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The main purpose with this study was to investigate if conformance to the gender- 
role is an important factor in discrimination of homo- and bisexual women and 
men in Swedish work-life. The hypothesis to be tested was that “discriminated 
homo- and bisexuals experience themselves less conforming to the gender role for 
their biological sex than the non-discriminated”. In addition to this, the study also 
explored gender-role fulfilment and discrimination among homo- and bisexual 
women and men. The results are based on a survey, where 972 homo- and 
bisexuals answered a number of questions including a self-evaluation of their 
gender-role fulfilment. The survey was evaluated statistically. The results show 
that the group with experience as discriminated had a significantly lower degree 
of self-estimated gender-role fulfilment.  

 
 
Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning trädde i kraft 
1999. Lagens ändamål är att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. Med sexuell läggning avses, i lagstiftningen, homosexuell, bisexuell och 
heterosexuell läggning (Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning, 1999). Trots detta, diskrimineras homo- och bisexuella i dagens Sverige.  
 
 
Diskriminering av homo- och bisexuella i arbetslivet  
Arbetslivsinstitutet (Bildt, 2004) gjorde år 2003 en enkätundersökning för att utreda homo- 
och bisexuellas villkor i arbetslivet. Undersökningen, som omfattade drygt 27 000 enkäter 
besvarades av 10 400 personer i ett befolkningsurval (52 % svarsfrekvens) och 3 300 homo- 
och bisexuella i ett intressegruppsurval (45 % svarsfrekvens). Ett av resultaten som 
redovisades var att ca 13 % av intressegruppsurvalet, som starkt dominerades av homo- och 
bisexuella, upplevde att de diskriminerats/trakasserats på sin arbetsplats någon gång under 
eller efter 1999 på grund av sin sexuella läggning. Undersökningen visade också att 
diskriminering kan ske på många olika sätt, resulterande i mindre eller större konsekvenser 
för de utsatta. Några exempel är nedsättande eller förlöjligande kommentarer, 
osynliggörande, lönediskriminering eller att den diskriminerade tvingas sluta på sin 
arbetsplats. 
 
 
Attityders inverkan på diskriminering 
De diskriminerande handlingarna kan ha sin grund i negativa attityder hos utövaren. 
Kaufman och Kaufman (1998) beskriver begreppet ”social attityd” som individens 
förutfattade positiva eller negativa reaktionstendenser inför sociala objekt, händelser eller 
sakförhållanden. Attityder består, enligt Kaufman och Kaufmans trekomponentmodell, av tre 
grundläggande komponenter: Kognitiv, emotionell och beteende. Den kognitiva 
komponenten består i den åsikt, förväntan, tro eller det tankeinnehåll som karaktäriserar en 
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attityd. Ett exempel på detta är en person som har förutfattade meningar (stereotypiska 
uppfattningar) gällande en minoritetsgrupp. Den emotionella komponenten handlar om 
känslor och affekter, och kan visa sig som sympati- eller antipatireaktioner inför andra 
människor. Beteendekomponenten ger uttryck för det vi kallar handlingsberedskap, och kan 
uttryckas genom att individen diskriminerar eller utföra andra negativa handlingar mot andra. 
Kaufman och Kaufman framför också tesen att extrema attityder oftare omsätts till handling 
än de mer måttfulla. En ytterligare faktor beskrivs av Fazio (refererad till i Kaufman & 
Kaufman, 1998) som menar att huruvida en attityd omsätts i handling beror på hur tillgänglig 
attityden är i vårt ”arbetsminne”, alltså att de attityder som ofta ”stimuleras” av yttre 
förhållanden är mest tillgängliga för oss.  
 
 
Attityder till homo- och bisexuella 
En undersökning som Folkhälsoinstitutet utförde under åren 1998-2000, visade att det i 
samhället fanns negativa attityder till homosexuella (Österman & Carpelan, 2002). 
Undersökningen genomfördes som en postenkät bland ett befolkningsurval och de svarande 
uppgick till 10 000. Av de svarande var en fjärdedel negativa till att umgås med 
homosexuella, en tiondel var negativa till att arbeta tillsammans med homosexuella och 
ytterligare två tiondelar var tveksamma. Av dem som saknade erfarenhet av att arbeta 
tillsammans med homosexuella var en dryg tredjedel negativa eller tveksamma. Av dem som 
hade erfarenhet, som var en fjärdedel av hela gruppen, var det bara en tiondel som var 
tveksamma eller negativa. Även Arbetslivsinstitutet (Bildt, 2004) frågade i sin undersökning 
om attityder på arbetsplatsen, och i befolkningsurvalet var det ca en tiondel som svarade att 
attityden på deras arbetsplats till homo- och bisexuella kvinnor var mycket eller ganska 
negativa (tre femtedelar svarade ”vet ej”). Mot homo- och bisexuella män var motsvarande 
siffra en sjättedel (tre femtedelar svarade ”vet ej”). I intressegruppsurvalet var det drygt en 
tiondel som svarade att attityden på deras arbetsplats till homo- och bisexuella kvinnor var 
mycket eller ganska negativ (en fjärdedel svarade ”vet ej”) och för homo- och bisexuella män 
var motsvarande siffra en femtedel (ytterligare en femtedel svarade ”vet ej”). 

Negativa attityder till homosexuella och homosexualitet kan, enligt Innala (1995), 
sammanfattas under begreppet homofobi. Innala har utvecklat begreppet genom indelning i 
två känslomässiga underbegrepp, homofobisk skuld och homofobisk ilska. Den homofobiska 
skulden riktas inåt och kan yttra sig i att man tycker synd om den homosexuella och blir 
generad eller obekväm i situationen medan den homofobiska ilskan, som riktar sig utåt, kan 
utvecklas till avsky eller aggressiva handlingar såsom diskriminering av homosexuella. Enligt 
Innala yttrar sig homofobin oftast i form av negativa attityder och verbala kränkningar och 
mera sällan i våldshandlingar.  

Enligt Herek (2000) skiljer sig heterosexuellas attityder till lesbiska kvinnor från 
attityderna till homosexuella män i intensitet, och denna skillnad beror huvudsakligen på att 
de heterosexuella männens attityd till homosexuella män genomgående är fientligare än deras 
attityder till lesbiska kvinnor. 

Innala (1995) sammanfattar ett stort antal undersökningar och ger en beskrivning av de 
individer, som har den mest negativa synen på homosexuella personer. De är i hög grad 
auktoritära, har traditionella könsrollsattityder, är sexuellt hämmade och manifesterar skuld 
eller negativa attityder till sexualitet. Det är också vanligare att heterosexuella män har dessa 
negativa attityder till homosexualitet eller homosexuella personer än att heterosexuella 
kvinnor har det. Innala utvecklar också tankar kring det normala och beskriver att det som i 
ett samhälle bedöms vara normalt också oftast bedöms vara bra. En person som sätter upp 
kriteriet att heterosexualitet är normalt och att allt annat inte är det kommer troligtvis också att 
se på heterosexualitet som överlägset homosexualitet. Detta gör det, enligt Innala, lätt för 
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individer att anta och underhålla negativa attityder och känslor i förhållande till homosexuella 
personer.  

Utgångspunkten att heterosexualitet är det normala och att allt annat inte är normalt är en 
del av heteronormativiteten. Roosenberg (refererad till i Dahl, 2005) definierar begreppet 
heteronormativitet på följande sätt: ”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla 
är heterosexuella och det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet 
heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och 
handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 
allomfattande” (s. 22). 
 
 
Stigmatisering av homo- och bisexuella 
Goffman (refererad till i Burrage, 2003) definierar stigma som en situation där en individ 
diskvalificeras från ett fullständigt socialt accepterande; en person som har ett fel eller ett 
handikapp reduceras i samhällets ögon till en ”befläckad” person. Vidare är det ett attribut 
som är djupt vanärande. Ordet stigma används för att referera till kroppsliga tecken som 
exponerar något onaturligt eller en svaghet i moralen hos den märkta. Goffman föreslår tre 
typer av stigman: kroppsliga missbildningar hos individen, fläckar på den personliga 
karaktären såsom homosexualitet och tribunala stigman såsom stam-, nations- eller 
rastillhörighet. En person som har ett stigma anses inte vara fullständigt mänsklig av andra 
och detta antagande kan leda till diskriminering. Enligt Thylefors (1999) är vissa stigman 
tydliga medan andra kan döljas. Stigma är inte heller en fix egenskap utan varierar beroende 
på relationen. Om det finns ett behov av en syndabock ligger den stigmatiserade personen i 
riskzonen och en eller flera andra ofullkomligheter tillskrivs då personen. Ju fler negativa 
drag man ser hos personen desto lättare rättfärdigas trakasserier av olika slag.  

Personer som börjar identifiera sig som homosexuella och leva ut sin sexualitet 
konfronteras med stigmatiseringen av homosexuella samt hur de ska hantera den (Troyden, 
1988). Troyden beskriver fyra olika hanteringsstrategier: kapitulera, utagera, passera eller 
ansluta sig till gruppen. Vid kapitulation undviks homosexuella aktiviteter, därför att man har 
internaliserat en stigmatiserad bild av homosexualitet. Denna strategi kan leda till självförakt 
hos den homosexuelle. Utagerandet innebär att individen uttrycker sin homosexualitet enligt 
den förväntan som skapats av samhällskulturen, d.v.s. han eller hon beter sig stereotypt 
könsrollsöverskridande. Strategin att passera innebär att individen definierar sig som 
homosexuell men döljer sin sexuella läggning och sina beteenden från heterosexuella genom 
en noggrann kontroll av vilken information som delges olika personer. ”Passeraren” lever 
dubbelliv och segregerar sin värld i två delar, en heterosexuell och en homosexuell, och 
hoppas att dessa delar aldrig möts. Strategin att ansluta sig till gruppen innebär att individen 
söker upp andra homosexuella och aktivt deltar i en homosexuell ”community”.  
 
