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SAMMANFATTNING 

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet och självklart är det 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 och att vissa grupper är mer utsatta än andra. 

Då detta ämne har debatterats hett i media den senaste tiden ville vi ta reda på hur det 

egentligen ser ut på Polisutbildningen i Umeå samt på Polismyndigheten i Umeå för de homo- 

och bisexuella. Vi gjorde därför en enkät som studenterna på Polisutbildningen i Umeå och de 

anställda vid Polismyndigheten i Umeå fick svara på. Resultaten är i stort sett väldigt 

glädjande.  

Syftet med vårt arbete är att kartlägga vad polismyndigheterna gör för att stävja 

diskriminering mot homo- och bisexuella samt att göra studenterna på polisutbildningen i 

Umeå uppmärksamma på sitt eget förhållningssätt till de homo- och bisexuella eleverna på 

skolan.  

Normgivande mångfald inom polisen, är ett projekt som Rikspolisstyrelsen genomför 

tillsammans med de fackliga organisationerna och representanter från Gaypolisföreningen. 

Genom utbildning och information ska man öka kunskapen på polismyndigheterna i Sverige 

om homo- och bisexuellas arbetsvillkor i landet. Målet är att förbättra arbetsmiljön inom 

polisen så att diskriminering eller kränkande behandling inte förekommer. Projektet 

påbörjades 2002 och ska vara klart under 2004. För att kunna arbeta på ett målinriktat sätt och 

för att kartlägga situationen för homo- och bisexuella i arbetslivet har RPS tagit del av 

Svenska Arbetslivsinstitutets enkätundersökning. Det är den största undersökningen som 

någonsin gjorts om homo- och bisexualitet inom svenskt arbetsliv, ”Arbetsvillkor och 

utsatthet” heter den. Undersökningen visar att det är relativt vanligt med negativa attityder till 

homosexuella arbetskamrater, det är dock stor skillnad mellan de olika organisationerna som 

ingår i undersökningen. Mest negativa attityder finns inom polisen och försvaret. En fjärdedel 

av alla homo- och bisexuella döljer sin sexuella läggning på arbetsplatsen och största 

anledningen till detta är rädslan att bli diskriminerad, undersökningen visar också att detta är 

allra vanligast förekommande inom Polisen och försvaret. Polisen är av tradition en maskulin 

arbetsmiljö med stark heteronormativ influens.  

För de homo- och bisexuella poliser som känner att de behöver stöd eller hjälp finns 

Föreningen för Gaypoliser i Sverige. Föreningen arbetar inte bara med att hjälpa de som 

behöver stöd utan även med att förebygga fördomar, man vill även visa att mångfald är viktigt 

inom polisväsendet. 
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1. INLEDNING 

Det är lätt att tro att det är problemfritt, ja till och med populärt, att vara homo- eller bisexuell 

idag. Men det är inte sant. För trots att mycket har hänt för homo- och bisexuella i Sverige de 

senaste åren så kränks och diskrimineras fortfarande många på sina arbetsplatser, även inom 

polisen. Fikarasten kan upplevas som en pina och anställningsintervjun som en ren mardröm.  

Orsakerna till diskriminering och utestängning är i grunden den samma oavsett vad man 

diskrimineras för. Det handlar om en inbyggd rädsla för det som är annorlunda. Något som 

ofta är utmärkande när det handlar om diskriminering på grund av sexuell läggning, är att 

människor anser sig ha rätten att ha en åsikt, att ifrågasätta, om det är rätt eller fel att vara 

homosexuell. De flesta är medvetna om att den sexuella läggningen inte kan ändras, åt något 

håll, men ändå fortsätter man ifrågasätta visar tydligt på ett behov av utbildning och 

information innan vi uppnår en jämlik och trivsam arbetsmiljö för alla, oavsett läggning. 

