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En vit man, stor och stark  
Positioneringar inom polisen 

Mats Landqvist 
 
På de svenska polismyndigheterna har mångfaldsarbetet varit prioriterat 
sedan ett antal år, med satsningar på utvecklingsprojekt, kurser och kon-
taktskapande med olika samhällsgrupper, bl.a. ungdomar i miljonpro-
gramsförorter (se Rikspolisstyrelsen/HR 2013). Trots allt detta finns det 
anledning att fråga hur mångfaldsarbetet har landat i polisens dagliga verk-
samhet (se t.ex. Fischer & Salomonsson 2006, Jonsson 2008, Johansson 
2010). Hur ser medlemmar av polisorganisationen på sig själva, på sin or-
ganisation och på sina kontakter med allmänheten ur ett mångfaldsperspek-
tiv? I den här artikeln intresserar jag mig för hur några poliser i ett fokus-
gruppssamtal uppfattar och representerar sin organisations mångfaldssitua-
tion. I samtalet behandlas frågan om hur man inom polisen ser på dialog 
och kommunikation som en del av arbetet, något som diskuteras i relation 
till mångfaldsarbetet. Här blir olika sociala faktorer relevanta, t.ex. kön, ras, 
etnicitet och ålder, inte minst när det gäller diskriminering. Frågan för ana-
lys är hur deltagarna positionerar sig och andra i relation till dessa sociala 
faktorer och till yrkesrollen. Med denna s.k. positioneringsanalys undersö-
ker jag hur deltagarna förhåller sig till olika aspekter av poliskulturen och de 
olika grupper som ingår där. Analysen fokuserar både självbilder och bilden 
av andra och kan visa hur positionerna skiftar, går in i varandra och för-
handlas fram under förloppet av ett fokussamtal om 60 minuter.    

Den här undersökningen ingår i ett forskningsprojekt som intresserar sig 
för yrkespersoners uppfattningar om språk och diskriminering. En enkät på 
detta tema besvarades av de anställda vid en avdelning inom en svensk po-
lismyndighet. Enkäten innehöll flervalsfrågor där informanterna angav 
vilka grunder för diskriminering som de haft erfarenhet av, t.ex. sexism eller 
rasism. Det kunde både handla om att de själva varit utsatta eller att de varit 
med om diskriminerande situationer på andra sätt. Där fanns också fri-
svarsfrågor, där de ombads återberätta erfarenheter av diskriminerande 
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situationer. Av både flervalssvar och fria svar framgår att de allra flesta in-
formanterna förknippar diskriminerande situationer med muntlig kommu-
nikation och språkliga val. Det kan t.ex. handla om oacceptabla benämning-
ar, ifrågasättanden, sätt att utesluta andra genom att tilltala någon bryskt, 
nedvärderande eller inte alls osv. Informanterna satte alltså kommunikation 
och bemötande i relation till de erfarenheter de hade, inte minst inom den 
organisation som de arbetar inom. Detta resultat var något som följdes upp 
i fokusgruppsintervjuer, i syfte att närmare utreda hur diskriminering och 
kommunikation ses i relation till varandra, särskilt inom den aktuella orga-
nisationen. Ytterligare ett resultat av enkätstudien, som även det har föran-
lett den här undersökningen, var att många poliser ofta tar upp sexism som 
ett genomsyrande problem i polisorganisationen men mer sällan andra 
diskrimineringsgrunder.  

Metod 
Fokusgrupper används när man som forskare inte bara vill studera interak-
tion utan även är ute efter att lära sig något om informanternas miljö och 
villkor (Morgan 1998) och om olika aspekter av det sociala livet som annars 
kunde förbli osedda (Hesse-Biber & Leavy 2005), t.ex. yrkesgruppers kollek-
tiva erfarenhet. På så sätt kan man få inblick i komplexa beteendemönster, 
förhållningssätt, attityder m.m. (Morgan & Krueger 1993). En av poängerna 
med fokusgrupper är även möjligheten att få syn på hur organisationen 
fungerar ur det perspektiv som samtalet fokuserar, i detta fall diskrimine-
ring och mångfaldsfrågor, låt vara att de insikter som framkommer är filtre-
rade genom deltagarnas interaktion. Fokusgruppen fokuserar således delta-
garnas gemensamma inifrånperspektiv, deras synpunkter på organisationen 
och brytningen mellan olika åsikter och synsätt. Därigenom kan samtalet ge 
en relativt nyanserad, problematiserad och kollektivt reflekterad bild av 
verksamheten, t.ex. i jämförelse med en intervju. Ett enda fokusgruppsamtal 
brukar ge rikligt med analysdata, i detta fall deltagarnas (fokuserade) bil-
drag till samtalet om mångfald inom polisen, interaktionen dem emellan 
och de teman som utvecklas, dvs. sociala och institutionella positioner inom 
polisen. Dessa data kan visa vilka positioneringar, konflikter och motstri-
digheter som representerar både deltagarna själva och den organisation som 
de ingår i och behandlar under samtalet.     