 
Öppenhet 
De båda handlingsstrategierna agerande och att ansluta sig till gruppen leder till att individen 
väljer att leva öppet med sin homosexualitet. Öppenheten har en stor betydelse för den 
homosexuelle. Lindholm (2003) beskriver detta på följande sätt:  
 

uttrycket ”sexuell identitet” står för mycket mer än sexualitet i betydelserna begär och 
intima kroppsliga handlingar. Det inrymmer också kärlek, intimitet, nära relationer, 
vänskap. Om man inte har möjlighet att vara öppen med en sexuell identitet som t ex 
lesbisk (hur socialt instabil denna kategori än är) så kan man heller inte uttrycka eller 
existera socialt utifrån något väsentligt i sin person. Man blir avskuren från social 
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tillhörighet (som en kärleksrelation, sin familj eller en grupptillhörighet), historia och 
kultur, och bemöts utifrån en heteronormativ förståelseram. (s.53-54) 

 
Arbetslivsinstitutet (Bildt, 2004) undersökte graden av öppenhet på arbetsplatserna och fann 
att tre fjärdedelar var helt eller relativt öppna med sin homo- eller bisexualitet på arbetsplatsen 
i förhållande till chefer, arbetskamrater och eventuella underställda. Närmare hälften av 
respondenterna var öppna eller relativt öppna med sin sexualitet för ”andra personer de möter 
i sitt arbete”, alltså kunder, studenter eller liknande. Hälften av dem som var öppna med sin 
sexualitet på arbetsplatsen upplevde det som något positivt och endast en procent upplevde 
det som negativt. En norsk undersökning (Hegna, Kristiansen & Ulstein Moseng, 1999) 
beskrev att homosexuella som levde öppet i mindre grad än de som levde dolt upplevde 
psykiska besvär. 

Öppenheten kan dock få såväl negativa som positiva konsekvenser. Bland homosexuella 
som utsatts för hatbrott, d.v.s. brottslighet personer utsatts för på grund av att de tillhörde en 
viss grupp, rapporterade Tiby (2000) att hälften var helt öppna med sin läggning att jämföra 
med gruppen som inte utsatts där en tredjedel var helt öppna. En dryg tiondel av hatbrotten 
mot homo- och bisexuella skedde på arbetsplatsen.  
 
 
Könsrollsförväntningar 
När det gäller negativa attityder till homo- och bisexuella personer såväl som diskriminerande 
handlingar är det lätt att fastna vid just den sexuella läggningen som orsak, vilket ju inte 
nödvändigtvis är hela sanningen. Ett relativt nytt begrepp inom forskningen är 
intersektionalitet som enligt Crenshaw (refererad till i Dahl, 2005) kan beskrivas som ett 
analytiskt hjälpmedel som inte fokuserar på rangordning av identitetskonstruktioner utan på 
hur de är sammanflätade på olika nivåer. Sådana konstruktioner skulle kunna vara sexualitet, 
genus, ålder, etnicitet och klass.  

I frågan om diskriminering av homo- och bisexuella kan könsroll vara intressant. Deaux 
och Kite (refererad till i Whitley, Ægisdóttir, 2000) använder ett begrepp som de kallar 
”Gender Belief System” (GBS). Detta begrepp skulle kunna översättas med 
“könsrollsförväntansmodell”. Begreppet innefattar faktorer såsom stereotypier om män och 
kvinnor, attityder till passande roller för män och kvinnor samt uppfattningar om personer 
som bryter det traditionella mönstret avseende könsroller, exempelvis homosexuella. Enligt 
GBS-modellen baseras människors ansvar gentemot varandra på antagandet att det som inte 
är feminint är maskulint och tvärtom. Människor förväntar sig av andra att de ska passa in i en 
relativt stabil uppsättning av könsroller, egenskaper och fysiska attribut. Ett generellt 
antagande är att personer som är maskulina eller feminina i en aspekt också antas vara det i 
andra aspekter. Enligt Whitley och Ægisdóttir (2000), som sammanfattat ett flertal 
forskningsrapporter, ses inte personer som anammat beteenden som associeras med det 
motsatta könet eller har andra karaktäristika som associeras med det motsatta könet, positivt 
av andra. GBS-perspektivet kan därmed sägas innebära att heterosexuella ogillar 
homosexuella därför att de stereotypiskt anses ha könsrollsöverstigande egenskaper, roller 
och fysiska attribut (Whitley & Ægisdóttir, 2000). Thylefors (1999) använder ett motsvarande 
begrepp, rollförväntningar, som kan beskrivas som den förväntan på individers beteende som 
omgivningen har. Individer som avviker från rollförväntningen riskerar att bli syndabockar. 
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Syfte  
Ovanstående resonemang, att diskriminerande handlingar kan ha sin grund i negativa attityder 
till homo- och bisexuella (homofobi) hos utövaren men att även andra förhållanden såsom 
könsrollsöverskridande kan vara betydelsefulla, leder fram till denna studies huvudsyfte: Att 
undersöka om graden av upplevt könsrollsuppfyllande är en betydande faktor för 
diskrimineringen av homo- och bisexuella i svenskt arbetsliv. Utöver detta utforskas också 
könsrollsuppfyllande och diskriminering. 
 
 
Hypotes  
Vår hypotes är att diskriminerade homo- och bisexuella upplever sig uppfylla könsrollen för 
sitt kön i mindre grad än de som inte diskriminerats. 
 
 

 
Metod 

 
 
Respondenter 
Målgruppen i studien var homo- och bisexuella personer med erfarenhet från svenskt 
arbetsliv. Därmed har personer som inte definierar sig som homo- eller bisexuella, personer 
som aldrig arbetat samt personer som bor eller arbetar utomlands exkluderats. 

Urvalet av respondenter bestod av besökare till festivalen Stockholm Pride 2004, i 
Stockholm, och var därmed alltså ett bekvämlighetsurval. Enkäten besvarades av besökare på 
”Pride House” i Medborgarhuset (där föredrag, seminarier och kulturaktiviteter avhölls), av 
besökare på festivalområdet i Tantolunden (där underhållningsföreställningar avhölls på två 
scener samt ett antal barer/restauranger fanns representerade liksom intresseorganisationer, 
politiska partier, fackföreningsrörelsen samt ett antal olika affärer m.m.) samt av personer 
som samlats för att delta i lördagens stora Pride-parad genom Stockholm. För både ”Pride 
House” och festivalområdet krävdes att man betalat inträde, antingen för dagen eller för hela 
festivalperioden.  
 
 
Frågeformulär 
Studien baserades på en enkätundersökning. Enkäten återfinns i bilaga 1. För många av 
frågorna utgick vi från Arbetslivsinstitutets formulär (Bildt, 2004), efter godkännande från 
Arbetslivsinstitutets projektledare Carina Bildt. Syftet med detta var att direkt kunna jämföra 
denna undersöknings resultat med Arbetslivsinstitutets resultat. Eftersom enkäten riktade sig 
till personer som bor och arbetar i Sverige (eller har arbetat i Sverige de senaste åren) 
utformades en första fråga som definierade urvalet och tillät andra att avstå från att svara på 
fler frågor. 
 
 
Grundläggande frågor 
Fyra frågor i enkäten var av grundläggande karaktär, såsom ålder, bostadsort, sexuell 
läggning och etnisk bakgrund. Frågorna var av nominal- eller ordinalkaraktär och de olika 
klasserna kopierades från Arbetslivsinstitutets undersökning. För att kunna ge svarsalternativ 
som också kunde passa transsexuella personer modifierades frågan som handlade om vilket 
kön respondenten tillhör. Fyra svarsalternativ formulerades; ”kvinna (född som biologisk 
kvinna)”, ”kvinna (född som biologisk man)”, ”man (född som biologisk man)” samt ”man 
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(född som biologisk kvinna)”. På detta sätt kunde denna fråga i kombination med frågan om 
sexuell läggning, som hade svarsalternativen ”homosexuell”, ”bisexuell”, ”heterosexuell” och 
”annat”, identifiera de som verkligen var homo- respektive bisexuella, även transsexuella i sitt 
”nya” kön. Detta var viktigt, eftersom en av avgränsningarna med undersökningen var att 
hålla sig inom lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning,  som fokuserar på 
homo- och bisexuella personer. En del av basfrågorna, såsom etnisk tillhörighet och 
bostadsort togs framför allt med för att kunna gå djupare ned i detaljer om inte 
undersökningens huvudfråga kunde besvaras på en övergripande nivå. 
 
 
Frågor om diskriminering 
Fem av enkätens frågor handlade om diskriminering i arbetslivet, och då med en vidare 
tolkning av begreppet än det rent arbetsrättsliga (såsom att nekas anställning eller bli 
uppsagd) genom att även innefatta trakasserier och mobbning, vilket ju heller inte är 
accepterade företeelser i arbetslivet. Syftet med dessa frågor var att klarlägga hur många som 
diskriminerats sedan lagen började gälla, hur denna diskriminering yttrat sig, vem som 
diskriminerat, om diskriminering skett på mer än en arbetsplats och i så fall när den senaste 
skett samt den diskriminerades åsikt om diskrimineringens bakomliggande orsak. Vid frågan 
om orsak lämnades ett öppet svarsfält för att respondenten själv skulle kunna uttrycka sin 
åsikt om varför diskrimineringen skedde. Syftet var att få en total bild gällande omfattningen 
av diskriminering, men också att senare kunna göra en uppdelning av andelen som är 
relaterad till homo-/bisexualiteten och andelen som utförts av andra skäl. 
 
 
Frågor om arbetsplatsen 
I enkäten ingick också ett antal frågor som relaterade till respondentens nuvarande arbete eller 
i de fall respondenten diskriminerats på arbetet de senaste fem åren, den senaste arbetsplatsen 
på vilken diskriminering skett. Tre frågor handlade om arbetsplatsen; avdelningens storlek, 
avdelningens könsfördelning och olika gruppers status. Formuleringen på den senare var: 
”Bedöm följande gruppers status på arbetsplatsen” och de utvalda grupperna var:  

• Personer med invandrarbakgrund och Infödda svenskar 
• Heterosexuella män och Homosexuella män 
• ”Feminina” kvinnor och ”Maskulina” kvinnor 
• Heterosexuella kvinnor och Homo- och bisexuella kvinnor 
• ”Maskulina” män och ”Feminina” män 

Tanken med denna fråga var inte att ta fram en ”absolut sanning” utan snarare att kunna se 
skillnader (om sådana fanns) eftersom frågans formulering och svarsalternativ var sådan, att 
varje enskild individs svar inte var direkt jämförbart med någon annans utan en subjektiv 
bedömning. Ordet ”status” öppnade för egna tolkningar och ordinalskalan; ”låg - ganska låg - 
ganska hög – hög” gav utrymme för subjektiva värderingar. Några av kategorierna kunde ge 
utrymme för individuella variationer: ”Maskulina” och ”feminina” är två exempel, men också 
begreppet invandrare kunde medföra variationer i svaren beroende på om de svarande tänkte 
på en kollega från Norge, Filippinerna eller Sudan.  

