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Abstract 

Studien undersöker hur maskulinitet-femininitet ur ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på det 

polska rättsväsendet, kommer till uttryck i en jämförelse mellan två skönlitterära verk, av Marek 

Nowakowski (1984) respektive Zygmunt Miłoszewski (2011). Särskilt undersöks om det föreligger 

en rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. Metoden bygger på kvalitativ textanalys 

med en hypotetiskt-deduktiv ansats. Särskild tonvikt läggs på studiet av värderingars indirekta 

manifestationer i ritualer och symboler. Resultatet visar på att femininitet är något mer manifesterad 

hos Miłoszewski men att detta i huvudsak beror på att det finns kvinnliga chefer, som respekteras i 

sin yrkesroll och som formar vissa ritualer och symboler i feminin riktning. En stark och sexuellt 

färgad objektifiering av kvinnor som individer, tillsammans med övervägande maskulint färgade 

symboler, ger istället en påtaglig slagsida åt det maskulina. Slutsatsen är att det inte föreligger någon 

dramatisk skillnad vad gäller maskulinitet-femininitet mellan de två verken, något som finner stöd i 

teorier om trögrörliga värderingar men mer lättföränderliga symboler och ritualer 

 

Porównując dwa dzieła literatury pięknej, Marka Nowakowskiego (1984) i Zygmunta 

Miłoszewskiego (2011), niniejsza praca ma na celu przeanalizowanie jak wyrażają się w owych 

tekstach męskość i kobiecość pod względem teorii organizacji i zarządzania, skupiając się na 

organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości. Szczególny nacisk położono na pytanie o ewentualny 

wzrost wskaźnika kobiecości w narracji. Analiza treści została przeprowadzona metodą 

hipotetyczno-dedukcyjną. Pośrednie objawy wartości w rytuałach i symbolach zostały szczególnie 

przeanalizowane. Wyniki analizy pokazują, że kobiecość jest nieco mocniej reprezentowana w 

powieści Miłoszewskiego. Obserwację tę można w dużej mierze wyjaśnić samym faktem istnienia w 

tekście kobiet menadżerów, poszanowaniem kobiet w pozycjach menadżerskich i tym, że kobiety te 

kształtują niektóre rytuały i symbole, zmacniając tym samym wskaźnik kobiecości. Na ogół kobiety 

są jednak traktowane przedmiotowo. Razem z symbolami o zabarwieniu bardziej męskim, 

przyczynia się to do interpretacji tekstu w kategoriach zdecydowanie męskich. Analizy zatem 

wykazały, że różnica w wymiarze męskość-kobiecość jest niewielka, co znajduje poparcie w 

podstawowych teoriach o większej nieelastyczności wartości, w przeciwieństwie do bardziej 

podatnych na zmiany symboli i rytuałów. 

 

Słowa-klucze: Polska, wymiar sprawiedliwości, kultura organizacyjna, męskość-kobiecość, analiza 

treści 

 

Nyckelord: Polen, rättsväsende, organisationskultur, maskulinitet-femininitet, textanalys  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och avgränsningar 

 

Uppsatsen har som mål att med hjälp av organisationsteoretiska perspektiv belysa bilden 

av det polska rättsväsendet1 som den framträder i två polska skönlitterära verk. Ambitionen 

är att visa på att det är möjligt och meningsfullt att tillämpa en sådan ansats för att göra 

jämförelser av litteratur från tiden före respektive efter systemskiftet 1989-90.  

En novell av Marek Nowakowski från 1984 och en kriminalroman av Zygmunt 

Miłoszewski från 2006 visar utifrån ett symbol-kulturperspektiv2 på en möjlig förskjutning i 

skalan maskulinitet-femininitet, mot det senare. Syftet här är att undersöka om det finns stöd 

i materialet för en sådan hypotes vid en fördjupad analys. Detta väcker frågan om det i något 

avseende föreligger en feminisering av hur rättsväsendets organisation beskrivs i polsk 

skönlitteratur generellt. 

 

1.2 Bakgrund 

  

Det organisatoriska sammanhanget spelar ofta en viktig, om än inte alltid klart uttalad 

roll i många skönlitterära verk. Med organisatoriskt sammanhang menas här, något 

avgränsat, det yrkesmässiga sammanhang som karaktärer eller grupper av karaktärer i en 

berättelse ingår och verkar i. Dessa sammanhang eller kontexter tar sig formen av formella 

institutioner, strukturer, verksamheter och handlingar. Den del av skönlitteraturen, och då 

särskilt kriminalgenren, där huvudkaraktärerna tillhör rättsväsendet olika verksamheter 

erbjuder ett exempel på ofta rik organisatorisk kontext som handlingen både utspelar sig 

inom och förhåller sig till. Ambitionen här är att studera vad man kan läsa ut ur texter av 

detta slag med organisationsteoretiska glasögon. 

                                                      

 
1 Med rättsväsende menas här domstolar, åklagarmyndigheter och polisiär verksamhet 
2 Lee Bolman, Terrence Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Lund: Studentlitteratur, 2015) 

och Geert Hofstede, Organisationer och kulturer, (Lund: Studentlitteratur, 2005). 
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Det finns exempel på hur såväl klassisk som modern skönlitteratur tjänar som inspiration 

och illustration inom exempelvis ledarskapsområdet. Bland annat erbjuder högskolor med 

företagsekonomisk inriktning inte sällan föreläsningar som tar upp ledarskap i litteraturen 

där ledarskapsmodeller och teorier knyter an till och hämtar inspiration från litteraturens 

ledargestalter, hjältar, arketyper och myter. 3 Att lägga ett bredare organisationsteoretiskt 

perspektiv på skönlitteratur förefaller dock vara mindre vanligt utifrån de sökningar, om än 

begränsade, som gjorts i detta sammanhang. 

 

2 Material 

 

Studien bygger på två verk från två skilda tidsepoker, före respektive efter systemskiftet 

1989-90. 

 Marek Nowakowski (1984), novellen Dwa dni z aniołem4 (Två dagar med en Ängel5) 

ur en novellsamling med samma namn 

 Zygmunt Miłoszewski (2011), Ziarno prawdy6 (Ett korn av sanning) 

 

Valet av texter är gjort utifrån att bägge verken är rika på skildringar som kan knytas till 

rättsväsendets organisation. Inga anspråk görs på att verken i sig skulle utgöra ett bästa urval 

för sina respektive tidsepoker. För detta krävs en mer systematisk genomgång av litteraturen. 

Vad beträffar Miłoszewski har den andra delen i en trilogi valts utifrån att de innehåller det 

rikaste materialet vad gäller organisation. Ingen av verken finns utgivna på svenska och 

samtliga textutdrag är hämtade ur de polska originalversionerna7. 

                                                      

 
3 Chef & Ledarskap, Lär av litterära ledare (2010-09-30) 
4 Marek Nowakowski, Dwa dni z aniołem (Paris: Instytut Literacki, 1984) 

5 De polska boktitlarna för bägge verken har översatts av uppsatsförfattaren eftersom svenska översättningar 

saknas. 
6 Zygmunt Miłoszewski, Ziarno prawdy (Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2011) 
7 Samtliga förekommande citat från polskan är översatta av uppsatsförfattaren om inte annat anges. 
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3 Teoretisk tolkningsram 

3.1 Perspektiv vid organisationsanalys 

Denna studie vill undersöka hur organisationsteoretiska perspektiv kan bidra till 

förståelse av de valda texterna. Utifrån detta syfte aktualiseras frågan om vad som är en 

lämplig tolkningsram som både erbjuder en bredd för förutsättningslös initial kodning och 

som samtidigt öppnar upp för en fördjupad kodning och analys. Organisationer kan nämligen 

studeras utifrån ett flertal olika perspektiv och vetenskapliga inriktningar som 

företagsekonomi, sociologi, psykologi, antropologi, samhällsvetenskap, etc. Den här valda 

organisationsteoretiska ansatsen ges av Bolman och Deal som i sitt standardverk för 

organisationsanalys hämtar inspiration från samtliga dessa fält och erbjuder fyra konkreta 

perspektiv för att studera organisationer: ett strukturperspektiv, ett perspektiv utifrån Human 

Resources (HR), ett perspektiv med fokus på politik och makt, samt ett symbolikperspektiv.8 

Perspektiv skall här ses som organisationsteoretiska glasögon med vilka man betraktar och 

analyser verkligheten. Vid en initial läsning av texterna framstod symbolperspektivet vara 

det mest adekvata för en rik analys. I inget av verken var teman som organisationsstrukturer 

(Strukturperspektivet), relationen chef-anställda (Human Resource-perspektivet) eller 

politik och makt (Maktperspektivet) särskilt väl representerade eller framhävda. 

3.2 Ett symbolperspektiv: värderingar och dess manifestationer 

Symbolperspektivet som valdes för den fördjupade analysen betonar vikten av att 

studera organisationskultur och symboler för att närmare förstå en organisation. 

Symbolperspektivet samlar i sig ett antal ansatser och teoretiska modeller för mer fokuserad 

analys.  

En vedertagen bred teoretisk modell som innefattar många av de väsentliga elementen 

inom detta perspektiv, och som särskilt lyft fram av Bolman och Deal, ges av Geert Hofstede 

som fokuserar på kultur och organisation. Hofstede har studerat organisationskulturer i över 

50 länder och bygger sin modell på tidigare sociologisk-psykologisk forskning (bl.a. Inkeles 

och Levinson9). Modellen utgår från en syn på kultur som ”mentala mjukvara”, som ”den 

                                                      

 
8 Bolman och Deal, s. 38-44 för en översikt 
9 Alex Inkeles och Daniel Levinson, National character: the study of modal personality and sociaocultural 

systems (The Handbook of Social Psychology, 1969) 
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kollektiva mentala programmering som särskiljer människor som tillhör en viss grupp eller 

kategori från andra”10 och inte minst viktigt som något man lär sig.11  

Det han definierar som kultur manifesterar sig på flera sätt och på olika nivåer. Hofstede 

liknar det vid en lök (figur 1) där relativt trögföränderliga värderingar återfinns i kärnan, och 

utgör grunden för mycket av vårt handlande, såväl individuellt som i grupp och på 

samhällsnivå. Förutom i direkt handlande manifesteras en grupps eller ett samhälles 

värderingar även indirekt i sedvänjor som symboler, hjältar och ritualer som i tur och ordning 

återfinns i de yttre skikten.  Att utifrån praktiken dra slutsatser om kulturen i en grupp eller 

ett samhälle innebär därför att även identifiera och tolka dessa manifestationer.  

 

 

 

Figur 1: kulturella manifestationer på olika nivåer 

 

Symboler utgör här ”ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd för 

människor i en viss kultur, men inte för andra”.12 Hjältar är ”personer, levande eller döda, 

verkliga eller uppdiktade, som har egenskaper som värderas högt inom en kultur, och som 

därför blir till förebilder”.13 Ritualer är ”kollektiva aktiviteter som egentligen inte behövs för 

att uppnå ett visst mål, men som anses vara socialt viktiga inom en kultur”.14 

                                                      

 
10 Hofstede, s. 17 
11 Hofstede pekar på likheter med Bordieus ”habitus”-koncept, där ”ett habitus […] utgör system av varaktiga 

och transponerbara dispositioner, strukturerade strukturer som är predisponerade att fungera som 

strukturerande strukturer  […] utan att vara produkter av lydnad eller regler […] som är kollektivt 

orkestrerade utan att vara resultatet av en orkesterledares organiserande”. Ur Pierre Bourdieu, Le sens 

pratique, (Paris: Les Editions de Minuit, 1980), s.88-89. 
12 Hofstede, s.20-21 
13 ibid 
14 ibid 
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En intressant fråga i detta sammanhang när de två texterna representerar två olika 

tidsepoker är i vilken mån och i så fall hur kulturer förändras. Hofstede menar att 

förändringar i första hand kan ske snabbt i de yttre lagren, dvs. i det som här kallas sedvänjor. 

Värderingarna som sådana förändras emellertid långsamt. Vi kan alltså se en stabilitet i de 

grundläggande värderingarna, trots stora förändringar i seder och bruk. Detta gäller även 

värderingar som delas inom ett samhälle, som ”bör betraktas som lika hårda som ett lands 

geografiska läge eller dess väder”.15 

 

3.3 Organisationskulturers fem dimensioner 

Utifrån denna modell definierar Hofstede utifrån sina omfattande enkätstudier fem 

dimensioner, som både visat sig vara stabila och seglivade.16 Dessa används för att 

karaktärisera länders organisationskulturer på en mer aggregerad nivå. Varje land får i 

modellen en unik position utifrån hur dessa fem dimensioner samverkar i det enskilda fallet. 

