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om fritt fram
Metodrapporten 100 steg mot ett öppnare arbetsliv har tagits fram av samarbets-
projektet Fritt Fram, som arbetat mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. Målet med projektet har varit att skapa arbetsplatser där det är fritt fram att 
vara sig själv oavsett sin sexuella läggning. Fritt Fram har mellan 2002-2007 utveck-
lat metoder och förändringsverktyg samt utbildat och höjt kompetensen kring sexuell 
läggning i arbetslivet. Fritt Fram har drivits av arbetsgivare, fackförbund och intresse-
organisationer. Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden inom ramen 
för Equalprogrammet.

Metodrapporten 100 steg mot ett öppnare arbetsliv sammanfattar erfarenheter av hur 
man i arbetslivet kan ta upp frågor om sexuell läggning. Den ger konkreta och praktiska 
tips på hur man kan starta detta arbete. Rapporten vänder sig särskilt till dig som är 
personalansvarig eller arbetar med utbildnings- och mångfaldsfrågor i näringsliv, statlig 
och kommunal förvaltning, fackliga organisationer och intresseorganisationer. 100 steg 
mot ett öppnare arbetsliv är också Fritt Frams sätt att avsluta och lämna arbetet vidare 
till arbetsmarknadens olika aktörer.

Fritt Fram har även producerat ett flertal andra böcker, filmer och broschyrer, alla med 
fokus på sexuell läggning. Detta material finns för beställning och/eller nedladdning  
på www.frittfram.se

Under 2007 drivs Fritt Fram av:
Akademikerförbundet SSR
EKHO, Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner
Försvarsmakten
HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Lärarförbundet
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter
Sveriges Kommuner och Landsting
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100 steg  
mot ett öPPnare 
arbetsliV

Diskriminering – smaka på själva ordet. Det är kallt, sakligt  
och skrämmande. Vi vet att det förekommer, men hur kan vi  
förhindra, motverka och förebygga? Det kan låta som ett tungt 
och svårt uppdrag och därför kanske många väjer och tänker:  
Det händer nog inte hos oss. 

Men att arbeta med diskrimineringsfrågor behöver inte vara tungt 
och tråkigt. Det kan vara positivt, inspirerande och berikande  
för individer, företag och organisationer. Och dessutom väldigt 
roligt. Den här metodrapporten berättar hur du kan göra för  
att börja det arbetet.

Under några år har en stor mängd organisationer arbetat tillsam-
mans i olika projekt inom EU:s Equalprogram, för att bli bättre 
på diskrimineringsgrunden sexuell läggning. Hur kan man få 
praktiska verktyg och metoder i arbetslivet för att ta upp dessa 
frågor? Hur kan man göra arbetsplatser mer öppna och inklude-
rande, där alla kan komma till sin rätt, oavsett sexuell läggning? 
Först var det projekten Homo- och bisexuella i omsorgen och 
Normgivande mångfald, sedan kom skolprojektet Under ytan  
och under de senaste åren har många av alla dessa organisationer 
och erfarenheter lyfts in i den nationella tematiska gruppen  
Fritt Fram. Nu avslutas ett framgångsrikt arbete – i den här  
projektformen, men det fortsätter i organisationer och företag. 
Och som ringar på vattnet sprids kunskap och erfarenheter.  
Fler och fler tar upp frågan på sin dagordning. Från att ha varit  
en icke-fråga har sexuell läggning blivit en fråga i arbetslivet. 
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Det har skett en förändring från inställningen ”Varför ska man 
arbeta med de här frågorna?” till ”Varför skulle man inte arbeta 
med de här frågorna?” I den omvända inställningen ligger också  
en stor del av svaret. Homo- och bisexuella har alltför länge varit 
en alltför osynlig grupp i arbetslivet. I takt med att fler och fler 
företag och organisationer får upp ögonen och inser hur man 
med enkla medel kan åstadkomma förändring, ser man också  
hur det ger ett mervärde, hur det underlättar i arbetet med andra  
diskrimineringsgrunder att våga ta i och bearbeta våra egna  
attityder och värderingar. 