Sju av frågorna berörde respondentens öppenhet med sin homo-/bisexualitet på 
arbetsplatsen. Även dessa var av nominal- eller ordinalskalekaraktär. 
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Frågor om könsrollsuppfyllande 
Enkätens frågedel avslutades med tre frågor rörande könsrollsuppfyllande. Syftet med 
frågorna var att få ett mått på i vilken grad respondenterna bedömde sig uppfylla könsrollen 
för sitt kön. I instruktionen till dessa frågor bad vi först respondenten göra en värdering av hur 
han/hon uppfattade könsrollen för det egna könet och sedan att skatta hur väl han/hon 
uppfyllde denna roll bortsett från det faktum att han/hon är homo- eller bisexuell. Tre olika 
frågor utformades, detta för att belysa frågeställningen från olika håll: 

1. Hur väl tycker du att du, i allmänhet, uppfyller könsrollen för ditt kön? 
2. Hur väl tycker du att du uppfyller könsrollen för ditt kön när det gäller utseende 

(klädsel, sminkning, frisyr, sättet du rör dig etc.)?  
3. Hur väl tycker du att ditt beteende uppfyller könsrollen för ditt kön? 

För att möjliggöra en statistisk bearbetning av svaren med t-test, Anova-test eller liknande 
valdes svarsalternativ på en intervallskala 0 – 10 där 0 betydde uppfyller ”inte alls” och 10 
stod för ”helt och hållet”. Enligt Schweigert (1998) finns en oenighet bland psykologiska 
forskare gällande intervall- och ordinalskalor i relation till rangordning. Osäkerheten gäller, 
enligt Schweigert, om respondenterna verkligen uppfattar att det är lika långt mellan 
skalstegen eller inte, vilket inte har säkerställts. Enligt Schweigert kan insamlade data anses 
vara av intervallkaraktär om enheterna är lika stora.  

Flera subjektiva moment ingick alltså i denna fråga vilket vi redan vid utformningen av 
frågan förstod skulle leda till en variation i svaren. Bedömningen var dock att det inte fanns 
någon anledning att tro att gruppen ”diskriminerade” skulle göra en avgörande annorlunda 
värdering än gruppen ”ej diskriminerade” på dessa frågor. Samtidigt gjordes bedömningen att 
frågans inneboende osäkerheter skulle skapa stora variationer, och att ett stort antal enkätsvar 
skulle krävas för att eventuella skillnader mellan olika gruppers svar skulle kunna upptäckas. 
 
 
Layout och test  
Redan under layoutarbetet visste vi att enkäten skulle delas ut och besvaras i ett offentligt 
sammanhang. Därför gjordes en neutral förstasida. Därigenom gavs samtliga möjlighet att 
besvara åtminstone några frågor, även i de fall respondenten sållades bort på ett tidigt 
stadium. På detta sätt kunde alla lämna ifrån sig en besvarad enkät utan att sexuell läggning 
eller annan information behövde offentliggöras. Därmed tvingades ingen heterosexuell att 
öppet stå för sin sexuella läggning i den homo- och bisexuella miljö som enkäterna 
besvarades i. 

Under framtagningsprocessen av enkäten testades frågornas utformning såväl som 
enkätens layout på en referensgrupp som bestod av ett antal homo- och bisexuella kvinnor i 
Göteborgskören ”Lucky Lips”. Deras synpunkter ledde till att en del frågor omformulerades 
samt att layouten ändrades för att ge plats för fler egna kommentarer.  
 
 
Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen genomfördes första veckan i augusti år 2004 då vi under festivalen 
Stockholm Pride delade ut enkäter och samlade in dem igen när de var färdigifyllda. 
Respondenterna uppsöktes på festivalområdet, i ”Pride House” och vid samlingsplatsen för 
lördagens parad. För att få så många enkäter som möjligt besvarade under den tid som fanns 
att tillgå valde vi i ”Pride House” att fokusera på att finnas där folk samlades inför olika typer 
av evenemang. På festivalområdet prioriterades restaurangområdet där människor satt runt 
uppställda bord. En del enkäter administrerades även av festivalvolontärer från 
fackföreningen SEKO. På detta sätt blev ett stort antal enkäter besvarade, men samtidigt kan 
urvalet ytterligare ha påverkats.  
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Databearbetning 
Den eftersökta målgruppen, d.v.s. enkäter ifyllda av personer som definierade sig som homo- 
eller bisexuella och som hade erfarenhet från svenskt arbetsliv, identifierades och samtliga 
svar i dessa enkäter överfördes manuellt till en mall i Excel. Svaren kodades på ett sådant sätt 
att selekteringar senare kunde genomföras i Excel (genom användande av filterfunktion) och 
så att data även kunde överföras till statistikprogrammet SPSS för vidare bearbetning. 
Samtliga kommentarer som gjorts av respondenterna skrevs också in i Excel-databasen. För 
gruppen enkäter som inte fullständigt passade in i urvalet gjordes en enklare typ av 
databearbetning för analys av bortfallet.  

Frågan som handlade om respondentens åsikt om orsak till diskriminering gav så många 
olika svar, att vi tog beslutet att själva tolka svaren och värdera om den angivna 
diskrimineringsorsaken var direkt relaterad till homo- och bisexualiteten (HB-relaterad), om 
den inte alls var det eller om orsaken var oklar. En del angivna orsaker som klassificerades 
som HB-relaterade var självklara, såsom ”homofobi”, ”min homosexualitet” eller ”min 
läggning”. Svaren kunde också vara mindre tydliga, av karaktären ”okunskap”, ”rädsla” eller 
”fördomar”. Exempel på orsaker som klassificerades som ”ej HB-relaterade” var kön, hudfärg 
eller ålder. Utöver detta fanns ett antal enkäter där diskrimineringsorsaken inte var besvarad 
eller där orsaken var mer diffus, såsom ”grupptryck”, ”att jag tar för mig” eller ”personkemi”. 
I sådana fall klassificerades orsaken som ”ej bekräftat HB-relaterad”. 
 
 
Statistisk analys 
Utvärderingar och statistiska analyser har genomförts i SPSS 12.0.1 Grupperingar av data 
skedde mestadels i Excel, med hjälp av filtreringar, innan hela databasen flyttades över till 
SPSS för vidare analys. De SPSS-funktioner som använts är frekvensanalyser, crosstabs,   
t-tester där signifikansnivån valdes till 0.01 eller 0.05, Anova-test med signifikansnivån 0.05 
samt Mann-Whitney ickeparametrisk test med signifikansnivå 0.01. Samtliga redovisade 
diagram är framtagna i Excel. 
 
 
Bortfall 
I de allra flesta fall bemöttes vi med ett ”javisst”, ”självklart” eller på något annat positivt sätt 
då vi bad olika personer besvara enkäten. Det antal som inte alls velat fylla i enkäten 
understiger 50. Många av dem insåg snabbt att enkäten inte riktade sig till dem och lämnade 
tillbaka en tom enkät, detta gällde framför allt utländska besökare och heterosexuella.  

Antalet personer som inte besvarat frågorna om etnisk bakgrund, kön och sexuell 
läggning var 145. Just de frågorna var i enkätens layout lagda på andra sidans högra del, 
vilket kan ha föranlett att denna grupp av personer har missat frågorna då de fokuserat på den 
vänstra delen. Bedömningen gjordes att dessa personer kunde räknas som ett internt bortfall. 
Därför genomfördes en analys där andelen ”diskriminerade”/”ej diskriminerade” jämfördes 
med urvalsgruppen för att undersöka om bortfallsgruppens svar skulle ändra huvudfrågans 
resultat på ett avgörande sätt. 
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Resultat 
 
 
Resultatredovisningen är upplagd enligt följande: 

• Redovisning av huvudresultatet - prövningen av hypotesen ”att diskriminerade homo- 
och bisexuella upplever sig uppfylla könsrollen för sitt kön i mindre grad än de som 
inte diskriminerats”. 

• Beskrivning av urvalsgruppen. 
• Resultat avseende könsrollsuppfyllande 
• Resultat avseende diskriminering 
• Bortfallsanalys 

 
 
Diskriminering i arbetslivet relaterat till upplevt könsrollsuppfyllande  
"Jag arbetar som lärare. Skolan är en väldigt könskonservativ värld. Jag tror att det faktum att 
jag bryter mot "den rätta" kvinnligheten genom att vara homosexuell är det som stör mina 
kollegor mest." 

Figur 1 visar medelvärdet av den diskriminerade gruppen respektive den icke 
diskriminerade avseende det upplevda könsrollsuppfyllandet ”i allmänhet”,”utseende” och 
”beteende”, där 0 betyder ”uppfyller inte alls” och 10 betyder ”uppfyller helt och hållet. I 
denna redovisning togs ingen hänsyn till om de diskriminerade trodde sig vara det av en 
homo-/birelaterad orsak eller av andra anledningar såsom kön, sexuell läggning, ålder. För 
samtliga tre frågor anser sig den diskriminerade gruppen uppfylla könsrollen i lägre grad än 
den ej diskriminerade. 
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Figur 1 Diskriminerades och ej diskriminerades upplevda könsrollsuppfyllande 
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Ett t-test utfördes för att bedöma om de uppmätta skillnaderna var signifikanta och följande 
resultat erhölls:  

• De diskriminerade (M=6.2, s=2.6) ansåg sig uppfylla könsrollen ”i allmänhet” i 
mindre utsträckning än de icke diskriminerade (M=7.0, s=2.4), t(921)=4.19, p<.01. 

• De diskriminerade (M=6.2, s=2.9) ansåg sig uppfylla könsrollen avseende ”utseende” i 
mindre utsträckning än de icke diskriminerade (M=6.9, s=2.6), t(923)=3.63, p<.01. 

• De diskriminerade (M=5.8, s=2.8) ansåg sig uppfylla könsrollen avseende ”beteende” 
i mindre utsträckning än de icke diskriminerade (M=6.7, s=2.5), t(920)=4.72 , p<.01. 

Den diskriminerade gruppen ansåg sig alltså uppfylla könsrollen för sitt kön i lägre grad än 
gruppen som inte diskriminerats vilket stödjer den hypotes som sattes upp i inledningen. 

Även en ickeparametrisk analys enligt Mann-Whitney, gav resultatet att det fanns en 
signifikant skillnad på 1%-nivån avseende samtliga tre parametrar. Detaljer om denna analys 
återfinns i bilaga 3. 
 
 
Urvalsgruppen 
"Det känns ofta som man måste kämpa, som om varje dag är en kamp. När man går hemifrån 
vet man inte vad som väntar. Som att jag måste försvara den jag är. Många människor blir 
nervösa inför min läggning" 

Det totala antalet svar som medtagits i utvärderingen och fördelningen på kön redovisas 
i tabell 1. Två personer hade på olika sätt markerat att de inte självklart kunde betecknas som 
man eller kvinna. Den ena var kvinna (född som biologisk kvinna) och man (född som 
biologisk man) och den andra hade satt ett kryss i en egen ruta betecknad ”annat”. Dessa 
individer har i de följande analyserna, som innefattar variabeln kön, inte klassificerats som 
man eller kvinna, utan som ”annat”. En person svarade att han är man (född som biologisk 
man) och man (född som biologisk kvinna). Han har därför kategoriserats som man i samtliga 
följande analyser. En person hade inte besvarat frågan om könstillhörighet. 
 
