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Sammanfattning 
Titel: Fjolla, butch & en polisuniform 
Författare: Miranda Garshasebi och Valentina Restrepo Pulido 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den sexuella läggningens betydelse för 
upplevelsen av arbetsplatsen. Undersökningen baseras på fyra intervjuer med homosexuella 
poliser som är medlemmar i Föreningen för gaypoliser i Sverige. Studien undersöker hur 
öppna de är med sin sexuella läggning på arbetsplatsen, kollegornas bemötande angående 
deras sexuella läggning och hur medlemskapet i föreningen har påverkat dem på deras 
arbetsplats. Studien använder tre teoretiska utgångspunkter: begreppen socialkonstruktivism 
och heteronormativitet och även Raewyn Connells teori om maskuliniteter. Resultatet av 
studien redovisas i fem delar. Den första delen beskriver att det finns stereotyper inom 
polisyrket om både homosexuella och poliser. Den andra delen visar på att en heterosexualitet 
förutsätts och visar sig exempelvis i vardagliga samtal med kollegor. Den tredje delen 
inbegriper de reaktioner, både positiva och negativa, som intervjupersonerna har fått från sina 
kollegor. Den fjärde delen innefattar föreningens påverkan på intervjupersonerna i deras 
arbetsroller, som till stor del är positiv. Den femte, och sista, delen visar på skillnaden mellan 
att arbeta inom polisen i en storstad eller en mindre stad. Att arbeta som homosexuell polis i 
en storstad visar sig vara fördelaktigt. Sammanfattningsvis hade poliserna i Stockholm en 
bättre arbetssituation än den polisen i den mindre staden där flera reaktioner sker och det 
finns starkare förutsättningar om heterosexualitet. 
 
Nyckelord: Homosex* polis, homosex* arbete, homosex* arbetsplats 
 
Abstract 
Title: Wuss, butch & a police uniform [English translation] 
Authors: Miranda Garshasebi and Valentina Restrepo Pulido 
 
The purpose of this study is to increase the understanding of the significance of sexual 
orientation for the workplace experience. The study is based on four interviews with 
homosexual police officers that are members of “The association for gay police officers in 
Sweden” [English translation]. The study research how open they are with their sexual 
orientation in their workplace, their colleagues response to their sexual orientation and how 
the membership in the association has affected them in their workplace. The study uses three 
theoretical starting points: the notions of social constructivism and the normativity of 
heterosexuality and also Raewyn Connells theory about masculinity (1996). The result of the 
study is presented in five different parts. The first part describes that there are stereotypes 
within the police profession about both homosexuality and police officers. The second part 
shows that there is a presumption about heterosexuality that for example becomes clear 
within everyday conversations with colleagues. The third part describes the colleagues’ 
reactions, both positive as well as negative, towards the interviewed people. The fourth part 
describes the association’s effect on the interviewed police officers, which to a large part is 
positive. The fifth, and final, part clarifies the difference between working within the police 
force in a big city or a small city. Working as a homosexual police officer in a big city shows 
to be favorable. In conclusion the police officers in Stockholm have a better work situation 
than the police officer in a smaller city where there are more reactions and stronger 
presumptions about heterosexuality. 
 
Key words: Homosex* police, homosex* work, homosex* workplace



  

Förord 

I denna studie har vi, författarna, bidragit lika mycket och tagit lika mycket ansvar över 

genomförandet. De delar som huvudsakligen har skrivits av ena författaren har under 

skrivprocessen bearbetats av oss båda. Texten har därför skrivits tillsammans och författarna 

tar lika mycket ansvar över innehållet.  

 

Vi vill framföra ett stort tack till våra intervjupersoner. Tack för att ni tog er tid att hjälpa oss 

att genomföra detta arbete genom att öppna upp er och dela med er av era erfarenheter. Utan 

er hade detta arbete inte blivit av!  

 

Vi vill också tacka vår handledare Kristina Abiala för den vägledning och konstruktiva 

feedback hon genomgående har gett oss under arbetsprocessen. Tack! 

 

Miranda Garshasebi & Valentina Restrepo Pulido
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1. Inledning 

Visst tisslades och tasslades det en del på polisstationen där hon jobbade när hon kom ut 

som lesbisk. Men när hon och hennes flickvän som också jobbade inom polisen gick ut 

och berättade hur det låg till så möttes de av respekt. (Lundvall 2014) 

 

Att komma ut som homosexuell är en handling som upprepas i många olika sammanhang och 

som kan leda till många olika reaktioner (Lindholm 2003). Reaktioner kring homosexualitet 

påverkas av individers kunskap och tidigare erfarenheter av homosexuella, från både privata 

och professionella sammanhang (Statens Folkhälsoinstitut 2002:7). Reaktionerna påverkas 

även av de normer och värderingar som finns i samhället och kan speglas i många olika 

sammanhang, exempelvis på arbetsplatsen. De normer kring sexuell läggning som finns på en 

arbetsplats har en avgörande påverkan för de homosexuellas upplevelse av denna. Hur är det 

efter att de har kommit ut? Särbehandlas homosexuella bland sina kollegor för att de inte 

följer samhällets normer? Hur ser det ut specifikt hos polisen? Dessa är frågor vi är 

intresserade av.  

 

Poliser är handlingsbundna vid lagen och det finns många olika bilder för hur polisen ska 

vara. Polisen ses ofta som ett maskulint kodat yrke (jfr Andersson 2003). Samhällets syn på 

olika normer står i fokus för denna studie eftersom en medvetenhet om samhällets normer 

och värderingar är viktigt att ha som socialarbetare. Det är även viktigt att veta hur människor 

påverkas av dem. En medvetenhet om normerna erbjuder socialarbetaren ett sätt att se 

individen och dennes situation utan att själv bli påverkad av samhällets syn. Medvetenheten 

ger även en möjlighet att vara kritisk mot samhällssynen och är därför ett verktyg för att 

kunna erbjuda bredare och bättre hjälp till de som på olika sätt behöver det.  

 

För personer som bryter normer eller anses vara avvikande är det viktigt att kunna känna en 

gemenskap med andra i samma situation. “Gaypolisföreningen” är en förening för gaypoliser 

i Sverige som ger en gemenskap för homosexuella poliser runt om i landet (Gaypolisen 

odat.). Denna studie har undersökt om och hur sexuell läggning, specifikt homosexualitet, 

kan vara avvikande mot normen inom polisyrket och hur den kan påverka den enskildes 

upplevelse av arbetsplatsen. Dessutom har den syftat till att undersöka hur 

Gaypolisföreningen påverkar sina medlemmar och deras arbetsplatser i form av gemenskap 
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och förändringar. Förhoppningarna är att studien kan bidra med en kunskap om hur det är att 

vara en del av en minoritet i ett normpräglat och maskulint kodat yrke. 

 

De normer som ligger i fokus för denna studie är därför maskulinitets- och heteronormer 

inom polisyrket. Eftersom grunden för arbetet är samhällsnormer har även vi påverkats av 

dem och förväntningar på resultatet har förekommit. Vi har en medvetenhet om detta och för 

att distansera oss från denna påverkan och förväntningarna har vi tillämpat ett specifikt 

metodval och sedan redovisat resultatet från en objektiv synpunkt. Resultatet och normerna 

presenteras endast utifrån intervjupersonernas synpunkt med en koppling till deras 

omgivning, främst deras arbetsplats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för den sexuella läggningens betydelse på 

arbetsplatsen. Specifikt har vi velat ta reda på hur ett antal medlemmar i Gaypolisföreningen 

förhåller sig till maskulinitets- och heteronormen som finns inom polisyrket.   

 

Studiens viktigaste frågeställningar är: 

1. Hur öppna känner de intervjuade medlemmarna i Gaypolisföreningen att de kan vara 

med sin sexuella läggning på arbetsplatsen? 

2. På vilket sätt anser de intervjuade medlemmarna att de har blivit bemötta av sina 

kollegor angående sin sexuella läggning? 

3. Hur har medlemskapet i Gaypolisföreningen påverkat intervjupersonerna på 

arbetsplatsen? 

 

1.2 Bakgrund  

Föreningen för gaypoliser i Sverige, “Gaypolisföreningen”, bildades år 2000 i Stockholm 

(Gaypolisen odat.). I en intervju som publicerades 2010 beskriver Göran Stanton, en av de 

som har varit med i föreningen längst, att medlemmarna sågs som ”en skam för hela 

poliskåren” när föreningen bildades och som att de försökte normalisera något onormalt 

(Wallentin 2010). Två år senare gick dock Rikspolisstyrelsen, tillsammans med Svenska 

kyrkan och Försvarsmakten, med i projektet “Normgivande mångfald” som finansierades av 

EU. Samma år fick poliser tillåtelse att ha på sig sina uniformer på Prideparaden i Stockholm. 
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Sedan dess har föreningen varit med och arrangerat ett antal konferenser i Stockholm och 

även öppnat upp föreningen för heterosexuella medlemmar, så kallade stödmedlemmar 

(Gaypolisen odat.). Tanken som föreningen grundades på var att homosexuella poliser kunde 

hjälpa varandra, men det utvecklades sedan till att starta diskussioner och driva olika projekt 

och utbildningar (Wallentin 2010). Föreningen är fristående från polisen som myndighet och 

arbetar för en öppnare arbetsplats och för att medarbetare ska ha god kunskap om HBTQ1-

frågor och hatbrott. Målet med föreningen är att “skapa en öppen och tillåtande arbetsplats 

där alla ska kunna vara sig själva genom att öka förståelsen och kompetensen inom polisen 

för dessa frågor” (Gaypolisen odat.). Gaypolisföreningen har även skrivit en stadga om att 

stödja och förebygga fördomar mot transpersoner. Senast år 2014 beslutade rikspolischefen 

att, efter föreningens förslag, hissa regnbågsflaggan utanför Rikspolisstyrelsen och 

Stockholmspolisens entréer under Stockholm Pride (ibid).  

 

1.3 Avgränsning 

Denna studies avgränsning gällande det studerade yrket har gjorts utifrån den syn som finns i 

samhället, och som även vi har blivit påverkade av, angående polisen. Som tidigare nämnt i 

inledningen ses polisen som ett maskulint kodat yrke och de upprätthåller en viss bild av 

maskulinitet i samhället. Avgränsningen till polisen är gjord för att se hur det är att vara en 

del av en grupp som vanligtvis inte ses som lika högt rankat maskulint och därmed, till viss 

del, även avvikande. 

 

Studien har avgränsats genom att endast intervjua medlemmar av Gaypolisföreningen. Detta 

har bidragit till möjligheten att undersöka föreningens påverkan på deras medlemmar, 

homosexuella poliser. Avgränsningen till att endast intervjua medlemmar har även varit på 

grund av svårigheterna att få kontakt med homosexuella män och kvinnor på en sådan 

säkerhetsbelagd arbetsplats som polisen. Studien har valt att endast undersöka homosexuella, 

varken bisexuella eller transpersoner har inkluderats.  

 

Studien inkluderar fyra intervjuer med två män och två kvinnor. Båda könen och individer av 

varierande åldrar har därmed inkluderats. Detta har gjorts för att ge en heterogen bild och har 

                                                
1 HBTQ är en utökad förkortning av HBT. HBTQ innebär homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queerpersoner. Queerpersoner har inkluderats i begreppet HBT för att 
tillägga vissa andra identiteter. (Breithel 2008) 
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inte syftat till att jämföra varken könen eller åldersgrupperna. Studien har genomförts i 

Stockholm, dock är en av intervjupersonerna anställd i en stad utanför Stockholm. 

Informantens arbetsplats har bidragit till en mer nyanserad bild än att endast undersöka 

Stockholm. 

 

1.4 Disposition 
I det första kapitlet finns en inledning för studiens ämne och ger en kort 

bakgrundsbeskrivning till Gaypolisföreningen. Studiens syfte, frågeställningar och dess 

avgränsningar redogörs inom det inledande kapitlet. Kapitel 2 tar upp tidigare forskning som 

har gjorts i det behandlade ämnet. Kapitel 3 redogör för de teoretiska utgångspunkterna som 

har använts i studien och ligger till grund för analysen. Kapitel 4 behandlar vilken metod som 

har använts, det vill säga studiens tillvägagångssätt. Kapitel 5 redovisar resultatet av 

intervjuerna och kapitel 6 innebär en analys av resultatet med en koppling till de tidigare 

forskningarna och de teoretiska utgångspunkterna. Det sista kapitlet, kapitel 7, är en 

sammanfattande diskussion där resultaten diskuteras i koppling till frågeställningarna från 

kapitel 1 och förslag ges till vidare forskning inom ämnet. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel avser att tydliggöra tidigare forskningar som finns inom området. Kapitlet 

börjar med en redovisning av Susanne Anderssons (2003) studie som är genomförd i Sverige 

och berör ämnet maskulinitet och heterosexualitet inom polisen. Sedan beskrivs Susan L. 

Miller, Kay B. Forest och Nancy C. Juriks studie som handlar om homosexualitet inom 

polisyrket och har genomförts i USA. Sist beskrivs Sharon S. Rostosky och Ellen D. B. 

Riggles studie om arbetsplatsens påverkan på homosexuella pars beteenden. De valda 

forskningarna är talande för det studerade området och har valts för att ge en större förståelse 

för studiens ämne. 

  

2.1 Maskulinitet och heterosexualitet inom två närpolisorganisationer i Sverige 

Susanne Andersson har skrivit Ordnande praktiker: En studie av status, homosocialitet och 

maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer (2003). Undersökningens syfte var att bidra 

med en fördjupad förståelse av hur konstruktionen av genus, framförallt maskuliniteter, 

sammanvävs med organisatoriska praktiker. I studien skapade författaren ett eget begrepp, 

“ordnande praktiker”, som refererar till organisationens diskursiva och materiella aktiviteter. 

Andersson arbetade med tre olika former av ordnande praktiker: praktiker där status 

konstrueras, konstruktion av ett homosocialt “vi” och praktiker av maktrelationer mellan män 

och mellan maskuliniteter. (Andersson 2003:17)  

 

Studien resulterade i att det fanns skillnader mellan de två undersökta 

närpolisorganisationerna angående ordnande praktiker. Den första organisationen, som 

Andersson benämnde som “innerstads närpolisområde”, visade på en traditionell 

genusordning och en tydlig hegemonisk maskulinitet (Andersson 2003:67). Andersson 

beskrev att status i detta närpolisområde konstruerades utifrån en viss verksamhet, 

exempelvis sågs det som riktigt polisarbete att arbeta på natten. Genomförandet av det som 

ansågs vara det “riktiga” polisarbetet gav organisationen en hög status. Andersson skrev att 

“den stora majoriteten arbetar inte under natt” även om det är den verksamhet som lyftes 

fram inom organisationen. Detta visade att den status som nattarbete hade, blev ett diskursivt 

verktyg för att upprätthålla ordningen. Det var framförallt unga män som utförde detta arbete 

och därför fanns det även en tydlig koppling mellan ålder, maskulinitet och status (ibid:168-

169, 171).   
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Den andra närpolisorganisationen, som benämndes som “ytterstads närpolisområde”, visade 

på en mindre traditionell genusordning och en annan typ av statuskonstruktion (Andersson 

2003:109). Andersson beskrev att resultatet för ytterstads närpolisområdet visade att den 

högre statusen allmänt tillhörde medelålders poliser, det som skapade status var alltså hur 

lång tid personen hade jobbat i organisationen. Genom ett tal om hur det var förr skapades det 

ett homosocialt “vi” som blev normerande och särskiljande. Minnen från förr fungerande som 

en sammanhållning och som en norm som poliserna ville upprätthålla och reproducera. 

