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Sammanfattning 

Det här arbetet belyser problemet med stereotypa uppfattningar, både inom och utom 

polisväsendet. Vi har valt att titta närmare på vad som definierar en stereotyp. 

Vi beskriver också två av de vanligast förekommande stereotyperna; könsstereotyper och 

etnostereotyper. Könsstereotyper ligger till grund för mycket diskriminering i både privata 

och offentliga sektorn. En diskussion som i allra högsta grad är aktuell i media och 

samhällsdebatten. Detta framgår bland annat i en artikel i Svensk Polis om det i Stockholm 

tidigare använda vitsordssystemet.  

Kring etnostereotyper har bl.a. en grupp av kanadensiska poliser sagt i en undersökning att 

svarta, afroamerikanska ungdomar alltid hade något olagligt för sig när de stod i grupp. Detta 

kan förklaras med att polisen har en stereotyp bild av svarta ungdomar som mer 

brottsbenägna.  

Vi ger också en bild av huruvida en stereotyp uppfattning är renodlat negativ eller kan ha 

positiva effekter. Därefter diskuteras polisens påverkan av stereotypa uppfattningar. I ett yrke 

som polisens, i vilket man dagligen möter en mängd olika människor och dessutom har 

lagstadgat krav på likabehandling, torde det vara extra viktigt att hålla sig till fakta och 

undvika att påverkas av sina egna stereotypa uppfattningar. Frågan är alltså inte om 

stereotyppåverkan inom polisen existerar, utan hur och om den är användbar eller om den 

minskar effektiviteten och kanske t.o.m. motverkar syftet med polisarbetet.  

Vi har också belyst problematiken kring diskriminering och ingripanden utifrån stereotypa 

uppfattningar ställt mot kravet på effektivitet och problemorienterat polisarbete. 

I diskussionen analyseras problemen som framkommit och ges förslag på lösningar som vi 

tror kan vara ett steg i rätt riktning mot ett mer fördomsfritt polisväsende. 
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Bakgrund 

Alla människor bygger en stor del av sin verklighetsuppfattning på förutfattade meningar och 

stereotypa bilder av människor och företeelser. Olika etniska grupper, religiösa 

sammanslutningar, och yrkesgrupper har olika stereotypa uppfattningar om andra och om sig 

själva. Det kan röra allt från akademisk förmåga och sociala färdigheter till benägenheten att 

begå brott. 

Kvinnors uppfattning om män och vice versa är ofta också färgade av stereotypa 

föreställningar som kanske inte så sällan ligger ganska långt från sanningen.  

 

Polisen som dagligen möter en mängd människor med olika bakgrund och social och etnisk 

härkomst måste vara extra försiktig med att döma folk därefter. En polis som dömer på 

förhand utifrån hans eller hennes förutfattade meningar riskerar att få svårt att klara av sitt 

arbete. Polisen får också svårt att göra korrekta bedömningar av situationer vilket kan få 

katastrofala följder. Både för polisen och de han eller hon ingriper mot. 

 

Polisen har, som andra myndigheter, en grundlagstadgad skyldighet att behandla alla lika. I 

Regeringsformens 1 Kap. 2 § stadgas bland annat att den offentliga makten ”… skall utövas 

med respekt för alla människors lika värde…” Det står vidare i samma kapitel 12 § att 

begränsningar i 1-5 § § får göras men att det inte får ske ”… enbart på grund av politisk, 

religiös, kulturell eller annan sådan åskådning”.  

Även i brottsbalken finns flera paragrafer som tar upp allas lika värde och rätten att bli 

behandlad lika. I brottsbalkens 16 kapitel 9 § görs det olagligt att i olika sammanhang 

diskriminera människor på grund av deras ras, hudfärg, nationella eller etiska ursprung, 

sexuella läggning eller trosbekännelse. 

Det kan vara viktigt att ha dessa paragrafer i åtanke när man läser det här arbetet om 

stereotyper för att förstå allvaret i problemet och för att uppmärksamma vilken vikt staten lagt 

på allas lika värde och behandling i samhället. 