Tabell 1 
Antal svar i utvärderingen 
 Antal Procent 
Kvinnor 545 56 
Män 424 44 
Annat 2 0 
Anger inte kön 1 0 
Totalt 972 100 

 
 
Hur den undersökta gruppen definierade sin sexuella läggning beskrivs i tabell 2. Andelen 
kvinnor som identifierar sig som bisexuella var större än motsvarande andel för männen. 
 
Tabell 2 
Hur definierar du din sexuella läggning? 
 Kvinnor (%) Män (%) Annat (%) Totalt (%) 
Homosexuell 71 91 0 80 
Bisexuell 29 9 100 20 
Totalt 100 100 100 100 
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I tabell 3 redovisas åldersfördelningen för gruppen som deltar i utvärderingen, totalt och 
relaterat till kön. Åldersfördelningen skiljde mellan män och kvinnor.  
 
Tabell 3 
Åldersfördelning  
 Kvinnor (%) Män (%) Annat (%) Totalt (%) 
30 år eller yngre 43 28 100 36 
31 - 50 år 51 60 0 55 
51 år eller äldre 6 12 0 9 
Totalt 100 100 100 100 

 
 
I tabell 4 redovisas hur urvalsgruppen fördelades mellan olika bostadsorter. Boende i 
storstäder dominerade stort. Stockholm, Göteborg och Malmö, med närförorter, stod för 76 % 
av totala antalet svar. 
 
Tabell 4 
Vilken typ av samhälle bor du i? 
 Kvinnor 

(%) 
Män 
(%) 

Annat 
(%) 

Totalt 
(%) 

Stockholm, Göteborg, eller 
Malmö (med närförorter) 76 77 50 76 
Stor eller mellanstor stad (fler 
än ca 20 000 invånare.) 17 15 50 16 
Liten stad/tätort eller glesbygd, 
högst 20 000 invånare. 7 8 0 8 
 
Totalt 100 100 100 100 

 
 
Respondenternas fördelning på etnisk bakgrund och kön redovisas i tabell 5.  
 
Tabell 5 
Vilken typ av etnisk bakgrund har du? 
 Kvinnor 

(%) 
Män 
(%) 

Annat 
(%) 

Totalt 
(%) 

Född i Sverige, båda 
föräldrarna svenska 

 
77 

 
80 

 
100 

 
78 

Född i Sverige, någon el. båda 
föräldrarna födda i annat land 

 
14 

 
10 

 
0 

 
13 

 
Född i annat land än Sverige 

 
9 

 
10 

 
0 

 
9 

 
Totalt 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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I tabell 6 redovisas fördelningen mellan kvinnodominerade (> 60 % kvinnor), könsneutrala 
(40 – 60 % kvinnor) och mansdominerade (< 40 % kvinnor) arbetsplatser. Resultatet indikerar 
att det var en låg andel av såväl män och kvinnor som arbetade på mansdominerade 
arbetsplatser. 
 
Tabell 6 
Arbetsplatsens könsfördelning 
Arbetsplats Kvinnor (%) Män (%) Annat (%) Total (%) 
Kvinnodominerad  
(> 60 % kvinnor) 

 
53 

 
43 

 
100 

 
49 

Könsneutral  
(40 – 60 % kvinnor) 

 
25 

 
36 

 
0 

 
30 

Mansdominerad  
(< 40% kvinnor)  

 
21 

 
21 

 
0 

 
21 

 
Totalt 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
De som besvarade enkäten fick också möjligheten att anmäla intresse till att medverka i en 
uppföljande intervju. Totalt var det 270 av 972 som sade ja till detta och lämnade 
kontaktuppgifter. Av dem som diskriminerats sade 38 % ja till att delta i en intervju och bland 
dem som inte diskriminerats var det 25 % som svarade ja. 
 
 
Könsrollsuppfyllande  
I undersökningen ställdes tre frågor i syfte att få respondenten att skatta i vilken utsträckning 
han/hon ansåg sig uppfylla könsrollen för sitt kön. Den skala som användes gick från 0 – 10 
där 0 = uppfyller ”inte alls” könsrollen och 10 = uppfyller könsrollen ”helt och hållet”. I 
tillägg till de tre frågorna beräknades ett svarsmedelvärde av frågorna i de fall respondenten 
svarat på samtliga tre frågor. I tabell 7 redovisas resultatet, totalt och fördelat på sexuell 
läggning. Ett t-test utfördes för att bedöma skillnaderna mellan homo- och bisexuella.  En 
signifikant skillnad på 5%-nivån identifierades på parametern ”beteende” där bisexuella 
(M=6.1, s=2.8) ansåg sig uppfylla könsrollen i lägre grad än homosexuella (M=6.5, s=2.5), 
t(933)=2.12, p<.05. 
 
Tabell 7 
Total bild av den undersökta gruppens egenvärdering av hur väl de uppfyller könsrollen för 
sitt kön (skala 0 – 10 där 0 = ” inte alls” & 10 = ”helt och hållet”): 
 Totalt 

antal 
svar 

Medel-
värde 
samtliga 

Standard-
avvikelse 
samtliga 

Medel-
värde homo-
sexuella 

Medel-
värde bi-
sexuella 

Könsrollsuppfyllande    
”I allmänhet” 

 
923 

 
6,8 

 
2,4 

 
6,8 

 
6,6 

Könsrollsuppfyllande    
”Utseende” 

 
925 

 
6,7 

 
2,7 

 
6,7 

 
6,9 

Könsrollsuppfyllande 
”Beteende” 

 
922 

 
6,4 

 
2,6 

 
6,5 

 
6,1 

Medelvärde av samtliga 
könsrollsfrågor *  

 
920 

 
6,6 

 
2,3 

 
6,7 

 
6,5 

* de som svarat på alla tre könsrollsfrågorna 
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En analys av upplevt könsrollsuppfyllande relaterat till kön visade på skillnader mellan 
kvinnornas uppfattning om i vilken grad de uppfyllde könsrollen och männens uppfattning: 

• I allmänhet ansåg sig kvinnorna (M=6.3, s=2.6) uppfylla könsrollen för sitt kön i lägre 
grad än männen (M=7.4, s=2.1), t(931)=-6.79, p<.01. 

• Gällande ”utseende” ansåg sig kvinnorna (M=6.0, s=2.7) uppfylla könsrollen för sitt 
kön i lägre grad än männen (M=7.6, s=2.1), t(933)=-9,16 p<.01. 

• Gällande ”beteende” ansåg sig kvinnorna (M=5.9, s=2.6) uppfylla könsrollen för sitt 
kön i lägre grad än männen (M=7.4, s=2.0), t(930)=-7,43 p<.01. 

Utöver skillnaden på nivåer mellan män och kvinnor skiljde sig svarsmönstren åt vilket 
framgår av de följande figurerna, 2 och 3. I båda dessa diagram redovisas den procentuella 
andelen av respektive svarsalternativ. Skalan rör sig från 0 = ”uppfyller inte alls könsrollen” 
till 10 = ”uppfyller könsrollen helt och hållet”. 
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Nivå: 0 = Inte alls & 10 = Helt och hållet  
Figur 2. Kvinnors fördelning av svar på frågorna gällande upplevt könsrollsuppfyllande. 
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Figur 3. Mäns fördelning av svar på frågorna gällande upplevt könsrollsuppfyllande. 
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Bland männen svarade 12 % att de uppfyller könsrollen ”helt och hållet” på samtliga tre 
frågor medan det bland kvinnorna var 8 % som svarade på motsvarande sätt. 

En analys av det upplevda könsrollsuppfyllande för olika åldersgrupper har utförts. Figur 
4 beskriver resultatet av denna analys som indikerar att de yngre åldersgrupperna i lägre grad 
än de äldre anser sig uppfylla könsrollen. För att utreda om denna skillnad var signifikant 
utfördes ett t-test, med indelning i två istället för ursprungliga fyra åldersgrupper Detta t-test 
verifierade att det fanns signifikanta skillnader mellan den yngre (< 30 år) och den äldre (> 30 
år): 

• I allmänhet upplevde sig gruppen 30 år och yngre (M=6.3, s=2.5) uppfylla könsrollen i 
lägre grad än gruppen 31 år och äldre (M=7.0, s=2.4 ), t(934)= -4.67, p<.01. 

• Gällande ”utseende” upplevde sig gruppen 30 år och yngre (M=6.2, p=2.6) uppfylla 
könsrollen i lägre grad än gruppen 31 år och äldre (M=7.0, s=2.7), t(936)=-4.82 , 
p<.01. 

• Avseende ”beteende” upplevde sig gruppen 30 år och yngre (M=5.9, s=2.7) uppfylla 
könsrollen i lägre grad än gruppen 31 år och äldre (M=6.7, s= 2.5), t(933)=-4.59, 
p<.01. 
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Figur 4. Upplevt könsrollsuppfyllande som en funktion av ålder. 
 
 
För att utreda om det fanns skillnader avseende upplevt könsrollsuppfyllande i grupper med 
olika etnisk bakgrund utfördes ett Anova-test. Resultatet indikerade inte några signifikanta 
skillnader på 5%-nivån mellan ”personer som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i 
Sverige”, personer som är ”födda i Sverige men där någon eller båda föräldrarna är födda i 
annat land” eller personer som är ”födda i annat land än Sverige”. Detta gäller samtliga tre 
ställda frågor. 
 
 



15 

Diskriminering 
"Många gånger är diskriminering/mobbning o.s.v. så subtil att det är omöjligt att direkt peka 
ut vad som egentligen hände. Bara en känsla av att något är väldigt fel. Eller att man är 
väldigt fel."  

"Jag blev diskriminerad vid tillsättningen av en chefstjänst….. Jag var deras 
"toppkandidat" & allt var klart. Vid sista träffen kom det fram att jag var lesbisk. Dagen efter 
meddelade de att tjänsten gått till en annan.” 

I tabell 8 sammanfattas resultaten på frågan om respondenten upplevde sig ha blivit 
diskriminerad i arbetslivet under de senaste fem åren (alltså från 1999 till svarstillfället) 
fördelat på kön. Den svarande har satt minst ett kryss på något av de olika ja-alternativen och 
inte svarat nej på frågan om han/hon utsatts för diskriminering. Fördelningen mellan ”HB-
relaterad diskriminering” (relaterad till homo- eller bisexualiteten), ”ej HB-relaterad 
diskriminering” och ”Diskriminerad, orsak ej klarlagd” är tolkad enligt beskrivning i 
metodavsnittet. En något större andel kvinnor än män upplevde sig ha blivit diskriminerade, 
men samtidigt var det en större andel av kvinnorna som identifierade en annan orsak till 
diskrimineringen än direkt relaterad till homo- eller bisexualiteten. 
 