Dessa dimensioner, som anges nedan, utgjorde basen för nästa nivå och fördjupning i 

kodningsarbetet. 

 Maktdistans 

 Individualism – kollektivism 

 Maskulinitet och femininitet 

 Undvikande av osäkert 

 Långsiktig inriktning 

Vid den vidare kodningen av texterna utifrån Hofstedes fem dimensioner kom temat 

maskulinitet och femininitet till starkt uttryck antingen direkt genom uttryckta värderingar 

eller indirekt genom olika former av manifestationer. Det är därför på sin plats att nedan ge 

en närmare beskrivning av denna dimension. 

 

 

                                                      

 
15 ibid, s. 26 
16 Hofstedes studie är enligt Bolman och Deal den inom området mest citerade och de menar också att ”inga 

andra arbeten […] haft lika stort inflytande när det gäller att visa den genomslagskraft som nationell kultur får 

i organisationer.” Bolman och Deal, s. 322 
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3.3.1 Maskulinitet och femininitet 

I dimensionen maskulint-feminint ser Hofstede såväl sociala som emotionella skillnader 

i mental programmering.17 Han hävdar vidare att ”Sociala roller kan påtvingas människor 

utifrån, men vad de känner medan de spelar dessa roller kommer inifrån.” Följande 

definitioner ligger till grund för dimensionen: 

Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män skall hävda sig, 

vara tuffa och fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta 

och bry sig om livskvalitet. 

Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: både män och kvinnor 

ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.18 

Hofstede har utifrån sina enkätstudier sammanställt ett antal centrala skillnader mellan 

maskulint och feminint, som ges i nedanstående tabell.19 I denna har sådana skillnader 

inkluderats som mer direkt kan hänföra sig till organisation och arbetsplats.20 Denna utgör 

ett verktyg i den fördjupade textanalysen för att klassificera och gradera underliggande 

värderingar utifrån skalan maskulint-feminint vad gäller personerna i boken och de 

värderingar som förmedlas i och genom deras karaktärer. 

 

Tabell 3.1 

”Maskulint” ”Feminint” 

Utmaning, inkomster, erkännande och möjlighet 

att avancera är viktigt 

Relationer och livskvalitet är viktigt 

Män ska hävda sig, vara ambitiösa och tuffa Både män och kvinnor skall vara blygsamma 

Kvinnor ska vara mjuka och relationsinriktade Både män och kvinnor kan vara mjuka och 

fokusera på relationer 

Att vara ansvarstagande, beslutsam och ambitiös 

passar sig för män; omhändertagande och mjuk 

passar sig för kvinnor 

Att vara ansvarstagande, beslutsam, ambitiös, 

omhändertagande och mjuk passar sig både för 

män och kvinnor 

Dubbelmoral: män är subjekt, kvinnor är objekt En och samma moraliska norm: båda könen är 

subjekt 

När mannen känner att han har gjort en prestation 

kan kvinnan känna sig utnyttjad 

Sex är ett sätt för två personer att relatera till 

varandra 

                                                      

 
17 Hofstede, s. 133 
18 ibid 
19 ibid, urval utifrån tabellerna 4.2 - 4.6, s. 145-171 
20 Därutöver listar Hofstede skillnader som berör konsumentbeteende, familjebildning, utbildning etc 
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Karriärmöjligheter är avgörande för jobbvalet Intresse är avgörande för jobbvalet 

Management som manège: beslutsamt och 

aggressivt 

Management som ménage: intuition och 

konsensus 

Konflikter löses genom att man låter den starkaste 

vinna 

Konflikter löses genom kompromisser och 

förhandling 

Leva för att arbeta Arbeta för att leva 

En mindre andel av de arbetande kvinnorna har 

arbeten på en hög professionell nivå 

En större andel av de arbetande kvinnorna har 

arbeten på en högre professionell nivå 

Ett tillrättavisande samhälle Ett tillåtande samhälle 

 

3.4 En sammanfattande tolkningsram  

 

Sammanfattningsvis kan vägen mot en organisationsteoretisk tolkningsram för denna 

studie, som skett genom en successivt fördjupad läsning och kodning, beskrivas som följer: 
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4 Metod 

Studien bygger på kvalitativ textanalys som den definieras av bl.a. Esaiasson et al.21 

Utgångspunkten är att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår [och att] det eftersökta innehållet i texten 

ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten”.22  

Ansatsen är hypotetiskt-deduktiv där vi söker stöd för en uppfattning ”underifrån”, i 

detta fall direkt i texten, genom att vi härleder eller deducerar konsekvenser av en uppställd 

hypotes. 23 Kravet vi ställer på hypotesen är att det är ett påstående som vi inte är helt säkra 

på är sant, och att det är möjligt att pröva hypotesen genom att härleda logiska konsekvenser 

ur materialet.24 

Urvalet av relevanta textavsnitt för kodning och analys utifrån den uppställda hypotesen 

har gjorts utifrån om de: ”(1) har vissa konsekvenser gemensamma med hypotesen och 

därmed bidrar till att konfirmera den, eller (2) har konsekvenser som står i strid med 

(motsäger) vissa konsekvenser hos hypotesen, och som därmed bidrar till att vederlägga 

den.”25 

Det konkreta tillvägagångssättet har varit att inför kodningen två gånger läsa verken i 

sin helhet med syfte att identifiera intressanta gemensamma teman och skillnader i hur 

organisation och underliggande organisationskultur beskrivs i de två verken. Texturval och 

kodning har skett i två etapper. Först identifierades relevanta textpassager utifrån ett 

symbolperspektiv som det ges av Bolman och Deals, vilka sedan kodades utifrån teman som: 

hjältar, roller, ritualer, rättsfall och symboler. Texterna analyserades sedan med stöd av 

Hofstedes dimension maskulinitet-femininitet. För Hjältar och Roller gjordes en mer 

systematisk analys med hjälp av Hofstedes kategorisering av skillnader mellan maskulint 

och feminint (tabell 3.1) som finns redovisad i bilaga.  

 

                                                      

 
21 Peter Esaiasson, Peter Giljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan (Stockholm: Norstedts 

Juridik, 2007), s. 237 ff  
22 Esaiasson et al, s. 237 
23 Dagfinn Föllesdal, Lars Wallöe, Jon Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (Oslo: 

Thales, 1990), s. 59 ff 
24 Esaiasson et al, s. 60 
25 Föllesdal et al, s. 117-118 
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5 Textanalys 

5.1 Textgenomgång och analys – en struktur 

Textanalysen inleds med en kort beskrivning av författare och sammandrag av 

handlingen. Utgångspunkten är att sätta texterna i ett såväl historisk som kontextuellt 

sammanhang, och att ge en översikt över handlingen där specifika teman sedan belyses och 

utgör grunden för en analys. 

Vid en systematisk läsning av texterna har fem teman identifierats som intressanta och 

relevanta för en fördjupad analys av kulturellt underliggande värderingar vad beträffar det 

maskulint-feminina ur ett organisationsperspektiv. För var och en av dessa teman ställs ett 

antal frågor till texturvalet: 

– Hjältar: Hur beskrivs hjältarna, deras syn på organisationen och deras handlande 

utifrån ett maskulint-feminint perspektiv? Finns det mönster som går igen, vari 

skiljer sig texterna i detta avseende, och hur kan detta förklaras?   

– Roller: Hur gestaltas de andra huvudkaraktärerna utifrån ett maskulint-feminint 

perspektiv? Hur förhåller sig hjältarna till dessa andra karaktärer och vad säger oss 

detta? Finns det mönster som går igen, vari skiljer sig texterna i detta avseende, och 

hur kan detta förklaras?   

– Ritualer: Vad säger oss de olika exemplen på kollegiala socialiseringsritualer om 

värderingar kring maskulint-feminint? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan 

det två texterna? 

– Rättsfall: Kan något utläsas ur rättsfallens tematik och process som har föringar på 

det maskulina respektive feminina? Hur skiljer sig texterna åt i detta avseende? 

– Symboler: Hur knyter symboler an till karaktärerna i texterna och vad säger detta 

om vad som förmedlas avseende maskulint-feminint? Hur skiljer sig texterna åt i 

detta avseende? 

 

5.2 Marek Nowakowski: Två dagar med en Ängel 
 

Biografi: Marek Nowakowski (1935-2014) hade en brokig bakgrund innan han 

debuterade som författare som 22-åring.26 Han avbröt sin gymnasieutbildning för att arbete 

                                                      

 
26 https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Nowakowski  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Nowakowski
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(bl.a. som gruvarbetare) och blev i sin ungdom dömd två gånger till fängelse. Han 

studerade juridik 1953-58, men utan att ta ut någon examen. Han var aktiv som författare 

och förläggare för bl.a. Zapis27 inom den dåvarande otillåtna oppositionen och arresterades 

1984.  När han på 60- och 70-talet blev en inträngande observatörer av den tidens polska 

samhälle var han en uttolkare av den polska marginalen, en skildrare av samhällets 

periferi.28 Detta har setts som en orättvis beskrivning då hans skapande vid mitten av 70-

talet kröns av fullödiga vidräkningar med det kommunistiska Polen och skildringar av den 

egna generationen.29 Tiden närmast därefter (1975-89) kan betecknas som hans 

”underjordiska period” där han skrev verk med starkt politisk, och bitvis rent agitatorisk 

koppling. I bl.a. Polen: Krigstillstånd30 (1982-84) och Två dagar med en Ängel (1984), 

verk som bidrog till att stärka hans position i väst, skildrar Nowakowski vanliga 

medborgares vardagliga liv och beskriver en historisk process där hela samhället hamnar på 

marginalen till det totalitära samhället, som en följd av de värderingar det erkänner och 

praktiserar.31 Två dagar med en Ängel gjordes om till radioteater 2009 av regissören 

Waldemar Modestowicz.32 

 

Handlingen i korthet: En advokat från Warszawa reser till en mindre provinsiell 

stad för att företräda en frihetsberövad klient inför den lokala åklagarmyndigheten. Mötet 

med åklagaren Anioł (namnet betyder ängel) blir ett möte mellan advokatens äldre 

värderingar och manér, och åklagaren som skildras som en rå och cynisk produkt av det 

rådande totalitära systemet. Verket har beskrivits som ”[e]n bild, full av bitter ironi, av det 

kommunistiska Polen i mitten av 80-talet”.33 Berättelsen skildras ur advokatens perspektiv, 

och vi får följa denne i ett antal scener och möten med åklagaren. Ett formellt möte på 

åklagarens kontor inleder berättelsen. Åklagaren vill inte diskutera advokatens ärende utan 

inleder ett för advokaten påtvingat allmänt yrkessamtal två jurister emellan, varefter han 

                                                      

 
27 Zapis var en litterär underjordisk tidskrift som gavs ut under perioden 1977-81 med fokus på kultur och 

politik. Den publicerade även litterära verk som inte kunde ges ut på grund av den rådande censuren. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapis_(czasopismo)  
28 http://culture.pl/pl/tworca/marek-nowakowski  
29 Piotr Bratkowski Piotr, Od ładu do rozpadu - twórczość Marka Nowakowskiego analizuje Piotr Bratkowski 

(Wyborcza.pl/Kultura: http://wyborcza.pl/1,75475,94571.html, 2014)  
30 Marek Nowakowski, Polen: Krigstillstånd (Stockholm: Bromberg, 1982) översättning till svenska av 

Lennart Ilke och Leif Andersson  
31 http://culture.pl/pl/tworca/marek-nowakowski  
32 http://www.polskieradio.pl/8/295/Artykul/214042,Marek-Nowakowski-Dwa-dni-z-Aniolem  
33 http://www.polskieradio.pl/8/295/Artykul/214042  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapis_(czasopismo)
http://culture.pl/pl/tworca/marek-nowakowski
http://wyborcza.pl/1,75475,94571.html
http://culture.pl/pl/tworca/marek-nowakowski
http://www.polskieradio.pl/8/295/Artykul/214042,Marek-Nowakowski-Dwa-dni-z-Aniolem
http://www.polskieradio.pl/8/295/Artykul/214042
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bjuder in sig själv till advokatens hotellrum för en alkoholstinn helkväll tillsammans med 

sina kvinnliga sekreterare. Dagen därpå tar åklagaren med den motvillige advokaten på en 

vild bilresa på jakt efter hembränt. Tillbaka på kontoret går åklagaren utan diskussion med 

på advokatens begäran gällande sin klient. Åklagaren kysser advokaten på munnen, 

varefter advokaten i hast lämnar kontoret. 