Andersson menar att upprätthållandet av de gamla tiderna präglade organisationen av en 

hierarki och, som hon benämner, “senioritet” som inte gick att återställa. En återställning av 

detta skulle förutsätta att unga poliser sökte sig dit, vilket inte skedde på grund av den 

ordning som fanns inom närpolisorganisationen (ibid:169-170).  

 

Anderssons forskning är kopplad till vår studie eftersom den studerade genus, specifikt 

maskulinitet inom polisen. Utgångspunkten för denna studie har varit att polisen är ett yrke 

som är starkt förknippat med maskulinitet. Detta förstärks av Anderssons undersökning 

eftersom hon visar att polisen är mansdominerad och att det är männen som befinner sig på 

de hierarkiskt högre positionerna. Samtidigt visar Anderssons studie på att det är männen 

som, genom deras maskulinitet, är normbärare inom polisyrket (Andersson 2003:173-174). 

Detta är av stor betydelse för vilken roll våra intervjupersoners homosexualitet kan spela på 

arbetsplatsen. 

 

2.2 Homosexualitet inom polisyrket i USA 

Susan L. Miller, Kay B. Forest och Nancy C. Jurik har skrivit artikeln “Diversity in Blue: 

Lesbian and Gay Police Officers in a Masculine Occupation” (2003) som publicerades i Men 

and Masculinities. Deras syfte med studien var att undersöka hur amerikanska homosexuella 

poliser förhåller sig till det maskulina och heterosexuella ideal som framkommer i polisyrket. 

Författarna använde sig av en enkätundersökning som kompletterades med telefonintervjuer. 

Urvalet bestod av medlemmar från “the Lesbian and Gay Police Alliance” och inkluderade 

både öppet och icke-öppet homosexuella poliser. (Miller, Forest & Jurik 2003:355, 363-364) 

 

Varje tillfrågad person i studien antydde att de antingen själva hade blivit utsatta för skämt 

eller nedsättande slang, eller att de hade hört andra som hade blivit det på deras arbetsplatser. 
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De kvinnliga homosexuella poliserna ansåg att det var svårare att passa in i den maskulina 

normen av polisyrket än att passa in i den heterosexuella normen. Detta på grund av att den 

äldre generationen arbetade utifrån minnet av den tiden då endast män var poliser (Miller, 

Forest & Jurik 2003:365-366). Kvinnorna ansåg även att det var lättare att vara en 

homosexuell kvinna än en homosexuell man inom polisyrket. De menade att polisyrket 

förknippades med en viss manlighet som fick polismännen att anta att alla kvinnliga poliser 

var homosexuella (ibid:369). 

 

Många av de tillfrågade beskrev sig själva som perfektionister inom arbetet så att varken de 

eller deras arbete skulle ifrågasättas om deras sexuella läggning blev känd på arbetsplatsen. 

Deltagarna tillfrågades om de hade några unika kompetenser eller erfarenheter som kunde 

vara till fördel i arbetet. Svaret var att eftersom de är en del av en minoritet har de en bättre 

förståelse för HBTQ-personer och en större politisk medvetenhet om HBTQ-frågor. (Miller, 

Forest & Jurik 2003:370-371) 

 

Studien fann en etnisk skillnad mellan de tillfrågades erfarenheter av att vara homosexuell 

inom polisyrket. Kvinnor “of color” var, enligt författarna, minst öppna med sin sexuella 

läggning på arbetsplatsen (Miller, Forest & Jurik 2003:372). Dessa kvinnor sågs som utsatta i 

tre olika dimensioner, en så kallad “triple-minority status”, genom att de var latinamerikaner, 

kvinnor och homosexuella (ibid:373). Till skillnad från de med annat etniskt ursprung var alla 

vita homosexuella män öppna med sin sexuella läggning på jobbet. Enligt författarna beskrev 

de tillfrågade att rädslan för att komma ut som homosexuell på arbetsplatsen var att det skulle 

leda till en bristande säkerhet och tillit. De var rädda att de skulle misshandlas, både psykiskt 

och fysiskt, och oroliga över hur deras kollegor skulle reagera. De som inte var öppna med 

sin sexualitet beskrev stress över att dölja sin läggning och sina förhållanden. Enligt 

författarna diskuterade de tillfrågade för- och nackdelarna med den nyligen införda 

nolltoleransen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. De ansåg att även om oron 

angående diskriminering sågs allvarligare så fanns det andra svårigheter. En kvinna beskrev 

exempelvis det som att om de anmälde någon som var omtyckt skulle de andra kollegorna ta 

avstånd från dem eller sluta stötta de som anmälde kollegan (ibid:374-376). 

 

Artikeln visar att de som är öppet homosexuella känner sig friare från press att delta i 

aktiviteter med kollegorna. De icke-öppet homosexuella som deltog i studien berättade att de 

kände sig pressade att anpassa sig till modellen av den hegemoniska maskuliniteten. De 
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berättade att om de inte agerade som övriga personalen inom poliskåren skulle misstankar 

kunna väckas mot de homosexuella poliserna. (Miller, Forest & Jurik 2003:366, 377) 

 

Denna artikel har en stark koppling till vår studie och kan hjälpa i analysen av vårt 

datamaterial eftersom den studerar samma område, det vill säga hur det är att vara 

homosexuell inom polisyrket. Skillnaden är att artikeln redogör för en bred 

enkätundersökning med kompletterande intervjuer medan denna studie har fokuserat på ett 

fåtal intervjuer som analyseras. Denna studie har även syftat till att undersöka om 

Gaypolisföreningen har en påverkan på hur det är att vara homosexuell inom polisyrket. 

Miller, Forest och Jurik gjorde sitt urval utifrån en förening men valde att inte vidare 

undersöka föreningens påverkan utan fokuserade endast på individernas erfarenheter av 

arbetsplatsen. 

 

2.3 Arbetsplatsens påverkan på homosexuella pars beteenden 

Sharon S. Rostosky och Ellen D. B. Riggle har skrivit artikeln “ ‘Out’ at Work: The relation 

of Actor and Partner Workplace Policy and Internalized Homophobia to Disclosure Status” 

(2002). Artikeln, som publicerades i Journal of Counseling Psychology, redovisar en 

amerikansk undersökning om de centrala aspekter som påverkar individernas öppenhet 

angående sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Studien fokuserade på betydelsen av 

begreppet ”internaliserad homofobi” och på arbetsplatsens åtgärder mot diskriminering av de 

som är öppna med sin homosexualitet på arbetsplatsen. Internaliserad homofobi förklarades 

som de negativa känslor som en individ får till följd av att befinna sig i en heterosexistisk 

social miljö som nedvärderar de som inte är heterosexuella. (Rostosky & Riggle 2002:411-

412) 

 

Undersökningen utfördes genom en enkät och dess data analyserades på individuell- och 

parnivå. Resultaten visade på att individernas öppenhet på arbetsplatsen, angående deras 

homosexualitet, var större om deras internaliserade homofobi var låg och om det fanns 

åtgärder mot diskriminering på deras arbetsplatser. Undersökningen visade också att 

individernas öppenhet inte endast påverkades av de individuella omständigheterna. Snarare 

visade analysen på parnivå att de studerades öppenhet påverkades av sina partners 

upplevelser av internaliserad homofobi och diskriminering på arbetsplatsen. (Rostosky & 

Riggle 2002:413-415)  
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Artikeln redogör för en forskning som är relaterad till vår studie eftersom att de undersökte 

hur homosexuella både beter sig och känner sig på sina arbetsplatser. Samtidigt visar den 

vilka effekter arbetsplatsen kan ha på individernas beteende och självuppfattning i relation till 

deras homosexualitet. Rostosky och Riggles studie (2002) använde kvantitativ data och 

undersökte organisatoriska aspekter på arbetsplatsen, vilket vi inte har gjort i vår studie. Till 

skillnad från studien i artikeln har vår studie endast undersökt homosexuella poliser. Det 

grundläggande ämnet, det vill säga homosexualitet i relation till arbetsplatsen, är dock en 

gemensam aspekt som är användbar för denna studie. Begreppet “internaliserad homofobi” 

anses vara relevant i analysen av denna studies datamaterial.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel avser att presentera de teoretiska utgångspunkterna för studien. Denna studie 

har valt att utgå från tre olika utgångspunkter: begreppen socialkonstruktivism och 

heteronormativitet och teorin om maskuliniteter. Kapitlet ger en grundläggande förklaring för 

utgångspunkterna och avser att visa deras koppling till studien. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Individers kunskap påverkas av den sociala kontexten i samhället och hur den påverkar är en 

fråga som socialkonstruktivismen försöker besvara. Det finns tre olika utgångspunkter för att 

beskriva det socialas påverkan på kunskapen. Den första utgångspunkten är att kunskapen är 

socialt konstruerad eftersom språk och dess begrepp är socialt och hjälper oss införskaffa 

kunskap (Wenneberg 2010:29-30). Den andra utgångspunkten är att “tidsandan som vid en 

given tidpunkt är förhärskande i ett samhälle” och därmed påverkar kunskapen (ibid:30). Den 

tredje utgångspunkten är att kunskapen kommer genom teknik och att teknologin är socialt 

skapad (ibid:30). 

 

Sociala fakta eller sociala faktum kan beskrivas som att de skapas genom olika 

överenskommelser. När samhället kommer överens om vissa egenskaper till olika saker 

skapas sociala fakta. Språket konstruerar olika benämningar som sedan förs vidare genom 

generationerna och därmed har ett socialt faktum konstruerats genom en överenskommelse 

(Wenneberg 2010:82). Inom socialkonstruktivism kan dock begreppet “socialt” 

problematiseras. Ian Hacking (2010) menar att de flesta saker som benämns som socialt 

konstruerade endast kan konstrueras socialt. Han menar att om sexuell läggning skulle ses 

som en konstruktion ställs frågan hur den skulle kunna ses som något annat än just socialt 

konstruerat. Därför argumenterar han för att begreppet “socialt” inom konstruktivismen ska 

användas sparsamt och endast för att påvisa en stark betoning eller vid förklaring av olikheter 

(Hacking 2010:62-63). Trots Hackings argument har begreppen i denna studie varit social 

konstruktion eller socialkonstruktivism. Valet att ändå använda begreppet ”socialt” har varit 

för att förtydliga vilka konstruktioner som tas upp. 

 

Søren B. Wenneberg (2010) menar att många naturliga företeelser, såsom exempelvis 

kroppsspråk och sexualitet, är socialt konstruerade. Han menar att sexualitetens uttryck till 
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stor del är beroende av olika sociala omständigheter, eftersom “det ligger inte i generna att 

vissa människor blir sexuellt upphetsade då de tar på sig gummikläder” (Wenneberg 

2010:63). Denna studie har undersökt huruvida sociala konstruktioner utgör polisernas 

uttryck för deras sexualitet. Studien har via intervjuer undersökt om sociala omständigheter 

har en påverkan i hur de intervjuade beter sig på arbetsplatsen. 

 

Socialkonstruktivism kan beskrivas utifrån sex olika ståndpunkter (Wenneberg 2010:104). 

Den första som Wenneberg beskriver benämns som ”socialkonstruktivism 1”. Han menar att 

den kan tillämpas i syftet att bryta ner traditionella föreställningar och därmed få ett nytt 

perspektiv (ibid:66). Socialkonstruktivism 1 kan på det sättet förstås genom principen att inte 

acceptera att en företeelse, som alltid har varit på ett visst sätt och ses som naturlig, inte kan 

vara annorlunda (ibid:62). Det kan ses som ett kritiskt perspektiv på sociala företeelser 

genom att visa att de inte är resultat av en naturlig utveckling utan att de är utvecklade utifrån 

en social påverkan (ibid:57-58). Den andra ståndpunkten benämns som ”socialkonstruktivism 

2”. Den innebär användandet av olika teoretiska förklaringar, i denna studie kallade för 

”teoretiska utgångspunkter” som till exempel maskuliniteter, för att visa hur den sociala 

verkligheten och dess företeelser är strukturerade och hur de fungerar. Dessa två perspektiv 

används ofta samtidigt eftersom de anses kompletterande till varandra (ibid:69). Wenneberg 

beskriver sex stycken olika ståndpunkter, dock har endast dessa två varit aktuella i denna 

studie. 

 

Hacking beskriver att arbeten som på något sätt analyserar samhället utifrån sociala 

konstruktioner är kritiska till “rådande förhållanden” (Hacking 2010:19). Denna studie har 

genomförts med kritiska ögon på de konstruktivistiska perspektiv av maskulinitet och 

heterosexualitet inom polisyrket men även de sociala konstruktioner som finns kring 

homosexualitet.  

 

3.2 Maskulinitet 

Vi har valt att använda oss av Raewyn W. Connells diskussion och problematisering av 

begreppet ”maskulinitet”. I boken Maskuliniteter (1999) diskuterar Connell hur maskulinitet 

skapas och etableras, liksom olika typer av maskulinitet. Connell skriver att begreppet 

maskulinitet alltid definieras som “maskulinitet i relation till något” (Connell 1999:67). 

Kunskapen om maskulinitet har därför grundats på dess förhållande till femininitet. 
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Författaren skriver att det, i det samhällsvetenskapliga området, talas om maskulinitet och 

femininitet som sociala konstruktioner (ibid:17). Detta innebär att genusmotsättningarna inte 

är givna, utan att de snarare skapas genom en social process (ibid:35). För att kunna definiera 

begreppet maskulinitet bör det finnas någonting som är “icke-maskulint”, så som femininitet. 

Detta har gett en teoretisk grund till urvalet av både kvinnor och män i denna studie. Att den 

har innefattat homosexuella av båda könen beror på vår vilja att se om det kan finnas 

skillnader på hur könen avviker från maskuliniteten.  