Tabell 8 
Andel som upplever sig ha blivit diskriminerade i arbetslivet under de senaste 5 åren: 
 Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) 
Upplevd HB-relaterad 
diskriminering 

 
12 

 
16 

 
14 

Upplevd diskriminering, 
orsak ej klarlagd 

 
11 

 
7 

 
9 

Upplevd diskriminering 
ej HB-relaterad  

 
3 

 
1 

 
2 

Total andel som upplevt 
diskriminering 

 
26 

 
24 

 
25 

 
 
På frågan vem som diskriminerade och då enbart räknat på HB-relaterad diskriminering och 
exkluderat de som inte fått ett arbete dominerade arbetskamraterna (69 %) följt av chefen  
(56 %), andra jag möter i mitt arbete (15 %) och underställda (8 %). En person uppgav sig ha 
blivit diskriminerad på Arbetsförmedlingen och då mötts av en fördomsfull attityd.
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Diskrimineringen har uttryckts på olika sätt och figur 5 redovisar andel av hela urvalsgruppen 
som svarat jakande på de frågor som handlade om hur diskrimineringen yttrat sig. Noteras bör 
att på dessa frågor kunde respondenterna ange flera svarsalternativ.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diskriminerats på annat sätt (18 svar)

Tvingats flytta från en arbetsuppgift  (11 svar)

Utebliven befordran (14 svar)

Undanhållits arbetsrelaterad information (21 svar)

Lönediskrimiering (25 svar)

Har tvingats sluta på en arbetsplats (27 svar)

Genom att inte ha blivit tillfrågad (29 svar)

Har inte fått arbete som man varit mest kvalificerad för ( 52
svar)

Genom osynliggörande ,inte ta notis om någons närvaro (55
svar)

Nedsättande och förlöjligande omdömen (94 svar)

%

HB-relaterat

Oklar orsak

Ej HB-relaterat

Figur 5. Andel svar per diskrimineringsmetod, totalt och relaterat till diskrimineringsorsak. 
 
 
Ett sätt att analysera diskrimineringen är att sätta den i relation till kön och arbetsplatsens 
könsfördelning. Det resultat som redovisas i tabell 9 innefattar de som diskriminerats på 
arbetsplatsen, alltså exkluderat de som inte fått en anställning. Generellt sett upplevde kvinnor 
i högre grad än män att de diskriminerats, och andelen diskriminerade kvinnor var störst på 
mansdominerade arbetsplatser. Män upplevde högre grad av diskriminering på 
kvinnodominerade arbetsplatser än på mansdominerade dito. 
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Tabell 9 
Andel diskriminerade på arbetsplats relaterat till kön och arbetsplatsens könsfördelning: 
Arbetsplats Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) 
Kvinnodominerad  
(> 60% kvinnor) 

 
20 

 
22 

 
21 

Könsneutral 
(40 – 60 % kvinnor) 

 
16 

 
12 

 
14 

Mansdominerad  
(< 40% kvinnor) 

 
24 

 
13 

 
19 

Total andel som 
upplevt diskriminering 

 
20 

 
16 

 
18 

 
 
Olika åldersgrupper upplevde olika grad av diskriminering. En större andel av de yngre 
åldersgrupperna upplevde sig vara diskriminerade jämfört med de äldre. I figur 6 
sammanfattas hur stor andel av de svarande i respektive åldersgrupp som upplevde sig vara 
diskriminerad. Diagrammet visar hur den totala diskrimineringen fördelade sig i olika 
åldersgrupper, men också fördelningen av ”HB-relaterad” respektive ”ej bekräftad HB-
relaterad” diskriminering. Fördelningen mellan ”HB-relaterad diskriminering och ”ej 
bekräftat HB-relaterad diskriminering” är tolkad enligt beskrivning i metodavsnittet.  
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Figur 6. Diskriminering i relation till åldersgrupp 
 
 
Storleken på bostadsorten skulle kunna vara en påverkande faktor vid diskriminering.  
Figur 7 redovisar den totala andelen diskriminerade samt en fördelning mellan olika 
kategorier av bostadsorter. Andelen homo- och bisexuella som upplevde sig vara 
diskriminerade var större i de tre storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö) än i 
övriga delar av landet.   
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Figur 7. Diskrimineringens omfattning beroende på bostadsort 
 
 
"Jag kommer ut lite då och då, för fler och fler, men jag drar mig fortfarande för att prata 
öppet i lunchrummet, trots att jag gärna vill. Pratar helst med dem som är på "min sida". 

 Graden av diskriminering skulle kunna bero på hur öppna de homo- och bisexuella är 
med sin läggning på sina arbetsplatser. Flera av enkätens frågor handlade om öppenhet på 
arbetsplatsen och hur känd de svarandes homo- eller bisexualitet var hos chefer, 
arbetskamrater och andra de möter i sitt arbete. Tabell 10 redovisar i vilken grad de svarande 
ansåg sig vara öppna med sin homo- eller bisexualitet på sin arbetsplats. En dominerande 
andel av de svarande var helt eller relativt öppna på arbetsplatsen. Detta gällde såväl kvinnor 
som män. 
 
Tabell 10 
Öppenhet på arbetsplatsen 
 Kvinnor (%) Män (%) Annat (%) Total (%) 
Helt öppen  43 51 100 47 
Relativt öppen  41 35 0 38 
Inte alls öppen  16 14 0 15 
Totalt 100 100 100 100 

 
 
Öppenheten på arbetsplatsen kan vara kopplad till när den homo- eller bisexuella berättade 
om sin sexuella läggning, vilket redovisas i tabell 11. 
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Tabell 11 
När berättade respondenten om sin homo-/bisexualitet på arbetsplatsen 
 Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) 
Under 
anställningsintervjun  

 
9 

 
14 

 
11 

När han/hon började på sin 
arbetsplats  

 
8 

 
11 

 
9 

 
Efter att ha arbetat ett tag  

 
49 

 
41 

 
46 

 
Annat 

 
14 

 
15 

 
15 

 
Har inte berättat 

 
19 

 
19 

 
19 

 
Totalt 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 
I vilken grad den homo- eller bisexuelle var öppen med sin sexuella läggning på arbetsplatsen 
relaterat till om personen utsatts för diskriminering har utvärderats. Figur 8 beskriver 
fördelningen mellan ”total andel diskriminerade”, ”ej HB-diskriminerade”, ”ej bekräftat HB-
relaterat diskriminerade” och ”HB-relaterat diskriminerade” satt i relation till graden av 
öppenhet på arbetsplatsen. För de som tolkats vara diskriminerade av HB-skäl tycks 
öppenheten inte påverka andelen. Men den grupp som inte angivit någon orsak till 
diskrimineringen alternativt föreslagit en orsak som inte kan tolkas bero på homo- eller 
bisexualiteten hade en större andel diskriminerade i gruppen som inte var öppna på 
arbetsplatsen. 
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Figur 8. Diskriminering kontra öppenhet på arbetsplatsen 
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Diskriminering på arbetsplatsen skulle kunna vara kopplat till negativa attityder. I en av 
enkätens frågor bedömde de svarande olika gruppers status på arbetsplatsen. Svarsalternativen 
var ”Låg”, ”Ganska Låg”, ”Ganska hög” och ”Hög”. I figur 9 redovisas andelen som svarat 
”Låg” eller ”Ganska låg” för de olika kategorierna som frågades efter, dels för hela gruppen 
svarande men också uppdelat på gruppen som upplever sig ha blivit diskriminerad och 
gruppen som inte anser sig ha diskriminerats. Av diagrammet framgår att invandrare i högre 
grad än svenskar ansågs ha låg eller ganska låg status på arbetsplatsen och att motsvarande 
mönster återfanns mellan övriga grupper. Andelen svar (låg eller ganska låg status) var högre 
för homosexuella män än för heterosexuella män, högre för homo- och  bisexuella kvinnor än 
heterosexuella kvinnor, högre för ”feminina” män än ”maskulina” män och högre för 
”maskulina kvinnor än ”feminina” kvinnor. Svaren indikerade också en nivåskillnad mellan 
de diskriminerades arbetsplatser och de icke-diskriminerades. Där diskriminering skett var 
andelen svar på låg/ganska låg status högre för invandrare, homosexuella män, homo- och 
bisexuella kvinnor, ”feminina” män och ”maskulina” kvinnor.  
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Figur 9. Andel (i %) som bedömer olika gruppers status på arbetsplatsen som ”ganska låg 
eller låg”. 
 
 
Analys av internt bortfall 
För den interna bortfallsgruppen har andelen diskriminerade identifierats. Endast en person av 
145 svarade att denne har utsatts för diskriminering, att jämföra med närmare 25% av 
urvalsgruppen. Den totala diskrimineringen hade varit 21% om bortfallsgruppen inkluderats i 
undersökningen. När bortfallsgruppen inkluderats i urvalsgruppen och analys har utförts för 
att se om det fanns någon skillnad i grad av upplevt könsrollsuppfyllande mellan gruppen som 
upplevt att de har diskriminerats i arbetslivet och gruppen som upplever sig inte ha blivit 
diskriminerade är skillnaden fortfarande signifikant på 1%-nivån. 
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Diskussion 
 
 
Studien har kartlagt homo- och bisexuellas grad av upplevt könsrollsuppfyllande och satt 
detta i relation till upplevd diskriminering i arbetslivet. Det viktigaste resultatet är att det finns 
en skillnad mellan grad av upplevt könsrollsuppfyllande mellan gruppen som anser sig ha 
varit utsatt för diskriminering och gruppen som inte anser sig ha diskriminerats. Den 
diskriminerade gruppen anser sig uppfylla könsrollen för sitt kön i lägre grad, eller om man 
vänder på det – risken att utsättas för diskriminering är större om man inte uppfyller 
könsrollen. Detta resultat är i linje med modellen för ”Gender Belief System” (GBS), enligt 
vilken människor förväntar sig av andra att passa in i könsrollen, och att de som anammat 
beteenden eller har andra egenskaper som associeras med motsatt kön inte uppfattas positivt 
av andra.  