 

5.3 Zygmunt Miłoszewski: Ett korn av sanning 
 

Biografi: Zygmunt Miłoszewski (född 1976) började arbeta som journalist på Super 

Express34 1995 där han skrev reportage från domstolsförhandlingar.35 2003-08 arbetade han 

för Newsweek som redaktör och därefter som kolumnist. Han debuterade 2004, och är 

särskilt känd för sin trilogi om åklagare Teodor Szacki som kom ut mellan 2007 och 2014, 

där Ett korn av sanning ingår som en andra del. Flera av hans verk har översatts, dock ännu 

inte till svenska. Ett korn av sanning har filmatiserats i Polen (2015) av regissören Borys 

Lankosz.36  

 

Handlingen i korthet: Handlingen kretsar kring åklagaren Teodor Szacki som har 

flyttat från Warszawa till Sandomierz, en historisk men provinsiell stad, efter en skilsmässa. 

Han hoppas på en nystart men det provinsiella slår emot honom, såväl privat som 

yrkesmässigt, och han drabbas av tvivel. Åklagaren bli ansvarig för en mordutredning med 

judiskt-historiska undertoner. Han framställs som en maskulin ensam hjälte, väl övertygad 

om sin egen yrkesmässiga förträfflighet.  Detta kombineras med en osäkerhet hur han skall 

hantera det sociala både yrkesmässigt och privat. Han lyckas dock som åklagare alltid resa 

sig och framstå som rättrådig och handlingskraftig i sin roll. Åklagarens relation till och 

interaktion med chefer, till kollegor, domare, advokater, poliser och rättsorganisation, liksom 

till media, upptar en tydlig plats i berättelse, som vad gäller handlingens uppbyggnad i övrigt 

ligger i linje med många andra moderna kriminalromaner. Flera mord äger rum innan 

mördaren identifieras i en överraskande och fartfylld avslutning.  

 

                                                      

 
34 Super Express är en polsk dagstidning som kommit ut sedan 1991, numera mest känd för sina reportage om 

politiska skandaler. https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Express  
35 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Mi%C5%82oszewski  
36 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziarno_prawdy_(film)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Super_Express
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Mi%C5%82oszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziarno_prawdy_(film)
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5.4 Hjältar 

Utifrån Hofstedes teoretiska modell om organisationskulturer har hjältar som kategori 

rollen som förebilder och har egenskaper som värderas högt inom en kultur.37 I denna studie 

jämställs hjältar med huvudpersonerna eller protagonisterna i respektive verk. 

Utgångspunkten är att huvudpersonerna drivs av en god vilja och är de som författarna i 

första hand önskar rikta läsarens sympati mot. Beskrivningen av huvudpersonerna blir i detta 

fall en grund för att identifiera underliggande värderingar i berättelsen. Dessa manifesteras i 

beskrivningen av huvudpersonernas egenskaper, deras handlingar och tankar. Ett ytterligare 

starkt skäl till att särskilt studera hjältarna är att handlingen rent berättartekniskt 

huvudsakligen beskrivs utifrån deras perspektiv. Det är med andra ord genom deras kognitiva 

filter, eller perspektiv, som värderingar manifesteras. 

 

Hos Nowakowski är Advokat M huvudperson och den ur vilkens perspektiv 

berättelsen gestaltas. Advokaten skildras som en  

försvarare som var känd i hela landet, en utmärkt jurist och samtidigt en person med breda 

horisonter. Han hade fortfarande ögonen för äldre förhållningssätt från före kriget, som utmärkte de 

talare och jurister vilka gått till historien i Advokatsamfundet. (s. 58)  

Tiden och utvecklingen i efterkrigstidens Polen har dock sprungit ifrån honom. Hans 

syn på den nya generationens advokater är kritisk där han anser att ”[d]e uppträdde 

oförberedda inför domstolsförhandlingar […] gjorde grova fel [...]. De var vulgärt och 

vanligt folk och juridiken blev i deras händer bara ett flexibelt sätt att tjäna pengar”. (s. 59) 

Advokaten såg också sitt privata umgänge försvinna när andra trängde sig fram, andra som 

fokuserade mer på karriär än att de drevs av ett genuint intresse för arbetet, ”som man kallade 

för kollaboranter. De drack kopiöst, och när de blivit fulla svor de och förbannade sitt nedriga 

öde”. (s. 60)  

De kvinnliga sekreterarna på åklagarens kontor betraktar han med kritisk och 

utvärderande blick och drar sig inte för att jämföra dem med egna klichéartade idealtyper, 

exempelvis när han på hotellrummet beskriver sekreterarna som  

en kontrasterande duo. Den ena var en bred, massiv tjej; med vader tjocka som stubbar inpressade i 

blåa jeans, fyllig byst i en likaledes tajt tröja, tjocka händer och korta fingrar prydda med ringar 

varav en var en vigselring. Den andra däremot, eterisk och smärt, med ett litet madonnaansikte med 

                                                      

 
37 Hofstede, s. 20 
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ett delikat mönster av blå ådror vid tinningarna. Det naturligt gyllene håret lade sig som böljande 

hårlockar över axlarna. En slavisk Lorelei. (s. 76) 

Kvinnlig utsatthet väcker en beskyddarinstinkt hos honom. Bl.a. ser han till att skicka 

hem den blonda assistenten i en taxi, istället för att på åklagarens inrådan inlåta sig i ett mer 

intimt umgänge med henne. (s. 88)  

Överlag skildras advokaten som mån om sitt yttre, på gränsen till fåfäng (vilket beskrivs 

närmare nedan i Symbol-avsnittet). Det finns flera exempel på hur han beter sig försiktigt 

avståndstagande och reserverat, nästintill feminint, i stark kontrast till den burdusa 

maskulinitet som åklagaren uppvisar. 

Effekten blir påtaglig när advokaten tecknas i skarp kontrast mot åklagaren. Advokatens 

dedikerade, professionella, hederliga och lite reserverade sätt möter åklagaren som beskrivs 

som opportunist, tuff, rå och med starkt självhävdelsebehov. I detta avseende ligger 

advokatens värderingar på den feminina delen av skalan.38 Hans syn på kvinnor och deras 

plats i organisationen pekar emellertid intressant nog i maskulin riktning. Kvinnor betraktas 

som mindre ambitiösa och betraktas lite från sidan, samtidigt som de objektifieras på ett 

sexistiskt sätt, väl inte i handling men i betraktelsen. Ett drag som i viss mån mildrar hans 

sexistiska framtoning är hans omhändertagande drag som kommer fram i bemötandet av 

utsatta kvinnor. Möjligheten att advokaten skulle vara homosexuell ligger nära till hands, 

men måste förkastas utifrån att han fantiserar om en klassisk romans med receptionisten på 

hotellet. Kyssen på slutet blir på så sätt snarast en bekräftelse på åklagarens möjliga tolkning 

av situationen där han ser advokatens beteende utifrån en möjlig homosexualitet, dvs något 

som ligger utanför den maskulina normen. 

 

Hos Miłoszewski står den 40-årige åklagaren Teodor Szacki i centrum och det är utifrån 

hans perspektiv som handlingen skildras. Han framställs som en person som identifierar sig 

starkt med sin profession:  

Han såg sig inte som någon riktig hårding, men han tyckte om att tänka på sig själv som en sheriff, 

som istället för samvete hade lagen, var dess förkroppsligande, vakt och utförare. Han trodde på 

detta och på denna övertygelse byggde han sin hela roll i samhället, som med åren blev hans 

tjänsteuniform och kom att omfatta kläder, mimik, sättet att tänka, att prata och umgås med 

människor. (s. 294)  

                                                      

 
38 För en mer utförlig sammanställning av de olika faktorer som ligger till grund för analysen av hjältar och 

övriga nyckelpersoner utifrån perspektivet maskulint-feminint, se Bilaga. 
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Han lägger vikt vid att vara saklig och logisk, och anser att en åklagare inte skall 

”identifiera sig med folket, han bör inte tro på något […]”. (s. 91) I sammanhang som han 

inte riktigt kan kontrollera känner han sig emellertid vilsen och osäker. När han exempelvis 

oförberedd tvingas möta media så  

såg man att han tappar nerverna, och tillsammans med nerverna kontrollen över sig själv i sin roll. 

[---] Då såg han ut som [en] byråkrat i en grå uniform, aggressiv, frustrerad, läspande, som en som 

inte kan få fram en korrekt mening. (s. 294-295)  

Generellt pendlar han mellan tankar på sitt jobb som karriär å ena sidan och sökandet 

efter närmare relationer och livskvalitet å den andra.  

Hans relation till kvinnor är komplicerad, vilket behandlas mer utförligare i avsnittet om 

Roller. Sin kvinnliga chef (chefsåklagaren) visar han yrkesmässig respekt, men fokuserar 

samtidigt starkt på hennes kvinnlighet på ett ofta sexistiskt och nedsättande vis. Tre 

älskarinnor figurerar i handlingen och förhållandena med dessa har olika karaktär. Medan 

den först beskrivna relationen mer ger färg åt berättelsen så har de två följande mer att säga 

utifrån ett organisationsperspektiv. Mötet med en kvinnlig dominant domare liknar mötet 

med chefen i den meningen att yrkesmässig respekt kombineras med en fixering vid 

kvinnliga attribut som tenderar att ta över beskrivningen och förringa kvinnan bakom rollen. 

Det avslutande intima förhållandet är med den kvinnliga åklagarkollegan Sobieraj, som 

utvecklas successivt och där Szacki landar i en relation som kännetecknas av ömsesidig 

respekt, vilket inte är fallet i de två tidigare relationerna. Även här uppvisar han respekt för 

sin kollega i hennes yrkesroll, samtidigt som beskrivningar av hennes kvinnlighet tar 

överhanden. 

Åklagaren signalerar överlag maskulina värderingar. Han uppvisar i sin roll, med vilken 

han starkt identifierar sig, ambition och extrovert riktad vilja. Samtidigt känner han sig 

bekväm som ansvarstagande och beslutsam, som rättvisans härförare i en stökig och 

förslappad tid, och mindre bekväm i situationer där han framstår som mjuk. Det 

omhändertagande och relationsinriktade överlåter han åt kvinnor. I vissa andra avseenden 

befinner han sig värderingsmässigt i ett intressant mellanläge mellan maskulint och feminint. 

Särskilt gäller detta synen på kvinnor som han visar respekt för och betraktar som subjekt i 

sina respektive yrkesroller, men som han samtidigt starkt objektifierar när han beskriver dem 

i sexuella och nedsättande termer. Det är slående att dessa sexuellt färgade beskrivningar får 

markant mer plats i texten än beskrivningar av kvinnornas yrkesmässiga handlingar. Det 

finns också ett osäkerhetsdrag i hans syn på karriär vs. sökande efter relationer och 
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livskvalitet, som är ett återkommande tema i texten, och som mjukar upp hans annars 

maskulina framtoning. 

 

Hjältarna, eller om man så vill ”de goda”, har olika roller i respektive berättelse. Hos 

Nowakowski försvarar advokaten det rätta och goda, mot en åklagare som går det totalitära 

systemets formella ärenden under den gamla ordningen före 1989-90. Hos Miłoszewski är 

det åklagaren som med staten och rättsväsendet i ryggen försvarar de utsatta medborgarna 

mot brottslingar, medan en advokat som figurer i en perifer roll förlöjligas (se under 5.7 

nedan).  I en jämförelse mellan de två hjältarna ur ett maskulint-feminint perspektiv är det 

slående att sexuellt värdeladdade beskrivningar av kvinnor får en mycket framträdande roll 

i bägge fallen, detta trots att det i Miłoszewskis fall rör sig om en lägre grad av objektifiering 

i det att kvinnor visas respekt som subjekt/yrkespersoner.  