I frågor som rör diskriminering är det förstås inte säkert att deltagarna är 
helt medvetna om hur de ska formulera sina motivationer, emotioner eller 
åsikter. Men när de hör de övriga tala om ämnet erbjuds de en möjlighet att 
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avgöra i vilken mån de själva kan dela upplevelsen. Dessutom kan en delta-
gare bli mer medveten om saker som hen kanske inte funderat på tidigare 
när hen får besvara konkreta frågor i ett samtal. Men forskaren kan förstås 
inte utgå från att fokusgruppen alltid avslöjar de djupaste av insikter. Det 
kan ju hända att deltagarna inte är så logiska, reflekterade eller organiserade 
som man kanske förväntat sig. I sådana fall kan fokusgruppen ge indikatio-
ner på att problemet är än mer komplicerat t.ex. genom motstridiga eller 
vaga resonemang. Å andra sidan kan någon deltagare ta upp aspekter som 
de övriga deltagarna (eller forskaren) inte själva har tänkt på, vilket gör 
undersökningen relativt deltagarorienterad, i jämförelse med andra datain-
samlingsmetoder. 

I fokusgruppen anpassar deltagarna sina uttalanden till dem som lyssnar 
(Steyert & Bouwen 1994). Det kan vara stor skillnad mellan att rikta sig till 
de andra i gruppen, som har relaterade erfarenheter, än till en utanförståen-
de intervjuare. Man kan alltså förvänta sig att ett fokusgruppssamtal speglar 
informanternas vilja att dela med sig, och att de är medvetna om att de talar 
inför en grupp som de själva är medlemmar i. Det innebär att interaktionen 
kretsar kring det de har gemensamt, i detta fall polisorganisationen, som är 
undersökningsobjektet här.  

Positionering 
Med positionering avses traditionellt den diskursiva roll som en person får i 
en kommunikationssituation (Davies & Harré 1990), dvs. den roll som 
deltagaren får genom genom interaktionen och andra deltagares bidrag. 
När man analyserar positionering inom ramen för samtalsanalys kan man 
urskilja de kategoriseringar som interaktionen ger upphov till (se Linell 
2011:365) och som förekommer inom organisationen. Positionering kan 
både förstås som något som de närvarande personerna kontinuerligt kon-
struerar men också rekonstruerar. Analysen kan därför ge inblick i delta-
garnas självbilder i förhållande till övriga medlemmar i organisationen, som 
i den här undersökningen, där intresset kretsar kring organisationsmed-
lemmars upplevelser, åsikter och erfarenheter kring diskriminering. Men 
den kan även ge en bild av vilka olika positioner som organisationen erbju-
der, liksom vilka mekanismer för positionering som förekommer.   

Positioneringar analyseras vanligen som de sociala strukturer som blir 
reproducerade och projicerade på deltagarna eller på andra för samtalet 
betydelsefulla aktörer (Tudor 2014, Hornscheidt & Landqvist 2014). I själva 
verket sker positioneringar kontinuerligt även utan förekomsten av interak-
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tion eller någon konkret ansvarig aktör. Det innebär att t.ex. kvinnor, svar-
ta, funktionshindrade m.m. positioneras just så, dvs. genom att ständigt bli 
betraktade på ett ensidigt sätt som svart, som funktionshindrad etc. Men det 
kan bli avspeglat och få konkret effekt i sociala situationer, som i ett samtal. 
Den positionering som uppstår i ett samtal kan därför vara en del av en 
diskriminerande situation som effekt men kan även fungera som dess ut-
gångspunkt (Hornscheidt & Landqvist 2014). Positioneringarna skapas och 
blir synliga med hjälp av språkhandlingar, vars betydelse inte enbart är en 
fråga om talarens intentioner, sett ur detta konstruktivistiska perspektiv, 
utan i lika hög grad något som skapas och ges relevans på ett övergripande 
plan (Christie 1990), t.ex. som effekt av de normer som skapar kön, ras, 
etnicitet och andra sociala positioner.  

I studier av andra verksamheter än polisen har positioneringsanalys visat 
sig användbar för att bättre förstå sociala hierarkier, t.ex. i klassrumssamtal 
med elever med en annan språklig och geografisk bakgrund än majoriteten. 
Där visar sig ibland deltagarpositioner som grundar sig i fördomar eller 
missförstånd. Andraspråkstalande elever kan t.ex. positioneras utifrån hur 
störande de är jämfört med andra (Leander 2002, Wortham 2004) eller hur 
samarbetsovilliga, inkompetenta och passiva de uppfattas (Black 2004). 
Andraspråksidentiteten tycks således kunna uppfattas som orsak till en rad 
olika avvikande beteenden. Det kan också hända att elever med en annan 
bakgrund än majoriteten tilldelas skoluppgifter där de ska berätta om hur 
man t.ex. firar helger i ”sin kultur”, trots att de mycket väl kan vara födda i 
landet (Talmy 2004). På det här sättet återskapas aktivt en annorlundahet, 
och en självbild som utesluter andra bekräftas, t.ex. som infödd. I likhet 
med dessa studier går ansatsen i den här undersökningen ut på att studera 
vilka parametrar som används i fokussamtalet med polisanställda för att 
konstruera skillnader, förändring och motstridigheter. Det kan vara bety-
delsefullt, inte minst om man vill fånga känsligheten för skiftningar i samta-
let och för olika typer av positionering. Den här analysen syftar således till 
att klargöra vilka positioneringar som får avtryck i interaktionen i fokus-
samtalet. Av betydelse är även hur samtalet skapar positioner för dem som 
inte deltar, t.ex. andra polisanställda. Analysen tar därmed in personers 
självförståelse, deras upplevelse av vilka grupper som förekommer och deras 
inställning till dem. 

