellan kön och makt. Det gör emellertid 
intresseargumentet. Kvinnor ska delta, inte enbart för att komplettera verksamheten, utan för 
att män inte kan företräda kvinnor. Detta sätt att argumentera innebär enligt Rönnblom en 
kritik av själva grunden till den ojämställda ordningen (Rönnblom 1997:160).  

 
Att hävda att kvinnor bör ta plats i politiken på grund av att de har gemensamma 
intressen innebär att politiken i sig kan vara i behov av förändring då den hittills 
har byggts upp utifrån mäns intressen – något som ofta maskerats genom att tala 
om politiken i könsneutrala termer. Med intresseargumentet följer en kritik av det 
politiska systemet som sådant - att detta i sig präglas av en manlig norm 
(Rönnblom 1997:160) 

 
Intresseargumentet innebär således att kön i högre utsträckning problematiseras. 
Resonemanget könas och den underliggande ordningen problematiseras (Rönnblom 
1997:161). Intresseargumentet belyser således makten över tolkningsföreträdet och synliggör, 
i motsats till de två tidigare argumenten, att dagens ordning är ritad efter en manlig mall 
(Rönnblom 1997:162). 
 Kopplingen mellan de tre argumenten och tidigare diskussion kring 
avpolitisering blir således tydligt. Beroende på vilket argument för en ökad jämställdhet som 
åberopas varierar acceptansen av det rådande genussystemet. Medan såväl rättviseargumentet 
som resursargumentet medför att den rådande ordningen i stora drag lämnas orörd innebär 
intresseargumentet att den underliggande relationen mellan kön och makt problematiseras och 
politiseras.  
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5.3 Analysmodell 

Vår frågeställning består av två delar. Med utgångspunkt i Bacchis diskursanalytiska frågor 
undersöks hur problemet med jämställdhet i dokumenten formuleras samt vad som i denna 
formulering lämnas oproblematiserat. För att besvara den första frågeställningen tittar vi 
närmre på hur jämställdhet i de olika dokumenten motiveras. Med hjälp av Helga Hernes 
ursprungliga modell systematiseras således materialet efter de tre argumenten: rättvisa, resurs 
och intresse. Med utgångspunkt i Bacchis fråga ”vad lämnas oproblematiserat?” har 
uppsatsens andra frågeställning för syfte att undersöka huruvida jämställdhetsfrågan kan sägas 
vara avpolitiserad. I linje med vårt teoretiska ramverk vill vi således undersöka huruvida den 
underliggande relationen mellan kön och makt belyses i de olika dokumenten. Tidigare 
forskning har slagit fast att polisen präglas av en heteronormativ maskulinitetskultur där 
kvinnan tilldelas en underordnad roll. Vårt syfte är således att med hjälp av Bacchis fråga 
undersöka huruvida denna maktordning i dokumenten lämnas oproblematiserad. Om fallet är 
sådant att de intressekonflikter och maktrelationer som genomsyrar jämställdhetsbegreppet 
lämnas oproblematiserade kan jämställdhetsbegreppet sägas vara avpolitiserat.  
Vår analysmodell ser således ut på följande sätt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Uppsatsens analysmodell. 

 
1. Hur formuleras problemet?        2. Vad lämnas oproblematiserat? 
– Rättvisa?                              – Hur framställs relationen 
– Resurs?            mellan kön och makt? 
– Intresse? 
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6  Analys och resultat  

6.1  Hur formuleras problemet? – rättvisa, resurs eller 
intresse? 

För att besvara uppsatsens första frågeställning tittar vi närmre på hur de olika dokumenten 
argumenterar för en ökad jämställdhet. Med hjälp av Helga Hernes modell systematiseras 
innehållet således efter de tre motiven: rättvisa, resurs och intresse.   