 

I det här arbetet hoppas vi kunna belysa problemet med stereotyper inom polisväsendet, se om 

det är ett problem och hur det påverkar polisens arbete. Med problem menar vi om stereotypa 

uppfattningar har någon negativ påverkan på polisens arbete och ingripanden. Vi vill också 

försöka föreslå åtgärder för att uppmärksamma och få bort problemet. Vi hoppas att vårt 

arbete ska leda till bättre polisiära ingripanden med objektivitetsprincipen i fokus.  
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Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är huvudsakligen att ta reda på hur stereotyper påverkar 

polisens arbete, och på vilket sätt. Vi vill också veta mer om några olika typer av stereotyper 

som finns definierade.  Vi vill se om en stereotyps påverkan alltid är negativ och belysa ett 

”stereotyp-problem” som vi tror går ganska obemärkt förbi och kanske inte tas på särskilt 

stort allvar. 

 

Metod 

Vi har läst en del av den forskning som finns på området stereotyper. Om stereotyper i 

allmänhet finns en hel del rapporter och artiklar som vinklar fenomenet på olika sätt. Om 

polisens påverkan finns betydligt mindre forskning. Vi har lyckats hitta en del som vi läst 

och analyserat för att få fram det för oss vitala i de olika rapporterna. 

 

Frågeställningar 

De frågor vi vill besvara är: 

 

1. Vad är en stereotyp? 

2. Finns det olika stereotyper? Exempel i så fall? 

3. Finns det positiva och negativa stereotyper? 

4. Hur påverkar de polisens arbete? 

5. Hur tror vi att man kan få bort ett eventuellt problem orsakat av stereotypa 

föreställningar? 

 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att först definiera en stereotyp. Vi vill ge en förklaring på 

begreppet. Vi har också valt att titta närmare på två av de vanligast förekommande 

stereotyperna; könsstereotyper och etnostereotyper. I avsnittet kring polisen och stereotyper 

har vi avgränsat oss till samma två stereotyper, men också valt att nämna något om polisens 

yrkeskultur och ge en bild av polisens syn på ”buset” i allmänhet utifrån de stereotypa 

uppfattningar som i vissa fall förekommer. 
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Vad är en stereotyp? 

Stereotypisering: ”En generalisering av en grupp människor i vilken samma karaktäristika 

tillskrivs så gott som alla medlemmar av gruppen oberoende av den verkliga variationen.” 

(Granér, Knutsson, 2001, s.107) 

I början av 1920-talet definierade Walter Lippmann, en framstående socialpsykolog, 

begreppet stereotyp. Han skrev att en stereotyp är den bild av världen som människan har i 

huvudet. Bilden är låst och oföränderlig och förenklar och reducerar omvärlden till enkla 

karakteristika (Lippmann, 1922).  

Hall (1997) gav en liknande definition. Han sa att stereotyper är förståelse av andra grupper 

och människor som är skapade av enkla, allmänt ihågkomna och väl kända begrepp. Begrepp 

som reducerar, förenklar och överdriver personer eller grupper till något enkelt och 

lättförstått. 

Myers (2002) har också gett en förklaring på stereotypbegreppet och skiljer på fördomar och 

stereotyper. Han säger att fördomar är en negativ bild av en grupp eller individer i en grupp 

och har syftet att befästa och bekräfta någons uppfattningar.  

Stereotyper däremot är generaliseringar om grupper och har syftet att förenkla individers och 

gruppers världsuppfattning. Stereotyper kan förstärka fördomar och vara en grund för 

diskriminering. Myers förklarar också stereotyper som en tro om individers personlighet inom 

en grupp. Tron är generaliserande, oriktig och ofta oemottaglig för ny information. Exempel 

på stereotyper kan vara att ”forskare är virriga” (Myers, 2002), Sydeuropéer anses vara ”mer 

känslosamma och mindre effektiva” än nordeuropéer (Linssen & Hagendoorn, 1994) eller att 

”zigenare är tjuvar”. Ett citat från Myer (2002, s329) ger en bra bild av begreppet stereotyper: 

”Heaven is a place with an American house, Chinese Food, British Police, German car and 

French art. Hell is a place with a Japanese house, Chinese police, British food, German art 

and a French car.” 