 

1.1 BAKGRUND 

Arbetslivsinstitutets enkätundersökning, ”Arbetsvillkor och utsatthet”, visar att det är relativt 

vanligt med negativa attityder till homosexuella arbetskamrater, det är dock stor skillnad 

mellan de olika organisationerna som ingår i undersökningen. Mest negativa attityder finns 

inom polisen och försvaret. En fjärdedel av alla homo- och bisexuella döljer sin sexuella 

läggning på arbetsplatsen och största anledningen till detta är rädslan att bli diskriminerad, 

undersökningen visar också att detta är allra vanligast förekommande inom Polisen och 

försvaret.  

 

1.2 SYFTE 

Huvudsyftet med vårt fördjupningsarbete om homo- och bisexuella inom polisen är att 

kartlägga vad polismyndigheterna gör för att stävja diskriminering mot homo- och bisexuella, 

samt att göra studenterna på Polisutbildningen i Umeå uppmärksamma på sitt eget 

förhållningssätt till de homo- bisexuella eleverna på skolan. 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

I. Vad gör polismyndigheterna för att stävja diskriminering på arbetsplatsen? 

II. Finns det organisation eller liknande som icke-heterosexuella poliser kan vända sig till 

om de har problem på arbetsplatsen? 

III. Hur uppfattas homo- eller bisexuella poliser bland sina kollegor? 

IV. Hur upplever homo- och bisexuella sina arbetsplatser (diskriminering)? 

 

1.4 METOD 

För att ta reda på hur polismyndigheterna arbetar för att stävja diskriminering av homo- och 

bisexuella personer har vi läst om ett projekt som syftar till att utbilda och informera folk på 

myndigheterna om de icke- heterosexuellas situation på arbetsplatsen. Normgivande mångfald 

heter projektet och det går ut på att arbetsgivare, fackliga och ideella organisationer arbetar 

tillsammans för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. För att ta reda på 

hur situationen ser ut för de homo- och bisexuella som arbetar på polismyndigheter i resten av 

landet har vi tagit del av en enkätundersökning, ”Arbetsvillkor och utsatthet”, som Svenska 

Arbetslivsinstitutet har gjort. Vi har själva gjort en enkätundersökning bland samtliga elever 

som studerar vid Polishögskolan i Umeå samt bland anställda inom Polismyndigheten i 

Umeå. Enkäten har vi sedan sammanställt och utvärderat för att skapa oss en bild av hur det 

ser ut bland studenterna och på Polismyndigheten i Umeå. 
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2.  TEORETISKBAKGRUND 

2.1 MÅNGFALDSPROJEKTET 

Polisen är av tradition en maskulin arbetsmiljö med stark heteronormativ influens, precis som 

försvarsmakten och kyrkan. Därför sjösattes projektet Normgivande mångfald, som är inriktat 

på situationen för homo- och bisexuella på just dessa arbetsplatser. Ett projekt där 

arbetsgivare, fackliga - och ideella organisationer samverkar. Syftet är att motverka 

diskriminering, fördomar och negativa attityder genom att öka kunskapen om homosexuella 

och homosexualitet.  

 

2.2 NORMGIVANDE MÅNGFALD INOM POLISEN
1
 

Normgivande mångfald är ett projekt som fokuserar på situationen för homo- och bisexuellas 

situation i arbetslivet. Projektet riktar sig till tre stora organisationer kyrka, polis – och 

försvarsmakten som alla har en tydlig normgivande funktion i vårt samhälle. För att kunna 

arbeta mot homofobi och diskriminering på ett trovärdigt sätt måste man först kartlägga och 

beskriva verkligheten. Därför har man gjort en stor attitydundersökning tillsammans med 

Arbetslivsinstitutet och projektet ”Homo och bisexuella inom omsorgen”. Dessutom har 

Karlstads universitet gjort en stor kvantitativ undersökning kring homosexuellas villkor inom 

våra yrkeskulturer. Polisens totala medfinansiering till Normgivande Mångfald uppgår till 3,2 

miljoner kronor. Av detta belopp söker RPS bidrag från Utvecklingsrådet för den statliga 

sektorn med ca 50 %. 

Under 2002 påbörjades ett projekt för mångfald inom polisen av RPS. Syftet med projektet är 

att öka kunskapen om homo- och bisexuellas villkor i arbetslivet. I slutet av 2004 räknar man 

med att vara klara. 