En viktig aspekt av mångfaldsperspektivet är att de positioner som aktö-
rerna skapar framträder med mer eller mindre tydlig grupptillhörighet. Det 
innebär att det alltid finns en uppfattning om vilka grupper som kan existe-
ra inom ramen för t.ex. polisen och att det kan finnas de som blir positione-
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rade helt av andra. Det kan därför vara av intresse att undersöka vilka posi-
tioner som deltagarna anser (mer eller mindre) legitima och hur en grupps 
röst auktoriseras och generaliseras. Det handlar då om att undersöka vilka 
ståndpunkter som kan, får och brukar framföras och vilka som förblir osyn-
liga (Shohat & Stam 1994, Shohat 1998). Vad räknas som en röst, dvs. vem 
har en röst, och vilka ses som representanter för en grupp (se t.ex. Neckel & 
Sutterlüty 2005, Hornscheidt 2012)? De aspekter av mångfald som delta-
garna tar upp i ett samtal kan samtidigt dölja andra, som kan vara av poten-
tiellt intresse. Positionsanalysen kan därmed ge en bild av vilka villkor som 
gäller för åtminstone de grupper som samtalsdeltagarna ingår i och kanske 
företräder, men man kan också få en uppfattning om det finns grupper som 
inte verkar synas inom organisationen, så som det framgår av fokussamta-
let. I vilket fall innebär både positionering och diskriminering ett visst mått 
av (o-)synliggörande och ensidighet, alltså att ett av problemen med diskri-
minering är att en diskriminerad person blir just ensidigt sedd utifrån en 
viss social position.   

Fyra typer av positionering är aktuella här (se även Hornscheidt & Land-
qvist 2014): 1. Social positionering avser de kontinuerliga privilegierande 
eller diskriminerande identiteter som relaterar till kön, etnicitet, ras, funk-
tionshinder etc. Utgångspunkten är att alla dessa sociala faktorer är just 
sociala och konstruerade och att de kan härledas till kolonialism, integra-
tion, visualitet (hår- och hudfärg), kroppliga kännetecken och kulturella 
tillhörigheter m.m. Med begreppet ras avses den konstruktion som sker av 
människor t.ex. utifrån hudfärg, men inte nödvändigtvis utifrån nationalitet 
eller kulturell grupp, vilket istället brukar ingå i begreppet etnicitet 2. Insti-
tutionell positionering avser de roller och egenskaper som förknippas med 
yrket, t.ex. olika typer av polisiära arbetsuppgifter, expertroller, ledaregen-
skaper etc. I många kontexter sammanfaller social och institutionell posi-
tionering och identifieras helt med varandra, t.ex. om en persons kön och 
yrkesroll ses som två sidor av samma sak. I en annan kontext kan istället 
t.ex. kön eller etnicitet ses i ett motsatsförhållande till den institutionella 
positioneringen, dvs. den sociala positioneringen blir uppfattad som inkon-
gruent med yrkesrollen eller arbetsuppgifterna. 3. Kritisk positionering 
(Foucault 1980) innebär en analytisk normkritisk utgångspunkt, som när en 
deltagare objektifierar en situation och analyserar den. Där den sociala posi-
tioneringen alltså relaterar till sociala faktorer innebär istället en kritisk 
positionering en annan sorts medvetenhet om diskriminering som parame-
ter. Skillnaden är att en person kan bli socialt positionerad t.ex. som ”kvin-
na” eller som ”svart” men positionera sig själv (kritiskt) utifrån sexism eller 
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rasism, t.ex. som feminist respektive antirasist. 4. Strategisk positionering 
(Foucault 2003) innebär att en person skapar eller tillskriver sig en position 
i ett sammanhang, t.ex. för att betona någon privilegierad del av sin identi-
tet, vanligen som mer bildad eller rik än vad som är fallet.  

I resten av den här artikeln analyseras tre huvudsakliga konstruktioner 
av kön som samtalet kretsar kring. De rör sig om föreställningar om kön 
och upplevelser av sexism i relation till polisyrkets normer om hur man 
kommunicerar med personer ur allmänheten. Inom dessa konstruktioner 
fungerar positioneringarna både som utgångspunkt för, som effekt av och 
som motstånd till könsdiskriminering.     

Konstruktion av kön 1: Män är tuffa, kvinnor pratar 
Genomgående i samtalet konstrueras och explicitgörs en självklar skillnad 
mellan män och kvinnor inom polisen. Det problem som deltagarna uppfat-
tar och positionerar sig kritiskt mot är hur indelningen i två kön ges så stort 
utrymme att de skapar två olika ”typer” av polis med helt olika förutsätt-
ningar och villkor för arbetet. Detta förstärks av att vissa män konstrueras 
som motvilliga att arbeta tillsammans med kvinnor:  

(1) Lotta: ja det finns dom [dvs. kvinnor] som har berättat att dom haft 
manliga kolleger som absolut inte vill jobba med dom över huvud 
taget men man är tvungen för så ser ordningen ut men man talar 
gärna om det också så det har jag hört  

Av exempel 1 framgår att deltagarna uppfattar att det finns en manlig mot-
vilja mot kvinnliga kolleger men att denna motvilja är inofficiell, dvs. den 
går emot gällande explicit norm inom polisen. Den allmänna uppfattningen 
är snarare att alla vet och utgår från att jämställdhetsfrågor har diskuterats 
kontinuerligt sedan utbildningen och att den gällande normen är att män 
och kvinnor ska arbeta tillsammans och värderas lika. Men motviljan kon-
strueras här som starkare än normen. Frågan för deltagarna är om den offi-
ciella normen eller den implicita inofficiella motviljan och manliga normen 
är starkast. Deltagarna kopplar männens tvång att behöva arbeta tillsam-
mans med kvinnor till en benägenhet att vilja påtala detta tvång, vilket an-
tyder att det senare är fallet. Denna konflikt tas alltså upp av deltagarna, 
som reagerar mot orättvisan samtidigt som de distanserar sig mot den, ef-
tersom de positionerar sig mot den grupp som utsätts för diskrimineringen, 
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dvs. kvinnor, som omtalas med dom. Däremot refererar de till det manliga 
perspektivet med man, vilket inte signalerar samma distans.   