 

Enligt Connell är maskulinitet en komplex, föränderlig och riskabel konstruktion som måste 

förstås som en del av större sociala strukturer och processer (Connell 1999:38, 60). Connell 

utgår från en teoretisk position i vilket kroppen inte endast ses som en symbol utan snarare 

ses som deltagare i det sociala handlandet och därmed i de sociala konstruktionerna. Connell 

beskriver att exempelvis homosexuella begär är en kroppslig faktor som splittrar den, senare 

förklarade, hegemoniska maskuliniteten (ibid:85, 87). Genom att splittra och motsätta sig till 

den hegemoniska maskuliniteten kan homosexualitet anses vara någonting onaturligt eller 

avvikande (ibid:69). Teorin får därmed en tydlig koppling till denna studie genom att 

homosexualitet tas upp och beskrivs som en avvikelse från normen.  

 

Enligt Connell måste maskulinitet ses som en del av en större social struktur. Maskulinitet är 

då en del av de så kallade genusrelationerna. För att skapa förståelse om maskulinitet är det 

väsentligt att förstå genusrelationerna och på vilket sätt maskuliniteten hänger ihop med 

dessa. Connell skapar en modell för att förstå genusstrukturen och den bygger på tre olika 

typer av genusrelationer. Dessa tre typer är relationer byggda på makt, produktion och 

katexis. Relationerna byggda på makt innebär, enligt Connell, en kvinnlig underordning och 

manlig dominans. Det handlar dock inte endast om kvinnor och män. De underordnade blir 

allt och alla som kan anses vara kvinnligt, som till exempel homosexuella män. Detta 

definieras inom kvinnorörelsen som ett patriarkat. De relationer som är byggda på produktion 

innebär att det finns en arbetsfördelning utifrån genus. Detta har både ekonomiska och sociala 

konsekvenser, som exempelvis ojämlika lönenivåer eller det faktum att de större bolagen 

kontrolleras av män och inte av kvinnor. Konsekvenserna är inte en tillfällighet utan snarare 

tydliggör den sociala konstruktionen av maskulinitet. Den sista typen av relationer som 

Connell beskriver är de som bygger på katexis, det vill säga emotionell bindning. Dessa 

relationer baseras på en sexuell åtrå definierad som en känslomässig energi som är bunden till 

ett objekt. Relationer byggda på katexis är en del av genusordningen i och med att åtrån eller 
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den sexuella begäran förväntas vara heterosexuell (Connell 1999:95-98). I denna studie har 

endast relationerna byggda på makt varit aktuella i och med att de förklarar de homosexuellas 

underordning. Viktigt att hålla i åtanke är att Connells teori utformades år 1995 och att vissa 

förhållanden som hon beskriver har förändrats under åren.  

 

Den ovanbeskrivna genusstrukturen samverkar med andra olika sociala relationer och detta 

medför konsekvenser vid en analys av maskulinitet. Enligt Connell “måste vi gå längre än 

genus” för att förstå genus och maskulinitet (Connell 1999:99). Att gå ett steg längre innebär 

att ta hänsyn till de sociala relationerna, ”ras” och klasstillhörighet. Genom en belysning av 

samspelet mellan kön, ”ras” och klasstillhörighet har olika typer av maskuliniteter kunnat 

börja urskiljas. Det är även viktigt att se relationerna mellan dessa typer för att inte hamna i 

stereotyper. Utifrån detta resonemang beskriver Connell fyra olika typer av maskuliniteter: 

den hegemoniska, den underordnade, den delaktiga och den marginaliserade maskuliniteten 

(ibid:100-105).  

 

Connell beskriver den hegemoniska maskuliniteten som en föränderlig relation som står för 

patriarkatets legitimitet. Hegemonin förutsätter ett samband mellan ett kulturellt ideal och en 

institutionell makt, dock innebär inte detta nödvändigtvis att bärarna av den hegemoniska 

maskuliniteten är de mäktigaste individerna i samhället. Connell menar att “de högsta 

nivåerna inom näringslivet, militären och staten erbjuder en tämligen övertygande kollektiv 

bild av maskulinitet.” (Connell 1999:101, kursiv i original). Denna kollektiva bild av en 

hegemonisk maskulinitet är, i det västerländska samhället, den vita heterosexuella 

medelklassmannen. Denna typ av maskulinitet ser annorlunda ut beroende på det sociala 

sammanhanget (ibid:100). I denna studie har den hegemoniska maskuliniteten varit av stor 

betydelse eftersom det är denna typ av maskulinitet som polisyrket förknippas med. Studien 

har därför undersökt hur individer, som vanligtvis inte anses vara en del av den hegemoniska 

maskuliniteten, upplever detta yrke.  

 

Connell beskriver att hegemonin handlar om en kulturell dominans i samhället. Det finns då 

relationer byggda på dominans och underordning mellan olika grupper av män. Dessa 

relationer skapar den underordnade maskuliniteten. I det samhället som Connell skriver om 

handlar det främst om heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns underordning. 

De homosexuella männens underordning blir uppenbar genom olika praktiker, exempelvis 

politisk och kulturell uteslutning men även genom en ekonomisk diskriminering (Connell 
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1999:102). Detta har förändrats och ser inte likadant ut i dagens Sverige, men homosexuella 

män är fortfarande underordnade i den maskulina genushierarkin. Denna underordning beror 

på vissa feminina egenskaper som homosexuella män brukar förknippas med. Connell 

förklarar de homosexuellas underordning med följande citat: ”Att vara bög är i den 

patriarkaliska ideologin en förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts från den 

hegemoniska maskuliniteten. Detta gäller allt från puttenuttig heminredningsstil till anala 

samlag.” (ibid:102). Den underordnade maskuliniteten som inkluderar homosexuella män 

lyfter även fram innebörden av femininitet. Innebörden av ”feminina egenskaper” i 

förhållande till homosexualitet kan därför tillämpas i denna studie.  

 

Enligt Connell är det få män som tillhör den hegemoniska maskuliniteten. Det finns däremot 

en större grupp män som kan dra fördel av hegemonin eftersom den upprätthåller 

genusordningen. Denna större grupp kallar Connell för den delaktiga maskuliniteten. Den 

innefattar män som erhåller men inte uppfyller bilden av den hegemoniska maskuliniteten. 

Det finns alltså en grupp av män som vinner på att ha en överordnad position utan att uppleva 

“de spänningar och risker det innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje” (Connell 

1999:103).  

 

Den sista typen av maskulinitet som Connell beskriver är den marginaliserade 

maskuliniteten. Denna typ av maskulinitet är kopplad till de olika sociala positioner som 

samspelar med genus, det vill säga ”ras” och klasstillhörighet. Det handlar om relationer 

mellan maskulinitet i dominanta och underordnade klasser, eller mellan olika etniska grupper 

(ibid:105). Denna studie har varken undersökt ”ras” eller klasstillhörighet och därför har inte 

den marginaliserade maskuliniteten tillämpats. 

 

Connell beskriver även att maskulinitetens konstruktion speglas i samhällets olika 

institutioner, bland annat på arbetsplatser. Connell menar att “maskulinitet är inte endast en 

idé skapad i hjärnan, eller personlig identitet. Den har också en fysisk existens i världen (...)” 

(Connell 1999:48). Institutionernas inre organisation bär upp en viss typ av maskulinitet som 

påverkar de som har en relation till institutionen. Ett exempel är hur fabriksarbetarnas 

kroppar slits ut på grund av det fysiskt ansträngande arbetet. Påverkan av kroppen 

representerar arbetets “tuffhet” och kan bli ett sätt att visa och konstruera manlighet inom 

branschen (ibid:56). Polisen, som denna studie fokuserar på, är en samhällsinstitution. 

Därmed kan det också inom polisen finnas ett sätt att konstruera maskulinitet. Sättet som 
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maskulinitet konstrueras på, påverkar de som arbetar där och även andra som på olika sätt 

kommer i kontakt med institutionen. Detta visar sig i informanternas utsagor om sina 

upplevelser. 

 

3.3 Heteronormativitet 

Det teoretiska begreppet heteronormativitet är den sista teoretiska utgångspunkten som har 

tillämpats i denna studie. Begreppet har ursprungligen uppstått för att beskriva 

heterosexualitet som den naturliga sexuella utgångspunkten för allt levande (Knutagård 

2007:145). Sexualitet används tillsammans med kön, klass och etnicitet för att legitimera en 

hierarki mellan könen och för att avskilja mellan ”normal” och ”avvikande” (Knutagård 

2007:272). Till exempel har sättet som familjer tidigare har beskrivits av samhällsvetare lett 

till att en familj som är etniskt svensk, heterosexuell med barn har blivit modell för det som 

anses vara normalt (Norberg 2009:30). 

 

Normaliseringsprocesserna kring heterosexualitet består av bland annat lagar och strukturer 

som bidrar till att det ses och upprätthålls som norm. Normer kan dock inte liknas vid lagar. 

En norm uttrycks inom sociala praktiker som ofta är outtalade och svåra att uppfatta (Norberg 

2009:26, 28). Det som är en norm, som exempelvis heterosexualitet, kommer då att framstå 

som normal och naturlig. Allting som är annorlunda än normen, som exempelvis andra 

sexualiteter, kommer därför att framstå som avvikande, onormalt eller till och med sjukt 

(Mattsson 2010:66). De som befinner sig utanför normen kommer betraktas som avvikare 

och de kommer alltid att definieras och jämföras till normen (Norberg 2009:28-29). I synen 

på heterosexualitet som den normala och enda sexualiteten kommer andra sexualiteter att, 

enligt Tina Mattson, negligeras och därmed även marginaliseras (Mattsson 2010:66). Denna 

studie har undersökt hur homosexualitet framställs på arbetsplatsen men även hur 

heteronormen framkommer.  

 

Hans Knutagård beskriver i sitt kapitel “Sexuell normalitet” i antologin Normer och 

normalitet i socialt arbete (2007) att trots svårigheten i att beskriva en så kallad “normal 

sexualitet” antar vi att det finns en. Han menar att vi borde prata om flera olika sexualiteter 

och inte endast en sexualitet (Knutagård 2007:143). Att heterosexualiteten ses som en norm 

gör att samhällets individer tvingas stå i relation till den som en generell förklaringsmodell 

för en tolkning av oss och våra omgivningar (Norberg 2009:27). Normaliteten kan bli ett 
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hinder genom att det kan ses som en utgångspunkt att alla ska vara eller bete sig på ett visst 

sätt (Knutagård 2007:145-146). En viktig fråga som Mattson tar till uppmärksamhet är hur 

frågor om förhållanden ställs i vardagssituationer, hon exemplifierar detta på följande sätt 

“frågar du efter flick- eller pojkvän eller efter en könsneutral partner?” (Mattsson 2010:65). 

Heteronormativiteten visar sig på flera sätt i samhället. Synen på heterosexualitet som norm 

har tillämpats i denna studie genom att intervjupersonerna har tillfrågats om hur kollegorna 

har reagerat på deras sexuella läggning och även individerna inom polisyrkets syn på 

homosexualitet. 
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4. Metod  

Detta kapitel avser att tydliggöra och diskutera studiens utförande, motiveringar till det och 

studiens etiska hänsynstaganden. Kapitlet inleds med en förklaring av studiens urval och 

fortsätter med en genomgående förklaring av dess tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med att 

redogöra hur de etiska hänsynstagandena har sett ut och hur de har tillämpats. En 

metoddiskussion, med dess för- och nackdelar, sker fortlöpande genom kapitlet. 

 

I denna studie utgör fyra intervjuer datamaterialet. Valet av intervju som 

datainsamlingsmetod har berott på att studien har syftat till att öka förståelsen om en specifik 

situation ur ett antal individers eget perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014:41). I och med att 

vi har velat ta reda på individernas personliga upplevelser har intervjuer ansetts vara en 

lämplig metod. Intervjuerna har varit semistrukturerade med ett antal öppna frågor. En 

semistrukturerad intervju karakteriseras av att det finns möjlighet att använda följdfrågor 

under intervjun. Följdfrågorna används för att fördjupa sig i det som intervjuaren anser är 

meningsfullt för undersökningen (Lantz 2013:47).  

 

4.1 Urval 

Vi har valt att genomföra en intervjustudie med både män och kvinnor som arbetar inom 

polisen och är homosexuella. För att underlätta urvalet har vi valt att kontakta 

Gaypolisföreningen och bett att få intervjua 4-8 av deras medlemmar, specifikt en medlem 

som vi tidigare hade funnit information om. Urvalet i denna studie kan därför definieras som 

ett självselektionsurval eftersom intervjupersonerna själva har valt att delta i studien 

(Esaiasson et al 2012:189). Vi hade alltså i förväg definierat en kategori personer som skulle 

inkluderas i undersökningen, det vill säga Gaypolisföreningens medlemmar.  

 

De poliser som har velat genomföra en intervju med oss har till stor del varit aktiva i 

föreningen. Eftersom intervjupersonerna är medlemmar i föreningen och aktiva i den har vi 

förutsatt att de är relativt öppna med sin sexuella läggning. Fokus i denna studie har dock 

varit att se hur öppenheten är i relation till deras yrke som poliser. Beslutet att endast ta 

medlemmar från föreningen har även gjorts för att ta hänsyn till föreningens betydelse för 

intervjupersonernas upplevelse av arbetsplatsen. Förmodligen finns det skillnader mellan 

medlemmar och icke-medlemmar men vi har valt att fokusera på de som är medlemmar. 
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Vi har valt att intervjua både män och kvinnor. Avsikten med detta val har inte varit att 

genomföra en jämförande studie baserat på deltagarnas kön. Vi har snarare gjort det för att få 

en nyanserad bild av den sociala upplevelsen av arbetsplatsen. Att det finns deltagare med 

olika kön har det därför tagits hänsyn till i analysen. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt tar utgångspunkt i Steinar Kvale och Svend Brinkmanns Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2014). De beskriver sju olika stadier som vägleder 

intervjuprocessen: tematisering, planering, intervju, utskrift, analysmetod, verifiering, och 

rapportering (Kvale & Brinkmann 2014:144-145). Vi har influerats av deras modell och 

tillämpat fem av de sju stegen i vårt arbete där det första och det sjunde steget har valts att 

exkluderas. De har inte tillämpats eftersom de har redogjorts för i egna delar av studien. 

Nedan beskrivs de fem tillämpade stegen och hur vi har valt att använda oss av dem. 

 

4.2.1 Planering 

Enligt Kvale och Brinkmann ser forskaren i planeringsstadiet till de tekniker som bör 

användas under studiens gång och gör en tidsplanering (Kvale & Brinkmann 2014:152). Jan 

Trost skrev i Kvalitativa intervjuer (2010) att planeringsstadiet även innefattar konstruktionen 

av en lämplig intervjuguide (Trost 2010:51). Planeringsstadiet i denna studie har innefattat 

upprättandet av en tidsplan, kontakt med Gaypolisföreningen, genomförande av 

intervjuguider och beslut om hur intervjuerna skulle genomföras.  

