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ABSTRACT 
 
Homosexuella polismäns upplevelse av diskriminering på arbetsplatsen 
– intervjuer med fem homosexuella poliser i Stockholm
 
Linda Höglund och Matilda Schwan 
 
Studiens syfte var att öka förståelsen och kunskapen om hur upplevelsen av diskriminering, 
på grund av sexuell läggning, hos öppet homosexuella män inom stockholmspolisen kan se ut. 
Studiens frågeställningar var: (1) Upplever informanterna, vilka är öppet homosexuella män 
anställda inom Polisen i Stockolm sig diskriminerade? (2) om det finns en upplevelse av 
diskriminering, hur upplevs den av informanterna och i vilka former förekommer den? För att 
besvara frågeställningarna tillämpades en kvalitativ metod där djupintervjuer genomfördes 
med fem öppet homosexuella polismän arbetande inom Stockholmspolisen. Gemensamt för 
samtliga informanter var att upplevelsen av diskriminering mot dem själva var låg. IP menade 
dock att de upplever en jargong på arbetsplatsen som rymmer en negativ inställning till 
homosexuella i form av bland annat nedvärderande kommentarer. Informanterna upplever att 
polismän har mer negativ inställning till homosexuella än poliskvinnor. Samtliga informanter 
menade att den psykiska hälsan påverkas negativt om man döljer sin sexualitet. Studiens 
resultat analyserades i ett mångdimensionellt perspektiv, utifrån en hermeneutisk-
fenomenologisk forskningsansats. Analysverktygen var social konstruktionism, rollteori och 
queerteori. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning.  
 
Sökord: diskrim*, trakasserier, homosex*, sexuell läggning, polis* och police. 
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1. INLEDANDE AVSNITT 
 

 
1.1. Inledning 
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna konstaterar i artikel 1 ”Alla 
människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”, vilket avser alla människor oavsett 
kön, religion, ursprung etc. och sexuell läggning. Även om FN fastslår detta ser verkligheten 
lite annorlunda ut. Homosexuellas rättigheter har visserligen stadigt ökat de senaste 25 åren, 
men fortfarande finns det mycket att göra. Den officiella hållningen blir alltmer positiv men 
den allmänna opinionens utveckling är oklar (FHI, 2004:9). 
 
De flesta av oss tillbringar en stor del av våra liv på arbetet och det är viktigt att arbetsmiljön 
utformas på ett så bra sätt som möjligt för alla. Ändå vet vi att det ibland förekommer 
mobbning och diskriminering på arbetsplatserna samt att vissa grupper är mer utsatta än andra 
(Fredriksson, Greijer, Jädert Rafstedt & Ljunggren, 2003:4) Polisen har alltid varit 
mansdominerad, med genomgående vita heterosexuella män, vilket medfört en viss jargong 
(Forsberg, Jakobsen & Smirthwaite, 2003:143f). När poliser arbetar är det i rollen som lagens 
representanter och har en önskan på sig att behandla alla lika, men att individen i sin roll som 
polis skulle vara fri från fördomar eller personliga åsikter är osannolikt. 
 
Tanken med denna c-uppsats är att försöka förstå hur diskriminering på grund av sexuell 
läggning förekommer, hur den kan se ut, hur personerna som blir drabbade av diskriminering 
upplever det och bakomliggande orsaker till den. Det är kanske inte alltid så att de som 
faktiskt diskriminerar är medvetna om detta, eller att de som blir utsatta för diskriminering 
uppfattar den som sådan. Avgörande är den utsattes upplevelse av situationen. 
Uppsatsförfattarna vill undersöka om, och i så fall hur, diskriminering upplevs av fem 
homosexuella manliga poliser inom Stockholmspolisen. Detta för att få en bild av deras 
upplevelse, för att öka kunskapen inom området och förhoppningsvis ta lärdom av den. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
1.2.1 Syfte 
Syftet med c-uppsatsen är att få en ökad förståelse och kunskap om hur upplevelsen av 
diskriminering, på grund av sexuell läggning, hos fem öppet homosexuella män inom 
Stockholmspolisen kan se ut, det vill säga bland kollegor och ledning.  
 
1.2.2 Frågeställningar 

- Upplever intervjupersonerna, vilka är öppet homosexuella män anställda inom Polisen 
i Stockholm, sig diskriminerade på arbetsplatsen på grund av sexuell läggning? 

- Om det finns en upplevelse av diskriminering, hur beskriver intervjupersonerna den 
samt vilka former förekommer den i?  

 
1.3 Koppling till socialt arbete 
 
Både i institutionella och vardagliga sammanhang möter man bestämda föreställningar om 
vad som är normalt och vad som är avvikande. I detta polariserande tänkande mellan ”oss” 
och ”de andra” anses ”de andra” mindre värda. Generaliseringar och stereotypa åsikter kan få 
allvarliga konsekvenser för dem som utpekas som avvikande. Denna typ av segregering och 
diskriminering kan leda till sociala problem (Åhlund, 2002:294). I organisationer där 
kontakten med människor är stor, exempelvis socialtjänsten, är det viktigt att vara medveten 
om den diskriminering som förekommer, för att kunna bemöta personer som utsätts för den 
liksom att aktivt jobba för att förebygga uppkomst och cementering av densamma. Polisen är 
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en organisation som skall möta och bekämpa orättvisor och upprätthålla lagen. Den är även 
till viss del normgivande för resten av samhället (Normgivande mångfald (2), 2005), varför 
det blir extra viktigt att arbeta med diskriminering och attityder. 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
 
I arbetets första kapitel beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar samt en kort 
redogörelse för kunskapsläget samt begreppsförklaringar. I det andra kapitlet presenteras 
uppsatsens metod. Därefter redovisas de teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för 
analysen. Efter det redogörs för tidigare forskning inom området. I det femte kapitlet skildras 
intervjupersonernas berättelser i en temainriktad resultatdel och en kort temaanalys görs i 
slutet av varje tema med koppling till teoretiska perspektiv. Därpå genomförs en helhetsanalys 
som analyseras i ljuset av valda teorier och kopplas till tidigare forskning. I det sista kapitlet 
redogörs för slutsatser och frågeställningarna besvaras. Likaså finner man metodkommentar, 
studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.  
  
1.5 Bakgrund 
 
1.5.1 Förförståelse 
Uppsatsförfattarnas förförståelse grundar sig i allmänna samhälleliga debatter om 
homosexualitet liksom av information och erfarenheter från homosexuella bekanta. En 
hypotes fanns även att diskriminering skulle kunna vara mer utbredd inom traditionellt 
mansdominerade yrken och uppsatsförfattarna ville därför undersöka hur det i så fall såg ut. 
Likaså har debatter och undervisning om minoritetsgrupper förts under utbildningens gång på 
Socialhögskolan. Valet att intervjua homosexuella poliser i Stockholm grundar sig delvis på 
att en av uppsatsförfattarna utförde delar av sin andra praktikperiod på Rikspolisstyrelsen 
(RPS). Där väcktes idén om och intresset för just diskriminering av homosexuella poliser i 
arbetslivet. Uppsatsförfattarnas erfarenheter utökades också då kontakt upprättades med två 
homosexuella polismän som aktivt arbetade med utbildning om homosexualitet och 
homosexuella poliser inom Polisen.  
 
1.5.2 Begreppsförklaring 
Sexuell läggning – Homo-, bi- eller heterosexualitet (HomO.se, 2005). 
 

Diskriminering – Orättvis behandling på grund av tillhörighet till en viss grupp (Nordstedts, 
1999:207). Det krävs inte någon diskriminerande avsikt, i betydelse önskan att kränka eller 
skada, hos den som diskriminerar för att det skall vara fråga om diskriminering. Finns en 
koppling mellan sexuell läggning och en oförmånlig behandling så är det fråga om 
diskriminering (HomO.se, 2005) 
 

Trakasserier – En form av diskriminering. Ett uppträdande som kränker en persons värdighet  
(HomO.se, 2005). 
 

Komma ut – Berätta, i denna uppsats på arbetsplatsen, för någon eller några att man är 
homosexuell. 
 

Öppet homosexuell – Att vara ”öppen” definieras i denna uppsats som att den homosexuelle 
har berättat om sin sexuella läggning för några eller samtliga personer på sin arbetsplats. 
(Bildt, 2004:5) 
 

Dolt homosexuell – Den homosexuelle har inte berättat om sin sexuella läggning för någon 
på sin arbetsplats och eventuellt förnekar inför andra att han är homosexuell. 
 

Homofobi – Personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller 
egna homosexuella impulser. Även samhällets rädsla och intolerans för homosexualitet kallas 
homofobi (Hölerman-Oscarsson & Strandberg, 2002). 
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Maskulinitet –En social maktposition i vid bemärkelse (en samling föreställningar, praktiker 
och positioner som ligger till grund för manliga identiteter). Maskulinitet är inte synonymt 
med manlighet, som refererar till manlig anatomi Rosenberg (2002:80). 
 
 

Norm –  En regel som hänför sig till ett ändamål, ett ideal. Regelsystem som är osynligt tills 
någon bryter mot dem. Detta system och innehåller moraliska och sociala påbud vilket 
innebär krav som människor beslutat om och andra skall följa (Rosenberg, 2002:101). 
 
1.5.3 Kort historisk bakgrund 
Västerländska ländernas syn på homosexualitet präglas av religionens roll. Där kyrkans 
ställning är relativt svag, exempelvis i de nordiska länderna och Nederländerna, har 
homosexuella bäst villkor. Vissa länder som Österrike och Irland som är starkt kristna, har 
haft en mycket hård lagstiftning gällande homosexualitet och det är framförallt katolska 
kristna länder som har högst intolerans gentemot homosexuella (Melén, 2002:8).  
 
Nedan ser vi en sammanställning av rättsliga förändringar gällande homosexuella i Sverige 
från 1944 till 2003 (se även aktuell lag i bilaga 2).  
 
1944 avkriminaliserades ömsesidiga homosexuella förbindelser mellan vuxna. 
1950 bildades Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). 
1973 uttalade riksdagen att homosexuell samlevnad är en från samhällets synpunkt fullt   
         acceptabel samlevnadsform. 
1979 avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 
1987 förbjöds näringsidkare och myndighetspersoner att diskriminera homosexuella. 
1988 infördes lagen om homosexuella sambor. 
1995 infördes lagen om registrerat partnerskap. 
1999 förbjöds diskriminering på grund av sexuell läggning i arbetslivet. Ombudsmannen mot     
         diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) inrättades. 
2003 förbjöds hets mot homosexuella som grupp. 
2003 infördes i regeringsformen en skyldighet för det allmänna att motverka diskriminering    
         på grund av sexuell läggning. 
2003 erkändes det homosexuella föräldraskapet, bland annat genom att homosexuella gavs   
         möjlighet att prövas som adoptivföräldrar (FHI, 2004:10). 
 
Människor diskrimineras idag i arbetslivet på grund av sin sexuella läggning. Tydligast sker 
det i de vardagliga relationer arbetskamrater emellan. Genom de strukturer som håller 
traditionella normer vid liv sker diskriminering i det fördolda då heterosexualitet ses som det 
enda självklara och normala. Efterlever man inte normen riskerar man att osynliggöras, 
ifrågasättas eller på andra sätt diskrimineras (Bildt, 2004:4). 
 
Hans Ytterberg är ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO). År 
2000 skriver han en artikel som refererar tidningen Svensk Polis. Där har det bland annat stått 
att homosexuella är onormala och defekta. Dessa homofientliga påståenden, skriver Ytterberg, 
anses av vissa polischefer som tråkiga men utgör inte något problem för polisväsendet som 
sådant. Vidare skriver Ytterberg att en svensk undersökning visar att 70 % av homosexuella 
brottsoffer avstår från att anmäla att de utsatts för brott om det har något samband med den 
egna sexuella läggningen. Bland annat av rädsla för att bli föraktfullt bemötta av Polisen. I 
Sverige som demokratiskt samhälle måste Polisen ha hela befolkningens förtroende 
(Ytterberg, 2000). 
Equalprojektet är ett EU-projekt som Sverige deltar i och som syftar till att ta tillvara alla 
människors förmåga och kompetens i arbetslivet (Normgivande mångfald (1), 2005). I 
Equalprojektet ingår det nationella projektet Normgivande mångfald där svenska arbetsgivare, 
fackliga och ideella organisationer förenas för att tillsammans motverka diskriminering på 
grund av sexuell läggning. Projektet fokuserar på situationen för homo- och bisexuella inom 

 7



kyrkan, Polisen och försvaret, tre organisationer som alla har en tydlig normgivande funktion 
i vårt samhälle (Normgivande mångfald (2), 2005). 2002-2004 bedrevs ett delprojekt inom 
Polisen, Normgivande mångfald inom Polisen, vilket genomfördes av RPS tillsammans med 
berörda fackliga organisationer (Normgivande mångfald (3), 2005). Förutom att utbilda 
chefer inom Polisen, initieras också forskning om HBT-gruppens (homo-, bi- och 
transsexuella) arbetsvillkor, vilket uppsatsförfattarna kommer att beröra nedan.  
 
 
2. METOD 
 

 
2.1 Forskningsdesign  
 
I studien användes en kvalitativ metod med intervjuer med fem homosexuella polismän. Detta 
eftersom uppsatsförfattarna eftersträvade att erhålla fylliga berättelser och upplevelser av den 
intervjuades livsvärld för att sedan tolka och beskriva fenomenets mening (Kvale, 1997:13).  
Syftet var att beskriva och förstå de centrala teman som intervjupersonerna (IP) upplever och 
förhåller sig till (Kvale, 1997:34). Den kvalitativa intervjun har således ett aktörsperspektiv 
(Larsson, 2005:110) och har med hjälp av en temainriktad intervjuguide försökt komma åt 
olika aspekter av IP:s livsvärld (inifrånperspektiv). Valet av forskningsmetod grundade sig på 
att upplevelsen av diskriminering handlar mycket om känslor, vilka är högst individuella. 
Resultaten hänför sig till specifika tidpunkter, fenomen och miljöer (Olsson och Sörenson, 
2001:40). Skillnader eller likheter och nyanser av fenomenet är lättare att nå och få fram 
genom djupintervjuer snarare än enkätstudier. En abduktiv strategi användes i uppsatsen, 
vilket är en kombination av induktiva och deduktiva inslag. Den induktiva strategin användes 
genom att IP med egna ord getts möjlighet att beskriva och berätta om sina upplevelser. Det 
deduktiva inslaget handlade om att undersökarna till viss del styrdes av sin förförståelse samt 
teoretiska perspektiv i sin forskning, vilket innebar att teorin styrde vissa frågor som ställdes 
under intervjun, liksom den teoretiska tolkningsmallen. Abduktionen i detta fall innebar att 
utgå från insamlad data, vilken sedan tolkades utifrån teoretiskt grundade antaganden 
(Larsson, 2005:22f). 
 
2.2 Vetenskapsfilosofiska positioner 
 
De vetenskapsfilosofiska positioner som användes i uppsatsen var hermeneutiskt och 
fenomenologiskt perspektiv. Vetenskapsfilosofiska positioner syftar bland annat till att belysa 
hur kunskapsbildningen utvecklats (Larsson, 2005:19). Hermeneutik betyder ungefär 
tolkningslära där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen (Patel & Davidsson, 1994:25). Hermeneutiken inbegriper även tanken 
om att språket är ett medel för kommunikation, människans livsvärld kan förstås genom 
språket. Genom att tolka textens delar och helhet växelvis får man en större förståelse av 
textens innehåll eller den personberättelse som skall tolkas (Olsson & Sörensson, 2001:100-
102). Det hermeneutiska perspektivet syftar till att förstå en texts mening. Den hermeneutiska 
cirkeln (se bild 1) fokuserades i uppsatsen på vissa teman, teman som konstruerades utifrån 
uppsatsförfattarnas förförståelse (Kvale, 1997:52). De enskilda delarna/teman formades av 
hur man förstår textens helhetliga mening. När ett rimligt mönster mellan delar och helhet 
bildade en sammanhängande enhet avslutades tolkningen. 
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Bild 1. Den hermeneutiska cirkeln tillämpad på uppsatsen (Larsson, 2005:93). 
 
Syftet med hermeneutiken var med andra ord att tolka och söka mönster och centrala teman 
(Kvale, 1997:49-53). Fenomenologi handlar om att man försöker fokusera på IP:s exakta 
beskrivningar av dennes upplevelse- eller livsvärld och undersökarens personliga inblandning 
skall minimeras (Patton, 1990:407). Man försöker förstå det sociala fenomenet utifrån 
aktörens egna perspektiv. Uppsatsförfattarna inspirerades av detta perspektiv genom att 
försöka att så förutsättningslöst som möjligt komma åt IP:s egna beskrivningar och samtidigt 
hålla tillbaka förförståelsen. Sammantaget användes den hermeneutiska-fenomenologiska 
positionen till att generera goda fenomenologiska beskrivningar som i sin tur låg till grund för 
vidare hermeneutiska tolkningar (Larsson, 2005:30). Genom att försöka förstå IP:s 
upplevelser av att vara homosexuell polisman har uppsatsförfattarna tolkat olika delteman för 
att slutligen sammanfatta tolkningarna i en helhetsanalys.  
 
2.3 Urval och datainsamling 
 
2.3.1 Urval av intervjupersoner 
I uppsatsen intervjuades fem öppet homosexuella polismän inom Stockholmspolisen. En av 
uppsatsförfattarna kom under sin andra praktikperiod i kontakt med en person inom Polisen 
som var som var insatt i HBT-frågor som i sin tur kände till flera homosexuella poliser. I 
genomförandet av rekrytering av intervjupersonerna användes snöbollsmetoden, vilket 
innebar att denna person föreslog deltagare till intervjuerna, vilka han ansåg lämpliga och 
villiga att berätta om sina upplevelser av att vara homosexuell manlig polis (Billinger, 
2005:174). Kvale (1997:135) beskriver kvalitetskriterier för intervjupersonen vilka bör vara 
kunniga, vältaliga och villiga att prata om sin situation och därigenom ge så fylliga 
beskrivningar som möjligt. Urvalet är med andra ord syftesbestämt, ”purposeful sampling” 
(Patton, 1990:169). 
 
Kontaktpersonen gav uppsatsförfattarna telefonnummer till respektive intervjuperson. 
Uppsatsförfattarna kontaktade därefter dessa personer och bestämde tid och plats för intervjun 
och förklarade även kortfattat vad intervjun skulle handla om. Intervjupersonerna var samtliga 
män mellan 30-50 år. Alla är öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen och arbetar 
inom Stockholmsområdet på olika enheter. Samtliga IP ”kom ut” under den tiden de arbetade 
inom Polisen. Valet av enbart öppet homosexuella män inom Polisen motiveras genom att få 
så få variabler som möjligt inom det område studien avser omfatta, för att istället gå på djupet 
av de variabler som framkom genom IP:s utsagor.  
 

 9



2.3.2 Urval av litteratur och litteratursökning  
Efter det att ämne för uppsatsen valts, gjordes en litteratursökning för att få en bild av vilka 
områden tidigare forskning täckt in under detta ämne (Olsson & Sörenssen, 2001:47). Urvalet 
av litteratur skedde genom att till stor del välja de mest framstående och erkända författarna/ 
forskarna/sakkunniga inom respektive område i uppsatsen, exempelvis Rosenberg, Kulick, 
Stevens med flera. Med hänsyn till vad litteraturen visade, gjordes uppsatsens frågeställning 
och val av metod. Litteraturen (till exempel Nordstedts Svenska Ordbok) gav även hjälp att 
hitta definitioner av begrepp som används och för att få uppslag till nya forskningsperspektiv. 
Den största delen av litteraturen (främst i metod- och teoridelen) i uppsatsen har funnits och 
lånats genom Stockholms universitetsbiblioteks katalog på Internet, men litteratur har även 
sökts och lånats på bibliotek i Tyresö och Nacka samt Stockholms stadsbibliotek och 
Arbetslivsinstitutets (ALI) bibliotek. Biblioteksdatabasen LIBRIS har också används till 
sökning efter litteratur. De empiriska studierna som ligger till grund för uppsatsens tidigare 
forskningsavsnitt har insamlats från forskare och sakkunniga i ämnet, vilka även funnit den 
utvalda empirin täckande för den aktuella forskning som gjorts inom området i Sverige. Bland 
annat kontaktades Lena Martinsson (sakkunnig inom HBT-frågor och projektsamordnare i 
Equalprojektet), Carina Bildt (arbetslivsforskare vid ALI) och uppsatsförfattarnas 
kontaktperson på RPS för att få tips på relevant tidigare forskning. Utöver detta har sökningar 
efter tidigare forskning gjorts i de databaser som finns tillgängliga via Stockholms 
Universitet, främst genom akademiska arkivet DIVA, PsycINFO och CSA. Totalt hittades ca 
90 artiklar och studier som var intressanta. Dock ansågs ingen av dessa mer relevant än den 
tidigare forskning som redan insamlats och valdes därför bort. Utländsk forskning valdes till 
största delen bort på grund av utrymmesskäl i rapporten samt eftersom fokus låg på svenska 
förhållanden och svensk forskning som ansågs täckande redan insamlats. Även äldre artiklar 
och studier valdes bort eftersom det sker en snabb utveckling inom ämnet, varför de kunde 
vara missvisande. Dock är den utländska forskningen från 1993, detta eftersom 
uppsatsförfattarna ändå bedömde den vara relevant. Den tidigare forskningslitteratur som 
använts är från 2003 och framåt, med undantag för den utländska forskningen. 
Teorilitteraturen är från 1996 och framåt. Sökord som användes i sökningen efter litteratur 
och tidigare forskning var diskriminering, discrimi*, trakasserier, homosexuella, homosex*, 
sexuell läggning, polis*, police*. 
 