Citatet pekar på de etnologiska stereotyper som förekommer i stora delar av världen och som 

hjälper människor att skapa en förenklad bild av andra länder och dess invånare. 

 

 



4  

Effekter av könsstereotyper 

En av de starkaste stereotyperna, tillsammans med etnicitet, är könsstereotyper. Könet är 

troligen det första en människa lägger märke till vid mötet med någon annan och en trolig 

orsak till både fördomar och diskriminering (Fiske, 1998). Könsstereotyper inom polisen har 

undersökts av bl.a. Anki Meimermondt (2002) i en rapport gjord på uppdrag av 

Utvecklingsrådet. Hon tittade närmare på vitsordssystemet som tidigare användes inom 

Stockholms polismyndighet. Systemet användes förr då poliser skulle avancera till högre 

befattningar inom myndigheten.  

Vitsordet bestod av bedömningar av arbetsförmåga, arbetsledarförmåga, samarbets- och 

kontaktförmåga, säkerhet och omdöme, yrkeskunskap och flexibilitet. Meimermondt fann att 

kvinnor totalt sett hade lägre betyg i alla olika delar av vitsordet. Detta trots att hon tog 

hänsyn till t.ex. arbetstid, tjänstegrad och frånvaro. I en artikel från Svensk Polis (2002) 

menar Meimermondt att ”…en orsak kan vara att kvinnor som grupp är utsatta för en 

systematisk undervärdering av sin kompetens i förhållande till män, det vill säga de blir 

könsstereotypiskt bedömda.” Hon föreslog också några alternativa men mindre trovärdiga 

förklaringar. En av dem löd att kvinnor helt enkelt skulle vara sämre än män. Något som 

rimmar dåligt med dagens väl forskningsbaserade kunskap om kvinnor och män och våra 

olika förmågor. 

 

I ett test gjort i USA (Spencer et al., 1999) fick universitetselever utföra ett matematiktest. 

Studenterna delades upp i två grupper med både manliga och kvinnliga deltagare. Den ena 

gruppen informerades om att kvinnor brukar prestera sämre än män på testet. Den andra 

gruppen användes som referensgrupp och fick inga liknande förutsättningar. I den första 

gruppen presterade kvinnor betydligt sämre än männen, men i referensgruppen syntes ingen 

märkbar skillnad. Kvinnorna i den första gruppen föll in i den påtalade stereotypen om deras 

matematiska förmåga och presterade då sämre. De tog på sig en förenklad bild av sig själva 

som grupp och som sämre på testet, istället för att se sin individuella förmåga att klara sig lika 

bra som sina manliga kollegor. 

 

Effekter av etnostereotyper 

Den andra starka stereotypen jämte könsstereotypen är etnicitetsstereotypen. Forskning på 

polisen i Kanada (Ungerleider, 1993), visar att en förhållandevis ganska stor andel av den 

Kanadensiska poliskåren har felaktiga och ibland rasistiska åsikter och övertygelser om 

minoritetsgruppers brottsbenägenhet. En grupp av poliser sa i en undersökning att svarta, 
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afroamerikanska ungdomar alltid hade något olagligt för sig när de stod i grupp. Detta 

förklarar Ungerleider med att polisen har en stereotyp bild av svarta ungdomar som mer 

brottsbenägna. När ungdomarna står många i grupp så förstärks stereotypen vilket får 

poliserna att automatiskt misstänka att det pågår något brottsligt. 

Ungerleider försöker i samma artikel förklara varför svarta ungdomar ses som mer kriminella 

än andra. Han säger att det kan bero på socialt inlärda rasistiska teorier som poliserna redan 

som barn fått lära sig av sina föräldrar. Det är alltså ”sanningar” som påtvingats poliserna som 

barn av de vuxna som fostrat dem. 

Det kan också bero på att polisens statistik ofta fokuserar på invandrar- och 

minoritetsgrupper, och nästan alltid inriktar sig på kriminella. Detta får till följd att svarta, 

afroamerikanska ungdomar framstår som mer brottsbenägna och våldsammare än andra 

ungdomar. 