6.1.1 Rättvisa  

Rättviseargumentet framhåller vikten av en jämställd representation. Kvinnor utgör halva 
befolkningen och det är således orättvist med en ordning där män monopoliserar 
representationen. I det analyserade materialet gör sig rättviseargumentet på flera sätt tydligt. 
Rikspolisstyrelsen motiverar sitt jämställdhetsarbete genom att slå fast att ”polisen ska visa 
vad ett demokratiskt samhälle står för” (Rikspolisstyrelsen 2010:3). Vidare återkommer 
argumentationer om vikten av representation i samtliga dokument. En ökad jämställdhet 
motiveras då framförallt i termer av att Polisen ska spegla befolkningens sammansättning. 
Rikspolisstyrelsen skriver: ”polisanställda ska genom bakgrund och erfarenheter bättre 
avspegla befolkningen som helhet” (Rikspolisstyrelsen 2010:9). Även Polisförbundet slår fast 
att ”Polisen ska vara en spegel av samhället” (Polisförbundet 2005:4). Vidare konstaterar 
Polisförbundet att: 
 

Vår organisation består av människor med olika kön, sexuell läggning, 
etnisk och kulturell bakgrund, åldrar, friska och sjuka och många fler. 
Alla medlemmar ska känna att Polisförbundet representerar dem och 
tillvaratar allas rättigheter. Så ser tyvärr inte verkligheten ut, varken inom 
poliskåren eller inom polisförbundet (Polisförbundet 2005:4).  

 
Polisförbundet belyser vidare på flertalet ställen faktumet att poliskåren är en relativt 
homogen grupp vad gäller kön och etnicitet. Polisen, skriver Polisförbundet, ”är en 
organisation skapad för män, av män”. Således menar Polisbundet, i linje med 
rättviseargumentet, att polisen måste arbeta för att på ett bättre sätt ta vara på alla människors 
rättigheter och spegla den mångfald som finns i samhället i övrigt (Polisförbundet 2005:4).    
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6.1.2 Resurs  

Resursargumentet är det argument som i vårt material används flitigast för att argumentera för 
en ökad andel kvinnliga poliser. Enligt resursargumentet tillför en ökad andel kvinnor 
verksamheten en alternativ uppsättning värden och angelägenheter. Kvinnor framställs som en 
resurs som verksamheten inte har råd att vara utan.  

Resursargumentet används i handlingsplanerna på två sätt, å ena sidan förväntas 
kvinnors annorlunda erfarenheter och bakgrund kunna förbättra kvaliteten på polisens interna 
arbete. Detta sätt att argumentera syns framförallt i Rikspolisstyrelsens handlingsplan:  

 
Genom att individers olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara blir 
verksamheten bättre samtidigt som idéutvecklingen och nytänkande 
simuleras. Mångfald ska ge Polisen bättre förutsättningar att lösa sina 
arbetsuppgifter. Olikhet i samspel ska vara en tillgång för Polisen 
(Rikspolisstyrelsen 2010:3). 
 

Å andra sidan används resursargumentet i termer av att en ökad kvinnlig representation 
hjälper Polisen i dess externa arbete, dess relation till medborgarna och således även dess 
legitimitet. Även denna argumentationslinje går att urskilja i Rikspolisstyrelsens 
handlingsplan:  
 

för att utveckla verksamheten samt för att kunna kommunicera med och ge 
en god service till medborgarna behöver Polisen chefer och medarbetare 
med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter (Rikspolisstyrelsen 2010:9).  
 

I Polisförbundets handlingsplan används resursargumentet på ett än mer kontroversiellt sätt:  
 

forskning visar att de senaste årens ökande andel kvinnliga poliser har varit 
betydelsefull för en förändring mot mjukare attityder och förhållningssätt 
(Polisförbundet 2005:7).  

 
Sättet att uttrycka sig om kvinnliga polisen som det ”riktiga” polisarbetets mjuka komplement 
känns igen från Cecilia Åses ovan citerade avhandling Makten att se (Åse 2000). 
 

6.1.3 Intresse 

Tidigare forskning har gjort gällande att det framförallt är de två första argumenten som 
förekommer i jämställdhetsdebatten (Eduards 2002, Rönnblom 2011). Detta verkar även gälla 
för vår undersökning. Att kvinnor behövs inom verksamheten eftersom de har avvikande 
intressen som män inte förmår att företräda är således inte en ståndpunkt som explicit 
framförs i de olika dokumenten. Resultatet är emellertid inte allt för oväntat. 
Intresseargumentets kontroversiella karaktär och kritiska grund gör det till mindre 
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förekommande i offentliga dokument. Med utgångspunkt i vad Rönnblom har gjort gällande 
om argumentens relation till makt kan avsaknaden av intresseargumentet däremot sägas få 
allvarliga konsekvenser. Att enbart argumentera i termer av rättvisa och resurs innebär att den 
underliggande relationen mellan kön och makt lämnas orörd. Denna problematik kommer att 
vidare diskuteras under uppsatsens slutsats.  
 