2.4 Intervjuguidens utformning  
 
I utformningen av intervjuguiden (se Bilaga 1) användes trattprincipen, det vill säga 
uppsatsförfattarna inledde med mer allmänna frågor för att sedan gå över till något mer 
detaljerade frågor. Detta för att ge intervjupersonen utrymme att relativt fritt berätta lite om 
sig själva i det inledande skedet av intervjun och därmed skapa en förtroendeingivande 
stämning mellan IP och undersökarna. Om frågorna skulle vara allt för detaljerade från början 
finns det risk för att de skulle ha blivit för präglade av undersökarnas förutfattade mening 
(Lilja, 2005:41). Intervjuguiden var strukturerad med formulerade teman och frågor men 
samtidigt en flexibilitet inför hur IP svarade vilket i vissa fall genererade andra frågor. 
Intervjuguiden delades in i olika teman under vilka mer konkreta frågor ställdes (se bilaga 1). 
Guiden delades in i följande teman: 
     
     ♦  Tema 1: Identitet polisman. 
     ♦  Tema 2: Identitet homosexuell man och polis. 
     ♦  Tema 3: Upplevelse av diskriminering. 
     ♦  Tema 4: Psykisk hälsa. 
     ♦  Tema 5: Önskan om förändringar. 
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Intervjuguiden utformades med hjälp av den förförståelse som fanns. Tema 3 var bärande 
tema, eftersom detta tema omfattar studiens huvudinriktning. Relativt ”grova” 
temaindelningar gjordes då uppsatsförfattarna ansåg att indelningen gick i linje med de 
vetenskapsfilosofiska positionerna, det vill säga den fenomenologiska under vilka frågor 
informanten fick berätta fritt. 
 
En testomgång av intervjuguiden genomfördes med hjälp av en oberoende homosexuell man 
innan intervjuerna påbörjades. Detta för att se om frågorna skulle kunna misstolkas eller vara 
stötande. Resultatet av denna genomgång blev en omformulering av vissa frågor som 
testpersonen menade var en aning otydliga. Frågorna ansåg han inte var stötande utan 
personliga. Även ett test av intervjuguiden, en så kallad pilotintervju utfördes av 
uppsatsförfattarna genom rollspel (Kvale, 1997:137). Dels för att ungefärligen kunna 
uppskatta hur lång tid intervjun kunde tänkas ta då detta efterfrågades av samtliga IP, dels för 
att återigen träna på och testa frågorna, för att se om något kunde misstolkas. 
 
2.5 Databearbetning och tolkningsförfarande 
 
2.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Innan intervjuerna påbörjades informerades IP om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. 
Intervjuerna varade mellan 1-1,5 timme och hölls i fyra av fallen på IP:s respektive arbetsrum 
och i ett av fallen i ett sammanträdesrum på IP:s kontor. Uppsatsförfattarna har använt sig av 
minidisc med tillhörande mikrofon vid inspelningen av intervjuerna. Kodningen av det 
inspelade intervjumaterialet gjordes genom en överföring från tal till skrift, en så kallad 
transkription (Norrby, 2004:89). Eftersom syftet med denna uppsats var att främst titta på vad 
som sades i intervjuerna och inte hur det sades, passade bastranskribering uppsatsens syfte 
bra. Detta eftersom denna typ av transkribering är ett effektivt sätt att få fram innehållet i ett 
samtal (i denna uppsats en intervju). Bastranskribering innebär att man mer eller mindre 
ordagrant skriver ned vad som sagts samt markerar pauser i talet (Norrby, 2004:90), likaså har 
tvekljud och andra ord av typen ”eeh, öh, hmm, jaa” etc., vilka normalt inte förekommer i 
skriftspråk, också transkriberats (Norrby, 2004:93). Skratt, ironi och suckande har lagts till 
inom hakklamrar för att betona emotionella uttryck. Transkriberingen av intervjuerna i denna 
uppsats gjordes omedelbart efter varje intervju och utfördes genom att avlyssna inspelningen 
ett avsnitt (oftast en fråga) i taget för att få en bild av helheten i svaret. Efter det lyssnades 
varje avsnitt igenom igen, denna gång mening för mening då texten skrevs ned på dator 
(Kvale, 1997:150). Vid bearbetningen av det transkriberade materialet användes 
meningskoncentrering vilket innebär att åstadkomma meningsbärande enheter och 
koncentrera långa meningar utan att förlora innebörden av vad IP sagt. Menings-
koncentreringen gjordes i form av en sammanfattning av vad IP sagt under respektive teman 
en form av meningskategorisering (Olsson, Sörensen, 2001:99, Kvale, 1997:170f) och på så 
sätt redovisades variationen i svaren. Därefter illustrerades meningskoncentreringen med citat 
från IP som belyste variationerna under varje tema och som höjde den interna validiteten. I 
slutet av varje tema sammanfattades IP:s utsagor genom empiriska tolkningar, vilka är 
reflektioner av berättelserna på ett mer analytiskt plan som därefter tolkades i ljuset av valda 
teorier.  
 
2.5.2 Tematisering och analysbearbetning 
I enlighet med den hermeneutiska tolkningsmetoden lästes först intervjuerna igenom för att få 
en helhetsbild. Därefter tolkades dessa helhetsbilder genom olika tema, vilka delades upp i 
nya delteman som en form av meningskategorisering (Kvale, 1997:178). Detta för att belysa 
den nyvunna förståelsen och sammanfatta nya mönster i intervjusvaren, vilket går i linje med 
den abduktiva ansatsen och den hermeneutiska tolkningen av tema (Olsson och Sörensen, 
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2001:102, Larsson, 2005:106). Texten klarlades på så sätt för att göra den mer tillgänglig 
inför analysen (Kvale, 1997:171). Sedan gjordes en temaanalys utifrån valda teorier under 
varje huvudtema i resultatdelen, vilket innebär att man analyserar flera fall (intervjuer) i ett 
sammanhang vilka grupperats under vissa teman. Därefter sammanställdes och behandlades 
de olika temaanalyserna i en helhetsanalys där tolkningar och kopplingar gjordes till såväl 
valda teorier som till tidigare forskning (Larsson, 2005:108).  
 
2.6 Uppsatsens trovärdighet 
 
Hur intervjupersonens berättelse utformas bestäms av olika faktorer i samverkan med den 
sociala kontexten. Bland annat styrs den av berättarens motiv av att framställa berättelsens 
specifika innebörder, samt lyssnarens respons på berättelsen (Kvale, 1997:210f). 
 
2.6.1 Intern validitet 
Med validitet avses begreppets funktion att kontrollera om metoden studerar det den avser att 
studera. I denna uppsats har validitetskontrollen utgått från Kvales sju valideringsstadier 
(Kvale, 1997:214-215). I uppsatsarbetet har bara de uppgifter som ansetts vara relevanta tagits 
med i rapporten. Detta genom att hela tiden stämma av om uppgiften är relevant för 
uppsatsens frågeställningar. Mycket täta beskrivningar från IP erhölls, vilket ökade validiteten 
i uppsatsen och var det som eftersträvades vid utformningen av frågorna i intervjuguiden. För 
att tydliggöra detta har därför många och detaljrika citat och beskrivningar lagts in i 
resultatdelen och avvikande mönster har belysts. I intervjusituationerna gäller validiteten även 
tillförlitligheten i IP:s svar samt kvaliteten i själva intervjuandet. Eftersom intervjuerna gäller 
IP:s upplevelse är tillförlitligheten i svaren omöjliga att helt kontrollera. Uppsatsförfattarna 
försökte ändå få en viss kontroll av svaren genom att ställa följdfrågor, uppmana till 
förtydliganden etc. samt att intervjuaren/intervjuarna hade ett öppet och icke dömande 
förhållningssätt. Även mångsidig information ökar validiteten och därför valdes att intervjua 
fem IP för att belysa problemet ur fem olika personers uppfattning. Uppsatsförfattarna har 
haft ett kritiskt förhållningssätt till alla moment i uppsatsförfarandet, detta för att kunna se om 
andra tillvägagångssätt eller vinklingar varit möjliga. Det är svårt att avgöra hur pass typiskt 
resultatet och beskrivningarna är. Genom att intervjupersonerna har kommit väl till tals kan 
man anta att den interna validiteten är god (Marsh et.al., 1978:20).  
 
2.6.2 Reliabilitet 
Vid kvalitativ forskning utgör forskaren både mätinstrument och uttolkare av mening vid 
analys av data. I frågan om vilken beskrivning som är sann kommer både reliabilitet och 
validitet in (Larsson, 2005:115). Reliabiliteten handlar bland annat om resultatens konsistens 
och inre logik (Kvale, 1997:213). Detta har testats under intervjutillfällena genom att 
uppsatsförfattarna ställt liknande frågor till IP som fokuserar på samma tema för att sedan 
undersöka konsistensen i svaren. Likaså har varje intervju skrivits ut en gång av respektive 
uppsatsförfattare för att pröva den intersubjektiva reliabiliteten (se även triangulering). 
Uppsatsförfattarna har även använt sig av undersökartriangulering för att öka reliabiliteten (se 
triangulering) (Larsson, 2005:117; Patton, 1997:244-245, 466-467). 
 
2.6.3 Triangulering  
Studiens grad av säkerhet och trovärdighet (validitet och reliabilitet) ökas genom så kallad 
triangulering. Det finns olika former av triangulering (Larsson, 2005:109) och 
uppsatsförfattarna använde sig av följande för att se ett fenomenet från olika sidor.  
 
Undersökartriangulering användes i uppsatsen genom att datamaterialet samt analysen 
gjordes en gång var av respektive uppsatsförfattare med samma dataunderlag, för att sedan 
jämföra resultaten med varandra. Denna procedur gjorde uppsatsförfattarna var för sig, 
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intervju för intervju, för att kontrollera att intervjusvaren uppfattats på samma sätt, det vill 
säga för att öka reliabiliteten i transkriberingen (Kvale, 1997:150). Vid en jämförelse av 
transkriberingarna stämde de i stort sett överens. Eftersom undersökarna varit två har 
möjligheten funnits att pröva olika tolkningar (Larsson, 2005:112). Under intervjutillfällena 
har en av undersökarna haft huvudansvaret för intervjuerna medan den andra kontrollerat att 
de frågor ställts som var avsedda att ställas. Den andra undersökaren har även kompletterat 
samtliga intervjuer med följdfrågor och anteckningar. Denna kontroll minskade risken för 
feltolkningar och felkodningar, det vill säga ökade reliabiliteten (Kvale, 1997:220). 
Undersökarna använde sig också av teoritriangulering vilket innebar att man använder olika 
teoretiska perspektiv vid analysen av dataunderlaget för att få en mer mångsidig bild av 
fenomenet, det vill säga att tolkningsrepertoaren utökas (Larsson, 2005:112). Triangulering 
av vetenskapsfilosofiska positioner syftar till att undersökarna kombinerade olika 
vetenskapsfilosofiska positioner. I denna studie kombinerades fenemenoligiskt-hermeneutisk 
position i det studerade ämnesområdet (Larsson, 2005:93).     
 
2.6.4 Generaliserbarhet  
Det är svårt att generalisera resultaten eftersom urvalet av IP varit syftesbestämt och relativt 
få. Däremot skulle man kunna tillämpa så kallad extrapolering vilket är en form av 
generalisering som inrymmer den naturalistiska generaliseringen. Denna generalisering 
innebär att tyst kunskap verbaliseras genom IP´s utsagor, och den tysta kunskapen övergår då 
till en formulerad påståendekunskap. Möjligtvis kan man använda sig av en analytisk 
generalisering då vissa mönster går att urskilja i resultatdelen, vilka skulle kunna ge 
vägledning för vad som skulle kunna hända i en annan situation. I det här fallet på andra 
mansdominerade arbetsplatser (Kvale, 1997:210).  
 
2.7 Etiska aspekter 
 
Genom hela uppsatsarbetet har hänsyn tagits till etiska aspekter med utgångspunkt i 
Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed (Gustafsson, B., Hermerén, G. & Petersson, 
B, 2005) och Kvales (1997:104-116) kapitel om etiska frågor i intervjuundersökningar. I 
intervjusituationerna är alla IP anonyma och all information som kan röja deras identitet har 
tagits bort i uppsatsen, det vill säga strikt konfidentialitet. IP har blivit informerade om syftet 
med intervjuerna och uppsatsen och har därefter muntligen givit sitt samtycke och har fått 
välja var intervjun skulle äga rum. IP har även godkänt att intervjuerna spelas in med minidisc 
för att sedan transkriberas och användas i uppsatsen. Vid intervjuns början informerades IP att 
de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun om de inte ville fortsätta. Likaså kunde 
de välja att inte besvara vissa frågor. Under intervjun hade IP möjlighet att ställa frågor till 
uppsatsförfattarna. Efter intervjun fick de tillfälle att göra tillägg. IP fick möjligheten att få 
den transkriberade intervjun per e-post, vilket samtliga IP, utom en, ville ha. De fick då även 
möjlighet att kontrollera att det de sagt uppfattats på rätt sätt. IP blev också tillfrågade om de 
ville ha ett exemplar av den slutgiltiga c-uppsatsen, vilket alla ville.  
 
2.7.1 Uppsatsförfattarnas förhållningssätt  
Ofta hävdas att den kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet eftersom den innefattar 
mänskligt samspel, vilken är en viktig del i intervjusituationen (Kvale, 1997:64). Likaså är 
intervjuaren forskningsverktyget. Innan intervjuerna påbörjades diskuterades därför noggrant 
”Kvalitetskriterier för intervjuaren”. Dessa kriterier innefattar bland annat tydlighet; att man 
är påläst, empatisk, lyssnande och öppen genom att exempelvis fånga upp nya aspekter som 
IP för in och följa upp dem och tolkning; genom klargörande och vidgande av IP uttalanden. 
Att presentera tolkningar av det som sagts och som kan bekräftas eller dementeras av IP 
(Kvale, 1997:136-139).  
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2.8 Fördelar och nackdelar med att vara två författare 
 
Uppsatsförfattarna såg framförallt fördelar med att vara två personer under uppsatsens 
genomförande. Man kunde fördela arbetsuppgifterna och på så sätt vara tidseffektiv. Man 
kunde även reflektera tillsammans över tankar, idéer, analys och upplägg. Därför har det, 
bland annat i trianguleringssyfte, varit en stor tillgång att vara två. Nackdelar som 
uppsatsförfattarna såg det var att det ständiga bollandet kunde vara tidskrävande samt att 
språket i uppsatsen kunde variera beroende på vem som var författare. 
 
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 

 
Uppsatsförfattarna har hittat internationell och nationell forskning om homosexuella poliser. 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka svenska förhållanden varför uppsatsförfattarna 
valt att främst fokusera på den forskning som gjorts inom Sverige. Inledningsvis kommer 
dock kort att redovisas för hur den generella bilden framställs i USA.   
 
Den amerikanska antologin ”Homosexual issues in the workplace” (1993) behandlar problem 
som homosexuella kan ställas inför på olika arbetsplatser. De homosexuella har blivit en egen 
klass i USA och är under ständig granskning (Diamant, 1993:4). I USA är diskrimineringen 
av homosexuella i arbetslivet tydligast bland annat inom försvaret, som är konservativt och 
till stor del styrt av traditioner (Lee & Brown, 1993:48). Många homosexuella har svårt att 
kombinera sin homosexualitet med sitt yrke inom försvaret. Rädslan att bli avslöjad har gjort 
att de helt hållit sig borta från förhållanden och HBT-kretsar. Vissa anammar den rådande 
jargongen för att vara en i mängden och inte avslöjas som homosexuell. Andra lever dubbelliv 
där de på arbetsplatsen utger sig för att vara heterosexuella. Andra homosexuella inom 
försvaret upplevde att den militära identiteten gav dem en positiv självbild. Att man som 
homosexuell faktiskt kan vara militär (Anderson & Smith, 1993:77-81). 
 
Rapporten ”Utbildning som förändringsverktyg – fokus på sexuell läggning inom försvaret, 
Polisen och Svenska kyrkan” (2005) är en utvärdering av utbildningen i projektet 
Normgivande mångfald som genomfördes under 2004. De övergripande syftena med denna 
utvärdering var att kartlägga i vilken grad utbildningen haft genomslagskraft på 
arbetsplatserna samt vilka förändringar av attityder till homo- och bisexuella på de olika 
arbetsplatserna som följde av utbildningen (Brynja & Bildt, 2005:101). Undersökningen har 
ett genusteoretiskt perspektiv och undersöks båda kvalitativt och kvantitativt och bygger på 
23 utbildningsobservationer, 32 intervjuer med utbildningsdeltagare samt 1600 enkäter som 
skickades till både kursdeltagare och icke-kursdeltagare på. Spridningen bland 
intervjupersonerna (IP) försöktes i möjligaste mån göras med avseende på ålder, kön och 
yrkesgrupp inom bland annat Polisen och försvaret (Brynja & Bildt, 2005:2f).  
      
Problemet med en negativ syn på homosexuella inom Polisen erkänns, men förläggs ofta på 
annan plats/ort än den egna arbetsplatsen. Resultatet visade en mer eller mindre tydlig känsla 
av att utbildningsinsatsen förändrat förutsättningarna till det bättre för homosexuella, till 
exempel när det kommer till uttryck och attityder gentemot homo- och bisexuella på 
arbetsplatsen (Brynja & Bildt, 2005:4f).  
 
I rapporten ”Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning 
på arbetsplatsen” (2004) vilken är baserad på ”Arbetsliv och utsatthet” (se nedan) tittar man 
endast på svaren från de kvinnor och män som i enkätstudien angav att de var fackligt 
organiserade (4 601 kvinnor och 4 670 män) Vidare presenteras samband mellan 
diskriminering, bristande socialt stöd, hälsa och öppenhet (Bildt, 2004:1-3).  
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En viktig generell slutsats som kan dras utifrån i rapporten är att diskriminering på grund av 
sexuell läggning förekommer i stor utsträckning på arbetsplatserna. Framförallt från 
fördomsfulla kollegor (Bildt, 2004:32). Ungefär 50 % av alla homo- och bisexuella kvinnor 
och män upplevde att kollegerna hade fördomar mot homo- och bisexuella. Drygt 25 % sade 
att det förekom trakasserier mot homo- och bisexuella på arbetsplatsen (Bildt, 2004:10). 
Tendensen är att homo- och bisexuella oftare uppger förekomst av trakasserier, fördomar och 
bristande socialt stöd i mansdominerade fackförbund som till exempel Byggnads, 

icersförbundet och Polisförbundet. Off      
För homo- och bisexuella kvinnor och män innebär diskriminering i form av fördomar, 
trakasserier etc. ökad risk för försämrad hälsa. Det finns också en tydlig koppling mellan 
hälsa och i vilken utsträckning homo- och bisexuella personer är öppna med sin sexuella 
läggning på arbetsplatsen. De som inte kan vara öppet homosexuella på arbetet löper 30 % 
högre risk för försämrad hälsa än de som kan vara öppna med sin sexuella läggning (Bildt, 
2004:29f). 
 