Målet är att förbättra arbetsmiljöerna på polismyndigheterna runt om i landet så att 

diskriminering eller kränkande särbehandling på arbetet inte förekommer. Genom ett aktivt 

utvecklingsarbete ska man försöka få polisen att bli vägledande för andra när det gäller 

                                                
1http://www.normgivande.nu/ArticlePages/200210/14/20021014163642_Normgivande726/20021014163642_N

ormgivande726.dbp.asp (Om inget annat anges är samtliga uppgifter hämtade från denna källa.) 
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attityder, värderingar och förhållningssätt till de homo- och bisexuella. För fyra år sedan 

tillkom det en lag2  som förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 

arbetsgivaren har alltså ett ansvar för att denna fråga behandlas. 

Under 2003 gavs information till samtliga ledningsgrupper vid polismyndigheterna genom 

besök och samtal. Ledningspersonal och fackliga företrädare skulle på detta vis få kunskap 

om homosexualitet och hur den sexuella läggningen påverkar individen samt vilken effekt 

detta får i arbetslivet. Samtliga fackliga organisationer inom Polisen medverkar i projektet 

även Föreningen för Gaypoliser. 

Under 2004 genomför polismyndigheterna egen utbildning för övrig personal med hjälp av 

särskilda utbildare inom projektet. Kunskapen ska på så sätt spridas genom hela 

organisationen för att minska såväl diskriminering som rädsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 LAG (1999:133)om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning 
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2.3 SVENSKA ARBETSLIVSINSTITUTETS UNDERSÖKNING
3
 

Svenska Arbetslivsinstitutet har genomfört den största undersökningen någonsin om homo- 

och bisexualitet inom svenskt arbetsliv, ”Arbetsvillkor och utsatthet” heter den. Det var i 

december 2002 som Arbetslivsinstitutet fick i uppdrag av Regeringen att utföra en studie om 

arbetsvillkor bland homo- och bisexuella. Projektgruppen har bestått av forskare från 

Arbetslivsinstitutet och från Göteborgs universitet, praktiker från de två ”Equalprojekten”, 

”Homo- och bisexuella i omsorgen”, och ”Normgivande mångfald” samt en representant från 

”Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning” (HomO).  

Resultaten från undersökningen är i många fall deprimerande att läsa. De visar att normer som 

gör att heterosexualitet uppfattas som det enda självklara och normala hålls vid liv både 

genom organisationsstrukturer och genom arbetskamraternas vardagliga jargong. Det innebär 

att alla som inte lever i enlighet med den normen riskerar att osynliggöras eller ifrågasättas 

och diskrimineras. 

Inom militären och polisen uppger 17 procent av kvinnorna och 22 procent av männen att 

förlöjligande uttalanden om icke-heterosexuella förekommer. Genom glåpord och sarkasmer 

görs gränser tydliga för vad som anses vara det rätta sättet att leva. Glåporden behöver inte 

vara riktade mot någon enskild person utan fungerar som bekräftelse på att man tror att alla är 

heterosexuella eftersom det är ”normalt”. För den homo- eller bisexuelle kan sådana jargonger 

göra det mycket svårt att vara öppen. 

Forskningen visar även att det är relativt vanligt med negativa attityder till homo- och 

bisexuella arbetskamrater. Det är dock stor skillnad mellan de olika organisationerna som 

ingår i undersökningen. Mest negativa attityder finns inom polisen och försvaret. 

Överraskande nog är öppenheten gentemot kollegor inom polisen ganska stor. Nära två 

femtedelar av kvinnorna och nära hälften av männen är öppna gentemot kollegorna på 

arbetsplatsen. 

 

 

                                                
3 http://www.arbetslivsinstitutet.se/pdf/030925_arbetsvillkor.pdf (Om inget annat anges är samtliga uppgifter 

hämtade från denna källa.) 
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2.4  FÖRENINGEN FÖR GAYPOLISER I SVERIGE
4
 

I mars 2000 bildades Föreningen för Gaypoliser i Sverige. Det är en förening för poliser som 

är homo- eller bisexuella. Grundandet skedde i Stockholm men idag verkar man över hela 

landet. 