Konkret då – hur gör man? Och hur bemöter man de invänd-
ningar som kan komma? Hur gjorde Fritt Fram? 100 steg – vad 
innebär det? Det är detta som den här metodrapporten handlar 
om. Ambitionen var att ett stort antal företag och organisationer 
tillsammans skulle ta 100 steg mot ett öppnare arbetsliv, genom 
konkreta aktiviteter/insatser på området sexuell läggning. Men 
i praktiken blir det mer än så. 38 företag och organisationer har 
bestämt sig för att under det närmaste året tillsammans ta 143 
steg. Vilka de är framgår på sid 35. Vi hoppas att 100 steg mot ett 
öppnare arbetsliv ska ge ringar på vattnet och inspirera många i 
det fortsatta arbetet för ett öppet och inkluderande arbetsliv. 

Det är en mänsklig rättighet att inte bli kränkt eller diskrimine-
rad – inte en förhandlingsbar förmån. Vägen att nå till ett öppet 
och inkluderande arbetsliv utan diskriminering går genom ökad 
kunskap. Arbetsgivare behöver verktyg för att främja likabehand-
ling. Den här boken är ett sådant. 

Stockholm i november 2007 
För Fritt Fram  
Gunnar Svensson, koordinator 
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”Man måste få tycka vad man vill”

Jämfört med flera andra minoritetsgrupper är homo- och bisexuella en 
grupp som många anser sig ha rätt att ha åsikter om, ungefär som man 
kan ha i politiska frågor. Knappast någon skulle få för sig att fundera på 
samma sätt – om det är RÄTT – kring andra minoriteter, t ex att vara 
svart, att vara jude eller att ha ett funktionshinder. Det finns arbets-
platser där man just ser på homo- och bisexualitet – och därmed homo- 
och bisexuella – som åsiktsfrågor, där den ena åsikten är så god som 
den andra. Ingenting kan vara mer felaktigt! Yttrande- och åsiktsfrihet 
ger ingen rätt att diskriminera och kränka grupper i arbetslivet. Alla har 
samma lagstadgade rätt att bemötas med respekt och värdighet på jobbet. 

”här finns inga homosexuella” och ”ska man verkligen prata sex 
på jobbet?”. invändningarna mot att börja arbeta med frågor om 
sexuell läggning på arbetsplatsen kan vara många och mer eller 
mindre genomtänkta. här har du i alla fall några av de vanligaste 
argumenten, och tips om hur du kan bemöta dem.

VaD har  
sexuell läggning  
meD jobbet 
att göra?
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”Vi är väl på jobbet för att jobba (jag bryr mig väl
inte om vilken sexualitet mina arbetskamrater har).”

Det är självklart att vi är på jobbet för att jobba. Men det är också 
viktigt att vi fungerar bra socialt med våra arbetskamrater. Vår sociala 
kompetens är av avgörande betydelse för jobbet, därför att på jobbet, 
precis som i privatlivet, är vi sociala varelser. Vi kommunicerar hela 
tiden med vår omvärld och när vi mår bra och allt stämmer, gör vi också 
ett bättre jobb. Utan att vi tänker på det delar vi ofta ganska mycket 
av våra liv med våra arbetskamrater. Vi berättar om glädje och sorg, 
om barnens förkylningar och makens 40-årsfest, om semesterresan till 
Italien eller biobesöket i söndags, om fiskelyckan förra helgen eller att 
vi tillsammans med resten av Sverige var på IKEA i lördags, för nu är 
det dags att byta soffa … Att inte kunna delta i den här sortens sociala 
samvaro på jobbet, för att man inte är öppen om vem man lever med, 
kan vara både jobbigt och begränsande. Alla har mycket att vinna på att 
arbetsplatsen är en öppen och social plats, där var och en kan vara sig 
själv och komma till sin rätt. 

”Vi har så högt i tak, vi har 
verkligen inga problem här.”

I en stor studie för ett par år sedan visade det sig att många anser att  
det finns fler fördomar i samhället i stort, men också på andra arbets-
platser än på den egna. ”Men jag har ju inga fördomar” tror vi aningslöst.  
”Jag har jättemånga homosexuella vänner och på jobbet har vi en  
homosexuell, så vi har verkligen inga problem hos oss.” 