Deltagarna framställer den främsta kritiken mot kvinnor som att de pra-
tar för mycket: 

(2) Sanna: jag pratade med några där jag jobbar nu och då var det mera 
liksom att kvinnorna får en viss sort av feedback av de manliga be-
fälen som männen inte får dom kanske får höra att dom pratar för 
mycket i en situation innan dom ingriper liksom dom uttryckte det 
”du kanske ska va lite mer på tå” har det manliga befälet sagt till 
några kvinnor och när jag frågade vad det betydde så var det just att 
man skulle va lite tuffare och gå på och det är ju en manlig norm då  

Av exempel 2 framgår att kvinnor konstrueras som föremål för kritik, åt-
minstone av ett slag som skiljer sig från eventuell kritik till män. Det fram-
ställs som generellt och helt könsavgränsat, och man får intrycket att det 
gäller alla kvinnliga individer. Denna sociala positionering enligt kön tar 
deltagarna som ganska självklar, trots att Sanna är mycket kritisk till den 
diskriminering som kritiken innebär. Att ”prata för mycket” visar sig vara 
ställt mot en manlig norm, som definieras som att vara tuff och att ”gå på”. 
Det kvinnliga pratandet konstrueras istället som motsatsen till att vara tuff. 
Här blir den institutionella position som verkar finnas inom organisationen 
märkbar, som alltså sammanfaller med den manliga sociala positionen. 
Kvinnligt kön är däremot likställt med mottagare av professionell kritik. 
Detta och andra inslag i samtalet visar att denna manligt definierade norm 
inte bara har en tydlig ”röst” utan även en specifik terminologi, som ”att 
vara på tå”, ”att inte vika ner sig”: 

(3) Lotta: var mer på liksom ”snacka inte vi ska visa vi ska inte vika ner 
oss” nä men det handlar inte om att vika ner oss utan om 
Eva: ja vika ner är ofta man säger 
Sanna: där tänker jag också att man ska inte dalta med dom utan 
”vi är poliser” ja hm jag har inte jobbat här så länge men första bil-
den liksom att man ska inte dalta med dom utan ”vi ska visa att vi 
viker inte ner” alltså det är viktigt internt.  

Att inte ”vika ner sig” framstår alltså som den manliga röstens sätt att for-
mulera sig själv, vilket implicerar att andra, kvinnliga förhållningssätt i en 
polisiär insats skulle vara sämre. Att ”vika ner sig” verkar ju likställt med att 
”dalta”, ett annat uttryck som får en klart negativ betydelse. Här blir också 
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synligt att deltagarna uppfattar att män är negativt inställda till kommuni-
kation (”snacka inte”). Men det är inte bara hur en polis agerar i en situa-
tion som är betydelsefullt, utan även hur hen visar sin inställning till situa-
tionen, i detta fall tydligt visa motparten att man inte är öppen för dialog. 
Som icke-polis kan man kanske förstå detta som ett allmänt polisiärt sätt att 
agera på i en konfrontation, och att benägenhet till dialog kan konstrueras 
som mindre önskvärt än (fysisk) handlingskraft. Det som är anmärknings-
värt är emellertid att deltagarna konstruerar denna norm som både institu-
tionellt professionell och tydligt manligt könskodad. Deltagarna verkar 
visserligen kritiska mot den diskriminering som sker, men det framgår inte 
exakt på vilket sätt: gäller kritiken att normen är negativ till dialog, att dal-
tande tillskrivs en generell kvinnlighet eller att männen har lagt beslag på 
den professionella kompetensen för egen del?   

Den manliga normen konstrueras gång på gång som handlingskraftig, 
vilket tycks utesluta all pratsamhet, även sådan som skulle kunna vara än-
damålsenlig: 

(4) Sanna: det var en kille som sa just vi vågar inte prata så mycket 
inom polisen om våra rädslor och känslor vi måste våga prata om 
våra rädslor och han är inom span och det är kanske en tuff kille på 
så sätt men man blir så förvånad att det är så svårt att prata om sina 
känslor det finns inte riktigt det utrymmet och det hänger väl ihop 
med det där manlighetsnormen som man förväntas och även då tje-
jer då att man pratar för mycket att man ska va mer på tå  