FGPS verkar som ett stöd för poliser med homo- eller bisexuell läggning. Behöver någon 

ytterligare hjälp eller stöd kan man även förmedla kontakter med andra stödorganisationer.  

För många kan det vara svårt att acceptera och förstå sina homosexuella känslor, det kan ta 

lång tid och vara mycket jobbigt. Många är även rädda för omgivningens reaktioner, att de 

ska förlora vänner och arbetskamrater på grund av sin läggning, i dessa fall kan man vända 

sig till FGPS för att få stöd och hjälp. 

Föreningen arbetar med att förebygga fördomar men man vill även visa att mångfald är viktigt 

inom polisväsendet. Det är viktigt att visa allmänheten att polisen avspeglar samhället och att 

det också inom polisen finns kvinnor, invandrare och personer med annan läggning än den 

heterosexuella. Man anordnar själva seminarier och medverkar på andra konferenser och 

seminarier för att nå ut och visa att polisen kan motsvara allmänhetens förväntningar på dem. 

FGPS mål är att utveckla kontakter och samarbeta med liknande föreningar och yrkesområden 

i Sverige och resten av världen. 

Föreningen riktar sig alltså till alla homo- och bisexuella poliser och polisstuderande men 

även heterosexuella kan bli stödmedlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 www.gaypolisen.nu (Om inget annat anges är samtliga uppgifter hämtade från denna källa.) 
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3. ENKÄTRESULTAT 

 

Enkäten har delats ut till samtliga 376 studenter vid Polisutbildningen i Umeå och vi fick 315 

svarande. Till Polismyndigheten lämnade vi 100 enkäter och fick endast 47 svarande, 

bortfallet var alltså väldigt stort och risken att svaren är missvisande är överhängande men vi 

har ändå valt att redovisa samtliga svar i tabellform.  

Resultaten från vår enkätundersökning är uppdelade i två delar en för studenterna på 

Polishögskolan i Umeå och en för de anställda vid Polismyndigheten i Umeå.  

 

Polishögskolan, 315st svar   Polismyndigheten Umeå, 

47st svar   

 

Fråga nr. (1) Vilket kön är du? 
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Män 68% Kvinnor 32%                          Män 47% kvinnor 53% 

Kommentar: Mer än dubbelt så många män var det som svarade på polishögskolan. 

Kvinnorna är fortfarande för få på utbildningen. Tilläggas bör att vi hade ett litet bortfall 

svarande. På polismyndigheten i Umeå var det mer kvinnor som svarande, kan bero på mer 

intresse från kvinnorna. 
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Fråga nr. (2) Vilken sexuell läggning har du? 
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Hetro 97% Homo 1% Bi 2%                  Hetro 99% Homo 0% Bi 1% 

Kommentar: Man brukar räkna med att 5 till 10 procent av befolkningen är bi- eller 

homosexuella.5 Alltså är det troligt att svaren är missvisande. 

 

Fråga nr. (3) Är någon i din bekantskapskrets homo- eller bisexuell? 
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Ja 56% Nej 44%                                     Ja 55% Nej 45% 

Kommentar: Både på polishögskolan i Umeå och på polismyndigheten i Umeå så är andelen 

ja-svarande högre. Det betyder att många känner någon som är homo- eller bisexuell vilket 

stärker påståendet att 5 till 10 procent av befolkningen är homo- eller bisexuella. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 http://www.rfsu.se/templates/template_178.asp_Q_number_E_331_A_category_E_139 
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Fråga nr. (4) Känner du någon på din arbetsplats som är homosexuell? 
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Ja 38% Nej 62%                                      Ja 75% Nej 25%   

Kommentar: På polishögskolan Umeå så är andelen nej-svar betydligt högre än ja-svaren. 

Detta kan bero på att eleverna misstolkat frågan och trott att vi menar deras blivande 

arbetsplats eller en tidigare sådan. Vi menade polishögskolan och det skulle ha framgått 

tydligare. 