5.5 Roller 

5.5.1 Roller hos Nowakowski 

Åklagaren beskrivs i egenskap av advokatens antagonist på ett genomgående 

negativt och avståndstagande sätt. Hans yttre är oattraktivt med ”ett väderbitet ansikte som 

var orakat på kinderna och på hakan, och försett med två vårtor, en vid näsroten och den 

andra i pannan”. (s. 64) Hans rörelser och gester är osmidiga och råbarkade: ”Klumpigt 

släpade han sig fram från sin plats bakom skrivbordet. Vid välkomnandet kramade han hans 

hand så att det gjorde ont.” (s. 64) En kollega till advokaten beskriver: ”Sitt namn har han 

som ett hån […]. I politiska frågor håller han sig strikt till order uppifrån. [---] I andra fall 

hänger allt på hans humör. En ovanligt nedrig usling.” (s. 64) Han vet att han inte är populär, 

men har inte för avsikt att vara på ett särskilt sätt för att passa in socialt: ”Jag […] har valt 

och förstått! De säger: usling, karriärist, lymmel, fä… Låt dem säga det. Jag har förlikat mig 

med det och ändrar inte uppfattning. Nej!” (s. 81) Att avancera och komma väl ut går före 

kall i åklagarens fall. Han avslöjar till och med för advokaten att han drömmer om att bli 

advokat ”i samband med ett ökat tryck från utomrättsliga faktorer [---] Att äntligen få andas 

ut, vara herre på täppan. Att få komma på grön kvist”. (s. 78)  

Åklagarens förhållningssätt till kvinnor är öppet sexistiskt och objektifierande. Om 

sin ena sekreterare säger han ”Vilket stycke – eller hur?” (s. 64) och senare kallas 

sekreterarna öppet och vulgärt för ”dumma skitjäntor”. (s. 83) Han uttalar sig också 

nedsättande om deras intressen: ”Det enda de hade i huvudet var killar och festande.” (s. 85) 
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På hotellet låter han ”blicken dröja vid sitt harem, vid de två kontrastfullt utvalda 

haremsflickorna”. (s. 86) Detta tar sig även fysiska uttryck: ”Åklagaren klappade den 

massiva svarthåriga flickan eldigt i baken. Hon böjde sig precis över bordet. Hon skrattade 

till. Uppenbarligen gillade hon hästklappen.” (s. 74)  

 

De kvinnliga sekreterarna på åklagarens kontor beskrivs endimensionellt som 

fokuserade på enkla och privata ting: ”Rätt typiska för flickor på en sådan myndighet. 

Självsäkra, lite vulgära, överlag arroganta.” (s. 62) Deras sysslor beskrivs som föga 

kvalificerade och kretsar kring saker som ligger utanför organisationens egentliga göromål: 

”I det avdelade sekretariatet satt två flickor lutade över bordet. De studerade en packe 

färgfoton. På en av dem såg han ett bröllopspar i det högtidliga ögonblick då de satte på sig 

ringarna.” (s. 62) Vidare: ”I sekretariatet delade assistenterna upp kött på bordet. De hade till 

och med en våg.” (s. 69) Särskild och återkommande uppmärksamhet ägnas åt assistenternas 

utseende, kroppsbyggnad, rörelsemönster och poser: ”Den ena svarthårig, säkert färgat, med 

ett ansikte som var täckt av tjockt smink, kraftig och massiv. Den andra en smal blondin med 

fina, vackra ansiktsdrag, kanske bara lite för dockaktig.” (s. 63) Vidare: ”Den massiva 

kvinnliga kroppen rörde sig slött.” (s. 69)  

Sekreterarna spelar samtidigt ut sin kvinnlighet: ”När han gick in passerade han den 

där svarthåriga assistenten. Hon tryckte sin fylliga kropp mot honom. Han flyttade sig undan 

med viss svårighet. Hon gick ut, och vaggade majestätiskt på höfterna.” (s. 64) Sekreterarna 

intar rollen som omvårdande och moderligt beskyddande i förhållande till sin överordnade, 

exempelvis när den ena påtalar för sin chef att han röker för mycket, eller när hon rättar till 

hans klädsel: ”Min lille ängel, sa den svarthåriga ömt och med en omtänksam gest rättade 

hon till skjortan som hängde utanför byxlinningen.” (s. 79)  

 

Vi betraktar åklagaren och dennes organisation utifrån advokatens perspektiv. På 

många sätt blir det en starkt maskulint präglad och tillspetsad bild som avviker från 

advokatens egna värderingar. Åklagaren är uttalat tuff och beslutsam, ser sitt jobb utifrån 

karriär, förfäktar den starkes rätt och föraktar svaghet. Staten behöver enligt honom hålla 

ordning annars hotar kaos och sönderfall. Den kvinnliga sekreterarna blir starkt 

objektifierade på ett nedlåtande sexistiskt sätt, men finner sig i sina roller som betjänande 

underställda, utan särskilt intresse för jobbet i sig. 
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5.5.2 Roller hos Miłoszewski 

Persongalleriet hos Miłoszewski är större och bredare än hos Nowakowski. Här 

studeras de karaktärer vilka bidrar till att skildra underliggande värderingar ur ett 

organisationsperspektiv: chefsåklagaren, åklagarens kollega, domaren, polischefen och en 

arkivarie. 

Den kvinnliga chefsåklagaren, Maria Miszczyk, uppvisar som romankaraktär en 

påtaglig kluvenhet. Å ena sidan ger hon intryck av att vara moderligt omsorgstagande om 

sina medarbetare:  

Miszczyks ansikte blev verkligt bekymrat på det där moderliga sättet. Hon utstrålade en sådan värme 

och förståelse att Szacki kände doften av förskolematsal. Han var trygg, förskolefröken skulle säkert 

lösa det här problemet på ett sådant sätt så att ingen blev ledsen. (s. 32)  

När sedan åklagaren och kollegan börjar munhuggas om rollfördelningen i 

mordutredningen klappar hon i händerna och ”tittade på dem som om hon ville säga ’Ojoj 

barn, nu måste ni verkligen vara lugna’ […].” (s. 32) Därefter sker en omsvängning. Hon 

pekar chefsmässigt med hela handen och delegerar tydligt ansvar varefter hon stegrar sig 

kontrollerat till en varning, som kontrastfullt ligger långt ifrån hennes tidigare mjuka 

hållning: ”annars ska jag ordna ett sådant helvete för er, att ni aldrig kommer att glömma 

det.” (s. 34) Dessa båda bilder av henne som ”modern” och ”chefen” kompletteras med en 

objektifiering av henne som kvinna, vilket sker med sexistiska undertoner:  

[Hon] slickade sig om läpparna, mycket långsamt och mycket noggrant. Rörelsen var så sensuell att 

Szacki blev upphetsad, trots att han aldrig tänkt om sin moderliga chef i sexuella termer. Nu såg han 

plötsligt hur mycket hon hade honom i sitt grepp. Rynkorna på den omfångsrika kroppen smackar, 

brösten dinglar åt alla håll, de hoppar och slår mot varandra som hundvalpar som är fullt uppe i sin 

lek. (s. 163)  

Hon skrattade till och en gräddklick flög iväg och landade på hennes oaptitliga pumps som satt på 

hennes oaptitliga fot. […] foten var stor och oformlig, vid tårna var strumpbyxorna våta av svett. 

Tyvärr hade något brustit hos Szacki sedan uppenbarelsen med hennes stora hängande och 

dinglande bröst, och nu tyckte han denna syn var perverst attraktiv. (s. 165) 

När den kvinnliga chefsåklagaren beskrivs på detta vis ur åklagarens manliga perspektiv 

blir resultatet ett förlöjligande av henne som individ och då även ett förringande av hennes 

chefsroll.  

Åklagarens kvinnliga kollega, Barbara Sobieraj, med vilken han mot slutet utvecklar 

ett regelrätt intimt förhållande, skildras som en känslostyrd person: ”Sobieraj ryckte till och 

började snabbt prata. Hur många sådana där neurotiska tjejer hade inte Szacki sett i sitt liv? 

Legioner.” (s. 33) Szacki ser henne initialt som en kollega som ”gjort PMS till ett sätt att 

leva”. (s. 35) Efter att de funnit varandra blir hon hans trogna följeslagare. Det är slående att 
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hon inte tar några direkta yrkesmässiga initiativ i utredningen, hon underordnar sig istället 

passivt, tills hon på ett oskyldigt, nästan flickaktigt sätt lockar in åklagaren i ett förhållande. 

När handlingen på slutet hettar till och resulterar i att oskyldiga skadas skuldbelägger hon 

sig själv på ett inte fullt motiverat sätt:  

Det är mitt fel, jag drog in honom i detta. N-n-ej n-n-nej…, stönade hon, vi skulle inte gå ner 

överhuvudtaget, man borde ha skickat tekniker, proffs med ficklampor, utrustning. Teo, vi är 

tjänstemän och inte någon slags agenter. Vad var det här överhuvudtaget för sjuk aktion. (s. 292) 

Polischefen beskrivs som en manlig introvert solitär, som tiden gått hårt åt. 

Huvudpersonen har svårt att se på honom som en erfaren polis. Istället tycker han att han 

”såg ut som en alkis, och det var ett alkisskap som var så ingrott, att hur han än klädde sig 

och vad han än drack så skulle han ha påmint om en vodka-alkis”. (s. 43). De liknelser som 

görs med mörker, död och demoner förstärker hans maskulina framtoning: 

Polisinspektör Wilczur bara nickade med sitt magra huvud, i sin svart uniform såg han ut som döden 

som tog emot skördebeställningar. (s. 65)  

Wilczur såg ut som en demon. I halvmörkret, i cigarettröken lyste hans djupt sittande gula ögon 

sjukligt, hans skarpa näsa kastade en skugga på halva ansiktet, hans kinder sjönk in vid varje girigt 

drag på cigaretten. (s. 77) 

En kvinnlig domare i ett mål som åklagare Szacki driver uppträder i en sidohandling 

(beskrivs närmare under Rättsfall nedan). Hon gör entré som ”En flicksnärta, hon såg ut som 

om hon precis hade tagit studenten […]”. (s. 54) Hennes inställning till målet är avspänt och 

hon håller till och med tillbaka ett skratt vid en av åklagarens mer spetsfundiga 

formuleringar. (s. 57) Domaren tar initiativet och bjuder in åklagaren till sitt kontor efter 

förhandlingarna, och där visar det sig att ”Domare Tatarska under domartogan var en riktig 

sexbomb, med en kropp som en utvikningsflicka, och urringningen i hennes violetta blus 

skulle framstått som vågad till och med på en nattklubb”. (s. 58) Åklagaren accepterar en 

invit till domaren på kvällen där han handgripligen förförs och där han med blandade känslor 

spenderar natten med den fysiskt krävande domaren. (s. 83) 

Hos Institutet för folkminnen utspelar sig en scen där åklagaren möter en kvinnlig 

arkivarie med feministiska värderingar: ”En snygg assistent […], en sådan där mini-

Michelin som består av idel kurvor, men inga som är överflödiga […].” (s. 299) Som svar på 

en oskyldig fråga om han fått rätt material framplockat svarar assistenten att hon  

har jobbat här i sju år, tagit en förbannad magisterexamen, skaffat doktorstitel och docentur, jag har 

skrivit ett tiotal artiklar och två böcker. [---] På ert chauvinistiska och sexistiska anhang så funkar 

ingen vetenskaplig titel, man behöver slå till på käften och leverera en spark i pungen för att leverera 

lite kultur i era korkade skallar. Men det hör inte till saken, vad mer kan jag hjälpa herrn med? (s. 

299-300)  
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Åklagaren lät sig emellertid inte provoceras av detta utfall utan han  

[s]kakade bara på huvudet för att inte avslöja hur ett sådant temperament verkar på honom. Han 

skulle ge allt för hennes telefonnummer. Assistenten såg hotfullt på honom, vände sig om och gick, 

i det att hon demonstrativt vickade på höfterna. (s. 300)  

Arkivarien återkommer senare i en episod med en yngre hjälpreda till åklagaren som 

fann ut att hon  

trots sina trotsiga uttalanden inte var så otillgänglig […] och istället för att bekanta sig med hennes 

runda skrift, så bekantade han sig i en lägenhet i Kielce med helt andra runda former, snyggt 

förpackade i en fantastisk röd BH av märket Chantelle. (s. 306) 

Det är utifrån åklagarens perspektiv vi betraktar de övriga huvudkaraktärerna. Enbart en 

man figurerar i denna grupp, polischefen, som ges en maskulin, om än något avskalad 

framtoning, genom sin tuffhet och ointresse för relationer. Kvinnor figurerar här på högre 

professionell nivå som chefer eller kollegor, i sig en feminin markör. Den kvinnliga 

chefsåklagaren är beslutsam och tuff, men samtidigt relationsinriktad och omsorgstagande. 