Vem har sagt att det ska vara problematiskt? Eller rättare sagt: vem har 
tolkningsföreträde på om man har problem eller inte? Det finns en risk 
för aningslöshet här, ungefär som med fördomarna. Vissa saker måste vi 
pränta in. När vi kör bil måste vi komma ihåg att det inte räcker med 
att titta i backspegeln innan vi svänger, vi måste komma ihåg ”döda 
vinkeln” också och kasta en blick bakåt. På samma sätt är det med våra 
oreflekterade föreställningar – de finns där utan att vi känner till dem 
och är medvetna om dem. Men om vi kastar en extra blick så kan vi 
upptäcka dem, erkänna dem och göra något åt dem. Då blir det lite 
mindre problematiskt på arbetsplatsen. 

VaD har  
sexuell läggning  
meD jobbet 
att göra?



”Jag skyltar inte med min heterosexualitet” 

”Jag förstår inte varför alla homosexuella ska gå omkring och komma ut 
och prata om sin homoSEXUALITET hela tiden. Jag går inte omkring 
och skyltar med att jag är heterosexuell”. Nej, det är bekvämt. Eftersom 
normen uppfattar oss som heterosexuella behövs ingen skyltning – så 
länge vi uppfyller normen. Det är bara den som inte är heterosexuell, 
som behöver klargöra det för att bli uppfattad som den person han/hon 
är och vill vara. Homo- och bisexuella har inget extraordinärt behov  
av att manifestera sin sexuella läggning, men vill ha en arbetsplats där 
man slipper dölja den.
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”Hos oss finns inga homosexuella, så vi  
behöver ingen sån där homoutbildning”

Föreställningen att det inte finns några homosexuella på den egna 
arbetsplatsen är ganska vanlig. ”Vi känner varandra, om nån skulle vara 
homo, så skulle man veta om det” – ungefär så kan resonemanget gå. 
Och eftersom alla är hetero behöver man inte lägga ner arbetstid på att 
prata om ”såna som inte är som vi”. Det är ju möjligt att en sådan här 
arbetsplats inte är begåvad med några homo- eller bisexuella, men det 
är inte alls särskilt otroligt att där finns både en och annan som aktar sig 
för att komma ut. Om det så självklart förutsätts att alla är hetero, drar 
man sig extra mycket för att komma ut. Steget är för stort, tröskeln för 
hög, man upplever inte att det finns en beredskap för att någon skulle 
kunna vara något annat än hetero. 

En bra början för att göra en arbetsplats mer öppen är att utbilda  
personalen. Och det är en bra åtgärd, alldeles oavsett om det finns  
några homo- eller bisexuella på arbetsplatsen eller inte. 

”Men herregud, vi lever väl inte på 1800-talet 
(underförstått: man behöver väl inte prata  
om hbt-frågor på jobbet).”

Det finns många som tror att utvecklingen går framåt av sig själv,  
man behöver inte göra något. 

”Nuförtiden finns homosexuella överallt, kolla bara på tv, och pride  
är ju största eventet i Stockholm på sommaren. Förr var det kanske inte 
så lätt, men nu, det är ju många som kommer ut när dom är typ femton. 
Hålla på att snacka sexuell läggning på jobbet är lite off, okej, om man 
VILL göra problem av det.”

Jättemycket har verkligen hänt under senaste åren, det är sant. Men 
det betyder inte att det är enkelt och självklart för alla att vara öppna 
på jobbet. Heteronormen, föreställningen att alla är hetero till dess att 
motsatsen bevisats, är fortfarande mycket stark. Och att bli medveten 
om att man finns utanför denna norm är inget som man bara tar med 
en axelryckning. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete att luckra 
upp heteronormen, så att alla verkligen kan vara sig själva, på sina  
egna villkor. Och den utvecklingen går inte av sig själv, den sker när 
människor vågar se och problematisera den norm som vi alla, i arbets-
livet och hela samhället, är så inflätade i.
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”Ska man prata sängkammarfrågor på jobbet?”

