
 
Högt i tak –  

men var har vi golvet …? 
 
 
 
 
 

Sveriges Fritids- och Kulturförening,  
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den 25 augusti 2016 i Lund 
 
 



Vem är jag? 
•  Jeanette Larsson 
•  Polis i Malmö i 25 år (1989 – 2014) 
•  Värdegrundsutbildare för Polisen (2008) 
•  Mångfaldsutbildare för Polisen (2009) 
•  Hatbrottsutbildare för Polisen (2010 – 2012) 
•  Facklig ledamot i Polisförbundet med ansvar för 

jämställdhet och mångfald, ca 10 år 
•  Vice ordf. i Gaypolisföreningen i Sverige, (FGPS – 2014) 
•  Vice ordföranden och Sveriges representant i den Europeiska 

Gaypolisföreningen, (EGPA – 2014)  
•  Styrelseledamot i Försoningsgruppen, (2011 - ) 
•  Styrelseledamot i Malmö mot Diskriminering, MmD (2013 - ) 
•  Styrelseledamot i Winnet Malmö, (2015 - ) 



Fotbolls-EM i Malmö 1992: 



Är det viktigt att få vara sig själv på 
jobbet? 

 
 

     ? 
”Jag fick vara den jag var. 
Därför blev jag den jag är.” 
/ Pia Sundhage 

   
       



1958: 



1979… 
 

Rikspolis- 
Styrelsens 
tidning: 
“Svensk Polis” 

2000… 
 





Tufft beslut av Carin Götblad 2002: 

”Deltagandet i gay paraden stämde väl överens 
med vårt mångfaldsarbete, så det var ett lätt beslut 
att fatta. Vi visade att det är OK att vara polis och 
homosexuell. Vi står alltså för det vi säger, 
nämligen att alla människor har lika värde” 
 
”När heterosexuella utgör en minoritet, ska ni 
också få gå i en parad i uniform…” 
 

 



Vad är polisens Värdegrund? 
 Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom 
att vara: 

•  Engagerade  med ansvar och respekt. Vi tar ansvar 
   för vår uppgift och värnar om allas lika 
   värde.… 

•  Effektiva    för resultat och utveckling. Vi är  
   fokuserade på resultat, samarbete och 
   ständig utveckling. 

•  Tillgängliga  för allmänheten och för varandra. Vi är 
   hjälpsamma, flexibla och stödjande. 



”Ett lustigt och annorlunda ärende” 

•  ”Får vi inte längre skratta på arbetsplatsen…?” 

•  ”Ska vi inte ha högt i tak…?” 

•  ”Det är bara du som reagerar! Det måste vara för att du är gay…!” 
 
•  ”Vi som har ett så ansträngande arbete måste väl få ha en ventil…?” 

•  ”Humor är viktigt när man är polis!” 



Aftonbladet, 2009 

 
 

Nominerad till ”Svenska Hjältar” 
 

 



Årets Hjältinna 2009 

 
 

 
 Transföreningen i Sveriges utnämnande som   

 ”Årets Hjältinna 2009 - för mitt stora Civilkurage och 
djupa engagemang för mänskliga rättigheter” 

 



Om att bli hjälte på någons sorg…? 

 
 
 
 
 
 

Radiointervju i ”Lunchboxen”, 
Radio Malmöhus. 

 



Vad är en ”whistle-blower”? 

Ur Sydsvenska Dagbladet augusti 2009: 

•  En whistle-blower lever ett farligt liv om de träder fram… 
 
•  De som påtalar missförhållanden på sin arbetsplats riskerar sin karriär 

och ofta långt mycket mer. Också det sociala och privata livet utsätts 
för stora påfrestningar. 

•  Det behövs modiga tjänstemän som törs kritisera makten och visa på 
maktmissbruk. Ofta får de namn om sig att vara bråkstakar, men 
forskningen visar att de i regel är normala personer med starkt 
samvete och känsla för sitt professionella ansvar.  
    



Vad hände efter Kim? 

 Rikspolischefen gav Charles Westin ett uppdrag, vilket resulterade i rapporten: 
  

 ”Attityd- och bemötandeproblem inom polisen” 
 Där skriver Charles Westin: 

 
 ”…Vad det här fallet illustrerar är det som på sikt kan bli ett större 
problem än att enskilda personer uppträder fördomsfullt, nämligen att 
möjligheterna till öppen och kritisk diskussion stryps…” 

 
 ”Attityder som nedvärderar medmänniskor som man förr eller senare 
kommer att ha att göra med är givetvis ett problem inom alla 
professioner. De rimmar definitivt inte med professionellt agerande 
och beteende…” 



POLIS TIDNINGEN, maj 2010: 
Hon vågar stå kvar när det blåser 
Publicerad 2010-05-04 
REPORTAGE 
  
- Jag har gått från att vara obekväm till att bli 
uppskattad för mitt civilkurage. Det känns rätt 
konstigt att förhålla sig till det. 
 
Jeanette Larsson är polisen som förra året 
blev utsedd till årets hjältinna av trans-
föreningen i Sverige. Nu har hon blivit något 
av en kändis för sina uttalanden och sitt mod. 