Utifrån att feminint i detta sammanhang står för att både män och kvinnor kan vara 

ansvarstagande, beslutsamma och samtidigt mjuka verkar det som att kvinnorna tagit ett steg 

i denna riktning, men att männen, i detta fall åklagaren och polischefen, värderingsmässigt 

är kvar i en maskulint färgad värld. Detta förstärks av det sätt på vilket åklagaren beskriver 

kvinnorna. Även om han respekterar sina kvinnliga kollegor som yrkespersoner, så beskrivs 

de med starka sexuella och objektifierande undertoner. 

 

5.6 Ritualer 

Ritualer kan ses som symboliska handlingar som utförs utifrån ett uttryckligt syfte, 

men där syftet i sig kan hänvisa till mer än vad som sägs, och som kan ha flera innebörder 

samtidigt.39 En särskild roll spelar i detta sammanhang ritualer inom organisationen som 

syftar till kollegial socialisering. Bägge texterna innehåller rikt beskrivna exempel på ritualer 

av detta slag, vilka kan tolkas utifrån perspektivet maskulint-feminint. 

 

I Nowakowski skildras hur åklagaren i tre episoder genom olika ritualer, i en stegring 

av inviter, försöker närma sig advokaten socialt och etablera en relation på mer personlig 

                                                      

 
39 Bolman och Deal, s. 309 
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nivå. Närmandet tar ett första steg när åklagaren ”sträckte sig efter en ytterligare ’Ekstra-

Mocny’” [cigarettmärke med extra starka cigaretter, övers anm.] och bjuder advokaten som  

tände en stinkande cigarett för att knyta en första om än svag kontakt med denne person (fastän han 

undantagslöst annars rökte Marlboro), och släppte ut röken så fort han kunde genom munnen, 

samtidigt som han med svårighet höll tillbaka hostan. (s. 64)  

Åklagaren tar sedan ett andra steg när  

[h]an tog fram en bukig flaska med Napoleon i karaktäristisk mössa, som det hade varit fransk 

cognac i, till hälften fylld med en vätska. [---] Den luktade starkt av jäst. [---] Tyvärr kom jag med 

bil, ljög advokaten ledigt. (s. 68)  

Åklagarens tredje sociala närmande utvecklar sig till ett regelrätt fylleslag på 

advokatens hotellrum som inleds med att advokaten  

väcktes av ett enträget knackande på dörren. Han rusade upp, och sträckte sig efter sina byxor […] 

Först kom åklagaren Anioł som under armen bar en proppfull portfölj. Efter honom kom de två 

assistenterna från sekretariatet […] Vi kom väl inte på ett oönskat besök, eller hur? Inte alls, svarade 

advokaten utan entusiasm.  (s. 73-74)  

I detta ögonblick kapitulerar advokaten när han ”förstod att han inte på något annat sätt 

skulle komma överens med denne pratige och aggressive man”. (s. 74) När åklagaren och 

assistenterna börjar duka fram medhavd stångkorv, bröd och vodka, reagerar advokaten 

genom att beställa upp bättre förtäring och riktig vodka från restaurangen:  

Vår advokat förstår sig på det här, sade åklagare Anioł när han betraktade allt. Europeisk klass…. 

Men jag verkar tyvärr enligt minsta motståndets lag. Som en asiat helt enkelt! Han spottade på 

golvet och gnuggade demonstrativt ut det med skon. (s. 75)  

Mitt under fyllefesten på hotellet går åklagaren över till att dua advokaten (s. 84). 

Denne accepterar inte detta formellt och undviker att varken dua eller nia åklagaren under 

resten av berättelsen. Fylleslaget når en vändpunkt när åklagaren plötsligt slutar prata, och 

helt ger sig hän åt den mörkhåriga sekreteraren utan att bry sig om advokaten. Advokaten 

lämnar rummet tillsammans med den blonda sekreteraren som han skickar hem i en taxi.  

I en avslutande scen kysser åklagaren advokaten farväl, till advokatens stora förvåning:  

Han tog ett, två steg framåt och omfamnade honom med bägge händerna i en så kallad björnkram. 

Advokaten blev helt överrumplad. Överrumplad av snabbheten i denna manöver kunde han inte 

förmå sig att reagera. Anioł böjde hans huvud neråt med ett kraftigt ryck och kysste honom på 

munnen. Jag tycker om dig grabben! – stötte han fram rakt i ansiktet på advokaten med en unken 

andedräkt av gårdagens vodka, med en tillsats av dagens hembränt och stanken av dålig tobak. Du 

ser – stammade han fram – jag är också en människa. Jag kan också möta upp. Nå ge hit truten! – 

och en gång till så möttes hans fuktiga, varma läppar med advokatens. Denne vaknade slutligen ur 

sin förlamning. Han slet sig våldsamt ur Aniołs omfamning och sprang ut ur åklagarens kontor. (s. 

99) 
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En ytterligare ritualliknande episod, liknande en jakt, är när åklagaren tvingar med 

advokaten för att på vingliga vägar hitta vodka på morgonen efter fylleslaget på hotellet:  

Min vän, sade han med patos, du kom i rättan tid. Han tog två osäkra steg och greppade advokaten 

om axeln. Har du en kärra? (s. 93)  

Kör! anbefallde han otåligt. De körde iväg. Chefsåklagaren kastade ur sig korta anvisningar: till 

vänster, ditåt, däråt! [---] Först alltför sent stod det klart för honom att han passerade en vägskylt 

med förbjuden infart. Han bromsade kraftigt och ville vända om. Kör, sade Anioł, från och med nu 

är du ett tjänstefordon och kan sätta på sirenen! (s. 94) 

Det försök till socialisering som drivs på av åklagaren har tydliga maskulina inslag: 

erbjudande om starka cigaretter, dekanterad hembränd sprit på kontoret, fylleslag på hotellet 

och till slut en kollegial jakt på sprit. Advokaten värjer sig dock från att låta någon av dessa 

inviter minska distansen dem emellan, och backar från att spela med i ritualen. Det blir istället 

åklagaren som i linje med sin beslutsamma och tuffa karaktär ensidigt börjar dua advokaten. 

Åklagaren går sedan ett steg till när han kysser advokaten på slutet, en märklig gest som 

möjligen kan tolkas utifrån åklagarens obekräftade, och förmodligen felaktiga slutsats att 

advokaten är homosexuell. Advokaten intar i hela ritualen en avvaktande hållning till dessa 

maskulina uttryck för socialisering genom att inte acceptera en cigarett av detta grövre 

märke, rata det hembrända på kontoret och på hotellet, där han månar om bättre manér genom 

att se till att fin vodka serveras på hotellrummet. När han sedan blir medtvingad i den 

avslutande jaktscenen där han inte alls känner sig hemma, och när han slutligen blir kysst 

mot sin vilja framstår han som den kvinnliga motsatsen till åklagarens rättframma 

maskulinitet. 

 

Hos Miłoszewski är det framförallt två episoder av ritualliknande karaktär där de 

sociala relationerna inom organisationen står i centrum. Det ena är de möten som arrangeras 

hos åklagarens närmaste chef, den kvinnliga chefsåklagaren. Hon trugar på sina medarbetare 

hemgjorda kakor av olika slag under de formella mötena:  

Men du måste verkligen pröva. […] Misia tryckte upp ett kakfat under näsan på honom. Kakan var 

som en blandning av smulkaka, biskvi och kanske maräng. Hans överordnade log strålande mot 

honom. [---] Szacki ville inte, men Miszczyks hjärtliga leende var som en kobras blick. (s. 31)  

Det är också på ytan gemytet finns, under finns en hårdare attityd. Ett exempel är när 

den kvinnliga chefen med ett varmt leende riktar sig till sina medarbetare med uppmaningen 

att hålla sina privata motsättningar för sig själva, annars ”ska jag ordna ett sådant helvete för 

er, som ni aldrig kommer att glömma.” (s. 34) Senare sitter de åter på chefens kontor och 

äter motvilligt kaka: ”Teodor Szacki och Barbara Sobieraj satt i soffan på chefens kontor och 
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åt var sin tredje bit chokladkaka, fastän de inte hade haft lust med ens den andra biten.” (s. 

74) Kakor serveras sedan en tredje gång och då har motståndet försvunnit och övergått till 

ett närmast sensuellt förhållande till bakverket:  

Szacki sträckte sig efter kakan utan att behöva trugas. Den lilla bakelsen var idealisk. Färsk, kall 

med en lätt syrad grädde som smälte i munnen och förenade sig med den doftande äppeldegen, när 

den flöt ut över smaklökarna på ett extatiskt sätt. Miszczyks bakelse var ett fulländat konstverk, den 

platonska idén för alla bakelser. (s. 163) 

De återkommande mötena med te och kakor på chefens kontor kan på ytan ses som en 

manifestation av chefens omsorgsinriktade och öppet mjuka inställning till sina medarbetare. 

Dessa fikatillfällen är inget som arrangeras gemensamt utan är noggrant regisserade av 

chefen, som till och med har bakat kakorna. Ritualens instrumentella karaktär blir härmed 

tydlig. Under denna yta av hemtrevnad är diskussionen tidvis hård, särskilt i den första 

kakscenen, där chefen med all tydlighet visar vem som har sista ordet, samtidigt som 

hemtrevnaden känns påtvingad för åklagaren. I den tredje kakscenen har åklagaren gett efter 

för fikaritualen. Intressant nog ger han då skildringen starkt sensuella undertoner vilket 

förringar själva ritualen, som om han ändå inte vill ta den riktigt på allvar. 

En andra episod av rituell karaktär är när åklagaren och polischefen träffar varandra på 

tu man hand som kollegor på en restaurang, ett möte som skulle kunna resulterat i att de kom 

varandra närmare. Polisen har från början signalerat att han önskar hålla en viss distans, och 

på restaurangen blir detta tydligt när åklagaren frågar om han vill ha en öl eller vodka, vilket 

skulle kunna ses som ett närmande från åklagarens sida, och polischefen svarar att han önskar 

vatten. (s. 41) Polischefen tar initiativ till att lägga bort titlarna och gå över till du först i 

samband med den dramatiska jakten på mördaren i underjorden som återfinns i slutet av 

berättelsen när åklagaren utbrister: ”Fan i helvete, kanske jag sköt av mig en bit av fingret. 

Kan du visa mig? sa Wilczur sakligt, och duade honom för första gången.” (s. 278).   

Socialiseringen med polischefen sker i två steg. Vid ett par tillfällen ges möjlighet att 

lägga bort titlarna men polischefen är tydlig med att han inte önskar göra detta. Att han väljer 

vatten istället för något alkoholhaltigt kan möjligen tolkas som en förstärkning av detta 

avståndstagande. Det är först i den starkt maskulint färgade jaktscenen som polischefen 

ensidigt lägger bort titlarna.  

 

Centrala ritualer är knutna till den kollegiala socialiseringen i bägge texterna. Det 

föreligger här en tydlig skillnad i ritualernas utformning och innehåll. Medan vodkan har en 

tydlig plats i den organisatoriska kontexten hos Nowakowski är den så gott som obefintlig 
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hos Miłoszewski. På sin höjd dricks det vin privat, och just te på möten med chefen. Om man 

betraktar vodkadrickande som framförallt en manlig företeelse, skulle detta i sig innebära att 

vin, kakor och te vore ett steg i feminin, eller åtminstone i mindre maskulin riktning. Det 

som talar för att denna rörelse mot ökad femininisering trots allt är begränsad är den skavande 

känsla som finns hos Miłoszewski, att kakritualerna inte riktigt tas på allvar. Manlig 

socialisering illustreras i jaktscenerna där det är svårt att se någon egentlig skillnad i graden 

av maskulinitet som bägge episoder ger uttryck för.    

5.7 Rättsfall 

Rättsfall som hänvisas till i texterna förmedlar tydliga värderingar som kan sättas in i 

perspektivet maskulint-feminint. 40 Det rör sig särskilt om synen på konfliktlösning och 

inställningen till samhället som tillrättavisande eller tillåtande, två dimensioner som tas upp 

av Hofstede.  