Något intressantare är då resultaten från polismyndigheten där hela 75 procent känner någon 

homo- eller bisexuell på sin arbetsplats. Om man ställer denna uppgift mot vad som framkom 

i fråga två, där 1 procent svarat att de var homo- eller bisexuell, kan man konstatera att svaren 

är något missvisande. En anledning till detta beror troligtvis på att inte nått ut till alla. En 

annan anledning kan vara att många inte brytt sig om att svara på enkäten eller inte haft tid till 

det.   

 

Fråga nr. (5) Har du sett / upplevt någon form av diskriminerande 

särbehandling p.g.a. homo- eller bisexuell läggning på din arbetsplats? 
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Ja 4% Nej 96%                                       Ja 4% Nej 96% 

Kommentar: Dessa resultat är nästan för bra för att vara sanna! Det vore fint om det var så 

bra som det framgår men frågan är om resultaten stämmer? När vi menar någon form av 

diskriminerande särbehandling så menar vi inte bara de uppenbara sakerna utan även då 
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sådana saker som är svåra att upptäcka och lätta att förbise. Ett exempel på detta är skämt med 

homosexuell innebörd.  

 

Fråga nr. (6) Tror du att du skulle uppleva det som jobbigt om en kollega 

till dig öppet visade sin homosexuella läggning? 
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Ja 4%  Nej 96%                                      Ja 11%  Nej 89% 

Kommentar: Här visar resultaten att en förkrossande majoritet både på polisutbildningen 

Umeå och på polismyndigheten Umeå inte skulle ha något emot atten kollega öppet visade sin 

läggning. Med visa sin läggning öppet så menade vi givetvis inte att vederbörande står och 

”hånglar” öppet eller med andra uppseende väckande handlingar visar sin läggning, utan att 

vederbörande berättat att han/hon är homo- eller bisexuell. Vissa har missuppfattat detta. 

Frånsett detta är resultaten mycket positiva. 

 

Fråga nr. (7) Har du hört talas om Föreningen för Gaypoliser i Sverige? 
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Ja 79% Nej 21%                                   Ja 89% Nej 11% 

Kommentar: Många av de svarande känner till organisationen vilket är positivt. Föreningen 

har lyckats nå ut och visa att de existerar vilket vi tycker är bra och viktigt. 
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Fråga nr. (8) Tycker du det är rätt att gå med uniformen i Prideparaden? 
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Ja 20% Nej 75%      ( Vet ej 5 % )       Ja 17% Nej 70%            (Vet ej 13%) 

 

Kommentar: Resultatet visar att det råder delade meningar om denna fråga bland de 

svarande. Den stora majoriteten tycker dock att man inte ska gå i Prideparaden i sin uniform. 

Nej-sidans kommentarer var oftast att uniformen inte hör till privatlivet utan till jobbet och att 

den skall vara rakt igenom neutral. Bland dem som svarade ja så återfanns ofta kommentaren 

att det är viktigt att visa att det även finns homo- bisexuell inom poliskåren. 

 

 

3.1  FÖRDJUPNING AV ENKÄTRESULTAT 

Resultaten går inte att ta för någon absolut sanning om hur det verkligen är på Polishögskolan 

eller på Polismyndigheten i Umeå då vi inte har fått svar från alla som studerar på 

utbildningen eller jobbar vid myndigheten, på myndigheten är bortfallet väldigt stort. En 

annan faktor är att vi tror att många homosexuella skulle svara att de inte är diskriminerade på 

en direkt fråga. På liknande sätt tror vi inte heller att den heterosexuella omgivningen ser 

några problem med diskriminering av sexuellt "avvikande" om den inte är påtaglig eller sker 

öppet. Därför blir enkät som undersöknings- eller analysmetod i dessa fall otillräcklig. För att 

fördjupa förståelsen om hur det verkligen är krävs istället kvalitativa metoder som till 

exempel djupintervjuer där intervjuaren kan få respondenten att reflektera över de upplevda 

föreställningarna och uppfattningarna som finns bland kollegor. Med detta faktum i åtanke 

redovisade vi samtliga svar i tabellform och gav korta kommentarer till dom.  