Regeringen gav i uppdrag åt Arbetslivsinstitutet att genomföra en studie ”Arbetsvillkor och 
utsatthet” (2003) som syftade till att belysa förhållandena för och attityderna till främst homo- 
och bisexuella på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivsinstitutet gav i sin tur Statistiska 
centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra denna enkätundersökning (kvantitativ metod, 
inget analysperspektiv är angivet). Bakom enkäten stod även utvecklingsprojekten 
Normgivande mångfald och Homo- och bisexuella i omsorgen, vilka utgör delar av EU:s 
Equalprogram. Studien genomfördes som en postenkätstudie under våren 2003. Urvalet var 
dels urval ur befolkningen, dels medlemmar i de olika förbunden för homo- och bisexuella i 
Sverige och dels urval av personer som år 2001 var sysselsatta inom Polisen, försvarsmakten, 
svenska kyrkan, kommunal äldreomsorg eller kommunal barnomsorg. Totalt besvarade  
13 681 individer (både hetero-, homo- och bisexuella) mellan 18 och 64 år enkäten 
(Fredriksson, Greijer, Jädert Rafstedt & Ljunggren, 2003:4-5).  
      
Undersökningen visade på branschvisa skillnader. Exempelvis skilde graden av öppenhet med 
den homo- eller bisexuella läggning på arbetsplatsen sig åt mellan olika typer av arbetsplatser. 
Vid de mansdominerande arbetsplatserna (försvaret och Polisen) var den negativa 
attityden/diskrimineringen mot homosexuella större än vid andra. Inom dessa yrken var råa 
skämt om homosexualitet vanliga inslag i vardagen. Var fjärde homo- och bisexuell inom 
Försvar och Polis dolde av olika skäl sin sexuella läggning på arbetet. Den heterosexuella 
jargongen upplevdes av många som påfrestande, eftersom den tvåkönade relationen 
uppfattades som normal och den samkönade som avvikande. När det gäller förekomsten av 
diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning är det också stora skillnader 
mellan könen. Homo- och bisexuella män rapporterar oftare än homo- och bisexuella kvinnor 
att de är direkt utsatta för diskriminering. Den homo- och bisexuella gruppen svarade i 
betydligt högre grad än den heterosexuella gruppen att diskriminering på grund av sexuell 
läggning förekommer på deras arbetsplats. Totalt ansåg cirka 20 % av de sysselsatta inom 
försvar och polis att det förekom diskriminering eller trakasserier i form av nedsättande och 
förlöjligande omdömen av homo- och bisexuella i allmänhet på arbetsplatsen. 
      
Det är en större andel män än kvinnor som anser att deras arbetskamrater har fördomar om 
homosexuella och att man pratar om homo- och bisexuella i en negativ anda på arbetsplatsen.      
På de flesta arbetsplatser inom polis och försvar talade man om parförhållanden och familjeliv 
under fikapauser och luncher. Det var i första hand om heterosexuella par man talade. Bara en 
av tio svarade att man talar om både hetero- och homosexuella parförhållanden (Fredriksson 
et al., 2003:46-62).  
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Rapporten ”Homosexuellas villkor i arbetslivet” (2003) som gjorts vid Karlstad universitet 
bygger både på och gruppintervjuer och individuella intervjuer med hetero- och homosexuella 
samt öppet och dolda homosexuella personer bland annat inom Polisen, Kyrkan och 
Försvaret. Teoretiska utgångspunkter är framförallt genusteori samt ett socio-geografiskt 
perspektiv (Forsberg, Jakobsen & Smirthwaite, 2003:4f).  
      
En slutsats forskningen drar är att det skett en generell attitydförändring i positiv riktning 
gentemot homosexuella i arbetslivet, men att de homosexuella fortfarande upplever 
problematiska situationer på grund av sexuell läggning. Fokusgrupperna tycker att det är 
positivt med öppet homosexuella men negativt med dolt. Dold homosexualitet kan ge upphov 
till rykten, spekulationer och osäkerhet och därmed störa arbetssituationen. Samtidigt menar 
vissa att öppen homosexualitet ibland uppfattas som en demonstration – ett ”statement”. 
Likaså tycks öppenheten om homosexualitet av vissa fokusgrupper tolkas som om 
homosexuella pratar om vad de ”gör i sängkammaren”. Polisen är ett traditionellt 
mansdominerat yrke. Forskningen finner att sexuell läggning aktualiseras i karriärrelaterade 
situationer mellan den anställde och ledningen inom Polisen. Kollegor emellan fokuseras även 
i den dagliga verksamheten på sexuell läggning genom frekventa sexuella anspelningar i den 
dagliga jargongen. Tendenserna i både intervjuerna och fokusgrupperna är att homosexuella 
män inom traditionella mansdominerade yrken tycks vara mera utsatta på grund av sin 
sexuella läggning än kvinnor. I den nedsättande jargongen finns föreställningar om att 
homosexuella män är sexfixerade och att de är mera feminina. Forskningen anser att skälet till 
detta är att heterosexuella män kan uppleva homosexuella män som ett hot, mot 
konstruktionen av den traditionell manlighet som arbetsplatsen befrämjar, exempelvis inom 
Polisen, samt att de heterosexuella männen förvandlas till objekt som åtrås eller antastas av de 
homosexuella männen. Gemensam nämnare är dock att homosexuella män utmanar 
traditionella heterosexuella normer för manlighet, varför de kan upplevas som hotfulla 
(Forsberg et al., 2003:143f).  
 
Studien ”Polisen och bögarna. En studie om attityder gentemot homosexualitet inom Sveriges 
poliskår” (2003) handlar om allmänna attityder gentemot homosexualitet inom Sveriges 
poliskår. Homo- och heterosexuella män har intervjuats, både genom enkäter och via en 
personlig intervju, angående deras syn på situationen. Författaren har även studerat regler för 
främjandet av jämställdhet, årsredovisningar som finns utlagda på Polisens hemsidor samt 
studerat polistidningen ”Svensk Polis” för att se hur diskussionen sett ut internt från år 1995-
2003.  
      
Författaren finner en avsaknad i jämställdhetsplanen år 2002 av synliggörandet av HBT-
gruppen. I de officiella riktlinjerna står ingenstans att en man kan inta en offerposition. I 
Polistidningen (2000) jämställer en person homosexuella män med psykopater och nekrofiler 
och varnar för vad som skulle hända om alla dessa gruppers beteenden skulle normaliseras. 
Intervjuresultaten visar att alla de tre öppet homosexuella männen på respektive arbetsplats 
trivs med sitt yrke. Endast en har råkat ut för trakasserier i form av kommentarer från andra 
manliga poliser. Samtidigt menar alla tre att det finns en strukturell homofobi. Att vara öppen 
homosexuell har inte varit självklart för någon av de tre informanterna och en av dem hade 
svårt att förena sin sexualitet med polisyrket. Författaren menar att det finns en tydlig diskurs 
mellan storstadsområdena som är framåtsträvande och öppna medan övriga landet är mer 
konservativa (Warkander, 2003:2f).   
 
 Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI) ”Föreställningar/ 
vanföreställningar. Allmänhetens attityder till homosexualitet” (2002) har gjort en 
undersökning med nästan 10 000 svar bland åldrarna 16-79 år som insamlats via postenkäter 
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och som sträcker sig från 1998-2000. Den visar på att skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper och olika delar av landet kan vara stora i attityder gentemot 
homosexuella. De mest negativa återfinner man framförallt bland unga män, bland 
lågutbildade, utanför storstadsområdena och bland äldre invånare. Exempelvis visar 
undersökningen att andelen negativa till homosexuella är 17 % i Stockholmsområdet och 35% 
i Kronobergområdet. Dessutom visar undersökningen att 35 % av de män som deltog i 
undersökningen är negativa till homosexuella och 16% av kvinnorna är negativt inställda. 
Vidare kan man se att av de män som bedömt sig själva vara mycket eller maximalt 
maskulina var 44% negativt inställda till homosexuella, medan 24%  av de män som ansåg sig 
vara minimalt maskulina eller till och med feminina hade negativ inställning. Vissa data 
indikerar också att attityden riktar sig mot manliga homosexuella män (FSI, 2002:19f). 
 
”Homosexuell i arbetslivet - ett problem?” (2002) är en kvalitativ studie av sju homosexuella 
män och fyra homosexuella kvinnor (med olika yrken) som undersöker hur utbredd 
homofobin är på olika arbetsplatser och hur man som homosexuell klarar av de eventuella 
problem som kan uppstå på grund av homofobi (Melén, 2002:3). Inget vetenskapligt 
perspektiv anges. Det mest väsentliga resultatet i undersökningen är att homosexualitet i 
arbetslivet inte behöver vara problemfyllt eftersom ingen av IP ansåg sig ha problem med det. 
En förklaring till detta kan vara att de flesta av IP i studien är akademiker och bor i en 
storstad, vilket alstrar en bättre miljö för minoritetsgrupper. Därmed inte sagt att 
homosexualitet i arbetslivet inte kan leda till problem, samtidigt som attityderna mot 
homosexualitet ständigt förbättras. Studien visade också att om man inte vill bli bedömd 
utifrån sin sexualitet, utan utifrån sitt jag och den kompetens man besitter, kan det vara 
fördelaktigt att inte skylta med sin läggning. IP menar att lustigheter och skällsord kopplat till 
homosexualitet förekommer på deras arbetsplatser men att de inte bryr sig om det så länge det 
kommer från ”rätt personer”. IP menar att upplevelsen av diskriminering är kopplad till hur 
öppen man är med sin sexuell läggning, där de som döljer sin sexuella läggning på 
arbetsplatsen är de som har svårast med denna typ av bemötande. Enligt flera av IP 
förekommer det även en klassificering av dem som homosexuella och ”sexfixerade”. IP 
uppfattar att homofobin är mest utbredd bland män, speciellt medelålders män (Melén, 
2002:40-51), och ett visst utanförskap kunde upplevas då arbetsplatsen var mansdominerad. 
Flertalet av IP ansåg att det förekom mest problem inom traditionella manliga arbetarklass-
arbetsplatser. En av IP påpekar även att det inte är lika vanligt att man driver med lesbiska 
som att man driver med manliga homosexuella. Det fanns även en tydlig upplevelse av att 
homosexuella blivit diskriminerade vid befordran, löneförhöjningar och tjänstetillsättningar 
(Melén, 2002:29-31).   
 
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

 
Uppsatsens resultat tolkas utifrån socialkonstruktionism, rollteori och queerteori. Detta bland 
annat eftersom varken roll- eller queerteorin har behandlats särskilt omfattande i den tidigare 
forskningen. Sist i kapitlet behandlas teoriernas relevans för uppsatsens ämne. 
 
4.1 Social konstruktionism 
 
För socialkonstruktionisterna finns ingen objektiv verklighet som existerar utanför våra 
medvetanden, bara en subjektiv verklighet som konstrueras till konstruktioner i sociala 
processer (Hutchison, 1999:49). I socialkonstruktionismen ligger fokus inte på individen utan 
på det sociala medium (samhället, den sociala och kulturella kontexten) som teorin menar 
konstruerar vilka vi är (Stevens, 1998:33-35). Socialkonstruktionister menar att vi endast kan 
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förstå människor genom att titta hur de är formade och socialiserade av sin omgivning 
(Stevens, 1998:36). Gränserna mellan individ och samhälle är därmed oklara och suddiga och 
människan måste ses som en funktion av ständigt föränderliga mönster av sociala relationer 
och social praxis (Stevens, 1998:38). Socialkonstruktionismen förnekar inte medfödda 
biologiska skillnader (till exempel temperament), men menar att dessa utvecklas genom 
sociala processer i samhället (Wetherell & Maybin, 1998:279). Rosaldo (1984) menar att 
känslor består av tankar, vilka i sin tur är kopplade till den sociala och kulturella kontexten 
som bestämmer hur människor ska reagera i olika situationer. På detta sätt blir vissa 
emotionella uttryck och sätt att tolka känslor typiska för en viss social eller kulturell grupp 
(Wetherell & Maybin, 1998:266). Människor inom samma kultur kan dock mycket väl skilja 
sig åt då det gäller deras individuella eller personliga konstruktioner av känslor eftersom vi 
har olika erfarenheter och historia att formas utifrån (Wetherell & Maybin, 1998:269). 
Socialkonstruktionismen ifrågasätter möjligheten till objektiv kunskap och menar att all 
kunskap är socialt konstruerat och kan dekonstrueras (Sahlin, 2002:122).  
 
4.1.1 Identitet 
Språk och samtal ger oss viktigt material för konstruktionen av jaget (Wetherell & Maybin, 
1998:258) och språket ses som ett medium som förmedlar budskap från ett medvetande till ett 
annat (Wetherell & Maybin, 1998:270). Hur vi och andra människor pratar om oss bidrar till 
att olika typer av jag blir möjliga. Nya sociala identiteter måste dock kunna samexistera med 
tidigare sociala identiteter, om inte kan det uppstå spänningar mellan identiteterna (jfr 
rollkonflikt i rollteorin nedan). Inom den sociala konstruktionismen beskrivs inte människan 
som självständig och enskild utan i stället som kontextuell och föränderlig (Wetherell & 
Maybin, 1998:255-259). Vi kan dock göra visst motstånd mot sociala former av påverkan 
(Wetherell & Maybin, 1998:300). 
 
4.1.2 Konstruktion av problem 
Socialkonstruktivister menar att ingenting kan vara ett problem om man inte upplever och 
beskriver det som ett problem. Olika sociala förhållanden uppstår genom föreställningar om 
dem. Den sociala konstruktionismen fokuserar på hur uppmärksamhet kring ett problem vuxit 
fram, vilka föreställningar det inrymmer och vilka åtgärder som förespråkas och vidtas och 
hur det legitimeras (Sahlin, 2002:114-115).  
 
4.1.3 Maskulinitet som en social konstruktion 
Maskuliniteter analyseras ofta som sociala och kulturella konstruktioner. Variabler som 
klasstillhörighet, sexualitet, etnicitet samt ålder är av övergripande betydelse för 
konstruktionen av maskulinitet. Olika undersökningar visar att medelklassens manliga 
vänskap under 1800-talets Amerika byggde på intimitet, ömhet och mycket fysisk kontakt 
vilket visar att vad som är ”normalt” för män har förändrats över tiden (Nilsson, 1999:14-15).  
 
Nilsson (1999) menar att våra identiteter skapas genom ett slags ”antingen-eller-tänkande”, 
det vill säga att manliga identiteter upprättas i kontrast till kvinnliga. De maktrelationer som 
förekommer mellan könen kan man även hitta mellan olika grupper av män och även mellan 
män som individer (Nilsson, 1999:35-36). Under 1900-talet har det skett relativt stora 
förändringar, men de samhälliga maktstrukturerna är mer seglivade än vad vi vill tro och där 
patriarkatet faktiskt vidmakthåller sina ställningar (Johansson, 2000:34). 
 
Det socialkonstruktionistiska synsättet är svagast då det gäller detaljerade studier och 
förklaringar av individuella skillnader. Teorin bör då kompletteras med exempelvis ett 
biologiskt eller psykodynamiskt synsätt (Wetherell & Maybin, 1998:301). Socialkonstruk-
tionismen har också blivit kritiserad för att inte tillräckligt behandla maktstrukturer. 
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Kritikerna menar att vissa människor har större makt än andra att konstruera bilder av 
verkligheten som gagnar dem själva, men missgynnar andra (Hutchison, 1999:49). En annan 
kritisk synpunkt är att om all vetenskap är ifrågasatt, kan det vara svårt att uttala sig om 
exempelvis sociala problems ”verkliga” existens. Detta tänkande bidrar knappast till 
motåtgärder. Det kan också medföra att den kritiska granskningen av hur sociala problem 
konstrueras tolkas som om att konstruktivister förnekar deras existens. Samtidigt kan man 
hävda att enbart vetenskap inte är tillräcklig grund för samhällsförändring. (Sahlin, 2002:127-
129). En fråga man kan ställa sig är också att om alla idéer är socialt konstruerade, är inte då 
också social konstruktionism också endast en socialt konstruerad bild och inget universellt 
gällande? På detta plan kan man säga att teorin motsäger sig själv (Wetherell & Maybin, 
1998:299). 
 
4.2 Rollteori 
 
Rollteori går i huvudsak ut på att förklara människans och gruppers handlande utifrån olika 
roller som individen går in i (Nilsson, 1996:174). Den fokuserar på människors samspel med 
andra och hur deras förväntningar och tolkningar får dem att reagera på ett visst sätt (Payne, 
2002:221). Förutom förväntningar bestäms beteendet också av normer, vilka i sin tur bestäms 
av det omgivande sociala systemet (Nilsson, 1996:174). Roller uppstår ur våra egna eller 
andras förväntningar och kan vara tillskrivna på grund av olika omständigheter (att 
exempelvis vara kvinna eller homosexuell är en roll) eller förvärvade utifrån något vi gjort 
(Payne, 2002:222). En roll har alltid en funktion, både för gruppen och individen (Svedberg, 
2003:158). Rollerna formar vår identitet i andras ögon och genom att andra reagerar på oss, 
utifrån sin egen uppfattning av våra roller, påverkas vår egen självbild av deras uppfattningar 
(Payne, 2002:222). Rollteori är egentligen mer ett samlingsbegrepp än en egen teori (Nilsson, 
1996:174). Den har samband med en rad olika teorier, bl.a. socialpsykologi, struktur-
funktionalistisk teori och symbolisk interaktionism. Socialpsykologisk rollteori ser stabilitet 
och ordning som det naturliga tillståndet och man studerar där hur roller och grupper kan 
bidra till denna ordning. Genom normer kommer individerna att bete sig likartat och därmed 
stärka ordningen (Nilsson, 1996:174-175).  
 
4.2.1 Viktiga begrepp 
Viktiga begrepp inom rollteorin är bland andra roll, rollkonflikt, och intra-rollkonflikt. En roll 
utgörs av de sammanlagda förväntningar som riktas mot en person i en viss situation (eller det 
beteende som förknippas med en person som innehar en viss position). Olika roller förknippas 
med olika grad av makt, prestige och status (Nilsson, 1996:175). En rollkonflikt innebär att 
det råder motsträviga förväntningar på en roll eller att två olika roller ställer oförenliga krav 
(Nilsson, 1996:175). Konflikter mellan roller kan också uppstå då en och samma person 
innehar roller som är oförenliga med varandra. En intra-rollkonflikt är aktuell då olika 
individers uppfattning om en roll skiljer sig åt (Payne, 2002:222). 
 
4.2.2 Varför skapas roller? 
Människan strävar efter förståelse och förutsägbarhet, vilket ger trygghet. Detta gör att vi vill 
placera saker och ting i olika kategorier. Om vi vet vad något är vet vi också hur vi ska 
reagera på det (Lalljee, 1998:106). Förutsägbarhet kräver regelbundenhet och strävan efter 
regelbundenhet gör att det uppstår normer och regler för hur saker och ting ska vara. Man vill 
därför se ett mönster i samspelet mellan individerna, att man är sig någorlunda lik från 
situation till situation. Detta gör att det bildas ett förväntanstryck som påverkar individerna, 
ett tryck mot upprepning och konformitet (Nilsson, 1996:40). I och med dessa normer och 
regler mot likartat beteende uppstår roller. Rollerna gör att medlemmarna uppvisar ett 
förväntat och regelbundet beteende i olika situationer. Dessa roller blir ett slags etiketter som 
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vi sätter på oss själva och varandra för att förstå ett beteende, men även för att få en 
förutsägelse om vilket beteende som kan förväntas i framtiden. Rollerna hänger ihop med 
varandra och bildar ett system eller nätverk där rollerna är beroende av varandra (exempelvis  
stark - svag, lärare - elev) (Nilsson, 1996:40). Rolltagandet är ett nödvändigt försök till 
anpassning till andra individer (Svedberg, 2003:158) så att samspelet ska flyta smidigt i 
gruppen (Nilsson, 1996:40). Goffman menar att genom att styra den information vi sänder ut 
till andra (genom att välja vårt beteende) kan vi påverka deras uppfattningar om oss själva. Vi 
kan ”spela” en roll som vi vill att andra ska förknippa med oss (exempelvis snäll, duktig, 
självsäker). Vi har således ett antal olika roller att plocka fram i olika situationer, beroende på 
vilka förväntningar som ställs (Payne, 2002:224-225). 
 