 

Det första steget i planeringsprocessen för denna studie har varit att upprätta en tidsplan. 

Utifrån den tidsram vi har haft att utgå ifrån har vi genomfört intervjuerna under den tredje 

och den fjärde veckan. Planeringen av de fyra intervjuerna, angående datum, plats och tid, har 

skett i samråd med deltagarna (se avsnitt 4.2.2). Tidsplaneringen har tagit grund i att ha en 

teoretisk och metodologisk bakgrund innan genomförandet av intervjuerna. Samtidigt har det 

tagits hänsyn till den tid som behövs för bearbetning av insamlad data.   

 

En del av förberedelserna inför genomförandet av intervjuerna har varit att utforma en 

intervjuguide. En intervjuguide beskriver Kvale och Brinkmann som ett manus över 
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intervjuns förlopp som utformas utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2014:172). I 

intervjuguiden har vi formulerat ett antal frågor. Den intervjuguide som utformades till 

samtliga intervjuer har senare anpassats specifikt till intervju 1 genom att några frågor har 

tagits bort och andra har lagts till (se bilaga 2 & 3). Utifrån vår tidigare kunskap om 

Intervjuperson 1 har tanken bakom anpassningen varit att få fram särskild information som 

intervjupersonen ansetts kunna bidra med.  

 

Intervjufrågorna har formulerats öppet så att intervjupersonerna själva har fått möjligheten att 

utveckla sina tankar och svar. Frågorna har även gett utrymme för spontana följdfrågor 

(Kvale & Brinkmann 2014:177). Intervjufrågorna har formulerats utifrån studiens 

frågeställningar. En tabell som Kvale och Brinkmann beskriver har tillämpats på den 

grundläggande intervjuguiden för att garantera en koppling mellan intervju- och 

forskningsfrågor. Tabellen delar upp intervjufrågor utifrån den frågeställning som de anses 

svara på (ibid:174; se bilaga 4).   

 

Etiska överväganden har varit en del av planeringsprocessen och redovisas i ett separat 

avsnitt (se avsnitt 4.3). 

 

4.2.2 Intervju 

Det finns vissa aspekter som anses ha betydelse vid genomförandet av en intervju, 

exempelvis plats, tid, och antal intervjuare. När det gäller plats för en intervju skriver Trost 

att valet av ett lämpligt ställe alltid är komplicerat, men det som ska garanteras är en bekväm 

plats för den intervjuade personen. Trost beskriver att störningar bör undvikas och därför är 

exempelvis det privata hemmet inte rekommenderat (Trost 2010:65). De intervjuade 

personerna i denna studie har själva fått möjlighet att välja plats för intervjun. Två av 

intervjuerna har skett på deltagarnas arbetsplats. En av intervjupersonerna har valt att 

genomföra intervjun på ett café i centrala Stockholm. Den fjärde intervjun har genomförts via 

telefon eftersom den intervjuade arbetar i en mindre stad utanför Stockholm.  

 

Det har funnits både för- och nackdelar med valet av intervjuplats. Att intervjupersonerna 

själva har fått välja platsen ger en förutsättning att de har känt sig bekväma i den. 

Arbetsplatsen som intervjuplats har medfört en lugn och ostörd miljö där de intervjuade har 

behållit sin arbetsroll. Det kan ifrågasättas hur öppna de intervjuade har känt att de kan vara 
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angående hur det är på arbetsplatsen, när de har befunnit sig på arbetsplatsen. En av de 

intervjuerna skedde bakom stängda dörrar på ett kontor och den andra ute i ett allmänt 

utrymme. Båda har förmedlat positiva och negativa erfarenheter och har därför inte gett oss 

upplevelsen av en begränsning på grund av platsen. En av de andra intervjuerna tog plats på 

ett café där atmosfären runt om bidrog till en svårighet att diskutera frågorna på djupet. Trots 

det här har även denna intervjuperson inte heller känts begränsad av platsen utan delade med 

sig av de erfarenheter hon hade att dela med sig av. Den sista intervjun skedde via telefon 

eftersom det ansågs vara enklare än resor fram och tillbaka. Valet av en telefonintervju har 

gjort att kroppsspråk och gester inte kunde tydas, dessutom har det inte framgått vart 

informanten befann sig. Varje intervju tog ca en timme att genomföra och vid varje tillfälle 

har både inspelningar och anteckningar utförts. Kvaliteten av inspelningen av 

telefonintervjun kan ha påverkats av att den skedde just via telefon. Anteckningar har, bland 

annat av den anledningen men även annars, varit ett kompletterande verktyg för en större 

säkerhet att få med all information från intervjuerna. 

 

Enligt Trost är antalet intervjuare ytterligare en aspekt som påverkar genomförandet av 

intervjuerna. Att ha flera intervjuare kan ha både för- och nackdelar ur den intervjuades 

perspektiv. Det finns en interaktion mellan intervjuarna och den intervjuade personen som 

spelar roll. Att vara två intervjuare kan anses ge ett slags övertag enligt Trost. Samtidigt kan 

det vara fördelaktigt att vara två som intervjuar när förtroendet med den intervjuade inte har 

hunnit byggas upp (Trost 2010:67). Intervjuerna i denna studie har genomförts av båda 

författarna eftersom det ansågs öka tolkningsmöjligheterna.  

 

Vi har valt att kontakta Gaypolisföreningen via mail för att hitta intervjupersoner (se bilaga 

1). Föreningens ordförande har vidarebefordrat vårt mail till alla dess medlemmar. De 

personer som har varit intresserade av att delta i studien har sedan kontaktat oss via mail och 

telefon. På detta sätt har vi haft möjlighet att planera och komma överens om hur, var och när 

intervjuerna skulle ske. Intervjuerna genomfördes under vecka 46 och 47. Datumen för 

intervjuerna var den 12e, 13e och den 18e november 2014.  
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4.2.3 Utskrift 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om betydelsen av att förbereda intervjumaterialet för 

analysprocessen. Detta innebär att överföra materialet från det verbala till det skriftliga 

(ibid:144). De menar att utskriften av en intervju sällan diskuteras inom forskningslitteraturen 

trots att den är av stor betydelse och kan vara studiens “hårda empiriska kärna” (ibid:217). 

Kvale och Brinkmann lyfter fram betydelsen av motivet bakom en utskrift. Det ska alltså 

finnas en betydelsefull anledning för att skriva ner intervjumaterialet (ibid:219). 

Transkriberingen av intervjuerna i denna studie har varit för att se till att förståelsen av 

sammanhanget uttalandet har gjorts i kan lysa igenom. Detta visar sig genom användandet av 

längre citat. 

 

Det finns ingen specifik mall för hur en transkribering ska genomföras. Det viktiga är att vara 

tydlig med hur tillvägagångssättet har sett ut och noga beskriva vilka regler som har använts 

för att underlätta den eventuella läsningen och för att undvika missförstånd. Det viktigaste 

under transkriberingsprocessen är att vara konsekvent med de valda principerna (Åbo 

Akademi 2006). Denna studies transkriberingar har bland annat tagit bort en del av talspråket, 

ändrat intervjupersonernas personliga uppgifter som de har pratat om och markerat längre 

pauser med ”…”. I kapitel 5 har “...” även använts för att tydliggöra att det endast har citerats 

en del av en mening.  

 

4.2.4 Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet har analyserats i två steg. Det första steget har varit en 

bearbetning av materialet. Efter transkriberingen av samtliga intervjuer har det genomförts en 

koncentrerings- och kategoriseringsprocess. Koncentreringsprocessen reducerar och 

strukturerar den omfattande textmassan till ett antal formuleringar. Dessa formuleringar har 

sedan delats upp i olika kategorier, vilket utgör kategoriseringsprocessen. Uppdelningen ska 

enligt Fejes och Thornberg (2009) genomföras genom att tydliggöra likheter och olikheter 

mellan de olika formuleringarna (ibid:33). I denna studie har koncentreringsprocessen gjorts 

genom att formulera om varje intervjureplik till en sammanfattande mening eller ett ord. 

Därefter har dessa meningar ordnats i olika grupper enligt det ämnet de berörde. De fem 

kategorier som efter bearbetningen av datamaterialet har identifierats är: stereotyper, förutsatt 

heterosexualitet, reaktioner, Gaypolisföreningens verksamhet och betydelse och stad.  
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Det andra steget har varit en djupare analys som har genomförts genom en tolkningsprocess. 

Efter att datamaterialet kategoriserades har vi försökt att gå utöver den bokstavliga 

innebörden av de intervjuades svar. Tolkning handlar om att utveckla relationer som inte 

direkt visar sig i texten (Kvale & Brinkmann 2014:249). Tanken med tolkningsprocessen är 

att använda en bredare referensram för att få fram spekulativa tydningar om deltagarnas 

uttalanden. Referensramen kan vara kontexten som studeras eller ett antal teorier (Fejes & 

Thornberg 2009:33). För att tolka datamaterialet har vi använt oss av tre olika teoretiska 

utgångspunkter och tre tidigare forskningar (se kapitel 2 & 3). Dessa utgångspunkter har 

hjälpt oss att förstå och förklara det som intervjupersonerna har berättat om. Det har alltså satt 

intervjupersonernas berättelser i en större kontext.  

 

4.2.5 Verifiering 

Att kunna visa trovärdighet är av stor betydelse för undersökningar som bygger på kvalitativa 

data. Läsaren måste kunna förlita sig på att informationen är riktig och att studien har gjorts 

på det sätt som har beskrivits. Genom bland annat transparens kan studiens trovärdighet öka. 

Ett tydligt redogörande av forskningsprocessen och att studien kan skapa diskussion är 

aspekter som garanterar undersökningens transparens. Trovärdigheten i en studie påverkas 

också av hur den återkopplas till det studerade området. Detta innebär att resultaten på ett 

tydligt sätt redovisar de studerade personernas synpunkter (Ahrne & Svensson 2012:27-28). 

Vi har valt att använda citat för att visa en stark koppling till intervjupersonernas synpunkter 

och på det sättet även stärka resultatet. 

 

Ytterligare en viktig aspekt för verifieringen av en undersökning är dess överförbarhet. Att en 

studie är överförbar innebär att dess resultat kan användas inom andra sammanhang, det vill 

säga överföras till andra personer eller sociala miljöer. En förutsättning för överförbarheten är 

att de olika sammanhangen är liknande och ingår i samma forskningsområde (Ahrne & 

Svensson 2012:29). En studie kan anses vara överförbar om den kan ge vägledning för hur 

andra studiers resultat kommer att se ut (Kvale & Brinkmann 2014:312). Denna studie kan 

användas som en grund eller fungera som en referenspunkt för andra undersökningar. Studien 

kan dock inte anses vara överförbar på grund av det låga antalet intervjupersoner, 

uppfattningen om homosexualitet i Sverige men även hur polisen som institution fungerar. 

Att studien endast innefattar fyra informanters personliga upplevelser innebär att den inte kan 

ge en vägledning till andra studiers resultat i och med att den inte bidrar med en helhetsbild 
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av homosexuella poliser. Det finns dessutom en syn på homosexualitet i dagens Sverige som 

inte nödvändigtvis finns i andra kontexter. Viktigt att påpeka är även att hur polisen som 

institutionen fungerar kan variera beroende på sammanhang och var den är belägen.  

 

4.3 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena under intervjuerna har tagit grund i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Vetenskapsrådet har utformat principerna för att ge en 

riktlinje i forskarens förhållande till deltagaren. Dessa kan konkretiseras till fyra allmänna 

krav på forskning. Det första kravet är informationskravet. Det innebär att forskaren ska 

informera de berörda om forskningen och ge en helhetsbeskrivning av undersökningen. Inom 

detta krav ska det tydliggöras att deltagandet är frivilligt och att informationen som insamlas 

endast ska användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:5-7). Samtliga deltagare har 

blivit informerade om studiens syfte vid två tillfällen. Den första gången blev de informerade 

via mail, detta i samband med den första kontakten med Gaypolisföreningen. Den andra 

gången blev de intervjuade informerade vid respektive intervjutillfälle. 

 

Det andra kravet som Vetenskapsrådet beskriver är samtyckeskravet. Det innebär att ett 

samtycke från deltagaren krävs och att de själva bestämmer över sitt deltagande. Eftersom 

intervjupersonerna i denna studie själva har valt att delta i studien, har de på det sättet gett sitt 

samtycke. Enligt samtyckeskravet har de dock möjlighet att sluta delta när de själva vill och 

kan därför be om att tas bort från materialet (Vetenskapsrådet 2002:9-10). Ingen av de 

intervjuade i denna studie har valt att göra detta och samtliga intervjupersoner har samtyckt 

till inspelning av intervjuerna.  

 

Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet. Det innebär att deltagarna ska ges 

konfidentialitet och att deras personuppgifter döljs (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi har därför 

valt att döpa om intervjupersonerna till “Intervjuperson 1-4” och endast berätta deras kön, 

yrkesbenämning och om de arbetar i Stockholm. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det 

innebär att informationen som har samlats in endast får användas för forskning (ibid:14). 

Intervjupersonerna har blivit informerade om att materialet endast har använts i denna studie. 
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5. Resultat 

Detta kapitel avser att presentera materialet som har samlats in under de genomförda 

intervjuerna. Resultatet har valts att delas upp och redovisas utifrån de fem kategorier som 

har uppkommit genom en bearbetning av datamaterialet. Kategorierna är: stereotyper, 

förutsatt heterosexualitet, reaktioner, Gaypolisföreningens verksamhet och betydelse samt 

stad. Innan resultatet läggs fram börjar kapitlet med att ge en kort beskrivning av respektive 

intervjuperson; det vill säga deras kön, yrkesbenämning och vart de arbetar.  

 

Intervjuperson 1 - man, polisinspektör, arbetar i Stockholm. 

Intervjuperson 2 - man, systemadministratör, civilanställd, arbetar i Stockholm. 

Intervjuperson 3 - kvinna, polisassistent, arbetar i Stockholm. 

Intervjuperson 4 - kvinna, vakthavande befäl/kommissarie, arbetar i en stad utanför 

Stockholm. 

 

5.1 Stereotyper 

Intervjuerna har visat på att det finns en del fördomar och stereotypiska bilder av både 

homosexuella och poliser. De intervjuade har uttryckt att det finns en stereotypisk bild av 

homosexuella män och kvinnor i samhället och att denna bild även speglas inom polisen. 