Eftersom ett av våra syften med detta arbete är att få studenterna att bli uppmärksamma på sitt 

eget förhållningssätt till homo- och bisexuella personer har vi valt att diskutera lite runt de 

svar studenterna gett. Vi vill inte kommentera svaren från myndigheten eftersom 
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svarsprocenten är så låg och risken för missvisande statistik är överhängande. Vi har valt att 

diskutera runt frågorna fyra till åtta, då dessa handlar mest om; personliga värderingar, hur 

många av studenterna som har någon slags kontakt med ”homovärlden” samt om det 

förekommer någon diskriminering på skolan. 

 

Det intressantaste svar, men även de mest komplexa, är att 38 % känner någon på 

arbetsplatsen (skolan) som är homo- eller bisexuell, om man ställer detta svar i jämförelse till 

hur många som svarat att de har annan läggning än heterosexuell, 3 %, kan man fundera minst 

över två alternativ till varför svaren ser ut så här. Det första är att man som homo- eller 

bisexuell inte vågat svara ärligt om sin läggning i enkäten eller som ett andra alternativ att de 

som har en annan läggning än heterosexuell är välkända på skolan.  

 

Man kan vidare utläsa att 96 % av studenterna inte har sett någon form av diskriminerande 

särbehandling på grund av homo- eller bisexuell läggning på arbetsplatsen (i skolan), vilket är 

ett väldigt positivt resultat. Vissa elever har dock missuppfattat denna fråga och trott att det är 

deras framtida eller föregående arbetsplats vi frågat om. I svaren från enkäten kan man inte 

heller utläsa hur stor den dolda diskrimineringen är, något det krävs djupintervjuer för att få 

svar på. 

 

Ett annat positivt resultat var att 96 % av eleverna inte tror att de skulle uppleva det jobbigt 

om en kollega öppet visade sin homosexuella läggning. Denna fråga har dock kommenterats 

på olika sätt som; ”det är väl okej så länge de inte står och hånglar” eller ” det är okej om de 

inte ‘fjollar’ runt”, dessa kommentarer beror kanske på en otydlig frågeställning från vår sida 

men vi tolkar det även som att det finns en viss bild av hur en homosexuell person beter sig 

bland studenterna vilket kan bero på okunskap. Mer information och utbildning skulle kunna 

radera dessa fördomar. 

 

FGPS är välkänt bland studenterna, hela 79 % har svarat att de har hört talas om föreningen. 

Detta behöver inte betyda att de vet vad föreningen verkar för eller står för eftersom ”hört 

talas om” är ett väldigt brett begrepp. 

 

På den sista frågan har 75 % av studenterna svarat att de inte tycker att det är rätt att gå med 

uniform i Prideparaden. Här ombads studenterna ge en kommentar till sina svar och de mest 
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återkommande åsikterna till varför man inte ska använda uniformen var att; 

Uniformen ska användas vid myndighetsutövning och inte vid några offentliga jippon som 

man medverkar i utanför tjänsten.  

Bland dem som var positiva till att uniformen ska användas i paraden var det mest 

förekommande svaret att; det är bra att visa allmänheten att det finns homosexuella inom 

polisen också.  

Av samtliga studenter som svarat på enkäten har 5 % skrivit att de inte vet vad de tycker i 

denna fråga.  

Vi förstår att privat bärande av uniformen ”sticker i ögonen” på många och att det är en 

känsloladdad fråga men kanske är detta ett sätt att medvetet försöka synliggöra de 

homosexuella inom polisen, även om det kan tyckas vara ett väl drastiskt drag att tillåta 

uniform i ett sådant sammanhang. 

 

Denna fråga diskuterades bland annat i Aftonbladet i somras. Vi har läst en artikel med 

rubriken; ”På årets Gay pride-festival får homosexuella poliser bära uniform - privat. Det 

har polisledningen i Stockholm beslutat6”  

Artikeln publicerades 2002-07-31 av Nneka Amu. I den säger beslutsfattaren Carin Götblad 