Hos Nowakowski beskrivs det aktuella rättsfallet som föranleder advokatens besök 

hos åklagaren som en smugglingsaffär med pornografiska detaljer. Deras respektive 

förhållningssätt till fallet skiljer sig åt markant. Åklagaren uttrycker upplivad:  

Aaaa, det är den där porrskojaren! [---] Jag skrattade hjärtligt som aldrig förr! De sålde 

pornografiska tidningar till ryssarna i DDR… Tidskrifter, filmer… De hade efterfrågan, det måsta 

man erkänna. Hela garnisoner drogs till den där honungen. Denna gång skrattade han hjärtligt, så 

att ögonen tårades. [---]  Jag har behållit en för mig själv […]. Ibland tittar jag på de där nakna små 

tjejerna som avkoppling. (s. 67)  

Advokaten å sin sida pekar på att ”dessa skändligheter har inte bevisats i min klients 

fall […]. Det är en mycket moralisk, rent ut sagt puritansk person”. (s. 67) 

Ett ytterligare rättsfall hos Nowakowski som refereras till av åklagaren rör processen 

mot underjordiska tryckare och kolportörer i samband med strejkerna vid Ursusfabriken, där 

åklagaren betraktar det som ”ett tydligt exempel på svagheterna i vårt sätt att åtala. [---] 

Förresten, kanske domstolen visade alltför mycket överseende med de åtalade”. (s. 77) 

I det första fallet kommer åklagarens starkt maskulina och raljerande sätt till klart 

uttryck, i kontrast till advokatens mer feminint pryda inställning. Åklagaren har till och med 

egenmäktigt tillskansat sig en del av bevismaterialet, som en slags trofé. Det andra rättsfallet 

                                                      

 
40 Med rättsfall menas här de juridiska processer som finns beskrivna mer utförligt i texterna och som handlar 

om rättsprocessen efter åtal har gjorts. Huvudhandlingen hos Miłoszewski inkluderas här inte som rättsfall då 

det i det fallet mer handlar om en brottsutredning. 
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ger uttryck för åklagarens maskulint färgade syn på behov att som samhällets försvarare 

tillrättavisa och inte visa svaghet. 

 

Hos Miłoszewski är åklagare inbegripen i ett mål med en man som står åtalad för att 

falskeligen ha utgivit sig för att vara läkare och sökt upp kvinnor i deras hem för att 

genomföra bröstundersökningar. Sympatier väcks i texten för den åtalade som var ”en trevlig 

70-åring. Han hade tjockt gråsprängt hår, glasögon med kantiga bågar och ett trevligt 

blygsamt leende”. (s. 54) Detsamma gäller dock inte dennes advokat som beskrivs som 

”nöden och eländet förkroppsligad”. (s. 54) Den unga kvinnliga domaren verkar initialt ta 

den åtalades parti och beter sig på ett sätt som åklagaren finner främmande utifrån hans 

erfarenhet från Warszawa, där domstolen inte ” frågade om åklagarens uppfattning, den 

lyssnade uttråkat på de bägge parterna, försvann, fällde domen, fixat, nästa tack. I 

Sandomierz var domaren barmhärtig”. (s. 55) Åklagaren pekar dock, alltmer irriterat, på att 

”den åtalade har begått en brottslig handling och bör ta konsekvenserna av detta.” Det faktum 

att ”det hela ledde till en allvarlig diskussion i länet om profylaktik och behovet av 

mammografiundersökningar” ändrar inte åklagarens tydliga hållning, och ”han kände sig 

uttråkad”. (s. 57) 

 

Intressant nog har de två centrala rättsfall som berörs i texterna båda sexuell 

anknytning, vilket ger skildringarna en starkt maskulin prägel. Rättsfallen hos Nowakowski 

är betydligt råare och mer maskulina i sina skildringar och de åtalade framstår mer som offer 

under ett tillrättavisande rättsväsende. Hos Miłoszewski ligger sympatierna hos den åtalade 

på ett mer allmänt plan men rättsutövningen är ändå sakligt formell. Möjligen kan man i detta 

fall tolka det faktum att samtliga parter överväger de förmildrande omständigheterna som ett 

uttryck för en feminin mer tillåtande inställning.  

5.8 Symboler 

Hos Hofstede är symboler ”ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd 

för människor i en viss kultur, men inte för andra”.41 Nya symboler uppkommer, gamla 

utvecklas och åter andra försvinner. Därför ligger de i det ytligaste skiktet i modellen, längst 

ifrån de mer trögrörliga värderingarna. Skönlitterära verk är ofta rika på symboler i olika 

                                                      

 
41 Hofstede, s. 20-21 
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former. I det följande fokuseras på de symboler som har inverkan på tolkningen av 

värderingar utifrån ett organisationsperspektiv. 

5.8.1 Vapnet 

Vapnet har en särskild roll som maskulin symbol och kan ses både som något 

avskräckande som skall inge respekt, som något man försvarar sig med och som något man 

ytterst kan döda med i tjänsten.  

Hos Nowakowski figurerar en pistol i samband med advokatens besök på åklagarens 

kontor:  

Han stannade till vid skrivbordet. Lådan var utdragen och han såg där på en hög papper ett svart, 

lysande föremål. En pistol! Var det en synvilla? [---] Åklagare Aniołs otrevliga leende slog emot 

honom i ryggen. Han hoppade undan. Hettan steg honom åt kinderna. Han kände sig som tagen på 

bar gärning med sin nyfikenhet. (s. 66)  

Även hos Miłoszewski förekommer ett tjänstevapen, den tjänstepistol som åklagare 

Szacki tar med sig ner i underjorden på jakt efter mördaren. Med sig har han polischefen som 

också bär pistol och sin kvinnliga kollega Sobieraj som är obeväpnad. Med pistolen skjuter 

Szacki en av mördarens vildsinta hundar men vådaskjuter också sig själv. (s. 278) 

 

Pistolen fyller hos Nowakowski ingen direkt funktion i handlingen, men blir till en 

symbol och verktyg för att manifestera åklagarens maskulina självsäkerhet och skapa en 

känsla av underlägsenhet hos advokaten. Hos Miłoszewski spelar vapnet en mer naturlig 

instrumentell funktion. I jakten på mördaren i underjorden är det åklagaren som är beväpnad 

och inte hans kvinnliga vettskrämda kvinnliga kollega. Vapnet stärker hans möjligheter att 

som man beskydda henne.  

 

5.8.2 Kläder 

Kläder och uniformer som bärs i tjänsten utgör ett särskilt område för symbolik. Vad 

som är av intresse i detta sammanhang är klädbeskrivningar som går utöver att mer neutralt 

ge färg och substans åt en viss personlighet, där syftet snarare är att utifrån klädsel etikettera 

karaktärerna socialt.  

Nowakowskis advokat framstår som prydlig, på gränsen till fåfäng i sin klädsel, och 

klär sig i enlighet med internationell advokatsed: ”Varje år besökte han sin bror i London 

[…] Han tog därifrån med sig kostymer och slipsar, han följde framförallt modet för engelska 
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advokater.” (s. 59) Medan advokaten ägnar mycket omtanke om sitt yttre framstår åklagaren 

mindre nogräknad i detta avseende: ”[Åklagaren] bar en rutig färggrann kavaj och en giftigt 

gul slips, knuten med en tjock knut under hakan.” (s. 64)  

Hos Miłoszewski beskrivs hur åklagaren i tjänsten är noggrann med sin klädsel som 

utan all flärdfullhet är maskulint oantastlig:  

I sin fläckfria kostym med passande slips, rakryggad med det idealiskt och ädelt vita i det tjocka 

håret, och med sin bistra min såg Åklagare Teodor Szacki bakom det improviserade styrelsebordet 

ut som ett förkroppsligande av rättsväsendet. (s. 96)  

När vi bekantar oss med klädseln hos åklagarens kvinnliga kollega Sobieraj är 

beskrivningarna sexuellt laddade och mer objektifierande: ”[h]an tittar på hennes byst, men 

han ser ingenting intressant där eftersom den var dold av en totalt asexuell svart polotröja”. 

(s. 35) Nästa gång hennes kläder beskrivs plockar hon ”kaksmulor ur sin mjuka urringning 

som säkert hade tjänat ett par barn”. (s. 75) När hon skall vissa Szacki en sak på datorskärmen 

”såg han detsamma som han brukade. Jeans, tjocka vandringsstrumpor, röd fleecetröja, noll 

smink. En katolsk scoutflicka helt enligt handboken. [---] Men hon luktade fint […]”. (s. 

174) En klädscen av särskild betydelse är när hon tappar ett litet lätt paket som Szacki artigt 

plockar upp: ”Med förvåning såg han att Sobieraj rodnade som en liten flicka på tillväxt som 

blev påkommen med en skamlig och intim syssla. Med en våldsam gest slet hon paket ur 

hans händer.” (s. 250) Det visade sig vara speciella underkläder hon beställt för att göra sig 

fin i en senare intim otrohetsscen med Szacki. (s. 323)  

Medan skildringen av åklagarens klädsel generellt stärker hans manlighet utan att göra 

någon sexuell koppling eller särskilt rikta sig till kvinnor, så har den kvinnliga kollegans 

kläder sexuell laddning och beskrivs utifrån perspektivet att behaga mannen. 

Beskrivningen av polisernas klädsel befinner sig utom den maskulint-feminina skalan: 

”[I] sin svarta uniform såg han ut som döden som tog upp skördebeställningar.” (s. 65) När 

två andra poliser dyker upp är beskrivningen inte mycket mer upplyftande: ”de två poliserna 

var utstyrda i basarrockar, så fula att det inte rådde något tvivel om att de var poliser.” (s. 

133) 

En särskild symbolisk roll spelar hos Miłoszewski åklagarens svarta toga. Dels figurerar 

den i domstolsförhandlingen (som beskrivs under avsnittet Rättsfall ovan), och i en enskild 

senare episod som gör togan till en symbol laddad med etiska och professionella värden som 

man behöver leva upp till för att förtjäna att bära den. Szacki besöker sin kvinnliga kollegas 

dödligt sjuke far på sjukhuset och får där se en toga hängande bredvid sängen. Den beskrivs 

på ett vördnadsfullt sätt: ”En åklagartoga, vackert pressad, med noggrant tillrättalagd krage.” 
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(s. 261) Szacki förundrar sig över att den gamle åklagaren hade valt togan framför en bild på 

frun eller dottern och får förklaringen att ”Togan hjälper mig att minnas olika saker, till 

exempel vem jag är.” (s. 263) Men Szacki frågar sig om inte han hade gjort likadant. Att 

innehavet av togan kräver insikter, som inte vem som helst besitter framträder tydligt när 

dottern till den åldrade åklagaren ser sig omsprungen av Szacki vad gäller rätten till sin fars 

toga. När den sjuke åklagaren i senare scen ligger på sitt yttersta överlåter dottern togan till 

Szacki med motiveringen att bara han enligt fadern kommer att kunna göra nytta av den: 

”För det förefaller som om du förstår något som jag inte förstår, och jag vet inte vad det 

handlar om.” (s. 321) Tidigare har den döende åklagaren låtit Szacki förstå att denne anser 

att hans dotter ”är för god. Hon förstår inte att alla ljuger”. (s. 269) Här blir hjälten, åklagaren 

och mannen, den som förtjänar togan framför dottern, som förpassas till att vara just dotter 

och den som i sin naivitet och renhet som kvinna inte riktigt förstår det som i detta fall ligger 

på djupet, det som utmärker ”riktiga åklagare”. Resultatet blir att tydligt markera gränsen för 

det kvinnliga och samtidigt förstärka det maskulina i skildringen. 