Intervjuperson 2 har beskrivit denna bild på följande sätt: 

 

(...) Sådant här tycker jag att det är så svårt för att det är mina egna fördomar som liksom 

speglas ut. Jag tror att många tror att homosexuella män, framförallt, är fjollor. Det är 

liksom glitter och glamour och det är champagne och schlager och det är liksom, kanske 

en liten rosa handväska på det. Och jag tror att många tror att homosexuella kvinnor är 

raka motsatsen. Det är kort snaggat hår och det är vältränad och de är butch, går alltid i 

jeans och t-shirt. Jag tror att många tror så, men det är min egen fördom. (Intervju 2) 

 

Både Intervjuperson 1 och Intervjuperson 3 har hållit med om att det har skapats en 

snedvriden bild av homosexuella som upprätthålls i samhället, bland annat genom media. Att 

homosexuella endast ses som “lack och läder” eller “läderbögar” och att homosexualiteten på 

exempelvis Prideparaden dras till det yttersta har bidragit till att fördomar bildas (Intervju 1; 

Intervju 3). 
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(...) Alla får älska vem de vill men måste man dra det till det yttersta, någon kan gå 

omkring i bara tanga... alltså det blir, för mig blir det så extremt och då förstår jag att folk 

får fördomar. Allt som dras till det extrema tycker antingen folk om eller hatar folk. Så 

att, ja, jag kan tycka att man kanske ska tona ner just det, tycker jag. För att folk får mera 

se det verkliga budskapet. (Intervju 3) 
 

Homosexuella män anses allmänt vara väldigt feminina i kontrast mot de maskulina 

egenskaperna som tilldelas homosexuella kvinnor. Dessutom finns det en bild av polisyrket 

som interagerar med de allmänna fördomarna om homosexualitet. De intervjuade har varit 

överens om att normen inom polisen är ”manlighet”. Arbetet kräver en viss fysisk styrka och 

kopplas därför till en stor stark man (Intervju 1; Intervju 2). Intervjuperson 1 har dock 

beskrivit att även om det finns en sådan norm inom yrket handlar polisarbetet inte enbart om 

styrka. Enligt honom behövs det andra färdigheter inom yrket, exempelvis att kunna 

argumentera (Intervju 1). Intervjuperson 3 och Intervjuperson 4 har också berättat att normen 

inom polisen är en man, men har lyft fram att det innebär en heterosexuell man och inte 

“bögar” (Intervju 3; Intervju 4). Intervjuperson 2 har nämnt olika aspekter som formar 

normen inom polisen “...Normen för en polis är en man. Gärna ung, inte för gammal. Gärna 

vit, inte för utländsk, för det blir också jobbigt liksom. Allt som sticker ut...” (Intervju 2). 

Dessutom har Intervjuperson 2 beskrivit att normen inom polisen även innefattar en 

polisutbildning. Han är själv civilanställd och har påpekat att han har påverkats av att 

civilanställda inte anses vara lika mycket värda. Att bryta mot normen, både som 

homosexuell och som civilanställd, har därför fått honom att försöka hävda sig själv i en 

större utsträckning (Intervju 2). 

 

Enligt intervjupersonerna gör det faktum att polisyrket är direkt kopplat med manlighet det 

lättare att vara homosexuell som kvinna än som man inom yrket. Homosexuella kvinnor har 

det lättare inom polisen eftersom de anses ha manliga egenskaper som stämmer överens med 

den norm som finns inom polisyrket. Homosexuella kvinnor anses bland annat vara starka, 

tuffa och vältränade (Intervju 1; Intervju 2; Intervju 3; Intervju 4). Intervjuperson 3 har 

beskrivit att hon tycker att det är lättare att vara homosexuell och kvinna i jämförelse med 

man. Detta på grund av den stereotypiska bilden som finns, inte bara inom polisen, utan i 

samhället allmänt: 
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(...) Det är väl också om en sådan fördom ska det vara att det är en jätte butch eller jätte 

femme. Någon är jätte ‘butchy’ och manlig och någon är jätte kvinnlig. (...) jag tror att 

det är lättare att vara tjej och homosexuell än man. Men det är någonting med… Det är 

väl alla, jag vet inte om en heterokille tycker att, ja men två tjejer i en säng, åh kul! (...) 

medans sex med män är det liksom, big big no no. Jag vet inte om det har med det att 

göra, men det skulle kunna vara ett skäl. För det är lättare att vara två tjejer än män. Men 

så är det ju oavsett vart som helst. (Intervju 3) 
 

Homosexualiteten blir en positiv egenskap för de homosexuella kvinnornas arbete som 

poliser utifrån de ovan nämnda fördomarna. Kvinnorna är mer accepterade och kan till och 

med räknas som “en i killgänget” (Intervju 3). Homosexualitet blir däremot svårare för 

männen i och med att de kan anses vara feminina, “blödiga” och därmed mindre lämpliga för 

arbetet (Intervjuperson 4). I grund och botten handlar det om att polisen är ett yrke som anses 

vara maskulint och därmed är alla feminina kännetecken ett sorts hinder. Intervjuperson 2 har 

argumenterat för detta genom att berätta hur maskuliniteten finns och gärna upprätthålls inom 

polisen.  

  
Så det finns en viss maktstruktur i det hela som man gärna vill upprätthålla. (...) det är 

lättare för mig om jag kliver in och är typisk manlig. Rak i ryggen, jag har en stabil röst 

och talar om att du får gå härifrån nu. Än om jag kliver in och lite, om man, 

citationstecken, är kvinnlig och säger: Ursäkta skulle du kunna tänka dig att gå dit. Det 

som anses typisk manligt och det som anses typiskt kvinnligt. Så ja, man vill upprätthålla 

den här manligheten. (Intervju 2) 
 

De fyra informanterna har varit överens om att homosexualitetens betydelse inom polisyrket 

skiljer sig mellan könen. Emellertid har det funnits varierande åsikter angående hur det är att 

vara homosexuell inom polisen jämfört med andra yrken. Två av intervjupersonerna har 

uttryckt att de inte tror att det finns skillnader mellan yrken (Intervju 1). Intervjuperson 2 har 

förklarat att folk kan tro att det är svårare att vara homosexuell inom polisen just på grund av 

den bild av manlighet som polisyrket bär med sig (Intervju 2). Å andra sidan har de två andra 

intervjupersonerna ansett att det kan finnas skillnader i hur det är att vara homosexuell inom 

olika yrken. Intervjuperson 4 har beskrivit att hon kan tänka sig att det är svårare att vara 

homosexuell inom polisen jämfört med andra yrken. Hon har exemplifierat det med att det är 

“...nog lättare att vara bög och frisör än bög och polis...” (Intervju 4). Intervjuperson 4 menar 

att det finns många olika åsikter inom polisyrket, bland annat om homosexualitet, som inte 
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går att se genom rekryteringsprocessen. När de med åsikter kommer fram blir det mer 

känsligt eftersom polisen står för vissa “moraliska värderingar” och därmed även har större 

förväntningar på sig (Intervju 4). Intervjuperson 3 har tidigare arbetat inom vården och tror 

att det skulle vara lättare att vara en öppet homosexuell man inom det yrket. Detta eftersom 

vården är ett kvinnligt dominerat yrke och hon har en uppfattning om att kvinnor har ett 

“...lite mer öppnare synsätt på saken.” (Intervju 3). 

 

Bland intervjuerna har det framkommit att det finns stereotyper om både homosexuella och 

polisyrket. Samtidigt har intervjupersonerna varit medvetna om att det handlar om fördomar 

som inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Dessa stereotyper har ansetts 

skapa fördomar som upprätthålls i samhället och orsakas av okunskap kring HBTQ-personer 

(Intervju 2; Intervju 3). 

 

5.2 Förutsatt heterosexualitet 

Respektive intervjuperson har diskuterat om sexuell läggning är någonting som ska tas upp i 

arbetsmiljön eller om det är en personlig fråga. Enligt intervjupersonerna är hög integritet, 

självrespekt och att vara trygg i sig själv grundläggande egenskaper för att kunna vara öppen 

med sin sexuella läggning (Intervju 1; Intervju 2; Intervju 4). Intervjuperson 1 har uttryckt att 

sexuell läggning inte bör döljas för att det är svårt att dölja saker. Han har genom ett exempel 

beskrivit att om det vid ett tillfälle har hänt någonting hemma, vilket gör att individen blir 

frånvarande, går det inte att få eller ge förståelse om de inte är ärliga om vilka de är. Enligt 

Intervjuperson 1 blir det svårt att dölja vilka de är om de skadas under arbetstid. Ens partner 

står då inte nödvändigtvis som närmast anhörig och får då inte veta vad som har hänt. 

Intervjuperson 1 har vidare beskrivit att ens sexuella läggning är personlig och att om det 

finns en trivsel på jobbet kan dessa saker tas upp och därmed kan även prestationen öka 

(Intervju 1). Intervjuperson 2 har sagt att han sällan pratar om sig själv på arbetsplatsen och 

anser inte heller att det ska behövas. Han anser att om han vill prata om det så ska han kunna 

göra det. Det ska dock inte vara ett tvång. Han har berättat att eftersom ingen har frågat om 

hans läggning har han aldrig heller ljugit om den (Intervju 2). Intervjuperson 3, som är nyast i 

yrket, har beskrivit öppenhet på detta sätt: 

 

(...) Jag funkar så att jag vill ju lära känna personen jag jobbar med för att den inte bara 

ska vara en uniform, (...) den här personen ska ändå, eventuellt, försvara mitt liv och jag 
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ska försvara dennes liv, vilket gör att jag vill ju se personen bakom och jag vill veta om, 

om min kollega är trött en dag för att hans tre barn har varit vakna hela natten och har 

han inte kunnat sova (...) man vill ju lära känna folk och ha en koppling till den här 

personen och det involverar att jag säger vem jag är tillsammans med (...) berätta lite mer 

om mig. (Intervju 3)  
 

Intervjuperson 4 har berättat att hon är “...ganska privat när det gäller mitt privatliv...” och att 

det därför inte är någonting hon pratar mycket om (Intervju 4). Hon tror dock att många vet 

om hennes sexuella läggning på grund av att hon startade ett lokalt HBT-nätverk i den 

myndighet hon arbetar i, och att hon i samband med det har föreläst för kollegor. Hon har 

därför förklarat att hon inte döljer sin läggning men att det samtidigt inte är någonting hon 

spontant berättar “...för att jag inte vet vilken reaktion jag kommer att få...” (Intervju 4). 

 

En aspekt som respektive intervju har visat på, är den heteronormativitet som dagligen och 

omedvetet genomsyrar hela samhällslivet. Intervjupersonerna har tagit upp olika situationer, 

inte endast professionella, där det förutsätts att de är heterosexuella. En situation som har 

förekommit på arbetsplatsen är att kollegorna antar att männen har en fru och att kvinnorna 

har en man. Intervjuperson 2 har berättat hur denna förutsättning lätt kommer fram på en 

arbetsintervju. Han har uttryckt att en vanlig fråga är om han bor själv eller om han har en 

fru. Han har själv beskrivit att detta är en förutsättning speciellt eftersom han är en man och 

är i den åldern att han borde ha skaffat en fru (Intervju 2). Intervjuperson 3 har berättat hur 

förutsättningarna har sett ut som ny på arbetsplatsen och även hon har fått frågan om hennes 

partner ur ett heterosexuellt perspektiv. När hon har berättat vad “hon” (hennes partner) har 

jobbat med, berättar Intervjuperson 3 att kollegorna har kommit på sig själva med att ha ställt 

frågan utifrån en förutsättning om heterosexualitet (Intervju 3). 

 

Frågor som har att göra med personens respektive får en annan betydelse för 

intervjupersonerna i och med att deras sexuella läggning hamnar i fokus. Intervjuperson 4 har 

beskrivit att “icke HBT-personer” vanligtvis berättar om sina respektive utan att prata om 

deras sexuella läggning. Hon menar dock att när hon “...pratar om min respektive så blir det 

fokus på min sexuella läggning eftersom jag är tillsammans med en tjej...” (Intervju 4). Detta 

har även beskrivits av Intervjuperson 1 med följande exempel: 
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(...) Så kommer man på måndagsmorgon och frågan: Åh vad gjorde du i helgen? Nej 

men jag och X var ute och plockade kantareller. Ja och vem är X? Ja, min man då. Och 

då hör de, de vet inte vilka svamp vi har fått, var vi varit, de vet bara du har sex med en 

man. Det är det enda de har hört. Istället för att man sagt: jag och min fru, ja hur mycket 

fick ni då? Okej, Gud, var, var ni någonstans? Då inser man det här, då blir det annat 

fokus då. (Intervju 1) 
 

Dessa frågor som ställs i olika sociala sammanhang innebär en problematik för de 

homosexuella då de konstant tvingas att komma ut med sin sexuella läggning. 

Intervjupersonerna har tagit upp att de som är heterosexuella pratar om sin sexuella läggning 

hela tiden. Detta sker dock på ett indirekt sätt (Intervju 1). Intervjuperson 2 har beskrivit 

denna problematik:   

 

...för en vanlig heterosexuell människa gör ju det hela tiden omedvetet. I och med att man 

vanligen pratar om: ja men igår var jag och min fru och gjorde det här. (...) de flesta tänker 

inte på det. Men det innebär ju, det han säger då är att han tycker om kvinnor och har valt 

att gifta sig med en kvinna. (Intervju 2) 
 

Intervjupersonerna har tagit upp ett sätt att motverka denna problematik och det är att 

använda sig av neutrala begrepp i de olika sammanhangen. Begreppen ”sambo” och ”partner” 

har intervjupersonerna lyft fram som fördelaktiga. Intervjuperson 2 och 3 menar att 

användningen av begreppen visar att det inte förutsätts att en person tycker om det motsatta 

könet och därmed tvingas ingen till att komma ut med sin sexuella läggning (Intervjuperson 

2; Intervju 3). Det är emellertid inte bara mellan kollegor som dessa begrepp kan vara 

gynnsamma. Intervjuperson 4 har beskrivit användningen av begreppen sambo och partner i 

andra professionella sammanhang, exempelvis under ett lägenhetsbråk:   

 

(...) Vi får ett samtal om att det är bråk i en lägenhet, det är grannar som hör att det är gap 

och skrik och det kastas möbler och allt möjligt. Om det är en tjej som öppnar dörren när 

vi ringer på, så behöver man inte inleda konversationen med ‘är han hemma? Vart är 

han?’ Vi kan inte förutsätta att det är en man som har slagit henne eller en man som har 

stökat med henne. Och genom att inte förutsätta det så, tvingar vi inte heller henne att 

komma ut i den situationen utan då kan hon säga om, om hon öppnar och vi istället säger 

‘är din partner hemma?’ (...) då kan hon säga ‘ja, hon sitter inne i köket’ och det 

avdramatiserar allting för henne. (Intervju 4) 
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5.3 Reaktioner 

Intervjuerna har visat på att erfarenheterna av att vara öppen homosexuell på arbetsplatsen i 

överlag är positiva. Respektive intervjuperson är öppna med sin sexuella läggning gentemot 

sina kollegor och det har inte funnits negativa reaktioner som är direkt riktade mot dem. 