6.2  Vad lämnas oproblematiserat? – relationen mellan 
kön och makt 

 
I följande avsnitt undersöks vad som i dokumenten lämnas oproblematiserat. Syftet är att 
undersöka huruvida jämställdhetsbegreppet i dokumenten kan sägas vara avpolitiserat 
såtillvida relationen mellan kön och makt osynliggörs och lämnas oproblematiserad.  
Avpolitiseringen verkar således genom att de många maktdimensioner och intressekonflikter 
som genomsyrar jämställdhetsbegreppet förnekas när frågan framställs som självklar och 
given. 
 

6.2.1 Rikspolisstyrelsens handlingsplan för mångfald och 
likabehandling 

 
Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män har samma värde, rättigheter 
och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet /…/ jämställdhet 
handlar om att förändra normer samt omfördela makt och resurser i den 
ordinarie verksamheten (Rikspolisstyrelsen 2010:7). 

 
Citatet illustrerar Rikspolisstyrelsens definition av begreppet jämställdhet.  Ett underliggande 
antagande kan sägas vara att det enligt Rikspolisstyrelsen existerar system i samhället som 
konserverar en ojämställd fördelning av makt och resurser mellan könen. Vidare handlar 
jämställdhet, enligt Rikspolisstyrelsen, om att förändra detta system genom att omfördela 
makt och resurser i verksamheten så att kvinnor och män får samma värde, rättigheter och 
skyldigheter. Vad som däremot lämnas oproblematiskt är huruvida det system som enligt 
Rikspolisstyrelsen är i behov av förändring missgynnar en av dessa grupper, kvinnor eller 
män. Jämställdhet artikuleras snarare på ett sådant sätt att såväl kvinnor som män antas 
missgynnas av den rådande ordningen, som ett könlöst problem där den underliggande 
maktrelationen lämnas oproblematiserad.  
 Det går således inte genom Rikspolisstyrelsens handlingsplan att utläsa vem 
som i nuläget gynnas av den rådande ordningen. Kön artikuleras inte i termer av en 
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konfliktdimension. Till och med under avsnittet om polisens arbetsförhållanden, som tidigare 
forskning har visat präglas av en maskulinitetskultur, lämnas relationen mellan makt och kön 
oproblematiserad. Snarare skrivs samtliga åtgärder i könsneutrala termer: 
”Arbetsförhållandena inom polisen ska vara utformade så att de passar alla anställda oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” (Rikspolisstyrelsen 2010:11). 
Vidare skriver Rikspolisstyrelsen att ”jämställdhetsaspekten ska uppmärksammas i samband 
med lönesättning så att osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män inte uppstår” 
(Rikspolisstyrelsen 2010:12).  

De underliggande maktförhållande som genomsyrar jämställdhetsbegreppet ges 
således i handlingsplanen överhuvudtaget inte utrymme. Det går inte att utifrån 
Rikspolisstyrelsens handlingsplan förstå att det inom organisationen finns en könsbunden 
maktordning vilken genomgående underordnar kvinnor. Relationen mellan makt och kön 
lämnas oproblematiserad och jämställdhetsbegreppet artikuleras inte i termer av konflikt.  
 

6.2.2 Polismyndighetens plan för jämställdhet och ledarskap  

 
 

Polisen är en jämställd arbetsplats, det vittnar statistiken om. På nationell nivå 
är fördelningen 40 % kvinnor och inom region Nord 42 % (Polismyndigheten 
2015:1).  

 
Polismyndighetens handlingsplan inleds med ett tveklöst konstaterande. Statistiken gör det 
tydligt: Polisen är en jämställd arbetsplats. Att jämställdhet avpolitiseras genom reduceras till 
en fråga om siffror och procent, om antal och representation, känns igen från Malin 
Rönnbloms artikel Vad är problemet? (2008). Att formulera jämställdhet i termer av antal och 
representationen är ett genomgående tema i Polismyndighetens handlingsplan. Det gör sig 
tydligt inte minst när Polismyndigheten definierar begreppet: 

 
Jämställdhet är först och främst en rättvisefråga men idag vet vi också att det 
är en fråga om lönsamhet och konkurrenskraft. Arbetsgivaren är skyldig att 
genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja 
en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. En jämn könsfördelning 
anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent 
eller jämnare (Polismyndigheten 2015:3).  