4.2.3 Syn på identitet/personlighet 
Det finns två sätt att betrakta identitet/personlighet på inom rollteorin. Vissa betraktar 
individens beteende som helt och hållet styrt av de roller hon eller han har. Utan rollerna finns 
inget kvar, inget jag och ingen personlighet. Andra menar dock att rollerna är som ramar inom 
vilka individen är fri att fylla med olika beteenden. Identitet och personlighet utgör i så fall 
kärnan av oss själva, som vi sedan klär med olika roller (Nilsson, 1996:175). 
Ruddock (1969) menar att rollteorin är otillräcklig som ensam förklaring till ett visst 
beteende. Det behövs även andra former av förklaringar, men rollteorin kan vara användbar 
då det gäller att koppla samman förklaringar av beteendet med samhälleliga faktorer (Payne, 
2002:224). En risk med rollteorin är att roller accepteras som en del av samhällets 
grundläggande mönster. I så fall finns det risk för att vi glömmer att ifrågasätta rollerna och 
sträva efter förbättringar. Rollteorin rymmer inte heller tekniker för förändring av ett beteende 
eller hur rollkonflikter ska hanteras. De mer psykologiskt inriktade skulle kunna kritisera 
rollteorin för att inte ta hänsyn till starka känslor som kan uppstå och hindra människor från 
att ändra sitt beteende eller lösa de aktuella konflikterna (Payne, 2002:224). 
 
4.3 Queerteori 
 
Queer är ingen enhetlig teori utan snarare ett antal olika sätt/perspektiv att tolka samhälle, 
kultur och identitet (Kulick (1), 1996). Queerteorin utvecklades delvis som en 
inomfeministisk diskussion om hur man på bästa sätt kunde analysera relationen mellan genus 
och sexualitet, och mellan kön och genus (Kulick (2), 2005:17) under 1990-talet, främst i 
USA:s forskarsamhälle (Rosenberg, 2002:63-64). Grundläggande för queerteorin är att 
människan konstruerar sin världsbild utifrån den sociala och kulturella miljön de befinner sig 
i, detta i likhet med socialkonstruktivismen (Kwon, 2003).   
 
Queer betecknar inte en identitet utan är snarare ett kritiskt förhållningssätt till det normativa i 
samhället (Rosenberg, 2002:14). Man definierar sig framförallt mot det ”normala” snarare än 
att ifrågasätta det heterosexuella (Rosenberg, 2002:49). Queerteorin har under 1990-talet 
fokuserat på spänningsförhållanden mellan hetero- och homosexualitet samt ifrågasatt 
sexuella definitioner, framförallt heteronormativa kön- och genusidentiteter (Rosenberg, 
2002:63). I forskningssammanhang innefattas även de strukturer, institutioner, relationer och 
andra handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något universellt enhetligt och 
naturligt. Förtrycket som marginaliserar och osynliggör vissa minoritetsgrupper ligger snarare 
på en strukturell nivå och upprätthålls genom att man aldrig ifrågasätter vardagliga traditioner 
och regler (Rosenberg, 2002:100-101). Heterosexualitetens i stort sett orubbade status innebär 
ett socialt överläge och behöver sällan förklara sig medan ”avvikaren alltid måste ställa sig 
frågan om sin sociala tillhörighet och dessutom förklara sig för omvärlden” (Rosenberg, 
2002:17-18). Det är alltså inte heterosexualiteten i sig som utestänger det ”onormala” utan 
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heteronormativiteten som garanterar sin överordnade status och allt annat som onormalt och 
avvikande (Rosenberg, 2002:101). 
 
4.3.1 Heteronormativ och normal 
Witting menar att heteronormativitet är inbyggt i det västerländska medvetandet, att det är 
grundat på universalism och skillnadstänkande och att det heteronormativa konstruerar all 
olikhet som något olikt heterosexualitet (Rosenberg, 2002:86). Rosenberg (2002) ger en enkel 
förklaring till begreppet heteronormativitet: antagande att alla är heterosexuella och att det 
naturliga sättet att leva är heterosexuellt”. Att vara normal inger en känsla av trygghet att inte 
vara avvikande (Rosenberg, 2002:100-101). Att se sig själv som normal kräver alltid att det 
finns andra som inte ses som normala (Rosenberg, 2002:93). ”Normativitet utgör det 
maktsystem som vidmakthåller och backar upp normer” (Rosenberg, 2002:101). Den 
heterokulturella dominansen kan därmed ses som förtryckarmekanism (Rosenberg, 2002:63). 
Heteronormativiteteten har två bärande principer vilka är: ”uteslutning av avvikelser ur 
normen med uppdelning i kategorierna vi – de”, och skillnad betonas snarare än de likheter 
som finns. Assimilering innebär att genom införlivandet av avvikelser i normen det vill säga 
att uteslutna grupper skall ansluta sig till den dominerande gruppen (Rosenberg 2002:102). 
Assimileringen innebär att de andra skall ”passa in”, normen kvarstår vilket medför att de 
fortfarande kommer känna sig avvikande och annorlunda och tvingas anta en identitet 
hon/han inte har. Queerstudier har blivit alltmer synonym med förkortningen LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender) vilket motsvarar den svenska beteckningen HBT (Rosenberg, 
2002:14). 
 
4.3.2 Social konstruktionism och identitet  
Queerteorin betraktar sexualiteter som historiskt, geografiskt och socialt konstruerade och 
ifrågasätter den ”naturliga” sexualiteten (Rosenberg, 2002:63). Identitetsuppfattningar är 
föränderliga och formbara (Lindholm & Nilsson, 2005:289). Man har alltid, historiskt sett 
använt makt för att upprätthålla genusordningen (Rosenberg, 2002:70-71). Rich menar att 
samhället gör en gigantisk investering i upprätthållandet av heterosexualitet men om 
heterosexualiteten skulle vara något naturligt skulle inte dessa tvångsåtgärder behövas 
(Rosenberg, 2002:84-85). I forskning kring homosexualitet tvistats det om homosexualiteten 
är något naturgivet, det vill säga att man föds homosexuell vilket essentialismen menar, eller 
om det är ett resultat av en yttre påverkan, det sociala, vilket konstruktivister menar. Båda 
perspektiven lämnar utrymme för homopositivt och homofobt syfte (Jargose,1996:8-9). 
 
Kritik mot teorin är bland annat att den är svårförstålig och oklar (Kulick (2), 2005:12). Den 
kommer inte med något väsentligt nytt (Rosenberg, 2002:84). Från feministiskt håll kritiseras 
den för att osynliggöra kvinnofrågan om uppdelningen av män och kvinnor försvinner liksom 
att vissa homosexuella menar att de skulle osynliggöras (Kwon, 2003).  
 
4.4 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
 
Diskriminering är något som uppstår i relationer mellan människor och därför fann uppsats-
författarna det intressant att välja teorier som behandlar dessa aspekter. Socialkonstruk- 
tionismen kan förklara hur vissa uppfattningar och fördomar om homosexuella skapas/ 
konstrueras i sociala sammanhang, vilka kan leda till diskriminering, exempelvis inom 
Polisen. Rollteorin kan belysa olika roller inom Polisen, exempelvis polisman och 
homosexuell, och hur förväntningar som ligger på rollerna kan skapa olika rollkonflikter 
(exempelvis fördomar). Utifrån uppsatsförfattarnas förförståelse, liksom den tidigare 
forskningen, framgår det att Polisen är mansdominerad och tenderar att inrymma en hård 
mentalitet och jargong. Queerteorin kan belysa och utmana fördomar kring kön och sexualitet 

 21



och hjälper till att klarlägga det legitimerade förtrycket av människor som finns. Detta anser 
uppsatsförfattarna vara en viktig aspekt, varför just denna teori har valts.   
 
 
5. RESULTAT 
 

 
5.1 Inledning 
 
I resultatredovisningen har intervjupersonernas citat redovisats tematiskt. Varje huvudtema 
har sedan delats in i delteman (se nedan) under vilka intervjupersonernas svar kommer 
redovisas genom de citat som bäst belyser frågeställningarna. Varje deltema börjar med en 
sammanställning av det viktigaste som sagts av samtliga IP. Före varje citat återfinns ett kort 
referat av vad IP sagt för att texten ska bli lättare att läsa. I slutet av varje huvudtema 
sammanfattas och tolkas temat utifrån valda teorier. Teman är: 
 

♦ TEMA 1 - Identitet polisman 
- Bilden av den typiska polismannen 
- Maskulinitet 
- Jargong  
♦ TEMA 2 - Identitet homosexuell man och polis 
- Inställningen till homosexuella inom Polisen 
- Upplevelsen att vara homosexuell man inom Polisen 
- Öppenhet med sin homosexualitet 
♦ TEMA 3 - Upplevelse av diskriminering 
- Diskriminering nu och då 
- Former av diskriminering 
- Utanförskap 
♦ TEMA 4 - Psykisk hälsa 
- Att leva som öppen respektive dold homosexuell inom Polisen 
- Det sociala stödets betydelse för en psykiska hälsan 

     ♦  TEMA 5 - Önskan om förändringar 
- Kunskap 
- Attitydförändringar 

 
5.2 Presentation av intervjupersonerna 
 
Samtliga IP är öppet homosexuella polismän. Uppsatsförfattarna har emellertid valt att 
konfigurera samtliga namn och använda IP 1, IP 2 och så vidare. 
 
Intervjuperson 1 (IP 1) 
Arbetar inom gränspolisen och har arbetat inom Polisen sedan slutet av 80-talet. IP1 arbetar i 
ett arbetslag, men har även administrativa uppgifter där han arbetar mer självständigt.  
 
Intervjuperson 2 (IP 2) 
Arbetar som närpolis, men arbetar för tillfället på Rikspolisstyrelsen (RPS) med utbildning. IP 
2 har arbetat som polis sedan början av 80-talet. IP 2 ”kom ut” på sin arbetsplats i mitten av 
90-talet. 
 
Intervjuperson 3 (IP 3) 
Arbetar som stationsbefäl, vilket innebär att han arbetar delvis i grupp. Han började som polis 
i början på 80-talet och ”kom ut” inom Polisen i mitten av 80-talet. 
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Intervjuperson 4 (IP 4) 
Har grundtjänst som kommissarie, men arbetar för närvarande med utbildning inom Polisen. 
Han har ofta arbetat i grupp, men arbetar idag relativt självständigt. IP 4 har arbetat som polis 
sedan mitten av 80-talet och ”kom ut” på sin arbetsplats i mitten av 90-talet. 
 
Intervjuperson 5 (IP 5) 
Har sin grundtjänst som polisassistent på mindre ort, men arbetar tillfälligt på RPS. IP 5 har 
arbetat som polis sedan 2002 och ”kom ut” på sin nuvarande arbetsplats för ca ett år sedan, 
men har inte berättat om sin sexualitet på arbetsplatsen i sin hemstad. 
 
5.3 TEMA 1 – Identitet polisman 
 
5.3.1 Bilden av den typiske polismannen 
IP menar att det är skillnad på vad som är önskvärda egenskaper hos en polisman och hur den 
generella verkligheten ser ut. Tre av IP beskriver en typisk polisman som en heterosexuell vit 
man. Andra egenskaper som IP tillskriver en typisk polisman är att denne är välbyggd, 
snaggad, lugn, lyhörd, misstänksam och intolerant. En av IP påpekar dock att polismän är 
vanliga människor så det är svårt att generalisera och peka ut typiska egenskaper hon en 
polisman. 
 
IP 2 beskriver till exempel egenskaper som han tycker en polisman bör ha, men konstaterar 
att alla poliser inte lever upp till det. 

”En egenskap jag tror man har är att man vill lagföra, eller jobba med kriminaliteten. 
Orättvisor, man skall inte ta från någon annan olovligen. Det är väl det som är 
grundstommen inom Polisen, men alla poliser lever ju inte efter det mottot. God 
intagningsförmåga, tålamod och ett bra minne är väl egenskaper man ska ha. Tyvärr 
tycker jag en del poliser är väldigt… intoleranta. […] En kriminell är alltid en kriminell 
i en polis ögon. Det är en dålig egenskap.” 

 
IP 3 beskriver sin bild av en typisk polisman och att studenterna på Polishögskolan ser ut att 
vara stöpta i samma form. 

”Nu generaliserar jag verkligen, men så är det väl någonstans… Den typiska polisen är 
en vit heterosexuell man alltså… från medelklassen nånstans. Ja, naturligtvis välbyggd 
och snaggad och sådär. På Polishögskolan… det var en skrämmande syn att komma dit 
ut alltså. De såg ut att vara stöpta i en form, alla som gick där. Och det är dom tydligen 
inte när dom kommer dit, men under resans gång formas dom. Dom var uniforma, 
fastän de inte hade uniform på sig. Alltså… till och med den civila klädseln. [...] Det 
kanske var likadant när jag gick va, men då var man ju inne i det, då tänkte man inte på 
det.” 

 
IP 4 beskriver en typisk polis, men poängterar att poliser är vanliga människor och att det 
därför är svårt att generalisera. 

”En typisk polis… lugn… en typisk polis är en man, heterosexuell och svensk. Tittar 
man på egenskaper så… man skulle ju vilja säga trygga, ärliga men så ser ju inte 
verkligheten ut. Det är ju vanliga människor liksom så jag kan inte ge några 
egenskaper.” 

 
5.3.2 Maskulinitet 
Maskulinitet förknippar IP med till exempel ”macho”, ”grabbighet”, motsatsen till 
”fjollighet”, makt och att vara hård och inte få visa sina mjuka sidor. En av IP nämner 
genomgående positiva egenskaper som denne förknippar med maskulinitet samt att han anser 
sig själv vara maskulin. Fyra av IP menar att egenskaperna förknippade med maskulinitet 
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anses som normen för hur en man ska vara, inte minst inom Polisen. Tre av IP talar dock om 
att det finns olika typer av maskuliniteter där till exempel ödmjukhet, trygghet och lugn kan 
inkluderas i begreppet.  
 
En av intervjupersonerna uttrycker att poliser mer eller mindre kan känna ett tvång att 
anamma den formen av maskulinitet som råder inom Polisen.  
 
Tre av IP tror inte att det är någon direkt skillnad i hetero- och homosexuellas syn på 
maskulinitet. En av IP menar att alla män är formade i ett heteronormativt samhälle och har 
därför en likartad bild av vad maskulinitet är. 
 
IP 5 beskriver sina tankar kring ordet maskulinitet och påpekar att det även finns andra typer 
av maskulinitet. 

”Det är nog liksom grabbighet. Sen finns det ju olika… Lite macho, den tuffa sidan som 
i sig liksom inte är bra. Om man tittar inom Polisen, visst är det bra att va tuff och inte 
va rädd liksom, men man kommer nog längre med andra sidor också… ödmjukhet, 
lugna, trygga, jordnära som också kan vara maskulinitet i sig.” 

 
IP 1 nämner egenskaper som han förknippar med maskulinitet samt att han anser sig själv 
vara maskulin. 

”Ja, grabbighet. Maskulina vågar göra mer saker, testa på nya saker… är mer säker i 
sig själv. Andra är mer feminina, pimpinetta och fjolliga… motsatsen till mig.” 
 

IP 2 upplever att det finns ett outtalat ”tvång” för män att vara maskulin, speciellt inom 
Polisen. 

”Ja… Det [maskulinitet] är ett ganska hårt ord. Många män är fast i sin maskulina 
bana och får inte visa sina mjuka sidor, att det ska vara maskulint. Det är mer så inom 
poliskåren.” 

 
IP 3 beskriver sin bild av maskulinitet. 

”Ja… det är oerhört intressant. Det har man ju någonstans i den här normen hur man 
skall vara, i alla fall som kille va. Alltså… man får inte vara fjollig, om man säger så. 
[…] För alla vi är ju formade liksom i den här… aah… heteronormen nånstans och 
heteronormen är ju den heterosexuella vita mannen som då ska naturligtvis vara 
maskulin. Annars passar man inte in i normen.”  
 

5.3.3 Jargong 
Alla IP menar att den enda fördelen med att Polisen är mansdominerad är att män är starkare 
än kvinnor rent fysiskt. De ser många nackdelar med att det är fler män än kvinnor inom 
Polisen. Samtliga IP anser att den största nackdelen är att det blir en annan jargong då en 
arbetsplats är mansdominerad. Mer ”macho” och rå och att denna jargong är utbredd inom 
Polisen. Två av IP talar om att man brukar säga att ”machojargongen” inom Polisen ”sitter i 
väggarna” (det är tradition), vilket de tycker är fel eftersom det är personer och attityder som 
påverkar jargongen.  
 
Samtliga IP anser också att män generellt har en sämre inställning till homosexuella än 
kvinnor, speciellt om det handlar om manlig homosexualitet.  Fyra av IP anser att män i större 
utsträckning tenderar att sexualisera homosexualitet. Två av IP tror att vissa poliser tar på sig 
en homofobisk jargong för att passa in i arbetslaget och en av IP berättar att den pennalistiska 
jargongen inom Polisen blev en chock för honom då han började arbeta som polis. 
 
IP 5 menar att kulturen blir mer macho då det är fler män på arbetsplatsen. 
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”När det blir för mycket män på samma ställe blir det väldigt macho sådär.” 
 
IP 3 berättar att jargongen blir bättre då det är fler kvinnor på en arbetsplats inom Polisen 
samt att man brukar säga att jargongen sitter i väggarna, vilket han anser är fel. 

” […] attityden och jargongen inom kåren blir ju oerhört mycket bättre när det är fler 
kvinnor. Då blir det ett helt annat tonläge och en helt annan jargong. […] Det kan vara 
värsta jargongen alltså. […] Man säger det som alla säger ”Det sitter i väggarna.”, 
men vad är det som sitter i väggarna? Jo, det är attityder och jargonger, personer som 
finns därute som påverkar… och då nånstans sätter normen för vad man får säga, göra 
och hur man skall vara. Det är skrämmande…”  

 
IP 4 beskriver vikten av att ha både kvinnor och män inom Polisen för att kunna bemöta 
människor på bästa sätt och motverka ”machokulturen” som är relativt utpräglad inom 
Polisen. 

”Det ska ju blandas [med både män och kvinnor], speciellt i ett yrke där man jobbar 
med människor, då är det otroligt viktigt att man har båda bitarna. Så att vi inte får den 
här machokulturen som tyvärr fortfarande är jävligt utpräglad inom Polisen.” 

 
IP 4 beskriver skillnader mellan mäns och kvinnors inställning till homosexuella samt att män 
i större utsträckning tenderar att sexualisera homosexualitet. 

”Män har generellt sämre attityder mot homosexuella, speciellt mot manliga 
homosexuella. Men dom riktar ju bara in sig på det sexuella där, tycker att det är häftigt 
med två tjejer [som har sex], men det är jätteäckligt med två killar. Jag tror det handlar 
om det i grunden. […] Tjejerna tycker det är roligt [att han är homosexuell], killarna 
reagerar. Det är mest dom här stora killarna som bara går på gymmet och har den här 
machokulturen, det finns massor va, sånna killar här ute, dom blir väldigt störda. […] 
Ju fler kvinnor vi får in, desto mindre sånt [machokultur] blir det, desto mindre 
killsnack blir det i radiobilarna, man sitter och pratar om vapen och brudar för att 
förenkla det hela liksom.” 

 
IP 3 upplever att vissa poliser tar på sig en inskränkt jargong för att passa in i arbetslaget. 

”Man kanske hade jättejuste syn på homosexuella och sen kommer man till ett turlag 
där det råder en väldigt inskränkt jargong och nånstans, för att passa in, så anammar 
man den här attityden för att bli en i gänget.” 
 

IP 1 berättar att jargongen inom Polisen blev en chock för honom då han började arbeta som 
polis.

”Det blev en chock! … att börja jobba. [I slutet av 80-talet]…tog jag tjänstledigt efter 4 
månader för att jag inte stod ut. Kulturen blev en riktig chock. Det var den här enorma 
pennalismen […].” 