Intervjuperson 1 har beskrivit att han, under åren, har sett en förändring i hur personerna blir 

bedömda av kollegor inom polisen. 

 

Jag tror så här, det finns de som tycker illa om det här säkert. Men de kan inte vädra det 

här längre. Där måste de veta vilka de pratar med. Idag är det allt för många som 

ifrågasätter och säger så här: det här tänker jag ta vidare. Med de värderingar du har, 

kanske inte du hör hemma inom polisen. Så att det är ju bra också att det är väldigt 

många. För förut hade vi, tror jag säkert att en majoritet tyckte om oss, tyckte det spelar 

ingen roll. Men det har de, de var tysta. Sedan var de några högljudda som ifrågasatte det 

här. Men det var ingen av dem tysta som ifrågasatte då. Idag har den tysta, goda tysta 

massan bara talat. Det är de som är förändringen. (Intervju 1) 
 

Vidare har han berättat att det idag inte spelar en avgörande roll vad en person har för kön, 

etnicitet eller sexuell läggning. I dagsläget är det viktiga, enligt honom, att personen kan sitt 

jobb (Intervju 1). Intervjuperson 2 har berättat att det inte har funnits negativa reaktioner eller 

attityder mot honom på grund av hans sexuella läggning. Han har påpekat att han har bra 

chefer och kollegor, vilket har varit till stor hjälp (Intervju 2).   

 

Det finns dock vissa negativa reaktioner och attityder som har förekommit på informanternas 

arbetsplatser. Både Intervjuperson 1 och Intervjuperson 4 har berättat om att det förekommer 

skämt på arbetsplatsen. Dessa har inte bara handlat om homosexuella utan om 

minoritetsgrupper allmänt. Skämtandet har olika nivåer och problematiken är på vems 

bekostnad det är på (Intervju 1, Intervju 4). Intervjuperson 2 har berättat om reaktionen som 

hans dåvarande befäl hade när han sa att han hade träffat en kille. Han hörde henne fråga en 

kollega “...visste du inte att X är sådan?” efter att han hade berättat (Intervju 2). Själv har han 

undrat om det är så intressant vad han är för människa men har uttryckt att han inte anser 

detta vara “skitsnack”. Han har bekräftat att det inte finns någon skillnad på hur kollegorna 

behandlar honom jämfört med andra (Intervju 2). Hur mycket kollegorna pratar bakom 

ryggen är en fråga som har dykt upp på respektive intervju. Intervjuperson 2 har tänkt att 

problemet kanske inte tas upp när han är närvarande för att kollegorna vet att han skulle “ta 
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striden”. Däremot anser han att det på ett sätt är bra för att folk åtminstone är tysta då. Han 

har en tillit till sina kollegor och är därför “...ganska säker på...” att de skulle berätta för 

honom om det pågick prat bakom ryggen (Intervju 2). Intervjuperson 4 har berättat att det har 

förekommit “skitsnack” bakom ryggen på hennes arbetsplats. Hon har fått veta, från 

närstående kollegor, att andra kollegor pratar och bland annat tycker att det är äckligt med 

homosexuella. Detta har dock alltid visats anonymt (Intervju 4). 

 

Intervjuperson 4 har haft flera erfarenheter som skiljer sig från de andra informanterna. Hon 

har uttryckt att hon har märkt att det finns individer, även inom polisen, som “...inte är så 

förtjusta...” i homosexuella (Intervju 4). Intervjuperson 4 har både fått stöd men även märkt 

intolerans bland kollegorna. Hon har exempelvis beskrivit en situation som hon har upplevt 

som väldigt negativt. På hennes arbetsplats bedriver hon, det tidigare nämnda, lokala 

nätverket för homosexuella poliser. De har satt upp olika anslag om nätverket som sedan, 

rapporterat av medlemmar, har rivits ner, satts över eller vänts på. Vid ett tillfälle sattes en 

annons upp på en av deras anslagstavlor som gjorde reklam för en hudsalva som kallades för 

”rumpräddaren” (Intervju 4). Denna händelse, menar Intervjuperson 4, var antingen ett 

“...jävligt dåligt skämt...” eller om det var allvar så tolkar hon det som en “...påhopp på 

framförallt homosexuella män...” (Intervju 4). Dessa erfarenheter har fått henne att bli 

misstänksam och mer försiktig gentemot sina kollegor, vilket hon anser har försämrat hennes 

arbetsmiljö (Intervju 4).  

 

De negativa erfarenheterna har tagit en stor plats under intervju 4, men informanten har valt 

att lyfta fram det stöd hon har fått från både kollegor och/eller stödmedlemmar i nätverket 

(Intervju 4). Exempelvis har hon berättat om ett mail som hon skickade till samtliga anställda 

i länet, angående händelsen med nätverkets anslag. I mailet beskrev hon på vilket sätt denna 

händelse hade påverkat henne och hur hon tolkade det. Ungefär 60 kollegor svarade på detta 

mail och visade sitt stöd oavsett om de tidigare hade hört talas om händelsen. Intervjuperson 

4 har uttryckt att hon hoppas att det endast handlade om en enstaka händelse genomfört av ett 

fåtal personer (Intervju 4). Även om erfarenheterna som Intervjuperson 4 har berättat om inte 

liknar de som resten av informanterna har tagit upp, är stödet bland kollegorna en faktor som 

anses spela en stor roll. Intervjuperson 1 har uttryckt att när det uppstår omständigheter där 

någon blir utpekad på grund av sin sexuella läggning, är det viktigt att ha stöd från sina 

kollegor (Intervju 1). På samma sätt har Intervjuperson 2 lyft fram betydelsen av att ha stöd 

både från kollegor och chefer: 
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...jag vet dessutom att jag, liksom att jag har mina kollegor som stödjer mig. Jag vet att 

jag har jättebra chefer. Som, skulle det vara någon som gjorde någonting eller sa 

någonting, då vet jag att jag har mina chefers stöd. Vilket betyder väldigt mycket. 

(Intervju 2) 
 

Förutom de negativa reaktionerna, som tidigare har beskrivits, har det i överlag funnits ett 

positivt bemötande bland informanternas kollegor. Intervjuperson 1 och Intervjuperson 3 har 

dock lyft fram att även om det inte nödvändigtvis finns problem inom kåren, kan problemet 

visa sig i möten med allmänheten och brottsoffer (Intervju 1; Intervju 3). Intervjuperson 2 har 

fört ett resonemang om att hur HBTQ-personal blir bemötta inom polismyndigheten påverkar 

hur poliserna bemöter HBTQ-personer i allmänheten. Om diskussioner sker i lugn och ro på 

arbetsplatsen anser han att brottsoffer kommer få ett bra bemötande (Intervju 2). 

Intervjuperson 3 har uttryckt vikten av att bedöma situationer var för sig och anpassa sig. Hon 

har tagit upp en händelse där hon satt bak i polisbilen och fick frågan om hon hade en 

pojkvän. Hon har beskrivit sina tankar som “...nej, här passar det inte att säga att jag är 

homosexuell utan här får jag spela med...” (Intervju 3). Intervjuperson 3 har berättat att även 

om hon kan behöva anpassa sig utanför arbetsplatsen gäller det inte gentemot hennes 

kollegor. Hon har tyckt att kollegorna får acceptera henne som hon är (Intervju 3). 

Intervjuperson 1 har däremot berättat att de som söker kontakt eller hjälp hos polisen är där 

för att han är en polis och inte av någon annan anledning. Det vill säga att, enligt honom, är 

hans sexuella läggning inte någonting som tas upp under olika ärenden eller konferenser 

(Intervju 1).  

 

Sammanfattningsvis har intervjuerna visat att de homosexuella poliserna inte endast påverkas 

av hur deras kollegor reagerar. I och med att rollen som polis innebär en direkt kontakt med 

olika typer av människor, innebär det även att deras sexuella läggning kan ha effekter både 

inom och utanför arbetsplatsen. 
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5.4 Gaypolisföreningens verksamhet och betydelse 

Gaypolisföreningen är en nationell, ideell förening som främst är verksam i Stockholm. 

Föreningen är fristående vilket ger ett större handlingsutrymme gentemot polismyndigheterna 

(Intervju 2). Medlemskapet i föreningen är anonymt genom att endast privat mail anges vid 

registrering (Intervju 3). Det mindre lokala nätverket, som startades av Intervjuperson 4, har 

ett tätt samarbete med Gaypolisföreningen. Nätverket har fler stödmedlemmar än medlemmar 

och de har ännu inga manliga medlemmar (Intervju 4). 

 

Intervjuperson 1, som tidigare har varit och fortfarande är väldigt aktiv inom 

Gaypolisföreningen, har berättat om föreningens start. Föreningens olika typer av 

utbildningar har gett anställda inom polisen en bredare kunskap om homosexualitet, vilket 

har förbättrat arbetsmiljön för homosexuella. Intervjuperson 1 har tydliggjort de olika 

förändringarna som har skapats på grund av att föreningen finns. Ett exempel på förändring 

är att Gaypolisföreningen har skapat möjligheten för poliserna att kunna delta i Prideparaden 

i uniform. Trots motstånd godkände Stockholms polismyndighet det för att visa att 

mångfaldsfrågor togs på allvar (Intervju 1). Prideparaden är en mötesplats, en ”kärleksparad”, 

där alla är fria att älska vem de vill (Intervju 3). Intervjuperson 4 har beskrivit att paraden 

med dess symboler, som exempelvis regnbågsflaggan, står för människors lika värde och 

rätten att vara den man är. Intervjuperson 4 har även uttryckt, angående detta, att “det om 

någonting ska väl polisen stå för” (Intervju 4). Därför har denna förändring, enligt 

Intervjuperson 1, varit av stor betydelse för att visa att “polisen är till för alla” (Intervju 1).  

 

Både Intervjuperson 1 och Intervjuperson 2 har tagit upp ytterligare ett par insatser som 

föreningen har genomfört på en strukturell nivå. De tio ledighetsdagar som anges i samband 

med födsel av anhörigs barn har tidigare kallats för “pappadagar”. Gaypolisföreningen ansåg 

att benämningen exkluderade samkönade par och arbetade därför med denna fråga. 

Benämningen har därför ändrats till “anhörigdagar”. Den andra insatsen som 

Gaypolisföreningen har hjälpt genomföra handlar om hur uniformsföreskriftet tidigare 

fastställde att “kvinnlig personal får bära kjol”. Föreningen kontaktade de som skriver 

föreskriftet och fick de att ändra meningen. Nu fastställer föreskriftet att poliser kan hämta ut 

en kjol, vilket inkluderar kvinnor, män och transpersoner (Intervju 1; Intervju 2).  
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Gaypolisföreningen har genomfört många förändringar inom polismyndigheten, särskilt i 

Stockholm. Föreningen har även haft en påverkan på intervjupersonernas situation som öppet 

homosexuella på arbetsplatsen. Intervjuperson 4 har berättat att medlemskapet i föreningen 

har fått hennes engagemang angående HBTQ-frågor att öka. Hon har dessutom fått mycket 

stöd från Gaypolisföreningen för hennes arbete med det mindre nätverket (Intervju 4). 

Intervjuperson 2 har också berättat om den positiva inverkan som medlemskapet i föreningen 

har haft på honom. Informanten har tyckt att frågorna som föreningen arbetar med är viktiga 

och han vill lyfta de både inom och utanför polismyndigheten. Han har berättat att tack vare 

medlemskapet i föreningen har han blivit “...ännu mer öppen och jag tar ännu mer de här 

striderna, om jag behöver...” (Intervju 2). Till skillnad från de andra intervjupersonerna är 

Intervjuperson 3 inte en aktiv medlem i Gaypolisföreningen. Föreningens påverkan på henne 

har därför varit att hon får mail från dem. Hon inte hunnit medverka på några evenemang 

eller vara del av en större förändring än eftersom hon nyligen har utexaminerats från 

polishögskolan. Intervjuperson 3 sökte sig till föreningen för att träffa andra inom yrket som 

är homosexuella (Intervju 3). Hon vill ha möjlighet att utbyta erfarenheter men har även 

berättat att: 

 

...det alltid är roligt att ha gayvänner. Det är något speciellt att ha. (...) jag har tagit lite 

halvt avstånd från gayvärlden för jag kan tycka att den är extrem. (...) Men vissa saker 

förstår bara gayvänner (...) det är ändå speciellt. Så det tror jag att kollegemässig kan det 

vara bra att ha andra gayvänner. (Intervju 3) 
 

Intervjuperson 1 har varit aktiv i föreningen i flera år och anser att föreningen tas på ett annat 

allvar än vad de tidigare har gjorts, detta av både andra poliser och allmänheten. Det tidigare 

arbetet innebär därför att de kan “...skörda ganska mycket frukter idag...” (Intervju 1). Genom 

förändringen kan en bra kännedom om homosexualiteten idag ses en fördel och som en extra 

kompetens i arbetsutförandet. Homosexuella har då, enligt informanten, kunskap om ett ämne 

som det oftast finns brist på kompetens i (Intervju 1).  

 

Gaypolisföreningen har, på de tidigare nämnda sätten, skapat en förändring inom 

polismyndigheter i Sverige. Detta betyder dock inte att arbetet är färdigt. De intervjupersoner 

som är aktiva har berättat om hur arbetet kommer att se ut i framtiden. Bland annat kommer 

polisen från och med 2015 att omorganiseras till en enda myndighet för hela Sverige, vilket 

kommer att förändra föreningens arbete (Intervju 2; Intervju 4). Intervjuperson 1 och 
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Intervjuperson 2 har även berättat om att föreningens arbete vill inkludera transpersoner i 

större utsträckning (Intervju 1; Intervju 2). I framtiden vill föreningen att HBTQ-frågor blir 

prioriterade hos arbetsgivaren i stället för ett ideellt arbete (Intervju 1; Intervju 2). 

Föreningens arbete kommer att fortsätta så länge det behövs för, som Intervjuperson 1 har 

uttryckt; “...om man inte gör saker kan man inte förändra. En förändring sker ju inte 

smärtfritt. Det tar tid att förändra saker.” (Intervju 1). 

 

5.5 Stad 

Utan att ha blivit tillfrågade har respektive intervjuperson tagit upp betydelsen av storleken 

på staden som de arbetar och bor i. Tre av fyra intervjupersoner arbetar inom Stockholms län 

och en arbetar i en mindre stad utanför Stockholm. Informanterna har uttryckt många fördelar 

med att bo och att arbeta i en större stad som homosexuell. Det har funnits en gemensam 

tanke bland intervjupersonerna om att HBTQ-personer tenderar att dra sig till storstäder. 