(biträdande länspolismästare i Stockholm), att polisen har ett uppdrag att arbeta för 

integration och mångfald inom polisväsendet. Hon anser att polisen måste bli både tydligare 

och djärvare i sitt arbete. Schablonbilden av en polis är att det är en macho man. Det är viktigt 

att visa att det finns människor inom polisen som inte passar in i den bilden. Hon säger 

slutligen att polisledningen vill att fler med erfarenheter av att tillhöra olika minoriteter ska 

känna att de behövs inom polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.aftonbladet.se/vss/stockholm/story/0,2789,189143,00.html  
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4.  DISKUSSION 

4.1  MÅNGFALD UTAN DISKRIMINERING 

Vi anser att mångfaldsprojektet är ett mycket bra initiativ av Rikspolisstyrelsen. Ett 

målmedvetet och handlingsinriktat arbete är nödvändigt för att komma till rätta med 

diskrimineringsproblemen. En strukturerad utbildning kan vara ett första steg i en sådan 

förändringsprocess. Att lyckas nå ut till samtliga anställda på alla myndigheter i landet tror vi 

är en förutsättning för att få bukt på problemet helt och hållet. Utifrån olika undersökningar 

och forskningsrapporter vet vi att mobbning och diskriminering förekommer på 

arbetsmarknaden och på arbetsplatser, vi vet också att vissa grupper är mer utsatta än andra. 

Individer med "avvikande" sexuell läggning utgör en sådan grupp. Studierna visar att många 

individer med en icke-heterosexuell läggning upplever sig diskriminerade genom såväl 

direkta trakasserier som genom mer subtila diskriminerande inslag i vardagen. Den dolda 

diskrimineringen är svårare att se och att förebygga. Vi tror att okunskap är en anledning till 

varför det förekommer diskriminering och varför jargongen kollegor emellan ibland kan vara 

onödigt rå. Det okända upplevs ofta som skrämmande och hotande, att vara lika varandra är 

tryggt och säkert. Vi bekräftar oss själva genom att spegla oss i andra som är lika samtidigt 

som vi utestänger människor som inte passar in. Att då öka kunskapen och samtidigt göra 

personalen medveten om hur de homosexuella faktiskt upplever situationen på arbetsplatsen 

är helt klart ett steg i rätt riktning för att få bukt på problemen. Arbetslivsinstitutets 

enkätundersökning visar att den tydligaste diskrimineringen mot homo- och bisexuella finns 

inom polisen och försvaret. Bland de anställda inom polisen och försvaret svarade sex procent 

av kvinnorna och fem procent av männen att de inte är heterosexuella, undersökningen visade 

vidare att en fjärdedel de av homo- och bisexuella döljer sin sexuella läggning på 

arbetsplatsen. Främsta orsaken är rädslan för diskriminering. Det är också inom polis och 

försvar som diskrimineringen upplevs tydligast. Jargongen är mer rakt på sak och nedsättande 

ord som ”bögjävel” kan förekomma. Det är alltså på sin plats att någonting görs inom 

Polisväsendet dels för att lagen om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

ska kunna efterlevas, vilket vi anser är en nödvändighet för att polisen ska kunna bibehålla sin 

trovärdighet, men även för att polisyrket ska vara ett trivsamt jobb för alla oavsett  

sexuell läggning, samt för att alla ska våga söka sig till yrket. 
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Vi har kommit fram till att de två utmärkande särdragen när det handlar om diskriminering på 

grund av någons sexuella läggning är osynliggörandet och ifrågasättandet. 

Osynliggörandet hänger ihop med att vår värld idag är heteronormativ det vill säga att alla 

förutsätts vara heterosexuella om inget annat sägs. Homo- och bisexuella måste alltid 

deklarera sig själva för att synas. Den som väljer att inte berätta om sin homosexuella 

läggning måste noga upprätthålla ett lagom reserverat förhållningssätt till arbetskollegorna. 

Att inte säga för mycket om privatlivet eller att inte släppa någon för nära inpå leder ofta till 

en känsla av utanförskap på arbetsplatsen. Osynliggörandet är ett problem som ständigt möter 

homo- och bisexuella och som måste hanteras på ett medvetet sätt. Den som inte ”kommit ut” 

kan inte diskrimineras – åtminstone inte öppet. Alltså kan diskriminering sällan påvisas på de 

arbetsplatser som i själva verket är de mest diskriminerande.  