 
5.3.4 Empirisk tolkning TEMA 1 - Identitet polisman 
Den typiske polismannen beskrivs som en heterosexuell svensk man med egenskaper som 
bland annat lugn, välbyggd, lyhörd och misstänksam. Det finns en uppfattning att poliser, 
redan på polishögskolan, formas till att bli en homogen grupp. Samtidigt finns en önskan att 
tillhöra grupp även på individnivå. Maskulinitet tycks förknippas med främst negativa 
egenskaper och verkar ligga i normen för hur en man skall agera inom Polisen. För att passa 
in i ”gänget” anammar individen den maskulina/macho och hårda  jargong som återfinns 
inom Polisen. Man anpassar sig således till rådande norm. Queerteorin behandlar 
assimilering, som innebär man skall ”passa in” i den rådande normen, vilket verkar vara 
vedertaget inom Polisen (Rosenberg 2002:102). För att inte känna sig avvikande tvingas man 
kanske anta vissa yttre attribut och en identitet som inte är äkta, vilket tidigare tycks varit 
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fallet för några av IP. Som Wetherell & Maybin (1998:266) skriver, menar 
socialkonstruktionismen att människor socialiseras och formas utifrån sin omgivning, vilket 
även innefattar tankar och känslor. Som följd av detta blir vissa känslor och åsikter typiska för 
en viss social eller kulturell grupp. Jargongen inom Polisen kan vara ett exempel på detta. 
Maskulinitet kan enligt denna teori ses som en konstruktion (Nilsson, 1999:14-15) och inom 
Polisen menar samtliga IP att man kan finna en mer utstuderad konstruktion av maskulinitet 
vilken verkar upprätthållas genom traditionella ramar. Polisen har en historia av att ha 
dominerats av heterosexuella män, vilket enligt ett rollteoretiskt perspektiv kan ha präglat och 
karaktäriserat rollen (Nilsson, 1996:175) polis. Det finns således en förväntan (a.a.) på rollen 
polis att vara bland annat maskulin. Andra roller som, exempelvis kvinna eller homosexuell, 
kan vara svåra att förena med denna roll eftersom det ligger en förutfattad mening om att 
dessa roller skulle vara mindre maskulina. Denna oförenlighet kan leda till en rollkonflikt, 
både för den enskilde individen och för andra (Payne, 2002:222). Rollteorin menar att 
rolltagandet, i detta fall rollen som polis, är ett försök till anpassning till andra individer så att 
samspelet skall flyta smidigt i gruppen och stärka ordningen (Nilsson, 1996:40;Svedberg, 
2003:158). 
 
5.4 TEMA 2 – Identitet homosexuell man och polis 
 
5.4.1 Inställningen till homosexuella inom Polisen 
Fyra av IP upplever att inställningen till homosexuella på deras arbetsplats är positiv, men 
poängterar alla att de tror att de arbetat på arbetsplatser där det generellt råder ett mer öppet 
klimat gentemot homosexuella. Förklaringar till att det är ett mer positivt klimat skulle enligt 
en IP kunna vara att det har funnits relativt många kvinnor på arbetsplatsen eller att det sökt 
sig fler homosexuella till dessa arbetsplatser. Den av IP som inte upplevde arbetsplatsen som 
positivt inställd till homosexuella tyckte att det varken var bra eller dåligt klimat på 
arbetsplatsen.  
 
Samtliga IP tror att det är skillnad mellan sin egen bild och sina heterosexuella kollegors bild 
av hur en homosexuell man är. De menar att de själva har ett brett spektra av hur en 
homosexuell man är medan kollegornas bild är mer stereotyp och ser homosexuella som till 
exempel feminina, ointresserade av sport och flirtiga. Samtliga IP tror också att det är på detta 
vis eftersom media oftast visar en stereotyp bild av den homosexuella mannen. 
 
IP 3 beskriver den allmänna inställningen till homosexuella på sin arbetsplats. 

”Där skulle jag vilja säga att den är ganska bra och det beror ju på att många av dem 
som är öppet homosexuella har jobbat på polisstation X. Varför dom sökte sig dit vet 
jag inte. Det tror jag också beror på att det varit juste klimat. Som jag sa tidigare, det 
här justa klimatet beror också på att det varit, och är också för den delen, många 
kvinnliga medarbetare. […] Jag menar man söker sig dit man känner sig välkommen va, 
man vill ju komma in i gänget.” 

 
IP 4 berättar om den allmänna inställningen till homosexuella på sin arbetsplats. 

”Mmm… den [inställningen till homosexuella] är avvaktande. Jag skulle inte vilja säga 
att det är positiv, jag skulle inte vilja säga att den är negativ heller. […]Det blev en 
väldig debatt i polismedia till exempel, då man pratar om att gå i uniform i Pride [läs 
Pridefestivalparaden] och så vidare.” 

 
IP 4 beskriver hur han tror sina heterosexuella kollegors bild av hur en homosexuell man ser 
ut och att media bidrar till den stereotypa bild av homosexuella som många har. 

”[suck] Jag tror att den vanliga bilden hos människor som inte har den här bilden 
riktigt klar för sig, ser framför sig en fjollig, feminin kille som trippar fram. Kanske inte 
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när han är i uniform, men ”Vad vet man vad dom gör när dom går hemma? Då åker 
pumpsen på va.” [tänker dom]. […] Man kan inte heller vara intresserad av sport om 
man är homosexuell, man kan inte va intresserad av rallybilar och hålla på med den 
sortens grejer va. Vi har antingen djur som intresse, eller så är vi ute och raggar killar 
[ironi]. Min bild av mig och mina vänner, det är fullkomligt normala människor till 
största delen. Media framställer ju de intressanta bilderna, dom framställer ju inte 
ointressanta människor.” 

 
5.4.2 Upplevelsen att vara homosexuell man inom Polisen 
Fyra av IP berättar att de tidigare (speciellt då de inte hade berättat på arbetsplatsen att de var 
homosexuella) hade svårt att kombinera rollen som homosexuell med sin roll som polis. En av 
IP berättar att han blev polis för att bevisa för sig själv att han var ”normal” trots att han var 
homosexuell. Idag känner dock ingen av IP att det är något problem.  
 
Tre av IP anser att man som homosexuell inom Polisen blir granskad på ett annat sätt än 
heterosexuella. Tre av IP berättar till exempel att de på grund av sin sexuella läggning 
upplever eller har upplevt att de behöver prestera mer än sina heterosexuella kollegor för att 
bevisa att de duger. Två av IP anser dock att det finns en fördel med att vara homosexuell 
inom Polisen eftersom de då lätt känner igen ”HBT-symboler” vid brottsplatser (om det till 
exempel skulle röra sig om hatbrott mot någon homosexuell). 
 
IP 4 beskriver sin upplevelse av att vara homosexuell man och polis. 

”Den stora svårigheten för min del då, om man tar när jag var ung då, så var jag helt 
övertygad att jag inte skulle kunna va homosexuell och polis, det går inte. Så de första 
åren inom Polisen tryckte jag bort allt det där [att han var homosexuell], det fanns inte. 
Jag erkände inte ens för mig själv.  Och det va omöjligt att va det då. Jag hade fått sluta 
om det hade kommit ut, så det fanns inte i min världsbild att jag skulle kunna vara 
öppen.”. 

 
IP 1 berättar att han blev polis för at bevisa att han var normal även trots att han var 
homosexuell. 

”När jag blev polis var det som att jag skulle bevisa för mig själv och andra att jag var 
"normal", att jag kunde.”

 
IP 2 berättar att han upplever att homosexuella polismän rannsakas mycket mera än 
heterosexuella poliser. Man ska bevisa att man är bra trots att man är homosexuell genom att 
prestera mer än alla andra. 

”Homosexuella är ju så få, man rannsakas mycket mer. Det blir lätt ”Vad var det vi sa, 
bögar klarar inte av det här.”. Då för att visa måste man vara mycket, mycket bättre än 
alla andra.” 

 
IP 4 beskriver vidare en fördel med att vara homosexuell inom Polisen. Han känner dock att 
han behöver prestera bättre än andra på grund av sin sexuella läggning. 

”Om man tittar jobbmässigt finns det en stor fördel med att vara homosexuell inom 
Polisen. Om man tänker sig att man utreder, eller hamnar i kontakt med människor som 
är homosexuella eller tillhör HBT-världen på nåt sätt, så tror jag att det är en stor 
fördel att man själv befinner sig där och har kunskap inom det. […] Jag tror att man 
känner att man måste prestera mer för att man är homosexuell, vilket egentligen är helt 
absurt, men det blir så, ”Jag skall fan visa att jag är bättre, eller åtminstone lika bra.” . 
[…] Man hamnar i det läget när man vet att man blir granskad på ett annat sätt.” 
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5.4.3 Öppenhet med sin homosexualitet 
Alla IP utom en känner till homosexuella kollegor som valt att inte berätta om sin sexuella 
läggning på arbetsplatsen. De tror att dessa kollegor döljer sin sexuella läggning på grund av 
rädsla, som till exempel rädsla för att bli stoppad karriärmässigt eller att bli utfryst av 
kollegorna.  
 
Alla IP känner att de idag kan vara helt öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. 
Ingen av IP känner sig tvungen att berätta om sin sexuella läggning för nya kollegor. En av IP 
säger att det är en avvägning han gör från situation till situation, om han ska berätta eller inte. 
Två av IP menar att man lätt kan placeras i ett fack om man berättar att man är homosexuell 
och en av dessa två IP berättar att han ibland inte berättar om sin sexuella läggning för nya 
kollegor på grund av detta. 
 
IP 1 berättar att han känner till homosexuella kollegor som döljer sin sexualitet på 
arbetsplatsen samt orsaker till detta. 

”O, ja [jag känner till homosexuella kollegor som döljer sin sexuella läggning]. [Jag 
tror det är på grund av] Osäkerhet. Man är rädd att folk ska ta avstånd från en, att man 
ska bli utfryst. […] De är också rädda för att bli stoppade om de kommer ut. Ja, 
karriärmässigt. De tror inte att de kommer att bli befordrade eftersom de är 
homosexuella.” 

 
IP 3 talar om att kunna vara öppen med sin sexuella läggning. 

”Jag är helt öppen. […] Man pratar precis som alla andra gör om sina relationer, så 
det är inget konstigt med det på något sätt.”  

 
IP 3 berättar vidare om valet han gör, gällande att berätta om sin homosexualitet eller inte, då 
han möter nya kollegor. 

”Ehm… det där är ju ett val som man gör. Man förutsätter att en man är heterosexuell 
och den här personen behöver aldrig tala om att han är heterosexuell. Om man inte är 
det, då får man ju komma ut, inte bara en gång utan ständigt komma ut. Träffar jag en 
ny grupp och jag skall tala om vem jag är, mitt privatliv, alltså då gör man en 
bedömning ”Det kanske inte är rätt tillfälle eller jag kanske inte vill.”. Men skulle jag 
byta arbetsplats, då skulle jag nog berätta det. Jag kanske inte gör det vid första 
tillfället.” 

 
IP 1 berättar att han inte känner att han måste berätta om sin sexuella läggning då han möter 
nya kollegor och att han ibland avstår från att berätta det. 

”Det är ingen viktig sak. De ska ju få chans att lära känna mig som person och då 
spelar det ju ingen roll om jag är homo eller hetero. Om man börjar med att berätta att 
man är homosexuell blir man betraktad som… bögen. Jag vill att folk ska lära känna 
mig först. Det kan säkert vara en osäkerhet hos mig att inte berätta.” 

  
5.4.4 Empirisk tolkning TEMA 2 –Identitet homosexuell man och polis 
Vissa av IP tenderar att ha sökt sig till arbetsplatser med ett öppnare klimat. Utifrån ett 
socialkonstruk-tionistiskt perspektiv verkar det råda olika konstruktioner (Hutchison, 
1999:49) av hur man som polis beter sig på olika avdelningar inom Polisen. Kanske söker 
man sig dit där konstruktionen i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens med ens 
personlighet. Detta kan tolkas utifrån rollteorin att man söker sig dit man känner att man har 
en roll som man själv kan identifiera sig med och som samtidigt passar in i gruppen, så att 
samspelet flyter friktionsfritt (Nilsson, 1996:40). 
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Samtliga IP upplever att flera heterosexuella poliser verkar ha en stereotyp bild/uppfattning av 
homosexuella män. Denna verkar innefatta (i de heterosexuella polisernas ögon) negativa 
egenskaper som till exempel feminina drag. Media tycks påverka hur denna missvisande bild 
formas. Media kan enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet ha överfört en stereotyp 
konstruerad bild av homosexuella till vissa heterosexuella poliser (Nilsson, 1996:40). Har 
man inte en konstruktion av homosexuella kanske man anammar medias bild och tar den för 
sanning. Rollteorin menar att människor strävar efter förutsägbarhet i individens beteende, 
vilket är trygghetsskapande (Lalljee, 1998:106). Därför kategoriserar man gärna personer och 
placerar dem i fack. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att 
homosexualitet är avvikande utifrån den heteronorm som råder inom Polisen. Att feminina 
drag ses som negativa kan förklaras genom att denna ”egenskap” inte ryms inom den rådande 
maskulina normen (Rosenberg, 2002:100f). 
 
Som homosexuell man inom Polisen kan vissa av IP uppleva att de i högre utsträckning än 
sina heterosexuella kollegor blir granskade. En felaktig handling kopplas ihop med den 
sexuella läggningen och belastar homosexuella som grupp. Detta leder till att IP känner tvång 
att prestera mer än sina heterosexuella kollegor. Denna merprestation från den homosexuelle 
kan enligt socialkonstruktionismen tolkas som ett försök att förändra den konstruktion av 
homosexuella som den homosexuelle tror att sina heterosexuella kollegor har (Hutchison, 
1999:49). Enligt rollteorin kan detta ses som ett försök att bevisa att rollen som Polis och 
rollen som homosexuell ”trots allt” går att förena (Nilsson, 1996:175). Queerteorin förklara 
detta genom att hävda att homosexualitet fortfarande ses som något avvikande varför de 
homosexuella granskas i högre utsträckning än de heterosexuella (Rosenberg, 2002:102f). 
    
Trots att IP anser sig vara helt öppna kan man urskilja en viss ambivalens när det gäller att 
berätta om sin sexuella läggning. Det finns en rädsla för förutfattade meningar och att behöva 
förklara sig. Sexualiteten är en del av identiteten och det är svårt att ständigt behöva berätta 
om den. Fördomar och förutfattade meningar kan utifrån socialkonstruktionismen ses som 
felaktiga eller dåligt faktaunderstödda konstruktioner (Hutchison, 1999:49). Enligt ett 
rollteoretiskt perspektiv finns det också risk för att man, om man berättar att man är 
homosexuell, blir tillskriven alla egenskaper som är förknippas med och förväntas av rollen 
som homosexuell (Payne, 2002:221) (eller enligt socialkonstruktionismen – konstruktionen) 
homosexuell. Enligt queerteorin kan man tolka denna ambivalens gällande öppenheten som 
att den rådande heteronormativa ordningen försvårar ett helt öppet förhållningssätt eftersom 
man är rädd för repressalier. Vidare måste avvikaren, i detta fall den homosexuelle, ofta 
förklara sig för omvärlden, vilket inte den heterosexuella behöver göra (Rosenberg, 
2002:17f). 
 
5.5 TEMA 3 – Upplevelse av diskriminering 
 
5.5.1 Diskriminering nu och då 
Fyra av IP berättar att de homosexuellas situation inom Polisen ständigt blir bättre och att de 
idag inte känner till någon som blir direkt diskriminerad på grund av sin sexuella läggning. De 
har dock flera exempel på hur både kollegor och de själva blivit trakasserade och 
diskriminerade tidigare under deras karriär, främst på 80-talet.  
 
IP 1 tycker att inställningen till homosexuella blivit bättre.  

”Mycket har förändrats till det bättre sen slutet av 80-talet. Ofta har kollegorna en 
lägre toleransnivå nu, de vågar stå upp för en kollega [som är homosexuell]. Om man 
hör något nedvärderande ifrågasätter man det.” 
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IP 2 berättar att det var värre att vara homosexuell och polis på 80-talet. 
”Just nu ser jag fördelar [med att vara homosexuell och polis]. På 80-talet var det bara 
nackdelar. Det var så mycket nackdelar att om jag överhuvudtaget skulle överleva så 
kände jag att jag var tvungen att lämna Polisen. Det var väldigt svårt att kunna få 
självrespekt när man bara hör negativa saker om homosexualitet dagarna i ända. […] 
Jag blev väl inte diskriminerad, men indirekt så blev jag dagligen trakasserad.” 

 
5.5.2 Former av diskriminering  
Samtliga IP säger att det idag inte förekommer någon diskriminering direkt mot dem själva 
eller sina kollegor på grund av deras sexuella läggning, men att det dock förekommer mycket 
nedsättande kommentarer och ”skitsnack” om homosexuella på arbetsplatsen. De nedsättande 
kommentarerna gäller både homosexuella som grupp och enskilda individer. Två av IP har 
även hört av andra kollegor att det pratats nedsättande om dem själva när de inte är 
närvarande. Fyra av IP ger exempel på tidigare erfarenheter då homosexuella kollegor och de 
själva har trakasserats eller diskriminerats på arbetsplatsen.  
 
Endast en av IP har upplevt vad han kallar direkt diskriminering och tre av IP upplever inte att 
de blivit direkt diskriminerade, utan beskriver i stället situationer där de känt sig kränkta. 
Sådana situationer kan exempelvis vara i samband med tjänstetillsättningar, vid 
personangrepp och på vilket sätt man skämtar om homosexualitet. Två av IP anser att de har 
en högre toleransnivå än andra gällande skämt om deras sexuella läggning, även om skämt 
oftast inte upplevs som kränkande. Gränsen för vad som upplevs som kränkande går för fyra 
av IP vid personangrepp och på vilket sätt man skämtar om homosexuella. För en av IP är 
gränsen då man inte får vissa tjänster eller samma förmåner som andra på arbetsplatsen. 
 
Svaren bland IP skilde sig åt på frågan om vilken form av diskriminering som är den värsta. 
Två av IP tyckte att den värsta formen av diskriminering är utfrysning, en av IP tyckte att det 
värsta var att homosexuella blir granskade på ett annat sätt än heterosexuella och att 
homosexualitet ibland jämställs med ett sexuellt avvikande beteende (exempelvis pedofili). 
En av IP tyckte att en kommentar om att en homosexuell man borde avrättas är det värsta och 
en av IP ansåg sig inte kunna svara på frågan.  
 
IP 4 berättar att det förekommer nedsättande kommentarer om homosexuella då de inte är 
närvarande. 

”Dom [kollegorna] har inte sagt det till mig någonsin, men att det har pratats om mig, 
det har jag fått reda på. Inom Polisen är det som sagt sånt jävla snack  […] 
Nedsättande kommentarer direkt från folk… det hör jag inte idag. Men om, alltså mot 
själva… att vara homosexuell, det hör jag ju. Det tycker jag är ganska utbrett inom 
Polisen tyvärr. Inte så mycket när jag är i närheten. Dom vet ju om mig, så då är dom 
tysta.” 

 
IP 4 berättar vidare om att han upplever att han blir bortvald vid tjänstetillsättningar på grund 
av att han är homosexuell. 

”Lite känsla av att det är svårare för mig att få en tjänst än andra och så… speciellt på 
en enhet där det är väldigt, väldigt macho. Och jag får inte ens komma på intervju… 
Men man skulle aldrig kunna bevisa något även om jag har mycket bättre meriter än 
vad den som fick tjänsten har. ” 

 
IP 3 berättar om en situation då han upplever att han blev direkt diskriminerad. 

” Jag var i början av 80-talet kommenderad i något som heter Gatulagningsgruppen. I 
slutet av den tiden skulle jag tillbaka till mitt turlag. Ehh… och då fick jag inte det. Då 
gick jag upp till vår högsta chef och frågade ”- Vad är det som är på gång?”. ”- Ah, du 
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vet ditt gamla turlag, det är så tuff miljö.”. ”- Vad är det då?”. Jag fick aldrig nåt svar 
på det liksom. Sen när jag skulle gå därifrån säger han såhär ”Du X, jag tror inte att du 
är homosexuell för du är ju med på de fysiska träningarna.”. Då var jag inte öppet 
homosexuell, det var ju min komma-ut process, jag blev så kallad ”outad”. […] För 
några år sedan fick jag reda på hur det hade gått till, av en av mina gamla kollegor. Då 
hade yttre befälet kallat in hela turlaget till omröstning om jag skulle få komma tillbaka 
eller inte [detta på grund av att IP var homosexuell]. Som ni förstår så förlorade jag.” 

 
IP 1 berättar om en situation där han kände sig kränkt på grund av särbehandling. 

”Men det var en gång, här på min nuvarande arbetsplats faktiskt, när våran chef var ny, 
så skulle alla berätta om sig själva. Så började chefen fråga mina kollegor om vad de 
hette, om deras fritid, familj och barn. Sen när han kom till mig frågade han efter mitt 
namn och sen om min familj… men då kom han på sig själv [att IP är homosexuell] och 
blev så rädd och utbrast ”men man behöver ju inte berätta om sitt privatliv om man inte 
vill!”. De andra visste ju hur de låg till [att IP var öppen med sin homosexualitet] och 
började skratta… vi skrattade alla åt det… det var så löjligt sagt, jag var ju öppen med 
det. Det är det värsta jag varit med om. När han sa sådär. Han ville på något vis släta 
över det hela... ja, det kändes faktiskt kränkande.”  
 