Exempel 4 utgår från ett citat av en manlig kollega till Sanna. Hon framstäl-
ler honom som representant för en typ av män inom polisen som efterlyser 
ett öppnare samtalsklimat, t.ex. att det skulle kunna vara positivt i några 
sammanhang att tala med varandra. Dock verkar en sådan polisiär position 
inte vara aktuell, t.ex. i verksamhetens inre delar, där inga andra normer än 
”gå på”-aktighet är önskvärda. Även här handlar det alltså om att den man-
liga normen är så stark att den alltid gäller, oavsett situation, och att den 
även omfattar såväl kvinnor som kritiska män. Det framställs inte längre en 
avgränsat manlig norm, utan en generell norm som gäller alla poliser. Trots 
det verkar man mena att poliskulturen delar in personalen i att vara kom-
munikativ på ett daltande sätt och att uppträda enligt den institutionella 
normen, och den indelningen kodas socialt. Poliserna positioneras därmed 
utifrån kön, vilket alltså gör dem institutionellt olika i förhållande till yrkets 
krav och behov. Den sociala och institutionella positioneringen ser ut att 
befinna sig i ett beroendeförhållande till varandra.   
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Språkligt konstruerar deltagarna normen både på ett negativt sätt 
(”svårt”, ”finns inte utrymme”, ”pratar för mycket”) och på ett generellt sätt, 
med man. Detta generella pronomen används oftast som referens till den 
allmänna (manliga) norm som alla förväntas följa. Det tycks kunna åter-
spegla den motdiskurs som både deltagaren och hennes manliga kollega ger 
uttryck för: en alternativ norm som föreskriver ett förhållningssätt som 
inkluderar känslor och öppenhet, men som alltså ses som undantag från det 
allmänna. Sanna positionerar sig även som kritisk i relation till detta uttryck 
för diskriminering med uttryck som ”man blir förvånad”. Pronomenet man 
verkar då signalera en överskådande, kritisk position. 

Konstruktion av kön 2: Män äger verksamheten, kvinnor är 
en minoritet 
Dikotomiseringen mellan män och kvinnor baseras på normalitet och do-
minans. Bland annat framgår det att männen är fler än kvinnorna och att de 
är mer synliga i offentligheten:  

(5) Sanna: det finns ju arbetsgrupper där inte kvinnor är så mycket och 
då är det många hinder för att ens komma in där och där man på så 
sätt signalerar att man inte har en del jag tänker som piketer där är 
inte så många kvinnor i laget och det är väl ett sätt ändå där att man 
liksom positionerar i organisationen i stort det lilla man ser i bilen 
att män är ändå män utan så mycket kvinnlig inblandning  
Eva: det väldigt många grupper där man bara är en eller ett par 
kvinnor vilket innebär att när man jobbar ett pass är man ensam 
kvinna det finns ju många såna grupper 
Sanna: rätt jobbig att se särskilt om man är ny i en organisation där 
man vill va man har utbildats man har sökt sig dit och så ska man 
hantera att ”jag är inte riktigt välkommen därför att jag är tjej” då är 
det ju bättre att inte se det att man väljer frivilligt att ”jag passar 
bättre med familj eller utredningstjänst” 

I exempel 5 framställer Sanna den allmänna synen på hur enkönat manliga 
polisiära aktiviteter och grupper uppfattas som mer betydelsefulla än blan-
dade eller kvinnliga grupper. Den allmänna bilden är att ett arbetslag klarar 
sig fint utan kvinnor, vilket bekräftas och utvecklas av de andra deltagarna. 
Här beskriver de de delar av verksamheten som även de uppfattar som de 
mest centrala, men som innehåller en mekanism som stöter bort kvinnor till 
andra, mer perifera delar. De relaterar till den bild som allmänheten har av 
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poliser, att det vanligen bara finns män i ett piketlag. Den uteslutning som 
Sanna refererar till kan ha att göra med att få kvinnor i arbetslaget gör att 
schemaläggningen skapar arbetspass där endast en kvinna ingår. På så sätt 
återkonstruerar deltagarna att det är en nackdel att vara kvinna, eftersom de 
ses som i behov av andra kvinnor för att känna sig som en del av laget. Allt 
detta diskuteras ur ett kritiskt perspektiv, där deltagarna ställer sig solida-
riska på de uteslutna kvinnornas sida och konstruerar polisorganisationen 
som omodern och som illa jämställd. Att kvinnor känner sig så ensamma 
utan andra kvinnor att de söker sig till andra arbetsuppgifter är däremot 
inget som ifrågasätts. Det sker däremot när samtalet kommer in på den 
strategiska positionering som kvinnor inom polisen använder för att hante-
ra de av manliga normer definierade arbetsuppgifterna. Dessa kvinnor an-
passar sig och tar en manligt orienterad stil, en anpassning som framställs 
som lokalt motiverad och relativt avgränsad: 

(6) Eva: det finns ju också dom kvinnorna som anammar den normen 
som nästan blir ”värre” än männen så blir väldigt tuffa och så och 
det är ju man ser en stil hur man klär sig ja kläder och håret och så 
där som man tar också tycker jag vi stod och kommenterade häru-
tanför att såna där jeans har bara tjejer inom polisen ja men så där 
typiskt så där att man tar den där lite sportiga killstilen med mina 
fördomar då så att det är ju inte säkert att det är så att alla kvinnor 
är jättekommunikativa inom polisen 
Sanna: polisen skiljer sig väl inte där från resten av samhället  
Eva: omhändertagande och kommunikativ och tycker om relatio-
ner och så 
Sanna: man ska va lite mer som män  