 

5.8.3 Byggnader och miljö 

Rättsorganisationens olika lokaler och miljöer kan i sig inrymma omfattande symbolik, 

som i sin tur vilar på och färgas av underliggande värderingar.42  

Hos Nowakowski ligger åklagarens kontor i direkt anslutning till det lokala fängelset i  

en trevåningsbyggnad av rött tegel […]. Denna byggnad gränsade i rät vinkel till fängelset, även det 

gammalt och dystert. [---] I den mörka korridoren […] omfamnades han av den tunga atmosfären 

som var så karaktäristisk för de platser där Rättvisan härskar. (s. 62)  

Åklagarens kontor beskrivs som 

ett fult tjänsterum, med ett helt vanligt skrivbord av ljust trä, ett metallskåp och bokhyllor fyllda 

med buntar av mappar, akter, författningssamlingar och lagtexter inbundna i styva band. Det enda 

dekorativa inslaget i detta tjänsteutrymme var en reproduktion av en tavla av Chełmonski43, som 

föreställde en plöjande bonde i en vadmalsrock bakom plogen dragen av grå oxar. (s. 66-67) 

Den kvinnliga chefsåklagarens kontor hos Miłoszewski står i bjärt kontrast till detta: 

”Om Miszczyk hade velat skapa en hemtrevlig atmosfär på sitt kontor genom att försöka 

efterlikna ett genomsnittligt polskt krypin, så hade hon lyckats.” (s. 32) Där finns såväl 

                                                      

 
42 Mary Jo Hatch, Organization Theory (New York: Oxford University Press Hatch, 1997), s. 252 ff 
43 Józef Marian Chełmoński (1849-1914) var en av de ledande polska realistiska målarna, som också flitigt 

reproducerats. https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Che%C5%82mo%C5%84ski
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lädersoffa, fåtölj och glasbord. Chefsåklagaren förstärker den hemtrevliga atmosfären 

ytterligare genom att tända ett doftljus så att ”en vaniljarom spred sig i rummet. Tillsammans 

med mörkret som föll utanför fönstret och bärnstensljuset från bordslampan skapade detta en 

trevlig högtidlig stämning”. (s. 75) 

Ur ett maskulint-feminint perspektiv gör kontoret hos Nowakowski ett sterilt och 

maskulint intryck, jämfört med den feminina hemtrevnad som den kvinnliga chefsåklagarens 

kontor utstrålar hos Miłoszewski. Det är lätt känna av en viss ironi i den skildringen, att där 

finns en udd av nedvärderande löje, på motsvarande sätt som det finns en överdriven ton hos 

Nowakowski: det maskulina och det feminina möts i sina extremer.  

5.9 Karaktärernas namn 

 

Karaktärernas namn är i de två texterna inte utan laddning och är effektfullt valda för 

att återspegla eller förstärka deras karaktärsdrag. På så sätt utgör namnen manifestationer av 

underliggande värderingar som författarna tillskriver karaktärerna och deras roller i det 

sociala samspelet. 

Nowakowski låter ironin få fritt spelrum när han låter åklagaren heta Anioł (=ängel), 

något som också kommenteras i själva texten: ”Namnet har han liksom ett hån […].” (s. 64) 

Intressant är att advokaten inte nämns med namn, utan beskrivs som Advokat M och att 

sekreterarna inte alls figurerar med namn. Att enbart den maskulint beskrivne åklagaren ges 

ett namn ligger i linje med att berättartekniskt uttrycka maskulin hävdelse. Att den mer 

feminint beskrivne advokaten samtidigt lämnas utan fullt uttalat namn, liksom att 

sekreterarna blir till objekt helt utan namn skulle kunna ses som en uttryckt för maskulin 

hävdelse och reducering av det feminina. 

Hos Miłoszewski har huvudkaraktärerna, såväl män som kvinnor, alla både för och 

efternamn och dessa framträder naturligt i berättelsens olika delar. Namnens betydelser eller 

konnotationer sänder medvetna, i vissa fall närmast övertydliga , signaler med koppling till 

karaktärerna och de roller dessa har: 

 

– Åklagaren Teodor Szacki: Teodor betyder Guds gåva. Detta kan man se som en 

berättarteknisk vink att se den maskuline åklagaren som en högre makters gåva till 

åklagarämbetet. Detta understryker hans maskulinitet ytterligare, som den utvalde 

och förträfflige. 
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– Åklagarens kollega och älskarinna Barbara Sobieraj: Efternamnets betydelse och 

historiska bakgrund är sannolikt en annan, men tankarna går till det sammansatta 

sobie (=åt sig) + raj (paradis). Paradisanknytningen är ju intressant med tanke på 

att åklagaren möjligen kan ses som Guds gåva. En Adam och Eva-metafor? Under 

alla omständigheter får denna redan starkt feminint beskrivna karaktär en 

förstärkning i sin femininitet med hjälp av sitt namn.  

– Åklagarens chef Maria Miszczyk: kallad Misia. Smeknamnet för tankarna till 

nallebjörn, vilket överensstämmer med hennes karaktär av att vara mjuk på ytan, 

men hård och tuff inuti. Ur ett maskulint-feminint perspektiv förstärker namnet en 

karaktär som lite tvetydigt delar maskulina och feminina drag. 

– Polischefen Leon Wilczur: För och efternamn bilder en kombination av lejon och 

vargliknande hund vilket förstärker karaktären av väderbiten och manligt solitär 

tuffing i polisuniform 

– Domaren Maria Tatarska: Efternamnet för tankarna till Djingis Khans aggressiva 

härjningar i Europa. Detta stärker domarens karaktär som en som förför och 

erövrar, med vad som liknar maskulin taktik för att nå sina mål. 

– Obducenten Paweł Rzeźnicki: Efternamnet är en avledning av Rzeźnik = slaktare. 

En i detta fall övertydlig förstärkning av karaktären/rollen och en starkt maskulin 

markör. 

Sammanfattningsvis kan vi se valet av namn, eller deras avsaknad, som starkt 

färgade i dimensionen maskulint-feminint, med en slagsida åt det förra. Intressant är 

särskilt åklagarens chef vars smeknamn faktiskt signalerar såväl maskulinitet som 

femininitet, vilket också överensstämmer med och förstärker karaktärens komplexitet i 

detta avseende. 
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6 Sammanfattning och slutsatser 

I denna studie har två skönlitterära verk med rika skildringar av det polska rättsväsendet 

från tiden före (Nowakowski) respektive efter (Miłoszewski) systemskiftet 1989-90 

analyserats utifrån ett organisationsteoretiskt symbol-kulturperspektiv. Syftet har varit att 

undersöka kraften i ett sådant angreppssätt, och mer specifikt studera vad som kan utläsas 

kring dimensionen maskulinitet-femininitet. Hypotesen har undersökts att det föreligger en 

rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. Utgångspunkten är att värderingar 

kan studeras både direkt via handlingar, uttalanden etc., och indirekt genom olika 

manifestationer.  

Hos Nowakowski är organisationskulturen starkt maskulin. Ledarskapet kännetecknas 

av tuffhet och beslutsamhet, där chefen fokuserar på karriär, förfäktar den starkes rätt och 

föraktar svaghet, och där staten håller ordning för att förhindra kaos och sönderfall. De 

kvinnliga medarbetarna är objektifierade på ett nedlåtande sexistiskt sätt, men finner sig i 

sina roller utan intresse för arbetet i sig. Miłoszewski tecknar med hjälp av sina karaktärer 

en på ytan mer feminint färgad organisationskultur: intresse går före karriär i yrkesvalet, den 

kvinnliga chefen är inlyssnande och omsorgskännande, samtidigt som kvinnor återfinns på 

ansvarsfulla positioner som subjekt i sina yrkesroller. Detta kontrasterar starkt mot sättet på 

vilket kvinnorna genomgående objektifieras som individer. De beskrivs i sexuella och ofta 

nedsättande termer. Sexuellt laddade beskrivningar tar över, på bekostnad av yrkesmässiga 

kvaliteter. Generellt får sexuellt värdeladdade framställningar en framskjutande roll i bägge 

texterna, trots att kvinnor hos Miłoszewski åtnjuter respekt som subjekt/yrkespersoner. 

En analys av organisationskulturens manifestationer i form av ritualer och symboler ger 

rika exempel på maskulint präglade värderingar hos Nowakowski. Hos Miłoszewski är 

bilden något blandad, men ändå med slagsida åt det maskulina. Det förekommer feminina 

inslag bland annat i samband med ritualerna kring kollegial socialisering: där Nowakowski 

bjuder på vodka och sex erbjuder Miłoszewski fika på chefens ombonade kontor. De 

beskrivna rättsfallen pekar också mot en mer överseende inställning till den åtalade, också 

det en feminin markör. I bägge dessa fall finns dock en maskulin underton, under den 

mjukare mer feminina ytan. Slående är också att symboler som vapen, kläder, byggnader och 

karaktärernas namn till största delen reflekterar starkt manliga värderingar även hos 

Miłoszewski. Särskilt gäller detta kvinnornas kläder i jobbet, som liksom kvinnorna själva 

beskrivs på ett ofta sexistiskt sätt. 
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Studien visar på en begränsad skillnad i dimensionen maskulinitet-femininitet, något 

som möjligen kan förefalla överraskande. Det ligger nära till hands att tro att systemskiftet 

1989-90 och det faktum att det skiljer 41 år mellan författarna skulle lämna ett tydligare 

avtryck. Resultatet visar visserligen på en viss förflyttning mot det feminina hos Miłoszewski 

men att detta i huvudsak beror på att det finns kvinnliga chefer, att dessa respekteras i sin 

yrkesroll och att de formar vissa ritualer och symboler i feminin riktning. Samtidigt medför 

dock den genomgående sexuellt laddade objektifieringen av kvinnor som individer att även 

deras yrkesposition nedvärderas, på ett maskulint sätt. Därutöver dominerar starka maskulina 

markörer i organisationens ritualer och symboler. Sammantaget ger studien ett relativt 

begränsad stöd för hypotesen att det skett en rörelse i feminin riktning i underliggande 

värderingar utifrån de valda texterna.  

Polens placering internationellt som ett jämförelsevis maskulint land44 finner härmed 

sin återspegling i texterna. Den teorimodell som ligger till grund för den fördjupade 

analysen45 ger samtidigt stöd för det vi observerar: att förändringar i underliggande 

värderingar är mycket trögrörliga medan förändringar i organisationskulturens olika 

manifestationer i forma av ritualer, symboler etc. kan ske snabbare. 

En relevant fråga är i vilken grad några generella slutsatser kan dras utifrån studien. Värt 

att notera är att bägge verk har omarbetats för att ges som radioteater (Nowakowski) 

respektive spelfilm (Miłoszewski). Det faktum att det på detta sätt rör sig om verk som 

åtnjuter bred acceptans och som har ansetts värda att uttrycka med andra medel än 

litteraturens ger stöd åt tanken att innehållet och de värderingar som kommer till uttryck inte 

utgör några ytterlighetsexempel, utan att de även i ett bredare perspektiv ger uttryck för en 

polsk kontext, såväl tidsmässigt som kulturellt. 

Avslutningsvis visar studien att det är både möjligt och meningsfullt att tillämpa en 

textanalytisk ansats med organisationsteoretiska modeller för att studera organisationers 

värderingar och underliggande kultur(er) i litteraturen över tid.  Förhoppningsvis kan detta 

tjäna som inspiration för vidare studier i gränslandet mellan litteratur och organisation. 

 

Slutligen ett stor tack till Professor Małgorzata Anna Packalén Parkman för tålamod, goda 

tankar och inspirerande samtal kring denna uppsats!  

                                                      

 
44 Polen intar en 14:e plats vad gäller maskulinitet i en jämförelse mellan 74 länder. Sverige ligger som 

jämförelse på plats 74, Hofstede, s. 133-134 
45 Hofstede, s. 26 
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Bilaga 

 

Sammanställningarna nedan tar upp de kategorier som kan utläsas ur huvudkaraktärerna, deras 

tankar och handlingar. En bedömning har gjorts (kommentarsfältet) utifrån respektive karaktär eller 

grupp av karaktärer, och en gradering har gjorts utifrån skalan maskulint-feminint, där ”Mellan” 

utgör ett mellanläge. Oklarhet i bedömningen anges med ”?”. 

  

Tabellen är sammanställd utifrån Hofstede s. 145-171. 

 

Hjälte: advokaten i Nowakowski 

 

”Maskulint” ”Feminint” Kommentar 

Utmaning, inkomster, erkännande 

och möjlighet att avancera är 

viktigt 

Relationer och livskvalitet är 

viktigt 

Feminint: god ekonomi, en möjlighet att leva ett 

rikt och kulturellt liv. Inga ambitioner att avancera. 

Livskvalitet och relationer värderas högt. 

Män ska hävda sig, vara 

ambitiösa och tuffa 

Både män och kvinnor skall vara 

blygsamma 

Feminint: störs av andras tuffhet. Beskrivs som 

reserverat blyg och lite tafatt i mötet med åklagaren 

Kvinnor ska vara mjuka och 

relationsinriktade 

Både män och kvinnor kan vara 

mjuka och fokusera på relationer 

Mellan: advokaten ser kvinnor som svaga där det 

mjuka framhålls som det klart önskvärda. Han ger 

inte tydligt uttryck för hur han ser på mäns förmåga 

i detta avseende, och generaliserar inte utifrån sin 

egen relativa mjukhet, en mjukhet som dock 

förenas med återhållsamhet. 

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam och ambitiös passar sig 

för män; omhändertagande och 

mjuk passar sig för kvinnor 

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam, ambitiös, 

omhändertagande och mjuk 

passar sig både för män och 

kvinnor 

Maskulint: kvinnor betraktas genomgående som 

mindre ambitiösa. De ges rollen som uppasserskor. 