När det gäller den upplevda graden av könsrollsuppfyllande bland homo- och bisexuella 
var ett av resultaten att kvinnorna upplevde sig uppfylla könsrollen i signifikant lägre grad än 
männen avseende samtliga tre områden; ” i allmänhet”, ”utseende” och ”beteende”. 
Kvinnornas och männens svarsmönster skilde sig också väsentligt åt, där bland annat en 
betydligt större andel män än kvinnor svarade ”uppfyller helt och hållet” på alla faktorerna. 
Boyden, Carroll och Maier (refererad till i Moulton, Adams-Price, 1997) visar att de flesta 
homosexuella män inte ser sig själva som feminina, utan vanligtvis har en maskulin självbild. 
Archer (refererad till i Davies, 2004) beskriver att den manliga könsrollen är tydligare 
definierad i samhället än kvinnorollen, och män som bryter mot sin könsroll utsätts för mer 
sanktioner än kvinnor som bryter sin könsroll. Detta skulle kunna förklara männens svar; 
antingen genom att männen av rädsla för sanktioner är mer konforma, eller att de genom sitt 
svar uttrycker en tro eller förhoppning om att verkligen uppfylla könsrollen. Påpekas bör dock 
att dessa frågor gav stort utrymme för egna värderingar och tolkningar av könsrollen. 

Ett ytterligare resultat är att yngre homo- och bisexuella upplever sig bli diskriminerade i 
större utsträckning än äldre. Samtidigt ser vi, att de yngre upplever sig uppfylla könsrollen för 
sitt kön i signifikant lägre grad än de äldre. En sannolik förklaring till detta skulle kunna vara 
att det inte i huvudsak är åldern som är avgörande för diskrimineringen utan graden av 
könsrollsuppfyllande. Enligt Moulton och Adams-Price (1997) anser ett flertal forskare att 
ifrågasättandet av traditionella könsroller, för många homosexuella, är en viktig del i 
utvecklingen av en homosexuell identitet och för accepterandet av den egna 
homosexualiteten. Detta skulle kunna vara en förklaring till de yngres större grad av 
könsrollsöverskridande. 
 
 
Diskriminering och öppenhet 
Detaljer kring direkta jämförelser mellan denna studies resultat och intressegruppsurvalet i 
Arbetslivsinstitutets undersökning (Bildt, 2004), återfinns i bilaga 2. Båda studierna 
handlar om tiden efter att lagen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Lag om 
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 1999) började gälla,  

Undersökningen visar att diskriminering av homo- och bisexuella förekommer, även 
efter det att lagen börjat gälla. Diskrimineringen kan vara direkt relaterad till homo- 
respektive bisexualiteten men även andra orsaker kan vara betydelsefulla. Likaså finns, i 
undersökningen, en del fall där orsaken inte har kunnat klarläggas. Denna undersöknings 
resultat är väl i linje med Arbetslivsinstitutets undersökning (Bildt, 2004). 
Arbetslivsinstitutets ”vet ej”-svar på frågan om respondenten utsatts för diskriminering på 
grund av sin sexuella läggning kan tänkas motsvara denna studies ”ej bekräftat homo-
/birelaterade” svar. Utöver att den redovisade studien utförts ett år senare har studierna olika 
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urvalsgrupper. En ytterligare osäkerhet är den tolkning och klassificering av orsakssvaren som 
gjorts i denna studie. Diskrimineringen kan vara ett utslag av de negativa attityder till homo- 
och bisexuella som finns på arbetsplatserna. En teori som kan förklara dessa attityder är 
homofobi, och då i synnerhet den homofobiska ilskan som Innala (1995) beskrev som ett 
fenomen som skulle kunna ligga bakom aggressiva handlingar, såsom diskriminering mot 
homosexuella. Både Folkhälsoinstitutets (Österman & Carpelan, 2002) och 
Arbetslivsinstitutets undersökningar (Bildt, 2004) påvisade att negativa attityder till homo- 
och bisexuella fanns i arbetslivet.  

När det gäller grad av diskriminering relaterat till öppenheten på arbetsplatsen ser vi inte 
att den har en avgörande betydelse, vilket inte korrelerar med Tibys (2000) resultat avseende 
hatbrott mot homo-/bisexuella. Tibys undersökning var kopplad till samhället i stort, alltså 
inte enbart till arbetsplatsen. Skillnaden i undersökningsresultaten skulle kunna ligga i att 
öppenhet på arbetsplatsen leder till att personer lär känna varandra och att graden av stigma 
därmed kan reduceras, medan de homo- och bisexuellas öppenhet i samhället kan leda till 
exponering för grupper/individer som letar efter homosexuella offer. Folkhälsoinstitutets 
undersökning (Österman & Carpelan, 2002) som visade, att av dem som har erfarenhet att 
umgås med homosexuella är färre negativa till att arbeta tillsammans med homosexuella, än 
bland dem som saknar sådan erfarenhet, stödjer detta tolkningssätt. Enligt Herek (refererad till 
i Basow, Johnson, 2000) verkar heterosexuella som personligen känner någon homosexuell ha 
en mer positiv attityd till homosexuella som grupp, än de som inte har några sådana kontakter, 
och ju mer kontakt personerna har med homosexuella desto fördelaktigare attityd.  

Även om en person lever öppet som homo- eller bisexuell kommer nya miljöer att skapa 
nya ”komma ut”-situationer, som ofta innebär att en handlingsstrategi måste väljas på 
motsvarande sätt som Troyden (1988) beskriver för den som börjar identifiera sig som 
homosexuell. Lindholm (2003) beskriver hanterandet av nya situationer som att homo- och 
bisexuella för att kunna leva öppet måste berätta om sin läggning om och om igen, eftersom 
heteronormativiteten gör att alla antas vara heterosexuella, ända tills de gör något eller säger 
något som visar på motsatsen. En av Lindholms respondenter uttrycker det på följande sätt: 
”När dom berättar om utflykter med sin familj så berättar jag om utflykter med min familj. 
Jag petar hela tiden på min omgivning på det sättet. Jag berättar om mig och mitt” (s. 43).  

En annan aspekt rörande öppenheten är att det ofta är en balansgång mellan öppenhet 
och manifestation. Samtidigt som omgivningen oftast önskar att den homo- eller bisexuella är 
öppen med sin läggning, kan också öppenheten ses som en manifestation eller demonstration 
av läggningen även om detta inte alls varit syftet. Enligt Forsberg, Jakobsen och Smirthwaite 
(2003) kan också den öppet homo- eller bisexuella i vissa fall ses som en representant för en 
sexuell läggning. De exemplifierar med prästen som tar med sig sin samkönade partner till en 
samling i kyrkan. 

Den aktuella studien visar också att de homo- och bisexuella männen diskriminerades i 
högre grad på kvinnodominerade arbetsplatser än på mansdominerade och i något högre 
utsträckning än de homo- och bisexuella kvinnorna. På motsvarande sätt diskriminerades 
kvinnorna i högre utsträckning än männen på de mansdominerade arbetsplatserna, och här var 
skillnaden mellan andelen män som diskriminerats och andelen kvinnor större. Resultatet är i 
linje med Arbetslivsinstitutets undersökning (Bildt, 2004) av befolkningsurvalet gällande de 
kvinnodominerade branscherna barn- och äldreomsorg, där en högre andel av männen ansåg 
sig ha blivit diskriminerade/trakasserade än motsvarande andel hos kvinnorna, medan det på 
de mansdominerade arbetsplatserna inom polis och försvarsväsende var kvinnorna som utsatts 
i högre utsträckning än männen.  
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Diskriminering och arbetsplats 
I en av studiens frågor fick respondenterna bedöma olika gruppers status på arbetsplatsen. De 
olika grupperna var parvis polariserade, t.ex. ”maskulina män” och ”feminina män”. 
Resultatet kan tolkas som att det är likvärdigt eller mer negativt för män att vara ”feminina” 
och för kvinnor att vara ”maskulina” än att vara homo- eller bisexuell på arbetsplatserna. Kan 
det vara så, att det är värre att bryta mot könsrollsförväntningar än att bryta mot 
heteronormativiteten? Det skulle i så fall stödjas av Moulton och Adams-Price (1997), som 
menade att fördomarna mot män som uppvisar ett feminint beteende nästan är lika vanliga 
som fördomar mot homosexualitet (i USA). Även Whitleys (2001) studie, som kom fram till 
att heterosexuellas ogillande av homosexuella åtminstone delvis beror på en önskan att 
vidmakthålla de traditionella könsrollerna styrker antagandet. Connell och Taylor (refererade 
till i Moulton, Adams-Price, 1997) föreslog att heterosexuella inte nödvändigtvis 
differentierade mellan feminint beteende och homosexualitet hos män. Manliga homosexuella 
upplevdes stereotypt som feminina, och feminint beteende hos män indikerade 
homosexualitet. Kite, (refererad till i Kite, LaMar, 1998) argumenterade för att det är mycket 
svårt, ja kanske till och med omöjligt att separera könsrollsförväntningar från attityder till 
homosexualitet. Moulton och Adams-Price (1997) föreslog teorin att fördomar mot 
homosexuella män var en konsekvens av den upplevda kopplingen mellan homosexualitet och 
femininitet hos män. De menade också att homosexuella män stigmatiseras när de anammar 
ett feminint beteendemönster som har relativt låg status. Mot detta talade McCreary (refererad 
till i Moulton, Adams-Price, 1997) som påstod att negativa stereotyper gentemot 
homosexuella bland heterosexuella män har en starkare koppling till den grundläggande 
heterosexualiteten i den manliga rollen, än till tron att homosexuella män är feminina och att 
feminint beteende har låg status. 

En annan intressant iakttagelse är att det skiljer så många procentenheter mellan svaren 
från de ”diskriminerade” och ”ej diskriminerade” (ca 20 procentenheter) avseende låg/ganska 
låg status för de fyra intressanta grupperna: homosexuella män, homo-/bisexuella kvinnor, 
”feminina” män och ”maskulina kvinnor”. Det indikerar att de negativa attityderna är större 
på de ”diskriminerades” arbetsplatser än på de ”ej diskriminerades”, eller om man vänder på 
det - ju lägre status dessa grupper har, desto större risk för att de negativa attityderna omsätts i 
diskriminerande handlingar. Detta ligger i linje med Kaufman och Kaufmans (1998) 
trekomponentsmodell avseende attityder, där en av komponenterna, beteendekomponenten, är 
en handlingsberedskap, som t.ex. kan utlösa diskriminerande handlingar.  
 
 
Diskriminering sett ur ett organisationsperspektiv 
Diskriminering av homosexuella på arbetsplatsen kan ha negativa effekter för de enskilda 
individerna genom ökad stress och begränsade möjligheter att avancera. Diskrimineringen 
kan också ha en negativ effekt på hela organisationen (Horvath & Ryan, 2003). Att en dryg 
femtedel av alla svarande i denna studie någon gång under de senaste fem åren upplevt 
diskriminering i någon form är naturligtvis svåra situationer för den enskilda, men kan i 
många fall också ha påverkat arbetsplatsernas effektivitet.  