 
Jämställdhet handlar enligt Polismyndigheten om en jämn könsfördelning mellan kvinnor och 
män. Vidare framgår av citatets sista mening att det enligt Polismyndigheten till och med 
finns en procentuell gräns för när verksamheten är jämställd. Att jämställdhetsbegreppet 
genomsyras av maktdimensioner och intressekonflikter går utifrån Polismyndighetens 
handlingsplan inte att förstå. Relationen mellan kön och makt lämnas oproblematiserad när 
jämställdhetsfrågan enbart framförs som en fråga om siffror och procent.  
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 Maria Wendt Höjer framhåller att frågan, för att den kan anses vara politiserad, 
måste framföras i kollektiva, snarare än individuella, termer. Att en fråga formulerats i 
kollektiva termer möjliggör och legitimerar även lösningar i kollektiva termer (Wendt Höjer 
2002:192). Polismyndigheten skriver: 
 

Jämställdhetens utveckling är starkt kopplad till både en komplex omvärld och 
enskilda individer, där var och en av oss är bärare av samhällsvärderingar. En 
positiv utveckling börjar därför i mångt och mycket hos var och en av oss 
(Polismyndigheten 2015:2) 

 
Genom att reducera jämställdhetsfrågan till en individuell fråga lämnas den underliggande 
maktrelationen mellan män och kvinnor oproblematiserad. Att jämställdhetsfrågan 
genomsyras av en strukturell könsmaktsordning förnekas när frågan härleds till enskilda 
individer. Frågan artikuleras inte i kollektiva termer, och den strukturella relationen mellan 
kön och makt lämnas oproblematiserad.   

6.2.3 Polisförbundets handlingsprogram för jämställdhet och 
mångfald  

 
Poliskåren är en relativt homogen grupp vad gäller kön och etnicitet. Det är en 
organisation skapad för män, av män. Men genom att aktivt och medvetet 
arbeta för en förändring av negativa attityder så vet vi att vi kan förändra 
organisationen i en riktning där fler människors rättigheter tas till vara och som 
bättre speglar den mångfald som finns i samhället i övrigt /…/ De attityder som 
finns inom kåren, gentemot kvinnliga kollegor och kollegor med 
invandrarbakgrund, återspeglas på dem som på olika sätt kommer i kontakt med 
polisen. Det fungerar inte att ha en jargong internt och en annan externt. En 
miljö där det är tillåtet att använda en sexistisk, homofobisk och 
främlingsfientlig jargong kan aldrig bortförklaras som harmlöst skämtande 
(Polisförbundet 2005:4).  

 
Trots att Polisförbundet aldrig i sin handlingsplan definierar begreppet jämställdhet råder det 
inget tvivel om vem som i den rådande ordningen gynnas och missgynnas.  Till skillnad från 
Polismyndigheten som så tveklöst slog fast att ”polisen är en jämställd arbetsplats” 
(Polismyndigheten 2015:1) menar Polisförbundet på motsatsen. Polisen, skriver 
Polisförbundet, är inte jämställd och ”det är mäns normer och värderingar som dominerar” 
(Polisförbundet 2005:4).  

I linje med vad tidigare forskning gjort gällande belyser Polisförbundet den 
jargong och organisationskultur som genomsyrar kåren. Snarare än att enbart åberopa åtgärder 
i termer av representation och siffror belyser Polisförbundet vikten av att förändra destruktiva 
attityder.   
 Vidare genomsyras Polisförbundets handlingsprogram av ett intersektionellt 
perspektiv. Detta innebär att Polisförbundet belyser hur den rådande ordningen är 
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diskriminerande, inte enbart i termer av kön, utan även vad gäller sexualitet, etnicitet och 
funktionsförmåga. Polisförbundet konstaterar att polisen präglas av en heteronormativ 
ordning:  

Var tjugonde person inom polisen är homo- eller bisexuell och människor 
diskrimineras dagligen i arbetslivet på grund av sin sexuella läggning. Tydligast 
sker de i de vardagliga relationerna arbetskamrater emellan. Mer dolt sker det 
genom de strukturer som håller traditionella normer vid liv om att 
heterosexualitet är det enda självklara och normala (Polisförbundet 2005:5). 