Ifrågasättandet handlar om att somliga människor anser sig ha rätten att ha en åsikt om det är 

rätt eller fel att vara homosexuell. Ibland hörs förevändningen att det är ”äckligt” eller 

”onaturligt”. Den sexuella läggningen kan inte ändras på oavsett vad vissa människor tycker 

om den. Att ifrågasättandet ändå förekommer och tillåts förekomma visar att det behövs mer 

utbildning och information på området för att vi ska uppnå jämlikhet. Det är viktigt att i alla 

relevanta sammanhang medvetet inkludera och synliggöra vår mångfald, en uppgift som alla 

kan hjälpa till med. För syns du inte så finns du inte! 
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5.  SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

5.1  ALLAS ANSVAR 

Vi har tagit del av undersökningar som talar om hur illa homo- och bisexuella mår i 

arbetslivet och vad som görs inom polisorganisationen för att förbättra situationen för dem. Vi 

är mycket hoppfulla över situationen som råder på Polishögskolan i Umeå men läget kan dock 

bli bättre. Ytterliggare kunskap måste spridas även här. Som vi tidigare nämnt gav vår 

enkätundersökning inga svar som kan förväntas vara sanningen om hur situationen ser ut 

varken på Polisutbildningen eller bland de anställda på myndigheten. Enkäten har besvarats 

helt anonymt för att i största möjliga mån skydda personerna som deltagit. Genom att utesluta 

saker som kan leda till en viss person t.ex. ålder, termin, m.m. trodde vi att vi skulle få 

ärligare svar, om vi lyckats eller ej vet vi inte. Flertalet av frågorna på enkäten var lite 

”luddigt” utformade och hade vi gjort om den idag hade vi formulerat om några av dom.  

Vi har hört fleratlet diskussioner på skolan om detta ämne efter att studenterna fått fylla i 

enkäten vilket faktiskt var ett av våra mål med den, då ämnet behöver diskuteras. Vi upplever 

det som att de flesta studenter ställer sig positivt till frågan om homosexuellas öppenhet, 

vilket är väldigt glädjande, men man är negativt inställd till dem som väljer att dölja sin 

läggning. Vi har fått uppfattningen att man anser att om homosexuella inte är öppna kan det 

ge upphov till rykten, spekulationer och obehag samt störa arbetssituationen genom att skapa 

funderingar om den personen. Samtidigt kan man ibland få intrycket att somliga upplever det 

som att homosexuellas öppenhet uppfattas som en demonstration.  

”Varför måste dom springa runt och säga ’jag är homosexuell’, heterosexuella springer ju inte 

omkring och talar om vilken läggning de har.” Man måste reflektera över vad den sociala 

aspekten av att vara homosexuell innebär, det kan faktiskt vara ett helt liv som måste 

undanhållas; vem man lever tillsammans med, vad man gör utanför arbetet och så vidare. 

Orsakerna till diskriminering och utestängning är i grunden den samma, oftast handlar det om 

okunskap, men den tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Därför måste den även 

bekämpas på olika sätt. Att vara homo- eller bisexuell är inget onormalt bara lite mindre 

vanligt än att vara heterosexuell. Så var vi tillbaka till kärnan igen; vår inbyggda, och ofta 

omedvetna, önskan om att uppnå likhet, att eftersträva det trygga och vanliga. Det som är lite 

mindre vanligt är inte alltid självklart för alla.  
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Att arbeta mot diskriminering måste därför innebära att verka för vidgade vyer, att genom 

kunskap och insikt främja ovanligheter istället för vanligheter, olikheter istället för 

likriktning. 

För att vi ska lyckas skapa arbetsplatser som är öppna miljöer där ingen behöver dölja sin 

läggning måste alla ta sitt individuella ansvar och anstränga sig för att i första hand se 

individen och inte den sexuella läggningen. Det handlar om att bli medveten om sina egna 

fördomar och slentrianmässiga reaktioner och beteenden samt att våga reagera när man ser 

andra som diskriminerar eller på annat sätt kränker en annan människa på grund av dennes 

kärlek till någon av samma kön. 
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