 

Steele och Aronsson (1995) genomförde i mitten av nittiotalet ett experiment nästan likadant 

som det Spencer utförde i sin forskning kring könsstereotyper. Steele och Aronsson gav två 

olika grupper i uppgift att utföra ett intelligenstest. Grupperna var sammansatta av vita 

amerikanska och afroamerikanska universitetsstudenter. Den första gruppen fick veta att 

afroamerikaner normalt brukade prestera sämre på testet än vita amerikaner och att deras 

resultat oftast brukade vara lägre. Den andra gruppen användes som referensgrupp och fick 

inga förutsättningar inför testets genomförande. 

Det visade sig som i Spencers experiment att de afroamerikanska ungdomarna i den första 

gruppen presterade betydligt sämre än deras kamrater i referensgruppen. Den första gruppens 

afroamerikanska ungdomar hade tagit åt sig stereotypen och därför presterat sämre än vad de 

hade gjort utan förutsättningar. I rapporten från Steele och Aronssons experiment nämns en 

del omvända försök där man lyckats få människor att prestera bättre än genomsnittet enbart 

genom att tala om för dem att det är så det brukar vara. Det visar på vilken kraft stereotypa 

uppfattningar kan ha över människor. 

 

Positiva och negativa stereotyper 

Stereotyper kan vara av såväl renodlat negativt som relativt positivt slag, men även om 

stereotyper på ytan verkar vara positiva finns det anledning att vara vaksam. Ett välkänt 

exempel på en stereotyp med relativt positivt innehåll är den som går ut på att exotisera och 

framställa vissa urbefolkningar som att de har ett ”naturligt”, ”harmoniskt” eller 

”ursprungligt” levnadssätt. (Bo Petersson, Anders Hellström. 2004) 
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Denna stereotyp kan tyckas positiv vid första påseendet. Samtidigt kan detta göra att individer 

och grupper som porträtteras på detta sätt delvis framställs som oförstörda och oförstående 

barn, vilka behöver tas om hand av vuxna och erfarna personer eller grupper som förstår 

bättre. Även så kallade positiva stereotyper kan därför få en negativ effekt, då det är 

förutfattade meningar som inte alltid speglar verkligheten och bidrar till att skapa en ”oss och 

dem” mentalitet. (A A) 

 

I en artikel i en lokaltidning, skrevs det om ett äldre par från Jugoslavien som på ålderns höst 

blivit sjuka och ansökt om servicelägenhet, men fått avslag. I artikeln betonade journalisten 

att paret aldrig hade velat utgöra en börda för det svenska samhället, att båda hade varit 

högutbildade när de kom hit för mer än 30 år sedan, och att det enda bidrag de någonsin hade 

tagit emot var barnbidrag.  

Även avsikten med artikeln var god och syftade till att påverka kommunens beslut, så visar 

den på en stereotyp uppfattning av invandrare. Om artikeln handlat om ett svenskt par kan 

man utgå från att man inte hade skrivit att de alltid velat göra rätt för sig eller att de aldrig 

varit bidragsberoende. Detta visar en stereotyp uppfattning om invandrare som en belastning 

och kanske rentav ett hot. (Bo Petersson, Anders Hellström. 2004) 

 

Stereotyper och polisen 

Polisen är en yrkesgrupp som kanske mer än andra baserar sitt arbete på fördomar och 

stereotypa föreställningar om grupper och individer. Polisen är i allmänhet uppmärksam på 

kategorier av människor som uppfattas som polisärt intressanta. Här ingår gäng av unga 

invandrare och olika typer av missbrukare.  

Uppsökande polisarbete är och måste vara baserat på diskriminering (Knutsson och Granér, 

2001). Man måste som polis skilja på misstänkta och icke-misstänkta människor. En del 

grupper ses som troligare kriminella än andra. Som exempel kan tänkas att man för att få fast 

rattfyllerister en söndagsmorgon, rimligtvis ”stoppar lönnfeta medelålders män i risiga bilar 

än välskötta bilar med förare klädda i joggingdräkt.” (Knutsson och Granér, 2001 s107). 