IP 1 berättar vidare om var han anser gränsen går för då han känner sig kränkt. 
” När man använder min homosexualitet mot mig, nedvärderar mig på grund av min 
sexuella läggning ”Lilla bögen, detta är inget för dig.” [IP gestikulerar som om han 
klappar ett barn på huvudet] ungefär, då blir jag också kränkt. […] Om någon drar ett 
skämt och inte avser att vara elak tar jag inte illa vid mig. Jag har ganska hög 
toleransnivå vad det gäller sånt. Jag har en högre ribba, mycket högre än mina 
heterosexuella kollegor. Jag tål mer än vad dom gör när det gäller skämt och sånt. Man 
kan väl se det som något sorts försvar.” 
 

IP 4 berättar vart gränsen går för att han ska bli kränkt. 
”Skämt… jag kan ju lika gärna skämta om det själv. För min del är det okej. Gränsen 
för diskriminering går också när man inte får vissa tjänster eller samma förmåner som 
andra får på en arbetsplats på grund av sin sexuella läggning.” 

 
IP 1 tycker att utfrysning är den värsta sorten av diskriminering. 

”Utfrysning är väl det värsta man kan tänka sig. Att vara utanför gemenskapen.” 
 
IP 4 berättar om en av de mest diskriminerande situationerna han varit med om. 

”Vi hade en incident här på min arbetsplats, en kollega som sitter och pratar, utan att 
tänka på att jag satt i rummet, utan bara säger att ”Det är så jävla jobbigt när det är så 
mycket media om homosexuella. Dom gör det så himla normalt så snart är det säkert 
normalt att sätta på barn.”,  jämställer då homosexuella med pedofiler och man blir ju 
totalt galen när man hör det. […]” 

 
IP 3 berättar om en av de värsta typerna av diskrimineringen han upplevt, även om det inte 
var direkt gentemot honom själv. 

”En fotograf på en av polistidningarna berättade att en äldre kollega… dom hade 
kommit in på Jonas Gardell. Då hade han sagt såhär ”En sån jävel borde 
arkebuseras.”. Det var inget skämt. Han tyckte alltså att han inte var existensberättigad. 
Det hände i år… Alltså, det är skrämmande. Det var ju ingen kollega [som han 
diskriminerade], men det handlar ändå om homosexuella.”  
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5.5.3 Utanförskap 
Två av IP säger att de kan känna ett visst utanförskap, men annars anser sig ingen av IP känna 
ett utanförskap på arbetsplatsen på grund av sin sexuella läggning.  
 
IP 2 kan känna ett visst utanförskap på arbetsplatsen på grund av sin sexuella läggning. 

”Jag kan känna av det [ett utanförskap], men som jag sa, jag jobbar på en unik 
arbetsplats idag. Men det är klart att om det blir väldigt mycket barnprat… […] Jag 
tror många känner ett utanförskap eftersom de inte frågar [homosexuella] ”Vad säger 
du? Vad tycker du om det här?”. Man ska ju inkludera alla men det är väldigt lätt att 
exkludera vissa grupper.” 

 
IP 4 anser sig också känna ett visst utanförskap då det gäller att prata om sin partner och att 
vissa passar sig för att säga vissa saker i hans närvaro. 

”Vissa kan passa sig för att säga saker. Jag känner inget direkt utanförskap eftersom 
jag känner mig så hemma inom Polisen… Sen kanske inte jag pratar, på fikarasten 
sådär, på samma sätt om min kille.” 

 
IP 1 anser inte att han upplever ett utanförskap. 

”Nej, det kan jag inte säga att jag har upplevt. Jag pratar om mitt liv och N  
[=IP:s pojkvän]. […] Däremot… kan folk vara rädda för att säga fel när jag är med. 
Men annars skämtar dom om det och jag skämtar tillbaka.”  

 
5.5.4 Empirisk tolkning TEMA 3 – Upplevelse av diskriminering 
Upplevelsen att homosexuellas ställning inom Polisen blivit bättre sedan 80- och 90-talen är 
genomgående. Ingen IP verkar längre uppleva någon direkt diskriminering. Man skulle kunna 
säga att begreppet roll (i rollteorin (Nilsson, 1996:175)) är en slags konstruktion 
(socialkonstruktionistisk (Hutchison, 1999:49)) och att rollen/konstruktionen homosexuell av 
olika anledningar håller på att ändras till en mer nyanserad och positiv bild. Detta kan då 
tänkas spegla hur bemötandet av homosexuella ser ut. Det kan tolkas som om det strukturella 
förtryck som osynliggjort denna minoritetsgrupp har tagits upp till ytan och synliggjorts i 
större utsträckning idag genom att man börjar ifrågasätta det. Detta sett utifrån ett 
queerteoretiskt perspektiv (Rosenberg, 2002:100f). 
 
Nedsättande kommentarer angående homosexuella upplevs som vanligt förekommande inom 
Polisen. IP talar om en politisk korrekthet som råder inom Polisen och att det sällan sägs 
något nedvärderande direkt till dom, men att de från kollegor får höra att det pratas om dem i 
negativa termer då de själva inte är närvarande. Man talar även om homosexuella som en 
homogen grupp och man, främst män, tycks sexualisera homosexualitet. Eftersom språk och 
samtal enligt socialkonstruktionismen ger oss viktigt material för konstruktioner av jaget 
(Wetherell & Maybin, 1998:258) kan nedsättande kommentarer och ”skitsnack” om 
homosexuella bidra till att de får en negativ självbild. Att placera människor i fack och genom 
att tala om homosexuella som en homogen grupp, inger enligt rollteorin förutsägbarhet, 
kontroll och trygghet. Man vill gärna se ett mönster i människors beteende, så att man vet hur 
man ska förhålla sig till dem (Lalljee, 1998:106). Det kan råda en hierarki mellan olika roller 
(Nilsson, 1996:40) och kanske det är så att rollen heterosexuell man är högre upp i hierarkin 
inom Polisen, än rollen homosexuell man. Detta eftersom rollen heterosexuell maskulin man 
generellt verkar vara normen och det mest eftersträvansvärda inom Polisen. Denna hierarkiska 
ordning skulle kunna ha bidragit till att det inom Polisen är relativt vanligt med nedsättande 
kommentarer om homosexuella. 
 
Om diskriminering av homosexuella förekommer vid tjänstetillsättningar är oklart. 
Upplevelsen finns att det kan förekomma, varför en del homosexuella poliser döljer sin 
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sexuella läggning. Ur ett rollteoretiskt perspektiv kan man förklara detta genom att man väljer 
att inte berätta om sin sexuella läggning, eftersom att det i rollen heterosexuell (vilket man 
antas vara om man ej är uttalat homosexuell) ligger fler fördelar och möjligheter rent 
karriärmässigt än i rollen homosexuell. Olika roller har olika status och makt (Nilsson, 
1996:175). Queerteorin talar om begreppet uteslutning, ett ”vi och dom” tänkande, vilket 
privilegierar vissa grupper på bekostnad av andra (Rosenberg 2002:102).  
 
På vilket sätt något sägs verkar ha större betydelse än vad som sägs då det gäller upplevelse 
av diskriminering på grund av sexuell läggning. Skämt som inte upplevs vara menade att 
direkt såra tolereras ofta och IP verkar även själva delta i skämtandet om homosexualitet. 
Kanske är det så att öppet homosexuella poliser har en högre toleransnivå vad gäller skämt 
angående deras sexuella läggning. Man kan utifrån rollteorin se det som om det finns en 
förväntan på rollen (Nilsson, 1996:40) homosexuell att dessa personer ”ska” ha en högre 
toleransnivå när det gäller skämt om deras sexuella läggning.  
 
Vissa av IP tycks ibland uppleva ett utanförskap och att bli förbisedda genom att personer i 
omgivningen dels blir osäkra på hur de skall bete sig dels på om det blir för mycket tal om 
familjeliv och liknande ämnen. Queerteorin menar att man alltid utgår från att alla är 
heterosexuella och att det är det naturliga sättet att leva. Heteronormen blir tydlig när 
heterosexuella personer försöker förhålla sig till ”de avvikande” och därmed behandla dem 
som onormala (Rosenberg, 2002:84-85).   
 
5.6 TEMA 4 – Psykisk hälsa 
 
5.6.1 Att leva som öppen respektive dold homosexuell inom Polisen 
Eftersom alla IP är öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen, upplever ingen av dem 
idag någon negativ inverkan på den psykiska hälsan på grund av problem på arbetsplatsen 
relaterade till den sexuella läggningen.  
 
Däremot upplever de alla att den psykiska hälsan påverkades negativt då de dolde sin 
homosexualitet på arbetsplatsen. Detta på grund av att de var rädda för att bli avslöjade som 
homosexuella. Att de försökte hålla upp en fasad av att vara heterosexuell. En av IP berättar 
att han inte kände sig hel då han dolde sin sexuella läggning. 
 
IP 1 anser att han idag inte upplever någon inverkan på den psykiska hälsan på grund av att 
han är öppet homosexuell på arbetsplatsen. Han berättar dock att det var jobbigt att, då han 
dolde sin sexualitet, hålla upp en fasad av att vara heterosexuell och att han levde ett slags 
dubbelliv. 

”Nej, det är inte jobbigt för mig nu. Jag tar upp det direkt med personen som sagt nåt. 
Jag är rak och rätt fram, låter det inte ligga kvar och mala i huvudet. […] Det var 
jättejobbigt [när han dolde sin sexualitet]. Det var väldigt jobbigt och det tog otroligt 
mycket energi att hålla fasaden, att hela tiden tänka på vad man sa och gjorde.  De 
första fem till sex åren försökte jag skapa en bild av att jag var hetero. Jag bodde i ett 
hus där en nära tjejkompis till mig också bodde och jag framställde det som om vi var 
tillsammans. Jag åkte till exempel hem med kollegorna på dagen för att hämta min 
plånbok som jag hade glömt [IP gestikulerar citattecken] bara för att de skulle se min 
tjejkompis och tro att vi hade ett förhållande. Jag sa ju aldrig rakt ut att vi var 
tillsammans, men vi ordnade fester tillsammans och hon följde med mig på saker. Under 
den här perioden var jag mycket trött. Om man gick på bögklubb, det låg en på 
Sveavägen, var man orolig att någon skulle känna igen en i kön eller att det skulle bli 
bråk och att poliser som man kände skulle komma dit och känna igen en ”Vad gör du 
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här?”. Om det blev bråk så gömde jag mig alltid…” 
 

IP 2 tror generellt att den psykiska hälsan påverkas negativt om man döljer sin 
homosexualitet på arbetsplatsen. 

”På 80-talet [då han dolde sin homosexualitet] kände jag då vid en tidpunkt att jag inte 
kunde utvecklas… Jag tror att det [att dölja sin homosexualitet] påverkar psykiska 
hälsan mycket, genom att känna sig diskriminerad och kränkt.” 

 
IP 5 kände sig inte hel då han dolde sin sexuella läggning. 

”Jag trivdes ju med jobbet där uppe [i hemstaden] också va, men på nåt vis var man 
inte hel. Jag kunde liksom inte vara mig själv.” 

 
5.6.2 Det sociala stödets betydelse för den psykiska hälsan 
Fyra av IP beskriver att de klarade sig igenom den tuffa period då de dolde sin sexuella 
läggning på arbetsplatsen tack vare stöd från sitt sociala kontaktnät. En av IP bytte arbetsplats 
för att få mer stöd från kollegorna och lättare kunna vara öppen med sin sexuella läggning. 
 
IP 3: berättar om det sociala nätverket han hade. 

”På den tiden [då han inte fick komma tillbaka till turlaget], det är ju 20 år sen, jag 
hade ett oerhört starkt socialt nätverk med mina vänner och hade precis träffat min 
partner så man hade ju ganska bra skyddsnät. Hade man inte haft det… då vet jag inte 
hur det hade gått. 

 
IP 4: berättar att han bytte arbetsplats för att få mer stöd från kollegorna. 

”Jag bytte arbetsplats till polisstation X då, på grund av att jag visste att det fanns 
andra homosexuella där uppe. Så jag sökte dit för att kanske hitta nån… polare liksom, 
som var bögar, för att få lite stöttning sådär. Då blev det [arbetet] roligt igen, när man 
kunde vara öppen.” 

 
5.6.3 Empirisk tolkning TEMA 4 – Psykisk hälsa 
Den psykiska hälsan tycks påverkas negativt om man döljer sin sexuella läggning på 
arbetsplatsen. Den sanna identiteten får åsidosättas och man anammar en heterosexuell fasad, 
till skillnad från om man är öppen. Man kan enligt socialkonstruktionistiskt synsätt se 
identiteten som en konstruktion, där den sexuella läggningen är en del av konstruktionen. Om 
man inte kan tala öppet om sin sexuella läggning blir inte konstruktionen hel vilket kan leda 
till att man inte kan vara sig själv eller att man inte känner sig ”hel”. Rollteorin menar att vi 
genom att styra vårt beteende kan påverka andras uppfattningar om oss själva. I vissa fall kan 
en homosexuell polis ”spela” en roll som heterosexuell, eftersom den rollen uppfattas som 
mer fördelaktig på arbetsplatsen, så även om det uppstår en rollkonflikt hos personen som 
påverkar hans psykiska hälsa negativt. Utifrån ett queerteoretiskt synsätt blir den 
heteronormativa förtryckarmekanismen tydlig (Rosenberg, 2002:63). Ingen vill känna sig 
avvikande och att vara ”normal” inger en känsla av trygghet (Rosenberg, 2002:93). Man 
anpassar sig då till den dominerande gruppen för att passa in. Därmed påtvingas man en 
identitet, vilket tär på den psykiska hälsan (Rosenberg, 2002:101f). 
 
Det sociala stödet från IP:s nätverket tycks vara en viktig, om inte avgörande, faktor vad 
gäller stresshantering, utanförskap och diskriminering på grund av sexuell läggning. Ur ett 
rollteoretiskt perspektiv kan det sociala stödet, när kollegorna på arbetsplatsen nedvärderar 
rollen homosexuell, istället bekräfta de positiva egenskaperna i rollen. På detta sätt minskar 
risken för att den homosexuelle får en negativ självbild som påverkar den psykiska hälsan. 
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5.7 TEMA 5 – Önskan om förändringar 
 
5.7.1 Kunskap 
Alla IP anser att kunskapen om homosexuella inte är tillräcklig inom Polisen och fyra av IP 
anser att en kunskapshöjning är den viktigaste förändringen som behövs för att homosexuella 
ska behandlas på samma sätt som heterosexuella. En av IP menar att fördomar kan uppstå ur 
okunskap. Tre av IP tror att många poliser tycker att utbildning om homosexualitet är onödigt. 
De tror att det kan mer om ämnet än vad som faktiskt är fallet. En av IP tror att många 
heterosexuella män har en bild av hur en homosexuell man är och sedan inte kontrollerar om 
den stämmer. 
 
Tre av IP tar upp att problemet med diskriminering av homosexuella är en arbetsmiljöfråga 
och genom detta ett arbetsgivaransvar. Det innebär enligt dem att Polisen måste rekrytera 
chefer som har god kunskap inom ämnet. 
 
IP 2 anser att det behövs en kunskapshöjning om homosexuella inom Polisen. 

”Man måste ha en kunskapshöjning. Man måste visa att majoriteten [av de 
homosexuella personerna] är som vem som helst, alla söker kärlek. […] Om man inte 
får den här kunskapen kan man heller inte veta att man gör fel. Det är av kunskap man 
kan ändra saker.” 

 
IP 3 tror att det är grundkunskap som behövs så att inte förutfattade meningar och fördomar 
skapas. 

”Jag tror att det är väldigt basic kunskaper om vad homosexualitet är som behövs… 
och vad är sexuell läggning. Homo står för samma, lika och sex står för kön, så 
nånstans står det samkönad kärlek. Många gör den där kopplingen [mellan] 
homosexualitet och pedofili, det är ungefär samma sak va.” 

 
IP 5 tror att många heterosexuella män har en bild av hur en homosexuell man är, men att de 
inte kontrollerar om denna bild stämmer eller ej. 

”Jag får känslan av att en heterosexuell man, han har skapat sig en bild av hur en HBT-
person är och det finns många som inte kollar om det stämmer.” 

 
IP 2 berättar att många poliser, bland annat på Polishögskolan, tycker att utbildning om 
homosexualitet är onödig, men menar att utbildning i ämnet absolut behövs. 

”Elever på polishögskolan, som är aspiranter nu, sa att det var onödigt med utbildning 
[om bland annat homosexuella/hatbrott] och ville ha mer bilkörning eller skytte. ”Det 
där andra kan vi ju.” [sa dom]. Då frågade jag massa saker och då visade det sig att de 
kan ju ingenting. Det är inte prioriterat. Ledningen kanske tycker att det är viktigt men 
lärarna kan tycka det är skit och förmedla det till eleverna.” 

 
IP 1 talar om att rekrytering av icke-homofobiska chefer samt utbildning till alla inom Polisen 
är viktigt.  

”Informera. Rekrytera chefer som inte är homofobiska. Utbildning, men det måste ner 
till fotfolket också. […] Det måste börja där, på Polishögskolan.” 

 
IP 3 talar om att diskriminering av homosexuella är ett arbetsgivaransvar. 

”Det är ju ett arbetsgivaransvar, det är ju arbetsgivaren som har ett arbetsmiljöansvar. 
Chefen lägger ribban [för inställningen till homosexuella på arbetsplatsen].” 
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5.7.2 Attitydförändring 
Två av IP påpekar att det inom Polisen behövs en attitydförändring gentemot homosexuella 
Problemet måste synliggöras. Två av IP säger att det till stor del ankommer på de 
homosexuella att själva ändra attityderna med hjälp av de heterosexuella. Tre av IP anser att 
man kan se problemet som en generationsfråga. Attityderna blir hela tiden bättre, men det 
kommer kanske att ta längre tid än en generation för att homosexuella ska jämställas med 
heterosexuella. En av IP menar dock att problemet inte bara kan förklaras som en 
generationsfråga. 
 
IP 4 svarar på frågan vad han tycker behövs för att inställningen till homosexuella inom 
Polisen ska bli bättre. 

”Mmmm… en attitydförändring. Och hur man vänder ett sånt skepp… det tar lång tid. 
Jag tycker att vi har kommit långt sista åren. Det är en enorm skillnad bara på de sista 
10 åren. Jag menar, lagstiftningen har vi redan och det hjälper inte. Man kan inte 
[suck] lagstifta bort folks kommentarer, det går bara inte.”      

 
IP 3 talar om att även de heterosexuella måste vara med i arbetet med att förändra attityderna 
till homosexuella och att man måste våga diskutera ämnet. 

” Sen även att jobba med attityder, hur vi beter oss mot andra. Allas lika värde… Men 
framförallt att man för upp det på dagordningen, att man diskuterar och vågar hantera 
ämnet. […] När man diskuterar de viktigaste sakerna, det är i fikarummet… 
fikarummets etik som vi pratar om. Där ska man ta den här diskussionen. Jag menar, vi 
homosexuella kan ju inte ta den här diskussionen och förändra attityder, alla måste ju 
vara med, framförallt våra heterosexuella kollegor… sluta skratta åt plumpa skämt…att 
man kan börja där…och våga säga ifrån.” 

 
IP 1 anser att problemet med diskriminering av homosexuella är en generationsfråga. 

”Det måste börja där, på Polishögskolan… Jag tror definitivt att det är en 
generationsfråga.” 

 
IP 3 påpekar att den negativa inställningen till homosexuella inte bara är en generationsfråga. 

”Man får inte göra det så enkelt och säga att det bara är en generationsfråga för det sa 
man om kvinnorna också när de kom ut på arbetsmarkanden… och så ser det dessvärre 
inte ut nu… och det var ju ett tag sen man sa det.” 
 