Årets Kvinna, plats 22, 
 Expressen, 8 mars 2012 

 
 22. Jeanette Larsson 

 
47 år, värdegrundsutbildare hos Malmöpolisen, Malmö 
När Jeanette Larsson passerade fikarummet fick hon höra en äldre, manlig 
kollega tala illa om homosexuella. Hon anmälde kollegan och blev 
rikskänd för sin frispråkighet. När Malmöpolisen går på knäna på grund 
av mord och rasistattacker tar Jeanette kåren in i 2010-talet. 
 
23. Eva Dahlgren    
36. Maud Olofsson 
41. Mona Sahlin 
47. Mia Skäringer 



Tidningen Svensk Polis, jan 2013: 

Hon tar varje strid 
 
Hon är rikskänd för sitt 
civilkurage. Själv levde hon i 
hemlighet i många år, rädd att 
inte passa in. Jeanette Larsson 
kämpar mot intolerans, både 
inom och utom de egna leden. 



Mångfaldspriset 2013, i kategorin 
sexuell läggning, sept 2013 

 
 

”Hon har ensam stått upp för 
det rätta och inte glömt den 
svaga. Hon har skapat för-
ändringar och dialog i en 
föråldrad organisation trots 
alla hinder och fördomar. 
Många skulle lätt ge upp men 
tack vare hennes starka vilja 
och tro på sina åsikter och 
kunskap om sina rättigheter, 
har hon lyft locket på många 
fördomar och rasistiska 
åsikter inom en av våra 
viktigaste myndigheter.” 
 

Månadens Malmö-/Lundabo, 
tidningen CITY, april 2012 



Aftonbladet, dec 2013: 



ALLAS Veckotidning, maj 2014: 



Trelleborgs Allehanda, 26 sept 2015: 



Om förtroende och attraktionskraft: 

•  Ca 10 – 15 % HBTQ     

 Hur ser det ut i Polismyndigheten i Skåne? 

•  I Skåne är det ca 4 000 anställda. 

•  Det finns ännu ingen öppet homo-, eller bisexuell man. 
•  Det finns ännu ingen öppen transperson. 
•  Vad säger detta om attraktionskraften för Polismyndigheten bland 

dessa minoritetsgrupper? Varför attraherar inte Polisen? 
 
•  HAR DU FLER ÄN 10 VÄNNER…? 

  



Citat från Eva-Gun Westford: 

”Det är så lågt i tak att det emellanåt knappt är 
utrymme för att åla sig fram…….” 



Hur kan vi bli bättre? 

•  Var goda förebilder som chefer! 
•  Öka kompetensen och förståelsen bland anställda genom utbildning 

och information, gärna utifrån Mänskliga Rättigheter.  
 ”Ur okunskap föds fördomar” –  Med kunskap tvärtom! 

•  Öppna upp för mångfaldsfrågor genom att lyfta frågor kring etik, 
moral, bemötande och attityder. Utgå från er VÄRDEGRUND! 

•  Samverka med andra aktörer. 
•  Synliggör ert stöd genom att delta vid parader och evenemang. 
•  Rekrytera i minoritetsgrupper. 

•  Stöd Eldsjälar!  



Vad är civilkurage? 

•  Att våga stå upp för sig själv och andra. 

•  Att våga stå upp för det man tror är rätt och riktigt även om alla andra 
är emot en.  

 
•  Att våga säga ifrån, mot t ex skämt som är rasistiska eller på annat vis 

nedlåtande mot någon. 

•  Att våga stå upp för det rätta eller de svaga trots att man riskerar något 
för egen del. Det är nämligen lätt att tycka och hålla med, men svårare 
att agera självständigt i snålblåst. 



Var börjar civilkurage? 

•  Låt det börja med mig! 

•  I hemmet med familjen.  

•  Runt fikabordet på jobbet.  

•  I vardagen och i mötet med människor. 



Vad är inte civilkurage? 

 
Den sjunde dödssynden: 

 

Likgiltighet. 



Stortorget i Växjö,  
Nordiska Rikspartiet,1985 

     Foto: Hans Runesson,  
     Årets bild 1985 
     Århundradets bild 
 

Danuta Danielsson, 38 år 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Agnes och Ida,  
Mångfaldshjältar 2014: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Årets Nyföretagare i Malmö, okt 2014, 
av NyföretagarCentrum Öresund: 



Tänkvärt:  

“Vi ångrar sällan det vi gjorde,  
men oftare det vi inte gjorde…”  

 

 



Tänkvärt:  

”Världen är alldeles för farlig att leva i  
– inte på grund av de människor som gör det 

onda, men på grund av de människor som 
står bredvid och låter dem göra det.”  

 
- Albert Einstein 

 



….eller:  

”Den största tragedin är inte de onda 
människornas brutalitet, utan de goda 

människornas tystnad.”  
 

- Martin Luther King 



Så vad är då civilkurage? 

 
”Varje omtänksam handling som bidrar till att 

göra den här världen ljusare”. 
 
 
 
 

Ur: ”Zen” 



Ord på vägen: 

 
”Varje människa på jorden existerar bara i 

ett  enda exemplar. När hon väl är borta 
kan ingen annan ersätta henne.” 

 
- Björn Ranelid 



Kontakt: 
 
 
 
 
 

jeanette@carpecourage.se 
www.carpecourage.se 

 

 
Facebook:  

Carpe Courage 
Tel: 0733 – 22 10 41 

 
 
 
 

Foto: Joi Grinde 