 

Frågan är alltså inte om stereotyppåverkan inom polisen existerar, utan hur och om den är 

användbar eller om den minskar effektiviteten och kanske t.o.m. motverkar syftet med 

polisarbetet. 

Som exempel finns det en uppfattning att kvinnomisshandelsärenden är meningslösa eftersom 

”kvinnan ändå kommer att ta tillbaka sin anmälan” (Knutsson och Granér, 2001 s108). 
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Att inte ta dessa ärenden på allvar kan vara farligt, då detta kan leda till att man inte 

förebygger de många mord som sker på grund av en accelererad kvinnomisshandel. 

 

Stereotypiseringen kan dock vara användbar. Polisen har begränsade resurser och måste alltså 

rikta sina insatser mot vissa individer eller grupper, som på grund av sina beteenden och 

utseenden är polisiärt intressanta. Det finns till exempel invandrargrupper som är 

överrepresenterade inom vissa brott, men även inom dessa grupper rör det sig om en 

minoritet. Ur den laglydiga majoritetens synvinkel kan den upprepade uppmärksamheten från 

polisen istället uppfattas som diskriminering eller rasism.  

Ett varningens finger höjs dock enligt Sophie Hydén och Anna Lundberg (2004) av en dansk 

rapport som visar att polisens uppsökande arbete gentemot speciella grupper kan självuppfylla 

den stereotypa bilden av gruppen som kriminell. Rapporten visar att polisers beslut bygger 

mer på vem de talar med än vad den egentliga lagöverträdelsen består i. Slutsatsen blir att 

polisen kontrollerar de grupper som de utifrån sina föreställningar om människors 

brottsbenägenhet tycker det är mest meningsfullt att kontrollera. Detta leder till att just de 

grupperna kommer dominera brottsstatistiken, eftersom de oftare lagförs, varpå stereotypen 

får en självuppfyllande effekt. 

Förebyggande patrullering måste dock vara baserad på tillgänglig social information, vilken 

ofta är generaliserande. Det går alltså inte att kräva att polisen skall utföra sitt arbete som 

vanligt, men utan att diskriminera. (Knutsson och Granér, 2001 s107)  

 

Profilering 

Profilering är ett sätt att kategorisera allmänheten utifrån yttre kännetecken. Det används 

främst vid inre utlänningskontroll, men också av t.ex. narkotikapolisen när man försöker sålla 

ut missbrukare på t.ex. nattklubbar. Det kan grunda sig på utseende, klädsel, beteende eller 

andra yttre kännetecken. Enligt Hydén och Lundberg (2004) är det polismännens intuition och 

fingertoppskänsla som ofta ligger till grund för profileringen. Lika ofta riskerar det vara 

stereotypa uppfattningar om etniska grupper som ligger till grund för bedömningen om vilka 

som ska kontrolleras och inte.  

 

I lagtexten kring inre utlänningskontroll ges i Utlänningslagen 5kap. 6 § möjlighet för en 

polisman att begära att få se pass eller andra handlingar av en utlänning som visar att han eller 

hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. En sådan kontroll får enligt sista stycket i samma 

paragraf göras ” …om det finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig 
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här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll”. Enligt Sophie Hydén och Anna 

Lundberg lämnar reglerna ett utrymme för tolkning av vilka som skall kontrolleras och det är 

upp till den enskilde polismannen att göra den bedömningen. Detta i sin tur ger utrymme för 

etnisk diskriminering baserad på stereotypa uppfattningar genom användning av så kallad 

profilering. 

 

Yrkeskultur inom Polisen 

I Sophie Hydéns och Anna Lundbergs avhandlig ”Inre utlänningskontroll i polisarbete” (A A) 

diskuteras polisens yrkeskultur. Polisen är en yrkesgrupp med en mycket stark yrkeskultur i 

jämförelse med andra arbeten. Man beskriver yrkeskultur som ”informella normer och 

värderingar inom yrkeskåren som vägleder den enskilda polisen i hur regelsystem ska 

efterlevas”. 