Intervjuperson 4, som arbetar utanför Stockholms län, har spekulerat kring tendensen att 

HBTQ-personer flyttar från sina födelseorter till storstäder. Huvudargumentet är att de, som 

homosexuella, inte sticker ut lika mycket om de bor runt fler människor. Intervjuperson 4 har 

däremot själv valt att stanna i en mindre ort av anledningar som inte är kopplade till sexuell 

läggning (Intervju 4). Intervjuperson 1 har uttryckt sig på detta sätt angående skillnaden 

mellan storstäder och småstäder:  

 

Jag tror så här att: Stockholm är öppet, Amsterdam är öppet, London är öppet. Men åker 

du till Coventry i England då är det inte lika öppet som London. Så att det är ju från olika 

ställen. Jag tror att man kanske hittar, Bukarest kanske är mycket bättre än en liten ort i 

Dalarna (...). (Intervju 1) 

 

Intervjupersonerna anser att Stockholm är ett öppet samhälle på grund av dess mångfald. Att 

det finns olika typer av människor som kommer från olika delar av världen innebär att det 

inte är lika lätt att sticka ut (Intervju 2; Intervju 3; Intervju 4). Att Stockholm, som stad, anses 

vara mer öppen kan även speglas inom olika institutioner så som polisen. De intervjupersoner 

som arbetar inom Stockholms län har under intervjuerna berättat att erfarenheterna av att vara 

en homosexuell polis generellt är positiva. Det finns stöd bland kollegorna och de har inte 

upplevt att de måste begränsa sitt beteende eller dölja sin sexuella läggning. Samtidigt har 

respektive hållit med om att situationen ser annorlunda ut för homosexuella poliser i mindre 
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städer. Intervjuperson 2 har berättat om ett fall i en mindre stad då länspolismästaren blev 

tillfrågad om varför det inte fanns HBTQ-personer inom polisen i den staden. 

Länspolismästaren uttryckte då att “...vi har inte det problemet här...” och av denna anledning 

anser Intervjuperson 2 att HBTQ-personer i Stockholm har det bra jämfört med resten av 

landet (Intervju 2). Även Intervjuperson 3 har diskuterat fördelarna med en storstad då hon 

har flyttat till Stockholm från en mindre stad: “(...) Det är klart att det är skillnad på en liten 

stad. Eftersom i en storstad är det människor från hela världen (...) och det är liksom inget 

konstigt.” (Intervju 3). 

 

Ytterligare en gemensam aspekt som har tagits upp på intervjuerna är Prideparaden i 

Stockholm. Paraden anses vara den viktigaste och största Prideparaden i Sverige och en 

viktig mötesplats för HBTQ-personer. Denna parad har beskrivits av Intervjuperson 3 som en 

”kärleksparad”, i vilken alla kan vara den de vill (Intervju 3). Dessutom har paraden en stor 

betydelse eftersom den har bidragit till gayrörelsens utveckling och framväxt (Intervju 1). 

Paradens ökade storlek har gjort att Intervjuperson 4 känner att homosexuella i ett 

sammanhang “äntligen är i majoritet”. Därför är Prideparaden, det enda tillfället då hon visar 

sina känslor i offentliga sammanhang (Intervju 4). 
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6. Analys 

Detta kapitel avser att analysera det redovisade resultatet utifrån studiens tidigare forskningar 

och teoretiska utgångspunkter. Likt kapitel 5 som redovisar resultatet har detta kapitel valts 

att delas upp utifrån de fem kategorierna som har uppkommit genom datamaterialets 

bearbetning. Kategorierna är: stereotyper, förutsatt heterosexualitet, reaktioner, 

Gaypolisföreningens verksamhet och betydelse samt stad. 

 

6.1 Stereotyper 

Resultaten bekräftar att det finns en stereotypisk bild av homosexuella i samhället (se avsnitt 

5.1). Stereotyperna gör att homosexuella män anses vara “fjollor”, “läderbögar”, eller 

“blödiga” och homosexuella kvinnor anses vara “butch”, “vältränade” och ha “kort snaggat 

hår”. Denna bild, som inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten, upprätthålls bland annat 

genom framställningen av homosexualitet i media. Att upprätthålla en bild, som enligt 

intervjupersonerna i denna studie är “snedvriden”, kan bidra till att olika fördomar skapas. 

Stereotyperna om homosexualitet, som resultaten har lyft fram, är exempel på sociala 

konstruktioner som finns i samhället. Søren B. Wenneberg förklarar att även om sexualitet 

anses vara en naturlig företeelse, är den beroende av olika sociala omständigheter. Liknande 

sexualitet finns det andra traditionella föreställningar om olika grupper i samhället som inte 

blir ifrågasatta (Wenneberg 2010:62-63). Intervjupersonerna i denna studie har tydliggjort att 

“fjollor” och “butch” är vardagliga definitioner som sätter homosexuella i en och samma 

grupp. Detta är allmänt känt i samhället men kan även speglas inom polisen som arbetsplats.  

 

Resultaten har även visat att stereotyperna inte enbart gäller homosexuella. Poliser är en 

grupp i samhället av vilken det finns en tydlig fördomsfull bild som har bekräftats av 

intervjupersonerna. Normen för polisen anses vara en stor, stark och heterosexuell man. Detta 

stämmer överens med Raewyn Connells beskrivning av den hegemoniska maskuliniteten, det 

vill säga bilden av den vita heterosexuella medelklassmannen (Connell 1999:101). Connell 

menar att konstruktionen av maskulinitet speglas i samhällets olika institutioner. Den typ av 

maskulinitet som en institution bär upp påverkar de som är relaterade till denna institution på 

olika sätt (ibid:48, 56). Eftersom polisen är en av samhällets institutioner förklarar Connells 

resonemang den maskulina bilden som polisen förknippas med, vilket i sin tur har bekräftats 

av intervjupersonerna i denna studie. Att det anses finnas en norm inom polisen som stämmer 



 38 

med den hegemoniska maskuliniteten beskrivs även i Susanne Anderssons (2003) 

undersökning av två närpolisområden i Sverige. I de två närpolisområdena konstrueras 

maskulinitet på olika sätt. I det ena området finns det en tydlig hegemonisk maskulinitet, där 

framförallt unga män har en hög position och status. I det andra området är status direkt 

kopplat till en längre tid som anställd på stationen. Trots skillnaderna mellan områden visar 

Andersson på att maskulinitet är normen inom polisyrket och männen får de högre 

positionerna i hierarkin (Andersson 2003). 

 

På samma sätt finns det även allmänna sociala konstruktioner om maskulinitet respektive 

femininitet. Det innebär att genusmotsättningar inte är givna utan skapas av en social process 

(Connell 1999:17). Den förstnämnda stereotypen, om homosexualitet, interagerar med 

konstruktionen av maskulinitet och femininet. Homosexuella män tilldelas olika feminina 

egenskaper medan homosexuella kvinnor beskrivs med egenskaper som vanligtvis är 

relaterade till maskulinitet. Connell har skrivit om relationer byggda på makt, som innebär en 

kvinnlig underordning och en manlig dominans. Dessa relationer handlar dock inte endast om 

kvinnor och män. De underordnade blir allt och alla som förknippas med kvinnlighet, så som 

homosexuella män (ibid:97). Detta kan förklara att intervjupersonerna har upplevt att 

homosexuella kvinnor kan ha det lättare att passa in inom polisyrket än homosexuella män. 

Genom att ha maskulina egenskaper passar homosexuella kvinnor in i den norm av 

hegemonisk maskulinitet som polisyrket bär med sig. Homosexuella män skiljer sig däremot 

från den hegemoniska maskuliniteten på grund av de tillskrivna feminina egenskaperna och 

blir därmed en underordnad maskulinitet (ibid:102). Det som intervjupersonerna i denna 

studie har uttryckt, om att det är lättare att vara homosexuell kvinna än man, förekommer 

även i undersökningen om homosexuella poliser i USA (se avsnitt 2.2). Susan L. Miller, Kay 

B. Forest och Nancy C. Jurik har beskrivit hur deras informanter tydliggör skillnader mellan 

att vara homosexuell kvinna och att vara homosexuell man. De har kommit fram till att det är 

lättare som homosexuell kvinna på grund av kopplingen mellan polisyrket och maskulinitet 

(Miller, Forest & Jurik 2003:369). 
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6.2 Förutsatt heterosexualitet 

Det finns en gemensam aspekt som har förekommit under intervjuerna. Informanterna har 

uttryckt att det finns ett antagande om att de är heterosexuella på arbetsplatsen (se avsnitt 

5.2). Detta har visats bland annat genom vardagliga samtal, där frågor som har haft en 

heterosexuell riktning har förekommit. Riktningen har visats genom att en man blir tillfrågad 

om han har en fru eller en kvinna blir tillfrågad ifall hon har en pojkvän. Det har bekräftat att 

det finns en heteronormativitet inom polisen. Detta visas i hela samhället och inte endast på 

arbetsplatsen. Enligt Hans Knutagård betyder begreppet heteronormativitet att den naturliga 

sexuella utgångspunkten är heterosexualitet (Knutagård 2007:145). Det finns alltså outtalade 

sociala praktiker som får heterosexualiteten att framstå som det normala (Norberg 2009:28). 

Allting som skiljer sig från normen ses därför som avvikande (Mattsson 2010:66). De som 

avviker från normen kommer dock alltid att definieras utifrån normen (Norberg 2009:28-29). 

Begreppet heteronormativitet förklarar den förutsättning som intervjupersonerna har tagit 

upp. Normen i samhället är att attraheras av det motsatta könet, därför ställs det frågor som 

“har du en fru?” eller “vad jobbar din pojkvän med?”. Genom att inte vara heterosexuella 

hamnar intervjupersonerna i facket som avvikande. Detta har tydliggjorts i resultaten då 

intervjupersonerna har berättat att när de svarar på dessa vardagliga frågor, eller pratar om 

deras partner, läggs fokus på deras sexuella läggning istället för det de berättar.  

 

Heteronormativiteten bygger på de sociala konstruktionerna som finns om sexuell läggning. 

Det innebär att det finns olika förutsättningar om vem individen ska dras till. Genom att vara 

medvetna om att dessa finns, kan individerna vara kritiska och utmana dem (Hacking 

2010:19). Intervjupersonerna har berättat om ett sätt att vara kritisk mot förutsättningarna och 

bryta den etablerade heteronormativiteten. De menar att användning av könsneutrala begrepp 

som ”partner” och ”sambo” utmanar de sociala konstruktionerna och ger en öppnare 

arbetsmiljö för poliserna. Det kan även förbättra polisernas yrkesroll utåt mot allmänheten.  

 

Vidare har intervjupersonerna diskuterat hur öppna de är med sin sexuella läggning på sin 

arbetsplats och det har funnits vissa skillnader bland de intervjuades svar. De har kommit 

fram till att det är ett personligt beslut och att även om de inte ska behöva prata om detta ska 

det finnas möjlighet att göra det om de vill. De har dessutom uttryckt att det är viktigt att 

kunna vara öppen som homosexuell inom polisyrket. Detta på grund av att det arbetet som 

utförs kräver tillit mellan kollegorna. Betydelsen av öppenhet inom polismyndigheten 
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diskuteras även i Miller, Forest och Juriks undersökning (se avsnitt 2.2). Undersökningen har 

genomförts i USA och skiljer sig därför från denna studie som har utförts i Sverige. 

Betydelsen av att kunna vara öppen är en liknande aspekt mellan dessa två studier. Poliserna i 

USA beskrev, till skillnad från de i Sverige, en rädsla för att komma ut som homosexuella. 

De var oroliga att det skulle leda till en bristande tillit och säkerhet och ansåg inte att det 

innebar en ökande tillit som våra intervjupersoner i Sverige (Miller, Forest & Jurik 

2003:373).  

 

6.3 Reaktioner 

Denna studies intervjupersoner, bortsett från Intervjuperson 4, har uttryckt att deras 

erfarenheter som öppet homosexuella på arbetsplatsen allmänt är positiva. De positiva 

erfarenheterna kan bero på att de har fått stöd från sina kollegor och chefer. Detta har de 

ansett vara en viktig aspekt för deras öppenhet, trivsel och prestation på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsen, som inkluderar kollegor och chefer, har därmed utifrån våra resultat en 

betydelse för huruvida homosexuella poliser väljer att vara öppna med sin sexuella läggning. 

Detta är en aspekt som också tas upp i Sharon S. Rostosky och Ellen D. B. Riggles 

undersökning som redovisar de centrala aspekterna som påverkar individernas öppenhet på 

arbetsplatsen (se avsnitt 2.3). Undersökningen visar på att arbetsplatsens acceptans av 

homosexuella gynnar individernas trivsel och öppenhet om deras sexuella läggning (Rostosky 

& Riggle 2002:413-415). Att den undersökningen är utförd i USA innebär att det sociala, 

ekonomiska och politiska sammanhanget skiljer sig från denna studie. Arbetsplatsens 

inflytande på individernas öppenhet är dock en gemensam aspekt som är värd att lyfta fram. 

 

Det faktum att intervjupersonernas erfarenheter har varit positiva innebär inte nödvändigtvis 

att allt är åt det positiva hållet. Intervjupersonerna har berättat om att det förekommer skämt 

bland kollegorna. Dessa har ibland haft fokus på andra minoritetsgrupper men har aldrig varit 

direkt riktade mot intervjupersonerna. En möjlig förklaring till skämtandet är att de 

homosexuella poliserna hamnar i facket som avvikande eftersom de anses bryta mot den 

tidigare nämnda heteronormativiteten. Miller, Forest och Jurik beskriver hur samtliga av 

studiens deltagare känner någon eller själva har upplevt att det förekommer nedlåtande skämt 

på arbetsplatsen (Miller, Forest & Jurik 2003:365). Detta visar på att skämtandet bland 

kollegor ytterligare är en gemensam aspekt mellan de två olika studierna. Det är viktigt att 
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påpeka att undersökningen av poliserna i USA har beskrivit att deras sexuella läggning har 

påverkat arbetssituationen negativt, vilket inte har skett på samma sätt i denna studie.  

 

Intervjuperson 4 har, till skillnad från de andra informanterna, beskrivit vissa situationer som 

hon har upplevt som väldigt negativa (se avsnitt 5.3). De situationer som har visat på 

intolerans har fått henne att blir mer försiktig och misstänksam, vilket i sin tur har försämrat 

hennes arbetsmiljö. Rostosky och Riggle har använt sig av begreppet internaliserad homofobi 

som kan förklara hur Intervjuperson 4 har påverkats av de negativa situationerna. 

Internaliserad homofobi har förklarats som de negativa känslor som är en följd av att befinna 

sig i en heterosexistisk social miljö som nedvärderar de som inte är heterosexuella (Rostosky 

& Riggle 2002:412). Intervjuperson 4 har inte personligen blivit nedvärderad på ett direkt 

sätt, men homosexualitet i sig har blivit det i olika situationer som tidigare har beskrivits. De 

negativa känslor som Intervjuperson 4 har fått på grund av detta kan vara tecken på 

internaliserad homofobi enligt Rostosky och Riggles definition. 