5.7.3 Empirisk tolkning TEMA 5 – Önskan om förändringar 
Samtliga IP verkar mena att ökad kunskap inom Polisen, på alla nivåer, är en av de viktigaste 
åtgärderna för att inställningen till homosexuella skall bli bättre. Dock verkar många poliser 
tycka att utbildning inte behövs och menar att de redan har en rättvisande bild av 
homosexuella. Socialkonstruktionismen anser att all kunskap är socialt konstruerad och kan 
omkonstrueras (Sahlin, 2002:122). Därför skulle en kunskapshöjning kunna ses som ett 
försök att ändra konstruktioner (fördomar) om homosexuella till en mer nyanserad 
konstruktion, där många olika typer av personligheter och beteenden kan innefattas. Att 
kunskap om homosexuella inte prioriteras skulle enligt rollteorin kunna förklaras genom att 
många poliser redan har en bild av vad rollen homosexuell innebär, även om den kanske inte 
stämmer med det faktiska förhållandet. Att etikettera människor inger trygghet (Lalljee, 
1998:106). Att omskapa sin uppfattning om rollen skulle i deras ögon kunna vara 
ansträngande och onödigt. Samtidigt som attityderna tycks ha blivit bättre inom Polisen finns 
en önskan om fortsatt arbete med attitydförändringar, där alla skall vara delaktiga i arbetet 
mot diskriminering. Utifrån ett queerteoretiskt tänkande kan detta skillnadstänkande och den 
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heteronormativitet som är inbyggt i det västerländska medvetandet kan möjligtvis genom 
kunskap och upplysning så småningom luckras upp (Rosenberg, 2002:86).   
 
 
6. SAMMANFATTANDE HELHETSANALYS 
 

 
Fyra av IP:s intervjusvar följde generellt sett samma linje. Ett avvikande mönster urskiljdes 
dock i IP 5:s intervjusvar, vilka var mindre fylliga och exemplifierade. Denna avvikelse 
menade IP 5 själv berodde på att han precis nyligen kommit ut som homosexuell på 
arbetsplatsen samt att han endast hade arbetat ett par år som polis. Detta, menade han, gjorde 
att han inte hade så stor erfarenhet av att vara homosexuell man inom Polisen.  
 
Maskulinitet 
 
Maskulinitet är en social konstruktion vilken verkar innefattas i normen för hur rollen 
”polisman” bör se ut. Den antas även prägla jargongen inom Polisen. IP förknippar begreppet 
maskulinitet främst med något negativt. Förutom att inom Polisen förändra konstruktionen/ 
rollen av homosexuell man till en mindre stereotyp bild, behöver kanske konstruktionen/rollen 
maskulinitet omskapas. Det vill säga att maskulinitet även skall kunna inrymma ”mjukare” 
och positivare egenskaper samt att kopplingen maskulinitet – intolerans mot homosexuella, 
som även framkommer i tidigare forskning (FSI, 2002:23), försvinner. Genom en 
rekonstruktion av konstruktionen/rollen maskulinitet kan också konstruktionen för hur en 
manlig polis bör vara omskapas (Sahlin, 2002:122). Eftersom maskulinitet ses som en social 
konstruktion, enligt både queerteorin och socialkonstruktionismen (Nilsson, 1999:14-15; 
Rosenberg, 2002:63), skulle detta kunna vara fullt möjligt. Detta skulle kunna vara ett sätt att 
förbättra jargongen och klimatet inom Polisen eftersom individen formas in i det sociala och 
kulturella sammanhang den befinner sig i (Stevens, 1998:36), vilket i detta sammanhang är 
arbetsplatsen.  
 
Jargong 
 
I jargongen inom Polisen tenderar en negativ konstruktion av homosexualitet att inrymmas 
(bland annat att homosexuella är feminina och sexfixerade), vilket också bekräftas i tidigare 
forskning (Forsberg et al., 2003:147-152; Fredriksson et al., 2003:46-62). Rollteorin menar att 
det kan uppstå en intra-rollkonflikt (Payne, 2002:222) då olika individer har olika 
uppfattningar om en roll, vilket inom Polisen verkar vara fallet med rollen homosexuell. 
Kanske förhåller det sig så att poliser formas in i den rådande jargongen inom Polisen eller 
anammar den för att inte känna sig utanför. De kanske på detta sätt formas till att ha en mer 
negativ syn på homosexuella. På det sättet kan en person, som just blivit polis, börja med 
skämt och uttrycka sig nedvärderande mot homosexuella för att känna sig med i 
gemenskapen. Enligt rollteorin kan anammandet av jargongen vara ett sätt ta på sig en roll 
som gör att samspelet flyter smidigt i gruppen (Nilsson, 1996:40).  
 
Den tuffa jargongen inom Polisen kan bero på flera saker. Ett skäl skulle kunna vara att 
jargongen blivit en tradition inom Polisen som hänger kvar som ett gammalt socialt 
konstruerat ideal (jfr försvaret i tidigare forskning (Lee & Brown, 1993:48)). Genom den 
upprätthålls också den heteronormativa hierarkiska ordningen. Om de flesta beter sig i 
enlighet med vissa genusnormer garanteras också att normerna upprätthålls och förstärks. 
Institutioner som Polisen tycks vidmakthålla heterosexualitet som något universellt, enhetligt 
och naturligt vilket drabbar ”de andra”. Förtrycket som marginaliserar och osynliggör vissa 
minoritetsgrupper upprätthålls genom att man aldrig ifrågasätter vardagliga traditioner och 
regler (Rosenberg, 2002:75f). Det kan också bero på konstruktionen av ”rollen polis” 
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(Nilsson, 1996:175), där poliser ska vara samhällets laglydiga ordningsmän, vara starka och 
tar hand om brottslingar. Den råa jargongen kan möjligtvis ses som ett slags försvar som 
ligger i rollen (rollförsvar). Man behöver stålsätta sig för att inte beröras av svåra upplevelser 
i polisarbetet, där jobbiga och skrämmande situationer ofta kan förekomma. Detta kan enligt 
socialkonstruktionismen tolkas som att man skapar en konstruktion av att vara hård 
(Hutchison, 1999:49). Vissa personer identifierar sig kanske med ”rollen polis” och dess 
tillskrivna egenskaper och söker sig till Polisen. Enligt rollteorin söker individen sig dit där 
han känner att han kan anta en roll som passar in i gruppen (Nilsson, 1996:40).  
 
Enligt IP och den tidigare forskningen (Melén, 2002:40-51; Fredriksson et al., 2003:54) 
verkar män ha en mer negativ inställning till homosexuella än kvinnor och i större 
utsträckning anamma jargongen inom Polisen. I denna jargong upplever IP att det före-
kommer ett sexualiserande av homosexuella. En orsak till varför män har en mera negativ 
inställning till homosexuella, skulle bland annat kunna vara att män enligt IP tenderar 
sexualisera homosexualitet i större grad än kvinnor. Män skulle då ha en annorlunda 
konstruktion av rollen homosexuell man. Eftersom en heterosexuell man kan vara attraktiv för 
en homosexuell man kan detta hota upplevelsen av att uppfylla rollen som maskulin man 
(Nilsson, 1996:175). Att vara maskulin verkar generellt ses som något positivt inom Polisen. 
Dessa uppgifter ligger i linje med tidigare forskning (Forsberg et al., 2003:147-154). Män har 
enligt IP också ofta svårare för manliga homosexuella än kvinnliga homosexuella, vilket även 
tidigare forskning visar (Melén, 2002:40-51; Fredriksson et al., 2003:54). Det skulle kunna 
härledas till sexualiserandet av homosexualiteten. En orsak till den sexualiserade 
konstruktionen av homosexualitet kan bero på ordet homosexualitet. I stället för att associera 
ordet sex till engelskans kön, kanske man tänker på sex som i själva sexakten. Visserligen 
ryms ju ordet sex även inom heterosexualitet. Oftast utgår man emellertid från att personer är 
heterosexuella, varför man aldrig behöver reflektera över ordet heterosexualitet. 
Homosexualiteten tycks rubba den heterosexuella ordningen som råder inom Polisen (Nilsson, 
1996:174-175).  
 
Diskriminering 
 
IP upplevde sig mest diskriminerade och mådde sämst under den tiden de dolde sin sexuella 
läggning på arbetsplatsen. Att homosexuella som döljer sin sexuella läggning mår sämre än 
öppet homosexuella går i linje med resultaten från tidigare forskning (Bildt, 2004:29f). Att 
dölja sin sexuella läggning kan leda till spekulationer och osäkerhet hos kollegor, eftersom 
människor gärna vill placera personer i fack (eller roller) (Lalljee, 1998:106). Detta kan öka 
risken för konstruerade fördomar och diskriminering. Detta bekräftas även i tidigare forskning 
(Melén, 2002:40-51). Att som homosexuell dagligen höra negativa kommentarer om 
homosexuella kan påverka deras konstruktion av sig själva (självbild) på ett negativt sätt 
(Wetherell & Maybin, 1998:258). Av intervjuerna framkom också att det fanns en svårighet 
att kombinera rollen som polis med rollen som homosexuell. Dessa två roller verka ha 
oförenliga förväntningar på sig och kan därför skapa en rollkonnflikt som genererar ångest 
(Payne, 2002:222). Detta går även i linje med tidigare forskning (Warkander, 2003:22-24). 
Svårigheten att kombinera dessa två roller kan göra att den homosexuelle polisen döljer sin 
sexuella läggning på arbetsplatsen och lever ett dubbelliv, där han på arbetsplatsen försöker 
framstå som heterosexuell. En av IP berättade att han sökte till Polisen för att bevisa för sig 
själv att han faktiskt kunde fungera både i rollen som polis och som homosexuell. Både att 
leva dubbelliv och att söka till ett mansdominerat yrke för bekräftelse går i linje med tidigare 
forskning (Anderson & Smith, 1993:77-81). 
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I flera av IP:s utsagor framkommer att de tycker sig bli mer granskade än vad de upplever att 
deras heterosexuella kollegor blir. Dessutom sammankopplas misstag med sexuell läggning 
snarare än person. Detta kan tolkas som att homosexualitet betraktas som en egenskap snarare 
än sexuell läggning. Detta bekräftas av tidigare forskning (Diamant, 1993:4). För att motverka 
detta känner flera av IP ofta press på sig att prestera bättre i sitt arbete än sina heterosexuella 
kollegor. Tidigare forskning beskriver en klassificering där homosexuella ses som en 
homogen grupp (Melén, 2002:40-51). Queerteorin som ifrågasätter en heteronormativ kultur, 
menar att homosexualitet fortfarande uppfattas som avvikande. Liten eller ingen hänsyn tas 
till de likheter som finns individerna emellan (Rosenberg, 2002:102). Utifrån IP:s berättelser 
dras slutsatsen att det inom Polisen råder en stark heteronorm och att en konsekvens av detta 
är att homosexuella poliser upplevs avvikande och i vissa fall oönskade på grund av sin 
sexuella läggning.  
 
Om homosexuella tar upp frågan om diskriminering på grund av sexuell läggning alltför ofta, 
kan de riskera att falla in i det som enligt IP skulle vara den, bland flera heterosexuella 
poliser, rådande fördomsfulla bilden/konstruktionen av homosexuella – att de är fjolliga och 
inte klarar av att ”ta” saker. Tidigare forskning visar att ju mer maskulin man känner sig desto 
mer homofobisk är man. (FSI, 2002:23). Dessa två roller verkar ha förväntningar på sig som 
ligger långt ifrån varandra, där maskulin inom Polisen verkar vara den som har högre status 
av de två (Nilsson, 1996:175). Rollen feminin man passar således inte in i idealkonstruktionen 
för hur rollen polisman ser ut. Det blir tydligt att det inom Polisen fortfarande finns en 
upplevelse av ett ”vi – dom” där man utesluter vissa och privilegierar andra på de uteslutnas 
bekostnad (Rosenberg, 2002:102).  
 
Fyra av IP berättar att de idag inte känner sig diskriminerade, kränkta eller negativt 
särbehandlade på arbetsplatsen, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Melén, 2002:40-
51;Warkander, 2003:22-24). Däremot har de upplevt sig diskriminerade tidigare under sin 
karriär. Samtidigt som IP anser att inställningen till homosexualitet inom Polisen blivit bättre, 
talar de om en politisk korrekthet som råder inom Polisen. En tolkning är att personer, på 
grund av politisk korrekthet, inte längre uttalar sig direkt negativt om homosexuella på samma 
sätt som förut. Om åsikterna lever kvar i samma utsträckning, om än förtäckt, är svårt att veta. 
Detta skulle enligt rollteorin kunna ses som att man gärna vill påskina att man innehar en 
fördomsfri roll, vilket i vissa fall kan vara fördelaktigt. Att ingen av IP i denna studie kände 
sig negativt särbehandlad som öppet homosexuell skulle möjligtvis kunna bero på, vilket en 
av IP själv ansåg, att de är säkrare i sina roller som homosexuella poliser. Det skulle även 
kunna bero på att de hanterar diskriminering olika som dold respektive öppen homosexuell, 
där de som dolda vände ångesten inåt och som öppna har ett försvar bland annat i form av 
högre toleransnivå mot negativa kommentarer. IP skulle även, som försvar mot upplevelse av 
diskriminering, kunnat konstruera en värld där de inte blir diskriminerade (Hutchison, 
1999:49). Även det faktum att de lever i en storstad, där det finns en stor variation på 
människor torde ha en viss betydelse. Detta påpekas även i tidigare forskning (Warkander, 
2003:22; FSI, 2002:16). Att homosexualitet i arbetslivet inte behöver vara problemfyllt 
konstateras även i tidigare forskning (Melén, 2002:47).  
 
Flera av IP har tjänstgjort på arbetsplatser där de känt till förekomsten av andra homosexuella. 
Det skulle kunna vara så att IP i denna studie har sökt sig till vissa arbetsplatser, just på grund 
av sin sexuella läggning. Enligt socialkonstruktionismen skulle man kunna tolka detta som att 
man söker sig dit där det råder en konstruktion som liknar det verkligheten man själv har 
(Hutchison, 1999:49). I detta fall en öppen inställning till homosexuella. Enligt rollteorin kan 
det tolkas som att dessa arbetsplatser erbjuder en atmosfär där den homosexuelle kunde ha en 
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roll som han kände sig bekväm med och samtidigt passade in i gruppen (Nilsson, 1996:40). 
Ingen av IP upplever sig vara diskriminerad eller negativt särbehandlad idag. Samtidigt menar 
de att problemet med negativ inställning till homosexuella ofta förekommer inom Polisen. 
Främst tycks det ligga på andra avdelningar eller i andra polisdistrikt i Sverige. Att problemet 
med diskriminering och negativ inställning till homosexuella förläggs på annan plats 
framkommer även i den tidigare forskningen (Brynja & Bildt, 2005:4f).  
  
Uppsatsförfattarnas definition av diskriminering innefattar ”skitsnack” (som IP uttrycker det) 
och nedvärderande kommentarer. IP tycks inte inbegripa just detta i diskriminerings-
begreppet. Fördomar och skämt om homosexuella verkar vara relativt vanligt förekommande 
(och den mest frekventa typen av diskriminering) inom Polisen, vilket också konstateras i 
tidigare forskning (Bildt, 2004:32; Forsberg et al., 2003:145f; Fredriksson et al., 200:41-62). 
De flesta av IP säger att de inte upplever detta som kränkande (vilket ligger i linje med 
tidigare forskning, se Melén, 2002:40-51). De uppger också att de i vissa fall hanterar 
jargongen genom att själva delta. Detta kan indirekt leda till en viss acceptans och ett 
sanktionerande av att vissa individer gör sig lustiga på de homosexuellas bekostnad. En 
tolkning är att IP skämtar om homosexualitet för att passa in i gemenskapen genom att 
anamma den gängse polisjargongen. Flera av IP uppger att dessa strategier är ett sätt att 
försöka skydda sig mot det som sägs. Samtidigt kan skämt om sexuell läggning avdramatisera 
själva laddningen runt homosexualitet genom att man gör sig lustig över folks fördomar. Flera 
av IP uppger att de höjt sin toleransnivå och därför reagerar mindre på jargongen nu än 
tidigare. Man skulle kunna tolka detta som att ”stå ut” upplevs ändå mindre kränkande än att 
erkänna sig själv som ett offer. I samma stund man erkänner sig som offer känner man sig 
möjligtvis avvikande och anpassar sig hellre till den rådande jargongen (Rosenberg, 
2002:100). 
 
Det finns en viss ambivalens i IP:s svar då det gäller upplevelse av utanförskap på grund av 
sexuell läggning. Kanske är det så att även IP:s definition av utanförskap skiljer sig från 
uppsatsförfattarnas. Detta eftersom IP inte anser sig uppleva ett utanförskap, samtidigt som 
uppsatsförfattarna tycker sig se detta i IP:s beskrivningar. En av IP anser att utanförskap är 
den värsta typen av diskriminering, vilket kanske gör att ett utanförskap kan vara svårt att 
acceptera i konstruktionen av hur ens verklighet ser ut (Hutchison, 1999:49). I denna studie är 
det dock IP:s upplevelse som står i centrum. En viss motsägelse upplevs även finnas i att 
ingen av IP anser att deras psykiska hälsa påverkas på grund av att de är homosexuella och 
poliser. Samtidigt beskriver samtliga att de blir arga, upprörda och kränkta av vad som sägs 
och görs mot dem och andra homosexuella inom Polisen.  
 
Upplevelsen av diskriminering inom Polisen på grund av sexuell läggning verkar vara ett 
mycket komplext problem. Det kan förstås genom att IP:s utsagor tyder på en viss 
ambivalens. Kanske vill man som sagt konstruera en så positiv bild som möjligt av sin 
verklighet (Hutchison, 1999:49). Samtliga IP anser att de idag kan vara helt öppna med sin 
sexuella läggning och att situationen för IP har blivit förbättrats betydligt under senare åren. 
Detta bekräftas av tidigare forskning (Brynja & Bildt, 2005:4f; Forsberg et al., 2003:145f; 
Melén, 2002:40-51). Under intervjuerna framkommer emellertid att det funnits tillfällen då 
samtliga IP undvikit att berätta om sin homosexuella läggning. Detta kan tolkas som att det 
fortfarande finns en oro för att bli bedömd utifrån sin sexuella identitet och därigenom utsatt 
för fördomar och förutfattade meningar som är kopplade till rollen homosexuell (Nilsson, 
1996:175). Några IP uttrycker att omgivningen reagerar med visat missnöje - att deras 
homosexuella läggning av andra ses som att IP exponerar sin sexualitet. Återigen utser sig 
dessa heterosexuella personer som de normala där homosexualitet inte skall skyltas med 
eftersom det anses avvikande och onormalt (Rosenberg, 2002:100). Detta kan bidra till att IP 
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håller tillbaka i frågan om total öppenhet med sin sexuella läggning. Det finns även en allmän 
uppfattning bland IP att homosexuella löper större risk att diskrimineras vid anställningar och 
befordringar. Även detta torde bidra till den ambivalenta inställningen. Att det rör sig om 
diskriminering när man förbises vid tjänstetillsättningar är svårt att bevisa, vilket bekräftas i 
tidigare forskning (Melén, 2002:29-31). Samtidigt vill IP vara öppna med sin sexuella 
läggning då de anser att sexualiteten är en viktig del av deras identitet och deras konstruktion 
av sig själva. Dessutom kan öppenhet bidra till att slå hål på myter kring ”rollen homosexuell” 
(Forsberg et al., 2003:142f). 
 
I IP:s berättelser ligger en önskan om att arbeta mer med att förändra den rådande 
machokulturen, att arbeta med attityder (konstruktionsrekonstruering) till homosexuella samt 
att sprida kunskap om homosexualitet. Detta för att fortsätta att förbättra situationen för 
homosexuella inom Polisen. Attityderna har dock förbättrats och utbildning har gett positiva 
resultat (Melén, 2002). Tidigare forskning antyder också att berättelser om homosexuella 
polisers vardag efterfrågas  (Brynja & Bildt, 2005:79). Detta kan vara ytterligare en del i 
processen att upplysa om homosexuellas situation och tydliggör behov av ökad kunskap inom 
detta område. Queerteorin menar att heteronormen är inbyggd i vår västerländska kultur men 
att kunskap förhoppningsvis kan hjälpa till att förändra den mentalitet som fortfarande 
tenderar att råda inom Polisen (Rosenberg, 2002:86).  
 
 
7. DISKUSSION 
 

 
7.1 Slutsatser  
 
Slutsatser som dragits utifrån intervjuerna är: 

– Ingen av IP verkar idag uppleva sig bli diskriminerad på grund av sexuell läggning. 
Däremot har de flera exempel på hur de blivit diskriminerade tidigare under sin karriär 
inom Polisen. 

– Upplevelsen är att man som öppet homosexuell utsätts för mindre diskriminering. I 
rollen som dold homosexuell verkar ångesten över att bli diskriminerad vändas inåt, 
medan man som öppet homosexuell har en rolltrygghet med olika psykiska försvar till 
diskrimineringen (exempelvis förhöjd toleransnivå). 

– Maskulinitet verkar förknippas med främst negativa egenskaper och ligga i normen för 
en polismans beteende. Maskuliniteten kan upplevas som en underförstådd 
förutsättning för att accepteras i gruppen. Detsamma gäller den rådande 
polisjargongen, som verkar rymma en negativ inställning till homosexuella. 