I exempel 6 skiljer deltagarna mellan den mentala könshierarkiserande 
normen och nödvändigheten av att kvinnor och män anpassar sig till sam-
ma norm. De anpassande kvinnorna identifieras genom sitt utseende: en 
viss stil på kläder och frisyr. Deltagarna bekräftar samtidigt ett utbrett syn-
sätt att kvinnor skiljer sig från män i dessa avseenden, dvs. den grundläg-
gande synen på kvinnliga egenskaper rekontextualiseras som att vara om-
händertagande och kommunikativ. Det innebär att kategoriseringen av 
kvinnor är att de vill och kan prata om känslor, medan de kvinnor som 
använder en manlig norm konstrueras utan dessa kvinnliga ”egenskaper” 
(de klär sig manligt, tar en sportig ”killstil”, ”är inte så jättekommunikati-
va”). Dessutom framställs de kvinnorna på ett ambivalent sätt: de är ett 
lokalt fenomen, som inte gäller utanför polisen (”där [inom polisen] ska 
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man va mer som män”), samtidigt som Sanna säger att polisen inte skiljer 
sig från resten av samhället. Likväl bekräftar de återigen att den prototypis-
ka föreställningen av yrkesrollen som polis är just manlig. Det skapar rele-
vans för att se dessa kvinnor genom en förhandling av den implicita manli-
ga norm, som går ut på att antingen uppfylla den (genom sin klädsel) eller 
genom att värdera en kvinnlig avvikelse eller annorlundahet, i detta fall 
främst med sin klädstil och motvilja till kommunikation. Ett tänkbart alter-
nativt sätt att positionera kvinnorna skulle vara att de intar en flexibel 
kvinnlig roll och att olika stilar skulle ses som likvärdiga, eller åtminstone 
som parallella. Men kvinnor med den sportiga stilen positioneras alltså som 
strategiska snarare än som ”sociala”, dvs. ”de tar” en viss stil, underförstått 
att de motiveras att göra det för att anpassa sig och distansera sig från den 
ofördelaktiga sociala positionen som kvinna inom polisen.   

Konstruktion av kön 3: Män kommunicerar ändamålsenligt 
Den manliga normen att vara icke-kommunikativ kan visa sig vara en allt-
för ensidig position, och möjligen inte helt kongruent med de institutionella 
krav som yrkesrollen ställer. Man kan knappast fungera som polis utan att 
kunna föra dialog med andra människor. Och att aldrig prata med andra 
eller vara öppen mot andra kan väl knappast ses som ett allmänt ideal? Den 
paradox som spelas upp i samtalet märks bland annat i att befälen kritiserar 
kvinnorna, när de manliga befälen ju utför någon typ av professionellt base-
rad kommunikation genom att tala med/till de kvinnliga poliserna. Att män 
faktiskt kommunicerar framkommer även i den senare delen av samtalet. 
Men den starka normen om tuffhet som råder verkar också avgöra vilken 
typ av kommunikation som är lämplig. 

(7) Lotta: fortfarande alltså i min värld så är det fortfarande den där 
manliga man ska va lite stor och stark polisen dom är ju fortfarande 
en vit man stor och stark i min uppfattning 
Sanna: så uppfattar jag det också man säger ju ofta att man ska 
kunna visa med kroppen alltså det är ju mycket kroppslig kommu-
nikation alltså vi hade just den diskussionen på fikat att jag måste 
kunna visa med kroppen att jag är bestämd och vill och fast det kan 
man ju göra fast man kommunicerar mycket också att det här var 
just en kille som sa det som är fysiskt stark att det är viktigt att visa 
att jag kan hantera den här situationen med min fysik den bilden 
tror jag att man är att lita på kanske så här trygg 
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Lotta: att man ska kunna lösa alla situationer man ska kunna slåss 
mot en gorilla 

I exempel 7 framställs det manliga sättet att kommunicera som att män 
kommunicerar fysiskt, t.ex. ”visa med kroppen”. Men deltagarna påpekar 
också att denna typ av kommunikation handlar om att polismän ska kunna 
slåss, vilket kan skapa en känsla av pålitlighet och trygghet i ett kritiskt läge. 
Möjligen kan denna manliga styrkedemonstration bidra till att kroppsspråk 
inte verkar förknippas med kvinnliga polisers sätt att kommunicera, och 
därmed inte heller till den trygghet som associeras med männen. Här upp-
fattar deltagarna alltså att könsskillnaden reduceras till en skillnad i kom-
munikationsstrategi, vilket polariserar genom att kvinnor ses som pratiga 
och män som kroppsligt imponerande. Genom att man positionerar den 
manliga stilen som den gällande normen blir samtidigt manlighet förenad 
med en positivt värderad kommunikationsstil (genom stora, starka kroppar 
som inger respekt). Deltagarna verkar dock inte reagera på att ingen av 
dessa kommunikationsstilar ter sig särskilt realistisk, vilket ju är en mot-
sättning som de redan skapat tidigare i samtalet (exempel 2). Men det finns 
knappast något motsatsförhållande mellan att prata och att använda ett 
bestämt kroppsspråk. 

I exempel 7 finns också det yttrande som citeras i denna artikels titel, ”en 
vit man stor och stark”. Det är det enda tillfället i samtalet där hudfärg om-
nämns. Kanske ska detta yttrande ses som en kliché eller ett talesätt, som 
alluderar på en maximalt maktfull kombination av privilegier, ungefär vit-
het, manlighet, heterosexualitet, medelålder, medelklass, utan funktions-
hinder etc. Det är emellertid märkbart att inte något av dessa privilegier tas 
upp i samtalet, manligt kön undantaget. I yttrandet ingår även ”stor och 
stark”, vilket skulle kunna associera till frånvaron av fysiskt funktionshin-
der. Det är dock inte troligt i detta fall, eftersom det så tydligt framgår att 
kvinnor inte ingår i beskrivningen. Stor och stark är alltså en positionering 
av den manliga polisen – men inte helt utan ironi. Här kan man ana en 
kritisk självpositionering, där Sanna antyder det sexistiska i en sådan enty-
digt positiv manlig beskrivning.    