 
Ett av Maria Wendt Höjers krav på att en fråga kan sägas vara politiserad är att den 
formuleras i kollektiva termer, som ett kollektivt problem med kollektiva lösningar. 
Polisförbundet är tydliga med att konstatera att ”trakasserier och diskriminering är en fråga 
för organisationen och inte en privat fråga för den som drabbas” (Polisförbundet 2005). 
Vidare råder det inget tvivel om vem som i Polisens verksamhet drabbas av trakasserier:  

 
Kvinnliga polisen är utsatta för sexuella kränkningar i betydligt högre grad än 
sina manliga kollegor. Studier visar också att det förekommer trakasserier mot 
homo- och bisexuella inom polisen (Polisförbundet 2005:9).   

 
Av Polisförbundets handlingsprogram framgår vidare att nuvarande lönesättning är ojämställd 
såtillvida att den systematiskt gynnar män (Polisförbundet 2015:12). Polisförbundet hänvisar 
till en SCB-undersökning vilken visat att en stor andel kvinnliga poliser inte anser 
lönesättningen vara likvärdig. Återigen belyser således Polisförbundet relationen mellan kön 
och makt.  

Trots att Polisförbundet genomgående belyser relationen mellan kön och makt 
finns i handlingsprogrammet ett undantag. Avsnittet ”Arbetsförhållanden och föräldraskap” 
skiljer sig från övriga delar av handlingsprogrammet såtillvida att det skrivs i könsneutrala 
termer. I linje med Rikspolisstyrelsen skriver således Polisförbundet att 

 
Organisationen ska anpassas så att det finns möjlighet för alla att fullgöra ett 
fackligt uppdrag och att kunna kombinera detta med föräldraskap 
(Polisförbundet 2005:8).  
 

Vidare riktar sig de flesta åtgärdsförslagen mot kvinnor, vilket ger läsaren intrycket av att det 
således även är hos kvinnor problemet bottnar.  

Bortsett från det könsneutrala avsnittet ”Arbetsförhållanden och föräldraskap” 
synliggör och problematiserar Polisförbundet genomgående relationen mellan makt och kön. 
Tydligt framgår vem som i den rådande ordningen systematiskt gynnas. Genom att belysa 
Polisens maskulinitetskultur och dess heteronormativa jargong riktar Polisförbundet ljuset 
mot de maktdimensioner som genomsyrar jämställdhetsbegreppet.  
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7 Slutsats 

Det övergripande syftet med vår uppsats var att undersöka hur jämställdhet inom polisens 
verksamhet fylls med innehåll. Genom att analysera material från Rikspolisstyrelsen, 
Polismyndigheten och Polisförbundet ville vi undersöka hur det i dokumenten argumenteras 
för en ökad jämställdhet samt om jämställdhetsfrågan, så som den är formulerad, kan sägas 
vara avpolitiserad. Nedan följer en redogörelse för resultatet av vår genomförda analys. 
         Analysens första frågeställning hade för syfte att klargöra hur problemet med 
ojämställdhet framställs i polisens verksamhet. För att besvara frågeställningen tittade vi 
närmre på hur det i handlingsplanerna argumenteras för en ökad jämställdhet. Detta då sättet 
att argumentera för en ökad jämställdhet även möjliggör och omöjliggör för en utmaning av 
den rådande ordningen. Vi använde oss av Helge Hernes ursprungliga modell inom vilken 
jämställdhet kan argumenteras för i termer av rättvisa, resurs eller intresse. Vidare visade vi 
med hjälp av Malin Rönnblom på hur de tre argumenten representerar olika sätt att se på makt 
vilket får konsekvenser för huruvida den underliggande ordningen problematiseras. Av 
analysen framgick att det i dokumenten framförallt var de två första argumenten som används 
för att argumentera för en ökad andel kvinnliga poliser. Rättviseargument gjorde sig synligt 
framförallt i termer av representation - polisen ska spegla befolkningens sammansättning. Till 
detta hörde emellertid ingen problematisering av den underliggande ordningen och 
jämställdhet uppfattades råda då representationen var jämn.  

Det vanligast förekommande argumentet i dokumenten var emellertid 
resursargumentet inom vilket kvinnliga poliser antogs kunna tillföra verksamheten 
gynnsamma egenskaper och färdigheter. Vidare användes resursargumentet i dokumenten på 
två sätt. Å ena sidan skulle jämställdhet gynna polisen i dess interna arbete, å andra sidan 
skulle det gynna polisen i dess externa arbete och möte med medborgarna. I linje med 
Rönnbloms resonemang innebar användningen av resursargumentet således ingen 
problematisering av relationen mellan kön och makt inom polisverksamheten. Kvinnliga 
poliser skulle komplettera en redan given ordning utan att ordningen i sig var i behov av 
förändring.  