Den vägleder den enskilde polismannen i hur han ska vara och bete sig inom ramen för sitt 

arbete. Yrkeskulturen inom polisen skapas till stor del av allmänhetens förväntningar på 

polisen som grupp och på polismannen som individ. Allmänhetens förväntningar i sin tur 

skapas i ganska hög grad av medias rapportering. Enligt Hydén tar polisen på sig och 

uppfyller den stereotypa bilden av yrket som allmänheten ofta har. Yrkeskulturen skapas 

delvis av allmänhetens förväntningar och stereotypa förebilder. Förebilder som kan bestå av 

bilden av polis som hjälten. Någon som förväntas agera i situationer de flesta människor vill 

undvika och kanske t.o.m. fly ifrån. 

 

Syn på ”Busen” 

Det finns stöd inom kriminologisk forskning att det är en begränsad grupp som står för en stor 

del av brottsligheten. Denna grupp av återkommande kriminella är vad som i polisslang kallas 

”buset”. Det är dessa som anses utgöra det främsta hotet mot allmänhetens trygghet. (Granér, 

2004) 

 

Vilka som räknas till buset bestäms bland annat efter brottsbenägenhet, kön, klass, utseende, 

livsföring och etnicitet. Som regel är busen tidigare dömd och återkommer i polisiära register 

men även en person som rör sig i kretsar av kriminella eller stämmer in på kännetecknen kan 

räknas som buse. I begreppet buse är det underförstått att det främst är en man, även om 

kvinnor som ingår i buskretsar och i övrigt stämmer överens med ”busbilden” också anses 

tillhöra kategorin. (A A)  
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En buse kännetecknas ofta av ett slitet och ovårdat utseende. Begreppet ”busbil” är i 

polisslang ett uttryck för en ovårdad bil. Men en buse kan även vara en ung man med dyrbar 

klädsel, bil och livsstil, men i kombination med tecken på att han inte kommer från 

överklassen. Skillnaden ligger bland annat i att allmänhetens, ”Svenssons”, ekonomi är 

baserad på regelbunden lön och sparsamhet, medan busets ekonomi ofta består i oregelbundna 

inkomster med överdriven konsumtion blandat med ekonomisk misär. I busets livsstil ingår 

som regel även olika former av missbruk. (A A) 

 

Busens brottslighet handlar främst om den typ som man finner bland utslagna grupper, som 

narkotikabrott, misshandel, rån, inbrott och snatteri. En stereotyp uppfattning som 

förekommer bland poliser i hela västvärlden är att busen tillhör samhällets lägre skikt. En 

ekonomisk brottsling är inte någon buse, inte heller en socialt välanpassad man som mördar 

sin hustru eller en överklassdam som snattar. Att kategoriseras som buse är dock inte enbart 

en klassfråga, uteliggare och A-lagare anses ofta för kraftlösa för att tillhöra buset, trots att 

dessa oftast anses tillhöra samhällets lägre skikt. (A A) 

 

Även om alla de ovan nämnda kan klassas som brottslingar, så kan en viss skillnad i 

bemötande från polisen ses ifall den kriminelle kategoriseras som buse eller inte. En mer 

förstående och ibland ursäktande attityd kan finnas om det är en ”icke-buse” som grips, 

förhörs etc. Är den aktuelle personen en buse är uppgivenheten större och det finns ofta en 

cynisk inställning till förutsättningarna för att en buse ska byta livsstil. En vanlig syn inom 

polisväsendet är begreppet ”en gång buse, alltid buse”. Denna inställning kan dessutom 

medföra att en buse har betydligt lägre trovärdighet än icke-busen. Ett nekade från en buse 

anses oftare vara en lögn än om samma påstående kommer från en person som inte tillhör den 

kategorin. (A A) 
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Diskussion 

Alla människor bygger en stor del av sin världsuppfattning på stereotyper. Självklart påverkas 

också polisen, både i sin yrkesutövning och som privatpersoner. Detta visar inte minst 

Ungerleiders forskning på Kanadensiska polisen och Sophie Hydéns och Anna Lundbergs 

forskning på den inre utlänningskontrollen i Sverige. Hur det påverkar arbetet skiljer sig 

givetvis från person till person. Faktorer som påverkar kan vara uppväxt, uppfostran, och 

umgängeskrets. Även tillfälliga faktorer som sömnbrist, hunger, stress och social livssituation 

tror vi kan påverka hur mycket en person berörs av sina stereotypa uppfattningar. Detta kan i 

sin tur påverka hur man behandlar och bemöter människor i olika situationer. 