Mullins (1999) beskriver att den effektiva gruppen bland annat karaktäriseras av; 
accepterande av gruppens värderingar och normer, en känsla av ömsesidig tillit och beroende 
samt fullständigt deltagande av alla gruppens medlemmar. Med detta synsätt skulle det alltså 
vara svårt att få effektiva arbetsgrupper i de fall medlemmarna inte respekterar varandra och 
varandras olikheter. Ytterligare en aspekt när det gäller gruppens effektivitet är att graden av 
öppenhet mellan gruppens medlemmar spelar roll. Denna studies resultat indikerar att 15% 
dolde sin sexualitet på arbetsplatsen och ytterligare 38 % var bara delvis öppna. Luft och 
Ingham (refererad till i Mullins, 1999) utvecklade en modell kallad ”Johari-fönstret”. 
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Modellen är en matris som beskriver det egna jaget som indelat i fyra områden: det som är 
känt respektive okänt för den egna personen och det som är känt respektive okänt för 
omgivningen. Området som är känt för både individen och omgivningen kallas ”allmänt”. 
Faktorer som är kända för individen men okända för omgivningen kallas ”dolda”, här skulle 
t.ex. den sexuella läggningen passa in om personen inte är öppen med den. Områden som är 
kända för omgivningen men inte för individen kallas ”blinda”, och skulle t.ex. kunna vara 
gester och andra beteenden. Slutligen finns det ett ”okänt” område som varken är känt av 
individen eller omgivningen. För att en grupp ska fungera effektivt behöver den skapa en 
miljö av öppenhet och tillit, där de gömda och blinda områdena görs så små som möjligt. Om 
t.ex. homo- bisexuella inte känner att de kan vara öppna med sin läggning i gruppen påverkas 
det gömda området eftersom stora delar av privatlivet då kommer att döljas. Likaså kan det 
finnas beteenden i det blinda området som skulle kunna få sin förklaring om det gömda 
området var mindre. 

Ytterligare en aspekt i yrkeslivet gäller rekryteringar och värdet av att ha rätt människor 
på rätt positioner. Kaufman och Kaufman (1998) skriver ”I vår tid, då de mänskliga 
resurserna blir allt viktigare som konkurrensfaktor för företagen, är det viktigt att skaffa sig 
medarbetare med hög kompetens och se till att de stannar kvar”. Det är alltså viktigt att skapa 
en stimulerande arbetsmiljö som medarbetarna trivs i. Enligt Rubenowitz (1984) är det 
värdefullt att ha en hög trivsel i arbetsgruppen, och en viktig trivselfaktor är att individerna 
känner att de gör en produktiv insats. Den ökade självkänslan och uppskattningen från andra 
leder till en hög arbetstillfredsställelse. Rubenowitz trycker också på vikten av att arbeta med 
rekrytering av personal på ett medvetet och strukturerat sätt, eftersom varje nyanställning 
innebär en betydande investering. För detta krävs att intervjuaren är mogen, välbalanserad och 
fördomsfri samt att han/hon inte låter det ”första intrycket” påverka inställningen till de 
sökande. Enligt ett flertal forskare såsom Hegland, Rubinstein och Stone (refererade till i 
Lyons & Penor Ceglian, 2004) är klädsel den mest synliga manifestationen av kön och status 
eftersom den ger information om individens förväntade rollbeteende. Rubenowitz ser en risk i 
att intervjuaren fäster sig vid viss information, som då kan anses vara så meriterande eller 
demeriterande att all annan information om den sökande färgas av detta (haloeffekt). I 
Arbetsförmedlingens tidning, Platsjournalen, redovisades en undersökning tidningen låtit göra 
där 300 slumpvis utvalda arbetsgivare bl.a. tillfrågades om homosexualitet skulle kunna få 
dem att avstå från att rekrytera en viss person (Pontén, 1998). En dryg tredjedel svarade, 
varav majoriteten kom från privat sektor och arbetsplatser överstigande 50 anställda. Ungefär 
hälften svarade att homosexualiteten kunde ha betydelse vid anställningen. Noteras bör dock 
att den undersökningen gjordes strax före lagstiftningens inträde. I vår studie har vi ett stort 
antal svarande som tror sig inte ha fått ett arbete de var mest kvalificerad för, och det är ju inte 
osannolikt att de stött på fördomsfulla rekryterare som valt bort dem på grund av sexuell 
läggning eller yttre attribut, som tolkats negativt. En ytterligare iakttagelse är att det bara är en 
tiondel av alla som svarat som väljer strategin att berätta om sin sexuella läggning redan vid 
anställningsintervjun. Det handlar alltså inte bara om att uppfylla lagen utan det finns också 
en ekonomisk potential för arbetsgivare att arbeta med mångfaldsfrågor på ett seriöst sätt. 
 
 
Urvalsgrupp och bortfall 
Den valda urvalsmetoden möjliggjorde att vi kunde få ett stort antal enkäter besvarade, men 
innebar samtidigt en begränsning i resultatens generaliserbarhet. Dilemmat är att andelen 
homo- och bisexuella i den totala befolkningen är relativt sett låg och att inga 
befolkningsregister finns som anger vilka som är homo-/bisexuella och som därmed skulle 
kunna användas för att exempelvis kunna göra ett riktat, men ändå representativt 
befolkningsurval. En alternativ urvalsstrategi valdes av Arbetslivsinstitutet (Bildt, 2004) som 
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använde sig av homo- och bisexuellas intresseorganisationer vid sin undersökning. En fördel 
med denna skillnad i urval mellan undersökningarna är att de kan komplettera varandra. En 
undersökning som genomfördes på Pridefestivalen år 2003 indikerade att bara ungefär hälften 
av de homo- och bisexuella besökarna som svarade på undersökningen var anslutna till en 
intresseförening (Bildt, 2005).  

I gruppen fanns två individer som inte definierade sitt kön enligt de svarsalternativ vi 
satt upp. En anledning till dessa båda individers avvikande svar skulle kunna vara att de är 
intersexuella. Enligt Huuska (2002) föds ett av mellan 2 000 och 10 000 barn med 
könskaraktäristika från båda biologiska könen. Intersexualitet är emellertid inte någon klart 
definierad kategori. Intersexuella personer kan ha både manliga och kvinnliga könsorgan eller 
könsorgan som varken är manliga eller kvinnliga.  

Enkäten avslutades med en förfrågan om respondenten skulle kunna tänka sig att ställa 
upp på en uppföljande intervju och många svarade ja till detta. Andelen av dessa var större 
bland dem som upplevt sig ha utsatts för diskriminering än de som inte diskriminerats, men 
det visar på att många, även icke-diskriminerade anser sig ha något att berätta. 

Ett stort antal enkäter fick läggas åt sidan därför att de saknade svar på frågan om sexuell 
läggning, en av de frågor som krävde svar för att enkäten skulle kvalificera sig som 
tillhörande målgruppen av homo- och bisexuella personer. I de allra flesta fallen hade 
samtliga tre frågor som låg på enkätens andra sidas högra kolumn inte besvarats. I den 
gruppen återfanns 0,7% diskriminerade vilket ju var anmärkningsvärt eftersom den slutliga 
urvalsgruppen hade 25% som diskriminerats. Kan detta möjligen bero på att de 
diskriminerade finner det viktigt att vinnlägga sig om ett korrekt ifyllande medan enkäten inte 
känns lika viktig för den som inte diskriminerats? Oavsett orsak, visar bortfallet på vikten att 
tänka på layout när ett frågeformulär utarbetas, och i de fall man använder dubbla kolumner 
lägga kritiska frågor i linjen ”uppifrån och ned”. 
 
 
Förslag för vidare forskning 
Det skulle vara intressant att se motsvarande undersökning i en heterosexuell grupp. De 
uppmätta medelvärdena för urvalsgruppens upplevda könsrollsuppfyllande ”hänger fritt i 
luften” och kan varken bedömas vara låga eller höga utan enbart användas för intern 
jämförelse av olika undergrupper inom urvalsgruppen. Likaså skulle det vara intressant att 
tränga djupare ned i skillnaderna mellan mäns och kvinnors syn på sitt könsrollsuppfyllande. 
Skulle motsvarande mönster upprepas även i en heterosexuell grupp? 
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Bilaga 1 
 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Diskriminering av homo- och bisexuella i svenskt arbetsliv 
 
 
 
Vi som genomför denna undersökning studerar Arbets- och organisationspsykologi på Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla. Studien kommer under våren 2005 att resultera i en C-uppsats, med syftet att 
försöka hitta faktorer som påverkar diskriminering av homo- och bisexuella i arbetslivet. 
 
 
Självklart kommer dina svar att vara konfidentiella – det kommer inte att framgå någonstans vad du som 
enskild individ svarat även om du väljer att framträda med namn. Inte heller kommer vi att lämna ut 
sådan information till någon annan. De lämnade uppgifterna skyddas av personuppgiftslagen 
(1998:204) och sekretesslagen (1980:100). 
 
 
 

 
 

 

STORT TACK FÖR HJÄLPEN! 
 
 
 
 

Åsa Hedendahl & Eva Jalakas 
Stenungsund 

 

 
För att undvika missförstånd ber vi dig att noga läsa 

instruktionerna i de grå rubrikrutorna innan du 
besvarar frågorna. 



 

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

 
1. Bor eller arbetar du i Sverige?  

 Jag bor i Sverige  
 Jag bor i Sverige men arbetar utomlands  

      ! Enkäten är slut för din del. 
            Tack för din medverkan! 

 Jag bor inte i Sverige   
      ! Enkäten är slut för din del.  
            Tack för din medverkan! 
 
2. Hur gammal är du?  

 20 år eller yngre  
 21 - 30 år  
 31 - 50 år 
 51 år eller äldre 

 
3. Vilken etnisk bakgrund har du? 

 Född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 
 Född i Sverige, någon eller båda föräldrarna födda i 

annat land 
 Född i annat land än Sverige 

 
4. Vilket är ditt kön?  

 Kvinna (född som biologisk kvinna) 
 Kvinna (född som biologisk man) 
 Man (född som biologisk man) 
 Man (född som biologisk kvinna) 

  
 5. Hur definierar du din sexuella läggning?  

 Homosexuell 
 Bisexuell  
 Heterosexuell   ! Enkäten är slut för din del.  

                                    Tack för din medverkan! 
 Annat  ! Enkäten är slut för din del.  

                       Tack för din medverkan! 
DISKRIMINERING 

 
6. Har du utsatts för diskriminering i arbetslivet, 
de senaste fem åren? Kryssa i alla alternativ som 
stämmer. 

 Ja, jag tror att jag inte fått arbete som jag sökt där 
jag var den mest kvalificerade. 

 Ja, genom nedsättande och förlöjligande 
omdömen. 

 Ja, genom att man osynliggjort mig (inte tagit 
notis om min närvaro). 