 

Denna studie har enbart fokuserat på reaktionerna på intervjupersonernas arbetsplats. 

Emellertid har informanterna varit överens om att reaktioner inte nödvändigtvis finns “inom 

kåren” men att det kan förekomma när de bemöter brottsoffer eller är på en brottsplats (se 

avsnitt 5.3). Polisernas sexuella läggning spelar en stor roll i arbetet med allmänheten. Detta 

eftersom det finns en tydlig förutsättning, eller social konstruktion, av hur en polis ska vara. 

Att vara homosexuell passar inte in i den allmänna, stereotypiska bilden av den manliga 

polisen. Denna avvikelse behöver dock inte innebära en problematik utan kan vara en fördel. 

Intervjupersonerna har förklarat att deras sexuella läggning har bidragit till en större kunskap 

inom ett område där det saknas kompetens. De poliser som var en del av den amerikanska 

undersökningen har också kommit fram till att homosexualitet kan vara en fördel eftersom de 

tillhör en minoritet. I den undersökningen berättar de tillfrågade att de därmed har en bättre 

förståelse och en större politisk medvetenhet om HBTQ-situationen (Miller, Forest & Jurik 

2003:370-371). 
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6.4 Gaypolisföreningens verksamhet och betydelse 

Intervjupersonernas medlemskap i Gaypolisföreningen har haft en påverkan på studien. 

Medlemskapet har till viss del påverkat hur de upplever sina arbetsplatser. Intervjupersonerna 

har berättat om de olika förändringar som Gaypolisföreningen har uppnått (se avsnitt 5.4). 

Det är tack vare föreningen som bland annat alla anställda inom polisen, oavsett kön, har 

möjlighet att bära en kjol till uniformen. Tidigare stod det i uniformsföreskriftet att kvinnliga 

poliser fick bära en kjol. En möjlig förklaring till det är Connells beskrivning av en 

hegemonisk maskulinitet som, utifrån intervjupersonernas svar, har visat sig finnas inom 

polisyrket. Den hegemoniska maskuliniteten går inte ihop med att männen ska bära en kjol. 

Föreningen har genom att förändra föreskriftet brutit mot de sociala konstruktionerna om vad 

som är manligt och kvinnligt. Ytterligare en förändring som föreningen har stått för är 

ändringen av “pappadagar” till “anhörigdagar”. Att definiera föräldraledighet som 

“pappadagar” innebär en diskriminering och exkludering av samkönade par. Det har alltså 

funnits en förutsättning om att endast män kan vara tillsammans med en gravid kvinna. 

Föreningen har därmed startat processen för att bryta heteronormen inom polismyndigheten.  

 

Resultaten har även visat på den inverkan på personlig nivå som föreningen har haft på 

intervjupersonerna. Inverkan har bland annat handlat om en bredare öppenhet angående 

intervjupersonernas sexuella läggning och även ett ökat engagemang. Föreningen har alltså 

haft en positiv inverkan på dem och även arbetsplatsens miljö. Detta kan anses förstärka det 

som beskrivs i Rostosky och Riggles undersökning om hur arbetsplatsens policy angående 

nolltolerans mot diskriminering gynnar de anställdas öppenhet som homosexuella (Rostosky 

& Riggle 2002:411). 

 

Intervjuperson 4 har, tack vare Gaypolisföreningens stöd, startat ett mindre lokalt nätverk. 

Det som bland annat har framkommit om nätverket är att det inte finns några manliga 

medlemmar. Ett sätt att förklara detta är att det har visat sig vara lättare för homosexuella 

kvinnor än homosexuella män inom polisyrket. Så som Connell förklarar är homosexuella 

män en underordnad maskulinitet. De är en grupp som hamnar i botten av genushierarkin 

(Connell 1999:102). Detta eftersom att de, stereotypiskt sett, tilldelas feminina egenskaper 

som avviker från den hegemoniska bilden som exempelvis poliser anses representera i 

samhället. Homosexuella män hamnar i botten av hierarkin, de är underordnade och 

avvikande, därför är det svårare att vara man och homosexuell i jämförelse med en kvinna. 
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Ett aktivt medlemskap i ett nätverk för homosexuella inom polisen skulle dessutom innebära 

en utsatt position som många gärna undviker. 

 

6.5 Stad 

En intressant del av resultaten har varit att intervjupersonerna har lyft fram de olika 

fördelarna med en storstad jämfört med en mindre stad för en HBTQ-person. Informanterna 

har uttryckt att HBTQ-personer tenderar att dra sig till de stora städerna. Detta eftersom att 

invånarna i en storstad är anonyma och det inte är lika lätt för dem att sticka ut (se avsnitt 

5.5). Frågan är då varför det är viktigt för någon som är homosexuell att kunna vara anonym 

och inte sticka ut? Detta kan förklaras med hjälp av begreppet heteronormativitet. I samhället 

framstår heterosexualitet som det naturliga och det normala. Att bryta mot normen får 

homosexuella att framstå som onormala (Mattsson 2010:66). Detta kan i sin tur ha olika 

sociala konsekvenser, exempelvis att sticka ut och få oönskad uppmärksamhet.  

 

I en större stad, exempelvis Stockholm, finns det många olika sorters människor. Vi anser att 

de sociala konstruktioner som finns i samhället kan bli ifrågasatta genom storstadens 

mångfald. I en mindre stad ses de sociala konstruktionerna tydligare och betonas i större 

utsträckning än i en större stad. I en storstad är homosexuella inte den enda gruppen som 

avviker. Fördelarna med en storstad anses kunna speglas på arbetsplatsen och detta har 

förstärkts av intervjupersonernas berättelser i denna studie. Intervjuperson 4 som har berättat 

om intolerans och olika negativa händelser bor i en mindre stad, därmed har vårt resultat tytt 

på att den positiva situationen för homosexuella poliser i Stockholm skiljer sig ganska 

mycket från resten av landet. 
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7. Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis har vi, genom de fem analytiska kategorierna, kommit fram till hur 

intervjupersonerna anser att de har blivit bemötta av sina kollegor angående sin sexuella 

läggning, hur öppna de anser att de kan vara på arbetsplatsen men även hur medlemskapet i 

Gaypolisföreningen har påverkat dem. Intervjupersonerna har varit överens om att det finns 

en heteronorm och stereotyper om både homosexuella och poliser. Det har funnits skillnader i 

de intervjuades beskrivningar av deras kollegors bemötande men de som arbetar i Stockholm 

har i överlag beskrivit ett positivt bemötande. Intervjupersonerna har även beskrivit hur 

öppna de känner att de kan vara med sin sexuella läggning men även diskuterat om det är 

någonting som ska behövas vara på arbetsplatsen. Respektive informant är öppet 

homosexuell på arbetsplatsen, vilket inte har inneburit några större problem. Samtidigt har de 

beskrivit sig själva som diskreta när det gäller deras privatliv. Föreningens påverkan på 

intervjupersonerna har visat sig i form av ett ökat engagemang, en bredare öppenhet och en 

vilja att lyfta upp och diskutera HBTQ-frågor. Föreningen har dessutom främjat ett mindre, 

lokalt nätverk, utanför Stockholm. Genom att vara medlemmar i föreningen har 

intervjupersonerna ett annat perspektiv på hur det är att vara homosexuell inom polisen. Om 

intervjupersonerna inte hade varit medlemmar i föreningen hade resultaten förmodligen sett 

annorlunda ut.  

 

Vid studiens början var förväntningarna att resultatet skulle visa hur svårt det är att vara 

homosexuell inom ett, enligt samhällets normer, maskulint yrke. Våra förväntningar på 

resultatet styrdes alltså av dessa normer. Intervjupersonerna som arbetar i Stockholms län har 

däremot, genom deras positiva erfarenheter, bevisat att de förväntningarna var fel. Viktigt att 

påpeka är att heteronormativitet inom polisyrket inte har suddats ut helt trots de tre 

intervjupersonernas positiva erfarenheter. Vi anser emellertid att det är på god väg i 

Stockholms län. En intressant del av resultatet har varit de tydliga skillnaderna mellan 

storstäder och mindre städer. Det var en aspekt som tog stor plats under intervjuerna trots att 

den inte var en del av studiens frågeställningar eller våra intervjufrågor. Det har varit 

intressant att få fram en aspekt som vi inte hade planerat att arbeta med från början. Vi anser, 

på grund av detta, att vidare arbete och forskning om homosexuella poliser utanför 

Stockholm är nödvändigt och att det kommer att vara gynnsamt för deras arbetsplatser.  

 

Vidare arbete behöver dock inte nödvändigtvis endast inkludera homosexuella och/eller 
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poliser. Det kan nu börja ifrågasättas hur det ser ut för homosexuella inom andra yrken, 

möjligtvis kvinnodominerade yrken. Ytterligare kan det ifrågasättas hur arbetsförhållandena 

ser ut för andra minoritetsgrupper i resten av landet. Vi tror inte att det endast är 

homosexuella som upplever fördelar av att bo i en storstad som Stockholm. Trots att studien 

endast har visat ett fåtal individers synpunkter, har vi valt att diskutera hur vidare forskning 

inom området skulle kunna se ut. Denna studie kan utgöra en grund till större studier inom 

samma fält. Vidare undersökningar kan exempelvis jämföra olika städer i Sverige och ta reda 

på om skillnaderna förstärks baserat på denna studies resultat. Ytterligare ett möjligt förslag 

på fortsatt forskning är att jämföra kvinnor och män eller heterosexuella och homosexuella. 

Dessutom kan vidare forskning göras utifrån en specifik eller flera olika åldersgrupper. 

 

Skillnaden mellan städernas storlek visar att Sverige som nation inte har kommit lika långt 

inom HBTQ-frågor som Stockholm har gjort. Gaypolisföreningen har hjälpt att skapa stora 

förändringar inom polisen som har bidragit till en trevligare och mer inkluderande 

arbetsmiljö. Föreningen har arbetat på en nationell nivå men resultaten syns tydligast i 

Stockholm eftersom det är där föreningens verksamhet tar plats. De geografiska 

begränsningarna syntes tydligt under intervjun med polisen som arbetar utanför Stockholm. 

De reaktionerna som hon har fått visar att föreningen inte har en stor nog räckvidd inom 

yrket. Vidare har intervjupersonerna berättat att polismyndigheten står för en omorganisation 

år 2015 och vi hoppas att Gaypolisföreningens arbete kommer att kunna ta en större roll och 

därmed kunna skapa en ännu större förändring. 

 

Studiens resultat har bidragit till ett ökat medvetande om samhällets olika normer, 

värderingar och förutsättningar angående polisyrket och heterosexualitet. Det finns 

stereotypiska bilder av båda som upprätthålls och sällan ifrågasätts. Det kan ha konsekvenser 

som speglas i vardagslivet. Förhoppningsvis kan studien bidra till ett bättre socialt arbete där 

medvetenhet och ifrågasättande av stereotyperna om yrkesval och sexuell läggning är ytterst 

viktigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mail till Gaypolisföreningen 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som läser programmet Socialt arbete med 

storstadsprofil. Vi har precis börjat skriva vår kandidatuppsats och den kommer att handla om 

den sociala upplevelsen som homosexuella poliser har av sin arbetsplats, med utgångspunkt 

från deras sexuella läggning. 

 

Uppsatsen kommer att fokusera på hur heteronormativitet påverkar och reflekteras över i 

polisernas upplevelser. Samtidigt vill vi lyfta fram rollen som er förening spelar i 

upplevelserna. Därför vill vi jättegärna komma i kontakt med mellan 4-8 

föreningsmedlemmar som kan tänka sig att vilja delta i studien. Vi skulle dessutom vilja 

intervjua X för att få en djupare ingång i det arbete som föreningen genomför och dess 

historik. 

 

Vi hoppas att det finns några som är intresserade av att delta i intervjuerna. 

Ni kan nå oss både på mail och telefon! 

 

Med vänlig hälsning, Miranda Garshasebi och Valentina Restrepo 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Intervju 2-4 
• Berätta om studiens syfte. 

• Meddela om etiska rättigheter: 

o Konfidentialitet. 

o Frivilligt deltagande, rätt att avbryta. 

o Informationen används bara i forskningssyfte. 

 

Får vi spela in? 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Hur länge har du arbetat som polis? 

b. Vad är din yrkesbenämning? 

2. Hur länge har du varit öppet homosexuell på din arbetsplats? 

a. Anser du att man ska berätta om sin sexuella läggning på arbetsplatsen eller är 

det privat? 

3. Har du fått några reaktioner på arbetsplatsen? 

4. Vilken bild av homosexualitet tror du att det finns inom polisen? 

a. Hur har den bilden påverkat dig (din självuppfattning)? 

5. Har du upplevt att dina kollegor bemöter dig på ett särskilt sätt på grund av din 

sexuella läggning? 

6. Har du känt att du behöver anpassa ditt beteende på din arbetsplats? 

7. Vet du om någon annan anställd hos polisen som har särbehandlats på grund av sin 

sexuella läggning? 

8. Anser du att det är svårare att vara homosexuell inom polisyrket jämfört med ett annat 

yrke? 

9. Hur har medlemskapet i Gaypolisföreningen påverkat dig i din arbetsroll? 

 

Slut på frågor. Något att tillägga? 

 

Tack. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide, Intervju 1 
• Berätta om studiens syfte. 

• Meddela om etiska rättigheter: 

o Konfidentialitet. 

o Frivilligt deltagande, rätt att avbryta. 

o Informationen används bara i forskningssyfte. 

 

Får vi spela in? 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

a. Hur länge har du arbetat som polis? 

b. Vad är din yrkesbenämning? 

2. Vilken bild av homosexualitet tror du att det finns inom polisen? 

4. Anser du att man ska berätta om sin sexuella läggning på arbetsplatsen eller är det 

privat? 

5. Har du upplevt att dina kollegor bemöter dig på ett särskilt sätt på grund av din 

sexuella läggning? 

6. Har du känt att du behöver anpassa ditt beteende på din arbetsplats? 

7. Vet du om någon annan anställd hos polisen som har särbehandlats på grund av sin 

sexuella läggning? 

8. Anser du att det är svårare att vara homosexuell inom polisyrket jämfört med ett annat 

yrke? 

9. Varför startades Gaypolisföreningen? Vad var huvudsyftet? 

10. Hur har föreningens arbete och utveckling sett ut? 

11. Hur har medlemskapet i Gaypolisföreningen påverkat dig i din arbetsroll? 

 

Slut på frågor. Något att tillägga? 

 

Tack. 
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Bilaga 4 – Figur över studiens frågeställningar kopplade till intervjufrågorna 
 

 
 

 