 

Eftersom polisväsendet fortfarande är en mansdominerad arbetsplats är risken för att 

könsstereotyper gentemot kvinnor skapas stor. Jargongen i fikarummet har en tendens av att 

vara ”rå men hjärtlig”, ofta bestående av skämt med inriktning på kön eller sexualitet. Även 

om detta i sig inte är en effekt av stereotyper kan man tänka sig att skämten befäster 

stereotypa uppfattningar hos den enskilde polismannen. Vi tror att detta kan vara en 

bidragande orsak till de skillnader i Stockholmpolisens vitsordssystem som tidigare nämnts i 

arbetet, eftersom det leder till en åtskiljd syn på kvinnor och män. Annika Meimermondt 

pekade just på att det kan vara en stereotyp nedvärdering av kvinnorna som ligger till grund 

för de sämre betygen. 

Jämställdhet är en het politisk fråga, inte minst inom polisen där man vill öka andelen kvinnor 

och skilda etniska bakgrunder. Vi tror att det är viktigt att man uppmärksammar att den ibland 

”råa men hjärtliga” jargongen kan skapa en distans mellan könen, etniciteter och kulturer, 

både inom polisen och hos polisen gentemot allmänheten. 

 

Polisen verkar enligt forskningen ha en tendens att särskilja etniska minoriteter från andra 

grupper i samhället. Invandrarungdomar kontrolleras oftare än svenska ungdomar och möts 

med en större misstänksamhet. Att etniska minoriteter förekommer oftare inom 

brottsstatistiken förefaller vara en tyst sanning. Med det menar vi att de flesta ”vet” att det är 

så, men att få verkligen har läst och bekräftat de uppgifterna.   

Att invandrarungdomarna kontrolleras oftare gör ju enligt forskningen att de oftare lagförs 

och därför självuppfylls stereotypen om deras brottsbenägenhet. Det största problemet med 

detta anser vi vara att hela gruppen invandrare ses som kriminella p.g.a. en ganska liten 

grupps brottsbenägenhet, en bild som på något sätt måste brytas. 
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Vi tror att det krävs både utbildning och ökad mångfald för att komma till rätta med de 

problem som stereotypa uppfattningar utgör. Med utbildning menar vi ganska enkelt en ökad 

uppmärksamhet på att det finns ett problem. Det kan jämföras med fartblindhet när man kör 

bil. Man vet knappt om det innan man tittat på mätaren och uppmärksammat att man kör för 

fort. Det krävs inte så mycket arbete eller tid, men vi tror att det skulle göra stor skillnad i 

behandlingen av människor. 

 

Med mångfald menar vi att polisväsendet fortfarande består av största delen svenska män med 

svenska föräldrar. Att som man nu gör, redan i rekryteringen, arbeta för att få in skilda etniska 

bakgrunder och fler kvinnor i polisen tror vi är en väg att gå för att få mer jämställdhet i 

poliskåren. Vi tror också att det krävs en attitydförändring hos dem som redan är poliser. En 

attitydförändring och en ökad öppenhet för att polisyrket kräver vissa grundförutsättningar, 

men att dessa går att hitta i alla samhällsgrupper, oavsett kön, etnisk härkomst, sexuell 

läggning eller religiös tillhörighet. 

 

För att komma till rätta med polisens syn på busen tror vi också på en ökad tolerans och 

vidsynthet. Man måste försöka förstå att människor kan förändras och försöka se människan 

bakom brottslingen. Det kan säkert vara svårt när man gång på gång möter samma personer 

och kanske flera gånger omhändertar samma människor för samma lagöverträdelser. 

Men även här måste polisen, som Granér skriver, ta hänsyn till kraven på effektivitet och 

kraven på problemorienterat polisarbete, där diskriminering är en ofrånkomlig effekt. 
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