– Som homosexuell man inom Polisen finns en känsla av att man granskas i högre 
utsträckning än de heterosexuella kollegorna. Det leder till att IP känner ett ökat 
prestationskrav, ett indirekt ”tvång” att prestera mera än sina heterosexuella kollegor. 

– Trots att IP anser sig vara helt öppna med sin sexuella läggning kan man urskilja en 
viss ambivalens när det gäller att berätta om den. Detta på grund av rädsla att utsättas 
för förutfattade meningar och etikettering. 

– Den psykiska hälsan verkar påverkas negativt om man döljer sin sexuella läggning på 
arbetsplatsen. Den ”sanna” identiteten får åsidosättas och man anammar en 
heterosexuell fasad.  

– IP menar att det inom Polisen behövs ökade kunskaper om homosexualitet för att 
ändra rådande jargong och attityd gentemot homosexuella. 

 
7.2 Besvarande av frågeställningar 
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Syftet med denna uppsats var att få ökad förståelse och kunskap om öppet homosexuella 
Stockholmspolisers upplevelse av diskriminering, på grund av sexuell läggning, inom Polisen. 
Uppsatsens frågeställningar var:  
 

- Upplever intervjupersonerna, vilka är öppet homosexuella män anställda inom 
Polisen i Stockholm, sig diskriminerade på arbetsplatsen på grund av sexuell 
läggning?  

- Om det finns en upplevelse av diskriminering, hur upplevs den av intervjupersonerna 
och i vilka former förekommer den? 

 

Ingen av IP upplever sig idag vara diskriminerad och de anser att det på deras arbetsplatser 
råder en relativt positiv inställning till homosexuella. Bemötandet av homosexuella inom 
Polisen verkar enligt alla IP ha blivit avsevärt bättre sedan 80- och 90-talen. Samtliga IP som 
arbetade inom Polisen under den tiden har exempel på hur de själva och homosexuella 
kollegor blev diskriminerade på grund av sexuell läggning.  
 
Dock anser samtliga IP att negativa kommentarer om homosexuella poliser, homosexualitet 
och homosexuella som grupp ofta förekommer inom Polisen. Många heterosexuella poliser 
verkar ha en felaktig och stereotyp bild av homosexuella män. Denna bild innefattar feminina 
drag och sexfixering. I Polisens jargong verkar det ligga en homofientlig subkultur i form av 
exempelvis nedvärdering av homosexuella och ett tillsynes legitimt sätt att skämta om 
homosexualitet. Män anses ha en mer negativ inställning till homosexuella än kvinnor. De 
tenderar även att i större grad sexualisera homosexualitet. Vissa av IP upplever att de som 
homosexuella män inom Polisen blir  mer granskade än de heterosexuella kollegorna. Det kan 
leda till att de känner ett ”tvång” att prestera mer än andra för att bevisa sin duglighet. Vissa 
av IP har även en känsla av att homosexuella blir negativt särbehandlade vid 
tjänstetillsättningar.  
 
7.3 Diskrimineringens två ansikten 
 
Efter att ha undersökt upplevelsen av diskriminering tycks två faktorer som definierar 
upplevelsen av diskriminering kunna urskiljas.  

1. Rädslan för att bli utfryst och uppleva ett utanförskap verkar prägla både den som blir 
diskriminerad och den som diskriminerar. Hos den som blir diskriminerad uttrycks 
detta i denna uppsats bland annat i form av försvar (ökad tolerans mot trakasserier som 
ett slags förnekande), att skapa en falsk bild av sig själv (som heterosexuell) samt att 
söka sig dit man känner att man passar in (till en arbetsplats med ett öppet klimat). 
Hos den som diskriminerar uttrycks denna rädsla för utanförskap genom att anamma 
den inom Polisen nedsättande jargongen mot homosexuella. 

2. Rädslan för att vara avvikande som i praktiken kan leda till ett utanförskap, tycks 
också utmärka sig som en faktor inom diskrimineringsproblematiken. 
Heteronormativitet som är aktivt normerande sätter gränser för vad som kan innefattas 
inom den liksom för vad utesluts. Avviker man från normen, vilket gäller både de som 
diskriminerar och de som diskrimineras, kan bland annat marginalisering och 
stereotypisering bli en konsekvens. Det innebär att man hellre ansluter sig till den 
normgivande gruppen snarare än att känna sig avvikande. 

 
7.4 Studiens avgränsning och begränsningar  
 
Studien är begränsad i såväl metod som val av intervjupersoner. Att intervjua fem öppet 
homosexuella polismän var en medveten avgränsning eftersom uppsatsförfattarna ville få en 
fördjupad förståelse av problematiken, snarare än att kvantifiera den. Däremot skulle det ha 
varit intressant att undersöka om diskriminering upplevs på samma sätt av andra 
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homosexuella inom Polisen, vilket intervjuerna indikerar. Man bör också fråga sig om IP har 
ovanligt positiva erfarenheter av att som homosexuell arbeta inom Polisen. Det tycks också 
vara lättare att framhäva positiva erfarenheter, snarare än negativa. Huruvida detta är fallet för 
denna studie är svårt att avgöra. I så fall skulle det innebära en begränsning för studien.  
 
Att även intervjua kvinnliga homosexuella och dolt homosexuella personer inom Polisen hade 
varit önskvärt. Det hade också varit eftersträvansvärt att intervjua heterosexuella personer 
(kollegor och ledning) inom Polisen för att fånga deras syn på rådande förhållanden (se 
fortsatt forskning). Det skulle innebära att man inte enbart har ett aktörsperspektiv utan också 
ett ”observatörsperspektiv”. Likaså har vi avgränsat oss till homosexuella poliser arbetande 
inom Stockholm vilket kan ge en missvisande bild av det ser ut i övriga landet. Att intervjua 
homosexuella poliser utanför Stockholmsområdet hade inneburit en möjlighet att jämföra 
olika aspekter av diskrimineringsproblematiken för denna grupp.  
 
Valet av teoretiska analysverktyg är också medvetet begränsat. Möjligtvis hade andra teorier 
varit mera fruktsamma. Valet av socialkonstruktionistiskt-, roll- och queerteori gjordes då 
uppsatsförfattarna var intresserade av samspelet mellan människor och hur diskriminering kan 
uppstå bland dem. Eftersom uppsatsen behandlar upplevelsen av diskriminering kunde även 
en mer individpsykologisk teori ha valts som komplement till de valda teorierna. Genom att 
belysa den hierarkiska ordning som råder inom Polisen genom ett queerteoretiskt perspektiv 
problematiserar man på så sätt fenomenet.  
 
7.5 Metodkommentarer  
 
Intervjuer har gjorts med fem öppet homosexuella polismän i Stockholm. Valet av en 
kvalitativ metod verkade mest rimligt då uppsatsförfattarna ville ha fylliga och täta 
beskrivningar av upplevelsen av diskrimineringen på arbetsplatsen. Det hade även varit 
önskvärt att intervjua flera personer, för att kunna uppnå en ökad grad av generaliserbarhet i 
studien. 
 
För att öka reliabiliteten och validiteten har triangulering använts när det gäller såväl teori, 
vetenskapsfilosofiska positioner som undersökare. Vid transkribering av data faller viktig 
information bort. Kroppsspråk och miner försvinner eftersom man bara analyserar det som 
berättas verbalt. Man ser heller inte till vad som utelämnas i berättelsen, vilket i ibland kan 
vara den viktigaste informationen. Vid meningskoncentreringen finns alltid en risk för att 
viktiga delar av intervjun inte kommer med på grund av undersökaren inte ser och fångar upp 
viktiga aspekter. Uppsatsförfattarna har medvetet valt bort vissa citat som inte anses relevant 
för frågeställningarna. Exempel på detta kan vara om IP berättar om kvinnor (i jämförande 
syfte). Ett avvikande mönster urskiljdes i IP 5:s intervjusvar, vilka inte var lika fylliga som de 
andra IP:s svar. IP 5:s svar behölls i rapporten eftersom uppsatsförfattarna ändå upplevde hans 
svar intressanta.  
 
Vid ett hermeneutiskt perspektiv finns alltid en viss risk att man tolkar IP på ett felaktigt sätt. 
Alltför djärva tolkningar i analysen har därför undvikits, även med tanke på de etiska 
aspekterna. Uppsatsförfattarna är medvetna om att det som undersökts är mycket känsligt. Det 
kan göra det svårt att få fram det mest i subtila svaren. IP kan även begränsa och hålla tillbaka 
viktiga aspekter genom att inte delge hela sanningen. Konsekvenser för IP i och med deras 
medverkan i rapporten skulle kunna vara att det upplevdes jobbigt att prata om problemen på 
grund av deras sexuella läggning. IP har, som tidigare nämnts, gjorts anonyma i rapporten 
samt fått ta del av det transkriberade materialet och gett sitt godkännande vilket minskar 
riskerna för direkta konsekvenser för IP. Genom att använda sig av snöbollsmetoden tar man 
en risk, eftersom de personer som väljs ut kan känna varandra och deras åsikter därför vara 
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färgade av varandras. Detta kan i sin tur medföra att variation i svaren minskar. Samtidigt var 
avsikten att hitta IP som var villiga att ge fylliga och informationsrika beskrivningar, vilket 
har uppnåtts och därmed gett en hög intern validitet. De fylliga beskrivningarna samt att inte 
någon av IP ville tillägga något efter intervjun, tyder även på att rätt frågor ställdes. Teman 
valdes utifrån uppsatsförfattarnas förförståelse. Det innebär en viss risk för fokusering på 
mindre viktiga områden. Utrymme har dock givits för IP att poängtera vad de anser viktigt.  
 
Vid andra sökordsval hade möjligheten funnits att annan litteratur kommit uppsatsförfattarna 
tillhanda och möjligtvis genererat en annan uppsats. En nackdel med de valda teorierna kan 
vara att de inte är tillräckligt täckande i förhållande till datamaterialet. Vid val av andra teorier 
finns chansen att andra tolkningar skulle ha gjorts och därmed andra slutsatser dragits. Det 
hade varit önskvärt och intressant att även få kommentarer från IP på analysen för att få IP:s 
syn på de tolkningar som gjorts.  
 
7.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att göra en studie med narrativ metod som tittar på de homosexuella 
polismännens berättelser och vad som sägs respektive vad som inte sägs. På så sätt skulle man 
kunna komma åt den subtila form av diskriminering som kan vara svår att upptäcka.  
 
En uppföljande undersökning med en större urvalsgrupp, där både homosexuella kvinnor och 
män deltar skulle vara intressant. Likaså att fånga ett observatörsperspektiv. Hur tänker 
exempelvis länspolismästare i denna fråga? De sätter ribban för klimatet på arbetsplatsen och 
skall fungera som vägledande. De har det yttersta ansvaret. Hur arbetar mellancheferna för att 
komma åt denna aspekt av diskriminering? Det skulle också vara intressant att göra en 
kvantitativ undersökning som bygger på resultaten av denna studie. Likaså skulle det vara 
viktigt att undersöka och intervjua dolt homosexuella poliser då de kan ha en annan 
upplevelse av diskriminering än de som är öppet homosexuella. En undersökning av hur 
organisationens handlingsplan vad gäller Equal-projektet följs upp och efterlevs skulle vara 
önskvärd.  
 
Att i fortsatt forskning tolka diskriminering inom Polisen utifrån ett grupperspektiv vore 
intressant. Gemenskap och gruppsammanhållning förefaller vara en viktiga faktorer i arbetet 
inom Polisen. Rädslan för utanförskap tycks vara hög. Vidare skulle man kunna analysera 
utifrån ett kognitivt perspektiv för att förstå individens tankevärld och föreställningar om sig 
själv som homosexuell och polis. Likaså skulle ett existentiellt- eller ett upplevelseperspektiv 
kunna vara intressant för att analysera själva upplevelsen av diskriminering. Att intervjua 
heterosexuella personer för att se om deras definition av diskriminering sammanfaller med de 
homosexuellas skulle också vara intressant. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 
Polisen formar heterogena mansideal som upprätthåller den maskulinitet som i denna studie 
tenderar att stjälpa snarare än hjälpa de homosexuellas situation. 
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Bilaga 1 - INTERVJUGUIDE 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som polis? 
2. Vad har du för befattning inom Polisen? 

- jobbar du i grupp eller jobbar du ensam? 
3. Vad hade du för bild/förutfattad mening av polisen innan du sökte? 

- stämmer den bilden? 
- förväntningar/farhågor? 

4. Polisen är mansdominerad. Vad anser du om det?  
- finns det fördelar/nackdelar? 

 
TEMA 1 – Identitet polisman 
 

5. Vilka egenskaper anser du att en typisk polisman har? 
6. Vad tänker du på då du hör ordet maskulinitet? (associera fritt)  
7. Tror du att det finns någon skillnad på dina heterosexuella och homosexuella kollegors 

bild av maskulinitet? 
 
TEMA 2 – Identitet homosexuell man och polis 
      

8. Hur ser den allmänna inställningen till homosexualitet ut på din arbetsplats? 
9. Tycker du att det finns några skillnader mellan din bild av vad en homosexuell man är 

respektive dina heterosexuella kollegors bild av hur en homosexuell man är? 
- Om JA – hur tror du att uppfattningarna ser ut och vilka är skillnaderna mellan 
dessa? 
- Om NEJ – kan du beskriva hur din uppfattning om en homosexuell man ser ut? 

10. Hur upplever du att vara homosexuell man och polis? 
- finns det fördelar, nackdelar eller svårigheter? 

11. Känner du till några homosexuella polismän som döljer sin sexuella läggning på 
arbetsplatsen?  
- vad tror du det är som får dem att göra detta? 

12. Känner du att du kan vara helt öppen med din sexuella läggning och ditt privatliv på 
din arbetsplats?  
- Om JA – får du reaktioner negativa/positiva? 
- Om NEJ – varför inte? 

13. Känner du att du behöver berätta om din sexuella läggning när du träffar nya 
arbetskollegor?  
- Om JA – hur kommer det sig? 
- Om NEJ - ??? 

 
TEMA 3 – Upplevelse av diskriminering 
 

14. Har du upplevt att någon/några av dina kollegor blivit utsatt/utsatta för negativ 
särbehandling, nedsättande kommentarer, trakasserier eller diskriminering från 
kollegor/ledning p.g.a. sin sexuella läggning? 

15. Har du själv utsatts för negativ särbehandling, nedsättande kommentarer, trakasserier 
eller diskriminering från kollegor/ledning p.g.a. din sexuella läggning?  
- i vilken form? 
- ungefär hur ofta har det förekommit? 
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- kan du berätta lite mer om en situation där du upplevt diskriminering och hur du 
kände dig då? 

16. Känner du/har du känt ett utanförskap på grund av din sexuella läggning? 
- till exempel på fikaraster eller andra situationer då småprat förekommer om 
exempelvis familj och privatliv?  

17. I vilken form kan diskriminering på grund av sexuell läggning förekomma på 
arbetsplatsen?  

     - utanförskap, negativ särbehandling, nedsättande kommentarer, trakasserier eller 
       annan typ av diskriminering från kollegor/ledning p.g.a. sin sexuella läggning? 
     - gällande karriärmöjligheter, utbildningssatsningar etc.  
18. Var anser du gränsen går för negativ särbehandling, när känner du dig kränkt p.g.a. din 

sexuella läggning? 
- skämt, kommentarer etc. 

19. Vilken typ av diskriminering, som du upplevt eller hört talas om inom poliskåren, 
tycker du är värst och varför? 
 

TEMA 4 – Psykisk hälsa 
 

20. Påverkar eller har din upplevelse av negativ särbehandling, nedsättande kommentarer, 
trakasserier eller diskriminering på arbetsplatsen påverkat din psykiska hälsa?  
- om ja, på vilket sätt? 
- oro och ångest, utanförskap, mindervärdeskomplex, motivationsbrist, utbrändhet, 
sömnsvårigheter, identitetsuppfattning etc. 

21. Hur påverkar, har det påverkat, din känsla för arbetsplatsen och att gå till jobbet? 
22. Hur påverkar, har det påverkat, detta din arbetsinsats? 

 
TEMA 5 – Önskan om förändringar 
 

23. Vad tror du behövs för att homosexuella polismän ska behandlas på samma sätt som 
heterosexuella polismän? 
- vilka är de viktigaste konkreta förändringarna Polisen kan göra? 

24. Anser du att kunskapen om problemet inom Polisen är tillräcklig? 
 
Övrigt 
 

25. Är det något mer du vill säga, kommentera eller tillägga? 
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Bilaga 2 – LAG (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
sexuell läggning 
 
Rätten att inte bli utsatt för diskriminering har i vissa fall formaliserats både i internationella 
konventioner och i svensk lagstiftning. Nedan redovisas utvalda texter som ofta aktualiseras i 
samband med diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
 
LAG (1999:133) 
 

- om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:310 

 
Lagens ändamål 
 
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. 
2 § Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. 
2 a § Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en arbetsplats skall 
anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid tillämpning av förbuden mot 
diskriminering och repressalier i 3-4 b §§, 5 § 3 och 7 § samt bestämmelserna i 8-11 och 13-
15 §§. 
 
Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare.  
2 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad 
arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 7, 8 och 13-15 
§§. 
 
Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.  
 
Förbud mot diskriminering 
 
Direkt diskriminering 
3 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha 
behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med sexuell 
läggning.  
 
Indirekt diskriminering 
4 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 
som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss sexuell läggning. Detta gäller dock inte 
om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och 
medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.  
 
Trakasserier 
4 a § En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
trakassera honom eller henne. 
 
Med trakasserier avses i denna lag uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes 
eller en arbetstagares värdighet och som har samband med sexuell läggning.  
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Instruktioner att diskriminera 
 
4 b § En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare om 
diskriminering av en person enligt 3-4 a §§.  
 
När förbuden gäller 
 
5 § Förbuden mot diskriminering i 3-4 b §§ gäller när arbetsgivaren 
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar 
annan åtgärd under anställningsförfarandet, 
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, 
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,  
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, 
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 
6. leder och fördelar arbetet eller 
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. 
 
Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte vid beslut om anställning, befordran eller 
utbildning för befordran om viss sexuell läggning är nödvändig på grund av arbetets natur 
eller det sammanhang där det utförs. 
 
Uppgift om meriter 
 
6 § En arbetssökande som inte har anställts eller en arbetstagare som inte har befordrats eller 
tagits ut till utbildning för befordran, har rätt att på begäran få en skriftlig uppgift av 
arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den person har som 
fick arbetet eller utbildningsplatsen. 
 
Förbud mot repressalier 
 
7 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att 
arbetstagaren har anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller 
medverkat i en utredning enligt denna lag.  
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 
 
8 § En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier som avses i 4 a § andra stycket av en annan arbetstagare skall utreda 
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för 
att förhindra fortsatta trakasserier. 
 
 

 51


	1.4 Uppsatsens disposition 
	1.5.1 Förförståelse 
	1.5.2 Begreppsförklaring 
	 
	 
	5.3.4 Empirisk tolkning TEMA 1 - Identitet polisman 
	5.4.4 Empirisk tolkning TEMA 2 –Identitet homosexuell man och polis 
	 
	6. SAMMANFATTANDE HELHETSANALYS 


	 
	I flera av IP:s utsagor framkommer att de tycker sig bli mer granskade än vad de upplever att deras heterosexuella kollegor blir. Dessutom sammankopplas misstag med sexuell läggning snarare än person. Detta kan tolkas som att homosexualitet betraktas som en egenskap snarare än sexuell läggning. Detta bekräftas av tidigare forskning (Diamant, 1993:4). För att motverka detta känner flera av IP ofta press på sig att prestera bättre i sitt arbete än sina heterosexuella kollegor. Tidigare forskning beskriver en klassificering där homosexuella ses som en homogen grupp (Melén, 2002:40-51). Queerteorin som ifrågasätter en heteronormativ kultur, menar att homosexualitet fortfarande uppfattas som avvikande. Liten eller ingen hänsyn tas till de likheter som finns individerna emellan (Rosenberg, 2002:102). Utifrån IP:s berättelser dras slutsatsen att det inom Polisen råder en stark heteronorm och att en konsekvens av detta är att homosexuella poliser upplevs avvikande och i vissa fall oönskade på grund av sin sexuella läggning.  
	 
	7.6 Förslag till fortsatt forskning 
	Bilaga 1 - INTERVJUGUIDE 
	TEMA 4 – Psykisk hälsa 