Män står för ansvarstagande, också gentemot 

kvinnor då de inte själva klarar av situationen. 

Dubbelmoral: män är subjekt, 

kvinnor är objekt 

En och samma moraliska norm: 

båda könen är subjekt 

Maskulint: kvinnorna är tydligt objektifierade i 

advokatens ögon 

När mannen känner att han har 

gjort en prestation kan kvinnan 

känna sig utnyttjad 

Sex är ett sätt för två personer att 

relatera till varandra 

Mellan (?): advokaten bevittnar när åklagaren 

ligger med sin sekreterare och känner avsmak, men 

där finns inget värdering att sekreteraren skulle 

vara utnyttjad. Hans romantiska och beskyddande 

inställning till kvinnan är svårtolkad. 

Karriärmöjligheter avgörande för 

jobbvalet 

Intresse avgörande för jobbvalet Feminint: advokatens yrkesval starkt drivet av 

intresse och kall 

Management som manège (plats 

där man tränar hästar): beslutsamt 

och aggressivt 

Management som ménage 

(hushåll): intuition och konsensus 

Mellan: Beslutsamt men inte aggressivt. Intuition 

men inte konsensus. 

Konflikter löses genom att man 

låter den starkaste vinna 

Konflikter löses genom 

kompromisser och förhandling 

Feminint: advokaten anser att rättsprocesser ska 

bygga på saklig argumentation, professionell 

framställan och förhandling. Det är hans attityd 

också till åklagaren (som mer lutar åt att den 

starkaste vinner). 
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Leva för att arbeta Arbeta för att leva Maskulint: advokaten lever sin profession och 

identifierar sig med den. 

Ett tillrättavisande samhälle Ett tillåtande samhälle Feminint: kanske ligger just i advokatrollen, men 

ser gärna till förmildrande omständigheter.  

 

 

Hjälte: Åklagaren i Miłoszewski 

 

”Maskulint” ”Feminint” Kommentar 

Utmaning, inkomster, erkännande 

och möjlighet att avancera är 

viktigt 

Relationer och livskvalitet är viktigt Mellan: pendlar mellan ett maskulin syn på sitt jobb 

och funderar mycket på sin karriär, samtidigt som han 

ger uttryck för starkt sökande efter relationer och 

livskvalitet 

Män ska hävda sig, vara 

ambitiösa och tuffa 

Både män och kvinnor skall vara 

blygsamma 

Maskulint: i sin roll och i sin syn på sig själv som 

man finns stark ambition och extrovert riktad vilja 

Kvinnor ska vara mjuka och 

relationsinriktade 

Både män och kvinnor kan vara 

mjuka och fokusera på relationer 

Maskulint: åklagaren ser generellt kvinnor som 

mjuka och med fokus på relationer. Hans eget 

intresse för detta är osäkert ljumt, och andra män han 

beskriver är inte särskilt mjuka eller 

relationsinriktade.  

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam och ambitiös passar sig 

för män; omhändertagande och 

mjuk passar sig för kvinnor 

Att vara ansvarstagande, beslutsam, 

ambitiös, omhändertagande och 

mjuk passar sig både för män och 

kvinnor 

Maskulint: åklagaren känner sig bekväm som 

ansvarstagande och beslutsam, mindre bekväm i 

situationer där han framstår som mjuk. Det 

omhändertagande finner han naturligt hos kvinnor. 

Dubbelmoral: män är subjekt, 

kvinnor är objekt 

En och samma moraliska norm: 

båda könen är subjekt 

Mellan: åklagaren ser kvinnor i skarpt sexuellt 

färgade nyanser där de blir objektifierade, men 

organisatoriskt ses de som subjekt (chefen, domaren, 

kollegan) 

När mannen känner att han har 

gjort en prestation kan kvinnan 

känna sig utnyttjad 

Sex är ett sätt för två personer att 

relatera till varandra 

Feminint: Det sexuella beskrivs i sig aldrig som ett 

manligt utnyttjande eller som prestation 

Karriärmöjligheter avgörande för 

jobbvalet 

Intresse avgörande för jobbvalet Feminint: Inte starkt framträdande, men åklagaren 

har ett starkt yrkesetos snarare än position som 

ambition. Position/inflytande är snarare att se som 

förutsättning för att göra något intressant 

Management som manège (plats 

där man tränar hästar): beslutsamt 

och aggressivt 

Management som ménage 

(hushåll): intuition och konsensus 

Mellan: betraktar organisationen som professionell 

och relativt icke-hierarkisk. Samverkan betonas och 

han drivs av intuition i sin yrkesutövning. 

Beslutsamhet framför konsensus.  

Konflikter löses genom att man 

låter den starkaste vinna 

Konflikter löses genom 

kompromisser och förhandling 

Maskulint: utifrån en syn på den professionella 

organisationen vinner den med starkast argument.  

Leva för att arbeta Arbeta för att leva Maskulint: åklagarens identifierar sig starkt med sin 

roll, arbetet genomsyrar hans liv och styr det 
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En mindre andel av de arbetande 

kvinnorna har arbeten på en hög 

professionell nivå 

En större andel av de arbetande 

kvinnorna har arbeten på en högre 

professionell nivå 

Feminint: Cheferna är kvinnor. 

Ett tillrättavisande samhälle Ett tillåtande samhälle Svagt maskulint: åklagaren ser sig som rättvisans 

härförare i en stökig och förslappad tid. Men han 

förstår och accepterar att mycket ligger utanför hans 

och samhällets kontroll att styra. 

 

 

Andra roller hos Nowakowski: åklagaren (man) och sekreterarna (kvinnor) 

 

 

”Maskulint” ”Feminint” Kommentar 

Utmaning, inkomster, erkännande 

och möjlighet att avancera är 

viktigt 

Relationer och livskvalitet är 

viktigt 

Maskulint: åklagaren ser inte sitt jobb som ett kall, 

eller utifrån intresse. Funderar till och med på att 

bli advokat för att komma bättre ut ekonomiskt. 

Män ska hävda sig, vara 

ambitiösa och tuffa 

Både män och kvinnor skall vara 

blygsamma 

Maskulint: direkt bufflig i sitt sätt och sina 

värderingar. Tuffhet krävs i rollen/jobbet. 

Kvinnor ska vara mjuka och 

relationsinriktade 

Både män och kvinnor kan vara 

mjuka och fokusera på relationer 

Maskulint: Åklagaren ser kvinnor som betjäning, 

betonar vikten av att vara bestämd och tuff för att 

samhället inte skall rasa samman, uppvisar ingen 

mjukhet och är fumlig i sina relationer. 

Sekreterarna är utstuderat kvinnliga och spelar sin 

roll som betjäning.  

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam och ambitiös passar sig 

för män; omhändertagande och 

mjuk passar sig för kvinnor 

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam, ambitiös, 

omhändertagande och mjuk 

passar sig både för män och 

kvinnor 

Maskulint: Tydlig åtskillnad i roller mellan 

åklagaren (manlig stereotyp) och sekreterarna 

(kvinnlig sekreterarstereotyp). 

Dubbelmoral: män är subjekt, 

kvinnor är objekt 

En och samma moraliska norm: 

båda könen är subjekt 

Starkt maskulint: Åklagaren ser både sig och 

advokaten som tydliga subjekt, och går så långt i 

objektifieringen av sekreterarna att han nyttjar dem 

för sexuella syften. 

När mannen känner att han har 

gjort en prestation kan kvinnan 

känna sig utnyttjad 

Sex är ett sätt för två personer att 

relatera till varandra 

Maskulint: sex som ett spel mellan överordnad och 

underställd 

Karriärmöjligheter avgörande för 

jobbvalet 

Intresse avgörande för jobbvalet Maskulint: För åklagaren går karriär före 

intresse/kall. Sekreterarna saknar intresse för jobbet 

i sig och ägnar hellre tid åt privata göromål. 

Management som manège (plats 

där man tränar hästar): beslutsamt 

och aggressivt 

Management som ménage 

(hushåll): intuition och konsensus 

Maskulint: Åklagarens ser beslutsamhet som 

centralt i sin roll, och föraktar svaghet. Det finns 

inget av konsensustänkande i hans agerande. 

Sekreterarna inordnar sig i detta. 

Konflikter löses genom att man 

låter den starkaste vinna 

Konflikter löses genom 

kompromisser och förhandling 

Maskulint: Åklagaren uttalar sig på flera sätt om 

den starkes rätt. Ser ner på vekhet. 
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Leva för att arbeta Arbeta för att leva ?? 

Ett tillrättavisande samhälle Ett tillåtande samhälle Maskulint: Staten behöver enligt åklagaren hålla 

strikt ordning, lägga saker tillrätta, annars hotar 

kaos och sönderfall 

 

 

 

Andra roller hos Miłoszewski: åklagarens chef (kvinna), kollega (kvinna), polischefen (man), 

domaren (kvinna), arkivarien (kvinna) 

 

 

”Maskulint” ”Feminint” Kommentar 

Utmaning, inkomster, erkännande 

och möjlighet att avancera är 

viktigt 

Relationer och livskvalitet är 

viktigt 

Inte framträdande som generellt tema 

Män ska hävda sig, vara 

ambitiösa och tuffa 

Både män och kvinnor skall vara 

blygsamma 

Maskulint: polischefen som ende man beskrivs 

som en tuff typ. Kvinnorna är omväxlande 

kraftfulla och tuffa som männen (chefen, domaren, 

arkivarien) eller blygsamma (kollegan). 

Kvinnor ska vara mjuka och 

relationsinriktade 

Både män och kvinnor kan vara 

mjuka och fokusera på relationer 

Maskulint: polischefen, liksom åklagaren, är inte 

särskilt fokuserade på relationer, inte heller är de 

mjuka. Den kvinna som får mest plats, kollegan 

(och älskarinnan) blir normaliteten, den mjuka och 

relationsinriktade, som chefen, domaren och 

arkivarien kontrastfullt bryts emot. 

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam och ambitiös passar sig 

för män; omhändertagande och 

mjuk passar sig för kvinnor 

Att vara ansvarstagande, 

beslutsam, ambitiös, 

omhändertagande och mjuk 

passar sig både för män och 

kvinnor 

Maskulint: se ovan 

Dubbelmoral: män är subjekt, 

kvinnor är objekt 

En och samma moraliska norm: 

båda könen är subjekt 

Mellan: kvinnorna beskrivs sexistiskt med mycket 

anspelning på utseende, men de nedgraderas inte 

till objekt fullt ut. Kollegan (och älskarinnan) har 

här den svagaste ställningen. Chefsåklagaren intar 

en anmärkningsvärd mellanroll med en 

kombination av chef-moder-objekt. 

När mannen känner att han har 

gjort en prestation kan kvinnan 

känna sig utnyttjad 

Sex är ett sätt för två personer att 

relatera till varandra 

Feminint: det är faktiskt kvinnorna som står för 

merparten av initiativen. Åklagaren blir också själv 

utnyttjad (förförd) av domaren. I relationen till 

kollegan är det en klassisk relationshistoria. 

Karriärmöjligheter avgörande för 

jobbvalet 

Intresse avgörande för jobbvalet Feminint: samtliga beskrivs som hängivna sina 

jobb, inga indikationer på att det skulle vara av 

karriärskäl. 
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Management som manège (plats 

där man tränar hästar): beslutsamt 

och aggressivt 

Management som ménage 

(hushåll): intuition och konsensus 

Svagt maskulint: åklagarens chef är beslutsam 

men inte aggressiv. Hon klär detta i en utpräglat 

mjuk form till det yttre, där hon bjuder in till 

konsensus, förutsatt att det blir som hon vill i 

slutändan. 

Konflikter löses genom att man 

låter den starkaste vinna 

Konflikter löses genom 

kompromisser och förhandling 

Svagt maskulint: se ovan 

En mindre andel av kvinnorna har 

arbeten på en hög professionell 

nivå 

En större andel av kvinnorna har 

arbeten på en hög professionell 

nivå 

Feminint: åklagarens nuvarande och tidigare chef 

är bägge kvinnor. Inga kvinnor figurerar som 

karaktärer i underordnade roller 

Leva för att arbeta Arbeta för att leva Mellan: inga utpräglade värderingar i någon 

riktning 

Ett tillrättavisande samhälle Ett tillåtande samhälle Mellan: inga utpräglade värderingar i någon 

riktning 

 