Utveckling av positioner i samtalet  
På flera sätt visar samtalet en bild av polisen som ter sig mycket traditionell, 
med givna könsroller. Samtidigt visar deltagarna och de personer som refe-
reras att det finns en kritisk position som ifrågasätter yrkets givna normer. 
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Deltagarnas kritiska position kan alltså visa att mångfaldsarbetet har fått ett 
visst resultat, även om de fortfarande ser den traditionella organisationen 
och dess roller som ganska cementerade. Man kan dock ana en spänning 
mellan att kommentera de normer man har sett inom polisen och att själv 
vara en del av organisationen. Det är nu en poäng med fokusgruppssamtal 
som metod, att man får syn på både organisationen och deltagarnas relation 
till den. Deltagarna kan ju vara både medvetna och kritiska i vissa delar och 
mindre så i andra. Dessutom ges deltagare i ett samtal möjlighet att påver-
kas av interaktionen och utvecklas i sina synsätt.  

Samtalet skapar en bild av polisorganisationen där kvinnliga och manliga 
anställda inte blir lika behandlade. Men det är påfallande att kvinnors kom-
petens, som poliser eller som just kvinnliga poliser, knappast lyfts fram alls. 
Fokus ligger helt på att kvinnor blir kritiserade, inte på vad som skulle kun-
na berömmas.  

Initialt uppfattas den institutionella positionen ”tuff” som nödvändig för 
alla anställda. Den sociala positionen ”kvinna” konstrueras som liktydigt 
med kommunikationskunnig eller benägen att kommunicera. Men proble-
met är att det finns ett motsatsförhållande mellan den institutionella och 
den sociala positionen. Den sociala positioneringen som ”man” sammanfal-
ler med institutionell framgång (”ska kunna lösa alla situationer”) och yr-
kesskicklighet (”kunna slåss mot en gorilla”). Mellan dessa positioneringar 
förekommer en slags kongruens, och den kritiska positionen ser att denna 
kongruens behöver formuleras och jämföras med den inkongruens som 
däremot råder mellan ”kvinna” och ”kompetent”. När social positionering 
ingår i och görs relevant i diskussionen om institutionella positioner fram-
står kvinnor som mindre yrkesskickliga.  

Den institutionella positioneringen (tuff=polis) är alltså inkongruent 
med den sociala (kommunikativ=kvinna). Denna motsättning verkar delta-
garna uppfatta vara orsaken till att individuella kvinnor positionerar sig 
strategiskt genom att skaffa en tuffare frisyr och klädsel. Men de ser samti-
digt detta som en eftergift åt den manliga norm som genomsyrar verksam-
heten och använder denna kategori kvinnor för att skapa sig en annan typ 
av kvinnlig polis. Något liknande gäller även för den manliga normen, som 
framställs som ofullständig utan den kommunikationsförmåga som bara 
kvinnor anses ha. Men senare i samtalet, när social positionering som 
”man” är en förutsättning för betydelsefull yrkesskicklighet, omskapar del-
tagarna den nödvändiga kommunikationsförmåga som yrket kräver och ser 
den även som en manlig egenskap, och då tas mäns kommunikativa kompe-
tenser upp som relevanta.  
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Analysen visar även att de positioneringar som används och fördelas 
över olika grupper, inte minst självpositioneringen, och är avgörande för 
verksamhetens normer, inte alltid omfattar den som talar. Det gäller för-
modligen särskilt när diskriminering är en viktig effekt av positioneringen. 
Trots att alla tre deltagare är kvinnor blir både män och kvinnor omtalade 
med viss distans, t.ex. genom att de använder pronomen i tredje person om 
både män och kvinnor (dom, man), aldrig i första person (vi). När deltagar-
na använder jag är det utifrån den kritiska positionen – inte den sociala. De 
omtalade blir dock positionerade både socialt och institutionellt, och någon 
gång som strategiska, men mer sällan som kritiska eller medvetna. Den 
betonade sociala positioneringen ”kvinna” gäller alltså främst de som blir 
omtalade och jämförda i samtalen. Deltagarnas kritiska position skapar på 
så sätt ett utifrånperspektiv på verksamheten, organisationen och yrket. De 
konstruerar sig mer i enlighet med sin egenskap som experter än som poli-
ser eller kvinnliga anställda inom polisen. Den kritiska positioneringen 
verkar därmed även innehålla strategiska drag, dvs. en strävan efter en an-
nan självbild och ovilja att identifiera sig med den utsatta bilden av kvinnlig 
polis som gång på gång rekonstrueras i samtalet. Den kritiska position som 
utvecklats ur ett motstånd och ur den sociala positionen som kvinna visar 
sig här inkongruent med positionen som kvinna och polis på liknande sätt 
som den mellan den institutionella positionen som professionell polis och 
den sociala som kvinna.    