Med utgångspunkt i Rönnbloms resonemang kan det således anses vara 
problematiskt att intresseargumentet är det argument som i dokumenten förekom minst. 
Genom att enbart tala om jämställdhet i termer av rättvisa och resurs problematiseras inte den 
underliggande ordningen. Att polisen präglas av en maskulinitetskultur accepteras när 
kvinnliga poliser enbart antas att komplettera verksamheten. Snarare än att visa på den 
underliggande relationen mellan makt och kön genom att framställa jämställdhetsfrågan i 
termer av intressekonflikt formuleras makt till någonting mätbart. Makt blir detsamma som att 
vara representerad. ”Polisen är en jämställd arbetsplats, det vittnar statistiken om” skriver 
Polismyndigheten (2015:1). Jämställdhetsfrågan reduceras till en fråga om antal och procent 
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och kvar lämnas en osynliggjord maktordning. Åtgärder rör enbart på ytan och underliggande 
maktstrukturer lämnas orörda.  

Studiens andra frågeställning hade för syfte att vidare undersöka vad som i 
dokumenten lämnades oproblematiserat. Med utgångspunkt i teorier om avpolitisering 
undersöktes huruvida relationen mellan kön och makt i dokumenten lämnades 
oproblematiserad.  
 Trots att uppsatsens syfte aldrig var att jämföra de valda dokumenten framkom 
vid analysen en tydlig diskrepans mellan vad som i handlingsplanerna lämnats 
oproblematiserat.  Såväl Rikspolisstyrelsen som Polismyndigheten artikulerade i sina 
dokument jämställdhet i könsneutrala termer där den underliggande relationen mellan kön och 
makt lämnades oproblematiserad. Avpolitiseringen blev tydlig inte minst i det faktum att 
Polismyndigheten i sitt program enbart artikulerade jämställdhet i termer av antal och procent. 
Detta i kontrast till Polisförbundet som genomgående belyste den underliggande 
maktrelationen mellan könen. Med undantag för avsnittet ”arbete och föräldraskap”, vilket 
skrevs i könsneutrala termer, var Polisförbundet aktiva i att lyfta upp och problematisera 
relationen mellan kön och makt inom organisationen. Vidare åberopades ett intersektionellt 
perspektiv då Polisförbundet visade på hur polisens rådande ordning systematiskt gynnar vita, 
icke-funktionshindrade, heterosexuella män.  
 

7.1 Den orörda relationen mellan kön och makt  

Malin Rönnblom varnade i Vad är problemet? för att jämställdhet idag blir ett problem som 
snarare än att utmana den rådande ordningen kan sägas konfirmera densamma (Rönnblom 
2011). Feministiska teoretiker har pekat på att jämställdhetsfrågan, när den formuleras utan 
maktkritiskt innehåll, inte kommer att förändra de underliggande maktstrukturer som 
genomsyrar begreppet. Om jämställdhet artikuleras på ett sådant sätt att relationen mellan 
makt och kön lämnas oproblematiserad kommer åtgärdsförslagen således inte att förändra den 
underliggande könsmaktsordningen.  
 Genom att enbart argumentera för jämställdhet i termer av rättvisa och resurs, 
genom att artikulera jämställdhet i termer av antal och procent samt genom att i könsneutrala 
termer genomgående förneka den underliggande relationen mellan kön och makt avpolitiserar 
såväl Rikspolisstyrelsen som Polismyndigheten jämställdhetsbegreppet. Den politiska 
paradox som Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse belyser blir genast tydlig. Samtidigt som 
kvinnor har mindre makt just på grund av sitt kön, erkänns inte könets politiska betydelse 
(Wendt Höjer & Åse 1996:7).  

Jämställdhet är någonting som görs, inte någonting som är. 
Jämställdhetsbegreppets formulering möjliggör och omöjliggör därför för åtgärder att på 
djupet förändra underliggande relationer mellan kön och makt. Det kan således sägas vara 
oroväckande att polisen, med sin maskulinitetskultur och heteronormativa ordning, genom 
jämställdhetsbegreppets formulering omöjliggör för åtgärder att förändra det som är i störst 
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behov av förändring. De seglivade strukturer som är aktiva i att systematiskt gynna vita, icke-
funktionshindrade, heterosexuella män lämnas orörda. Jämställdhetsfrågan kan sägas 
konfirmera ordningen, snarare än att utmana densamma.  
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