 Ja, genom att jag inte blivit tillfrågad. 
 Ja, genom att jag undanhållits arbetsrelaterad 

information. 
 Ja, jag har tvingats sluta på en arbetsplats. 
 Ja, jag har förflyttats från en arbetsuppgift. 
 Ja, jag har inte blivit befordrad. 
 Ja, jag har lönediskriminerats. 

 
 Ja, på annat sätt …..……………………….. 
 Nej ! Gå till fråga 11. 

 

 
7. Av vem/vilka diskriminerades du? Kryssa i alla 
alternativ som stämmer. 

 Arbetskamrater 
 Chefer 
 Underställda 
 Andra jag möter i mitt arbete 

 
8. Utsattes du för denna diskriminering på en eller 
flera olika arbetsplatser? 

 En arbetsplats 
 

 ……. arbetsplatser 
 
9. När utsattes du för den  
senaste diskrimineringen (år)?   …………….…......… 
 
10. Vad tror du orsakade den senaste 
diskrimineringen? 
 
………………………………………………….....……. 

BOENDE & ARBETE 
" Om du har diskriminerats i arbetslivet vill vi att du svarar på hur det var då, när du diskriminerades  

(den senaste gången om du diskriminerats flera gånger).  
" Om du INTE har diskriminerats vill vi att du utgår från ditt nuvarande arbete eller, om du inte  

arbetar just nu, ditt senaste arbete. 
 
11. Vilken typ av samhälle bor/bodde du i?  

 Stockholm (med närförorter) 
 Göteborg (med närförorter) 
 Malmö (med närförorter) 
 Annan storstad (fler än ca 50 000 invånare) 
 Mellanstor stad (ca 20 000 – 50 000 invånare) 
 Liten stad/tätort (ca 5 000 – 20 000 invånare) 
 Glesbygd/mindre ort (färre än 5 000 invånare) 

 
12. Vad har/hade du för arbete?  
 
…………………………………………….……… 

 Jag har aldrig haft något arbete  
       ! Enkäten är slut för din del.  
             Tack för din medverkan! 

    



 

  
 
13. Hur många personer arbetar/arbetade på 
arbetsplatsen?  

 1 (jag själv) 
 2 - 9 
 10 – 49 
 50 eller fler 

 
14. Hur är/var könsfördelningen på arbetsplatsen?  

 Nästan alla är kvinnor (81–100%) 
 En stor del är kvinnor (61–80%) 
 Ungefär lika många kvinnor som män (40–60%) 
 En stor del är män (61–80%) 
 Nästan alla är män (81–100%) 

 
15. Bedöm följande gruppers status på arbetsplatsen.  

 Hög  Ganska hög Ganska låg Låg Vet ej 
Personer med invandrarbakgrund      
Infödda svenskar      
Heterosexuella män      
Homosexuella män      
”Feminina” kvinnor      
”Maskulina” kvinnor      
Heterosexuella kvinnor      
Homo- och bisexuella kvinnor      
”Maskulina män”      
”Feminina” män      
 
16. Hur öppen är/var du med din homo- eller 
bisexualitet på arbetsplatsen (i förhållande till 
chefer, arbetskamrater och ev.  underställda)? 
Med arbetsplats menar vi avdelning, enhet eller 
liknande. 

 Helt öppen 
 Relativt öppen 
 Inte alls öppen 

 
17. Hur många av dem som arbetar/arbetade på 
din arbetsplats tror du känner/kände till att du är 
homo- eller bisexuell?  

 Alla 
 Nästan alla 
 Ungefär hälften 
 Några stycken 
 Inga 
 Vet ej 
 Jag har inga arbetskamrater 

 
18. Känner/kände din närmsta chef till att du är 
homo- eller bisexuell? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 Jag har ingen chef 

 
19.  Du som är chef, känner/kände dina 
underställda till att du är homo- eller bisexuell?  

 Ja, alla 
 Ja, en del  
 Nej 
 Vet ej 
 Jag är inte chef 

 
20. När berättade du på arbetsplatsen att du är homo- 
eller bisexuell?  

 Under anställningsintervjun  
 När jag började på min arbetsplats  
 När jag hade jobbat ett tag  

 
 Annat …………………………………………. 
 Jag har inte berättat  

 
21. Hur öppen är/var du med din homo- eller 
bisexualitet i förhållande till personer du 
träffar/träffade genom ditt arbete (kunder, elever, 
samarbetspartners, patienter mm)?  

 Helt öppen 
 Relativt öppen 
 Inte alls öppen  
 Jag träffar inga kunder, klienter eller liknande 

 
22. Hur många av de kunder, elever, samarbets-
partners, patienter eller liknande som du 
träffar/träffade genom ditt arbete tror du känner till 
att du är homo- eller bisexuell?  

 Alla 
 Nästan alla 
 Ungefär hälften 
 Några stycken 
 Inga 
 Vet ej 
 Jag träffar inga andra än mina arbetskamrater 

    
 
 
 

   



 

 
 

UPPFYLLANDE AV KÖNSROLL 
I dessa frågor vill vi att du först tänker på hur du uppfattar könsrollen för det kön du tillhör. Sedan vill vi att du gör 
en skattning av hur väl du själv uppfyller den rollen, bortsett från din homo- eller bisexualitet. 
" Om du har diskriminerats i arbetslivet vill vi att du svarar på hur det var då, när du diskriminerades  

(den senaste gången om du diskriminerats flera gånger). 
" Om du INTE har diskriminerats vill vi att du utgår från ditt nuvarande arbete eller, om du inte  

arbetar just nu, ditt senaste arbete. 
 
23. Hur väl tycker du att du, i allmänhet, uppfyller könsrollen för ditt kön? 

 
0 

Inte alls 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Helt & 
hållet 

 
24. Hur väl tycker du att du uppfyller könsrollen för ditt kön när det gäller utseende (klädsel, sminkning, 
frisyr, sättet du rör dig etc.)? 

 
0 

Inte alls 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Helt & 
hållet 

 
25. Hur väl tycker du att ditt beteende uppfyller könsrollen för ditt kön? 

 
0 

Inte alls 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Helt & 
hållet 

KOMMENTARER 
Kommentera gärna enkäten eller dina svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPPFÖLJNING 
 
Är du intresserad av att delta i en uppföljande intervju? 

 Nej 
 Ja – berätta hur vi kan komma i kontakt med dig.  

 
 
 
Vill du läsa rapporten, så skriv din mailadress här. Vi skickar den till dig när den är klar. 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 
 
JÄMFÖRELSE: DATA FRÅN FÖRELIGGANDE STUDIE OCH BILDTs (2004) INTRESSEGRUPPSURVAL

Antal svar i undersökningen?

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Antal svar i undersökningen 545 424 969 1269 2004 3273
Andel av svaren (%) 56 44 100 39 61 100

Åldersfördelning?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
30 år eller yngre 43 28 36 40 21 28
31 - 50 år 51 60 55 47 54 51
51 år eller äldre 6 12 9 13 25 20

Var bor du?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Stockholm, Göteborg, eller 
Malmö (med närförorter) 76 77 76 53 60 57

Stor eller mellanstor stad (med 
fler än ca 20 000 invånare.) 17 15 16 33 28 30

Liten stad/tätort eller glesbygd, 
högst 20 000 invånare. 7 8 8 14 12 13

Hur många personer arbetar på din arbetsplats?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
1-9 personer 20 17 19 22 19 20
10 - 49 personer 45 37 41 42 38 39
50 eller fler 32 45 45 36 43 40

Hur är könsfördelningen på din arbetsplats?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Majoriteten är kvinnor             
(61 - 100%) 53 43 49 52 41 45
Ungefär lika många kvinnor 
som män (mellan 40 - 60%) 25 36 30 29 35 33
Majoriteten är män                    
(61 - 100%) 21 21 21 19 24 22

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)
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Är du arbetsledare

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Ja 15 33 23 15 29 24

Hur definierar du din sexuella läggning

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Homosexuell 71 91 80 69 89 81
Bisexuell 29 9 20 23 7 13

Jag är helt eller realitivt öppen med min homo- eller bisexualitet bland….

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
…på arbetsplatsen ( i 
förhållande till chefer, 
arbetskamrater och ev 
underställda 84 86 85 77 75 76
... i förhållande personer jag 
träffar i mitt arbete 57 64 60 44 46 45

När berättade du på din arbetsplats att du är homo-/bisexuell?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Under anställningsintervjun 9 14 11 9 9 9
När jag började på 
arbetsplatsen 8 11 9 9 8 8
När jag hade jobbat ett tag 49 41 46 39 35 37
Annat 14 15 15 19 18 18
Jag har inte berättat 19 19 19 23 30 27

Hur många på din arbetsplats tror du känner till att du är homo- /bisexuell?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Minst hälften 62 75 68 60 63 62
Inga eller några stycken 28 20 24 30 27 28
Vet ej 4 4 4 8 9 8

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)
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Känner din närmaste chef till att du är homo- eller bisexuell?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Ja 55 67 60 56 56 56
Nej 22 13 18 19 18 18
Vet ej 15 14 15 18 18 18
Jag har ingen chef 5 4 5

Känner dina underordnade till att du är homo- eller bisexuell?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Ja 13 30 20 18 31 26
Nej 4 3 3 7 7 7
Vet ej xxx xxx xxx 7 11 9
Jag har inga underordnade xxx xxx xxx 69 51 58

Har du någon gång sedan 1999 diskriminerats/trakasserats på en arbetsplats 
på grund av din sexuella läggning?

Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Totalt (%)
Ja 12* 16* 14* 12 13 13
Nej 77** 77* 77** 78 79 78
Vet ej 11*** 7*** 9*** 10 8 9
* Enligt författarnas bedömning HB-relaterad
** Inkluderar de  som bedömts vara ej HB-relaterade
*** Enligt författarnas bedömning med oklar orsak

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)

Hedendahl & Jalakas (2005) Bildt (2004)
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SPSS-ANALYS ENLIGT MANN-WHITNEY, HYPOTESPRÖVNING 
 
 
NPar Tests 
 
Mann-Whitney Test 

Ranks

697 481,08 335313,00
226 403,15 91113,00
923
699 479,54 335196,00
226 411,85 93079,00
925
696 482,80 336031,50
226 395,89 89471,50
922

DISKR
0
1
Total
0
1
Total
0
1
Total

KRUPFAL

KRUPUTS

KRUPBET

N Mean Rank Sum of Ranks

 
Test Statisticsa

65462,000 67428,000 63820,500
91113,000 93079,000 89471,500

-3,858 -3,340 -4,295
,000 ,001 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

KRUPFAL KRUPUTS KRUPBET

Grouping Variable: DISKRa. 
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