I de enkätdata som föregick fokusgruppssamtalet var flera olika sociala 
positioner aktuella, inte minst ålder, etnicitet och ras. I fokusgruppsamtalet 
är dock social positionering som kvinna eller man de enda förekommande, 
även om normer som att vara fysisk stark antyds (t.ex. icke funktionshind-
rad). Men även fysisk styrka kodas här främst som något manligt. Den lins 
som hela verksamheten och kommunikativt relevanta aktiviteter ses genom 
är således en viss utvald typ av social position, dvs. kön (vilket dock inte var 
någon given utgångspunkt från samtalsledarnas sida). Därigenom blir 
andra möjliga positioneringar osynliga. Det är ett betydelsefullt resultat, 
särskilt som det visar att denna tolkning är bestående genom samtalet, efter-
som man vet att andra sociala positioneringar är fullt möjliga.  

Det kan finnas en paradox mellan att tillhöra en förtryckt grupp, som 
ofta saknar en tydlig röst i verksamheten, och att vara den som kritiserar 
dessa maktförhållanden, och som därmed skapar sig ett talarutrymme – 
eller som Gayatri Spivak ställer frågan i sin klassiska text (1988): ”Can the 
subaltern speak?” Svaret på frågan brukar vara att den som kan föra sin 
talan kan inte längre räknas som underordnad. Men det kan vara svårt att 
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förena positionen som socialt utsatt grupp och samtidigt ha tillägnat sig en 
kritisk röst, vilket alltså verkar diskursivt oförenligt. Dessutom verkar det 
inte automatiskt följa med den kritiska positionen att man ser även andra 
sociala positioner som kan vara utsatta och sakna röst.  

Litteratur 
Black, L. 2004. Teacher–pupil talk in whole-class discussions and processes of 

social positioning within the primary school classroom. Language and Edu-
cation, Taylor & Francis. S. 347–360.  

Davies, B & Harré, R. 1990. Positioning: The Discursive Production of Selves. 
Journal for the Theory of Social Behavior. 20:1. S. 43–63. 

Fischer, Jens & Salomonsson, David 2006. Mångfaldsfrågor inom polisen: Vad 
är det och hur jobbar man? Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakul-
tet, Polisutbildningen. 

Foucault, Michel 2003. Övervakning och straff. Lund: Arkiv Förlag.  
Foucault, Michel 1980. Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writ-

ings, 1972–1977. Brighton: Harvester Press.  
Hornscheidt, Lann 2012. Postkoloniale Gender-Forschung. Ansätze feministi-

scher postkolonialer Studien. I: Julia Reuter & Alexandra Karentzos (red.), 
Schlüsselwerke der Postcolonial Studies. Wiesbaden: Springer VS. S. 215–228.  

Johansson, Ann-Catrin 2010. Från Handlingsplan till praktik: En kvalitativstu-
die om mångfaldsarbetet inom polisen i Stockholms län. Stockholms univer-
sitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.  

Jonsson, Erik, 2008. Jämställdhet inom polisen som organisation: en retorisk 
studie av polisens handlingsplaner gällande jämställdhet. Umeå universitet, 
Samhällsvetenskaplig fakultet, Polisutbildningen.  

Hesse-Biber, Sharlene Nagy, & Leavy, Patricia 2006. The practice of qualitative 
research. Thousand Oaks, CA: Sage.  

Leander, K.M. 2002. Locating Latanya: The Situated Production of Identity 
Artifacts in Classroom Interaction. Research in the Teaching of English 37. 
S.198–250.  

Linell, Per 2011. Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. 
Del 1 och 2. Studies in Language and Culture 18. Linköping: Department of 
Culture and Communication.  

Menard‐Warwick, J. 2007. Biliteracy and Schooling in an Extended‐Family 
Nicaraguan Immigrant Household: The Sociohistorical Construction of Pa-
rental Involvement. Anthropology & Education Quarterly 38:2. S. 119–137. 

Morgan, David L. 1998. The Focus Group Guidebook. Thousand Oaks/Lon-



 
 
M A T S  L A N D Q V I S T  

 144 

don/New Delhi (Sage: Focus Group Kit 1).  
Neckel, Sighard & Ferdinand Sutterlüty 2005. Negative Klassifikationen – Kon-

flikte um die symbolische Ordnung sozialer Ungleichheit. I: Wilhelm Heit-
meyer, Peter Imbusch (red.), Integrationspotenziale einer modernen Gesell-
schaft. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 409-428. 

Rikspolisstyrelsen/HR 2013. Likabehandling och mångfald. Polisens plan för 
likabehandling 2013–2016. 

Shohat, Ella & Stam, Robert 1994. Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism 
and the Media. London/New York: Routledge. 

Shohat, Ella (red.) 1998. Talking Visions: Multicultural Feminism in a Transna-
tional Age. Cambridge: MIT Press. 

Spivak, Gayatri Chakravorty 1988. Can the Subaltern Speak? I: Cary Nel-
son/Lawrence Grossberg (red.), Marxism and the Interpretation of Culture. 
Chicago: Illinois University Press. S. 271–313. 

Talmy, S. 2010. Qualitative interviews inapplied linguistics: from research in-
strument to social practice. Annual Review of Applied Linguistics 30. S. 128–
48.  

Tudor, Alyosxa 2010. Rassismus und Migratismus: Die Relevanz einer kri-
tischen Differenzierung. I: Adibeli Nduka-Agwu & A. Lann Hornscheidt 
(red.), Rassismus auf gut deutsch: Ein kritisches Nachschlagewerk zu ras-
sistischen Sprachhandlungen. Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel. S. 396–420. 

van Dijk, Teun 1999. Introduction. Discourse and Society 10:4. S. 459–460.  
Wortham S. 2004. The interdependence of social identification and learning. 

American Educational Research Journal 41(3): 715–750.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