Så fort ämnet är homosexualitet skenar tankarna ofta in just på sex,  
och vips är vi inne i sovrummet. ”Och vad du har för dig där är din 
ensak, det är inget som dina arbetskamrater har med att göra. Eller ska 
behöva höra.” 

Sant. Men att prata sexuell läggning på jobbet handlar inte om att  
exploatera varken eget eller andras sexliv. Det är ens privata domän, 
vare sig man är homo-, bi- eller heterosexuell. Istället handlar det om  
att göra arbetsplatsen till en så öppen miljö att alla känner möjligheten 
att vara personliga. Oavsett vilken sexuell läggning man har känns det 
viktigt att kunna delta i småsnacket runt fikabordet, berätta om sig själv 
och sitt liv på samma självklara sätt som andra.

”Jag har inget emot homosexuella  
men vill inte byta om i samma omklädningrum”

Att känna sig obekväm i en situation där man är avklädd inför sina  
arbetskollegor är inte så konstigt. Det är till och med ganska vanligt. 
Men det har inget med homo- eller bisexualitet att göra, trots att det 
ibland används som ett argument som ovan. För, tro det eller ej, i om-
klädningsrummet på din arbetsplats är man inställd på att byta om, inte 
att flirta eller spana in andra, oavsett vilken sexuell läggning man har. 

Men en del lever i föreställningen att man är en enda vandrande sexuell 
attraktion. Och tanken att någon av samma kön skulle gå igång på en 
är fasansfull (om man själv är hetero) och starkt ångestframkallande. 
Blotta tanken på att få en blick i omklädningsrummet eller bli stående  
i en hiss som fastnar kan göra att fantasin bara skenar iväg. Det enda  
det leder till är en arbetsmiljö som blir väldigt svår att komma ut i.
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”Hur ska vi hinna med allt?”

”Det är så många frågor som kräver tid. Jämställdhet, miljöpolicy,  
fysiska arbetsmiljöfrågor, avtalsfrågor, integration, sysselsättning och  
rekrytering, mångfaldsfrågor och diskrimineringsgrunder – det är  
omöjligt att klämma in tid för ett sånt här smalt område”. 

En god arbetsmiljö är ingen prioriteringsfråga – något som får komma 
om tid finns. Det är en grund, en förutsättning för ett arbetsliv i utveck-
ling och tillväxt. Företag och organisationer med en god arbetsmiljö, där 
människor trivs och växer som individer, blomstrar också. Frågan som 
egentligen ställs är om vi har råd att avvara tid för att arbeta med att 
göra arbetsplatsen till en öppen och inkluderande miljö? Svaret är att 
vi inte har råd att låta bli. Varje individ som kommer till sin rätt på sin 
arbetsplats mår inte bara bättre själv, utan bidrar också effektivare till 
sitt företags eller sin organisations utveckling. Det här handlar inte bara 
om allas rätt till en schysst och bra arbetsmiljö. Det är också en fråga 
om effektivitet, att få ut det mesta och bästa av sin personal. 

”Det är väl upp till var och en om man vill  
vara öppen – kom ut eller skyll dig själv”

Resonemanget är ungefär som så här: ”Jag kan väl inte hjälpa om det är 
nån bög eller flata som går och trycker. Dom får väl komma ut då, det 
är väl inte nåt att göra sån affär av.” 

Ja, det är upp till var och en att avgöra om man vill komma ut och vara 
öppen på jobbet. En del väljer att inte göra det – och utbildningsinsatser 
eller andra åtgärder för att höja hbt-kompetensen på jobbet handlar inte 
om att tvinga ut homo- eller bisexuella ur ”garderoben”. Men genom 
att medvetet arbeta på att göra arbetsplatsen till en öppen och inklude-
rande miljö, sänker man ribban och gör det lättare för den som vill vara 
öppen på jobbet. 
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En öppen arbetsplats – en organisation eller ett företag som aktivt 
arbetar med att skapa ett medvetet, öppet och respektfullt arbets-
klimat för alla oavsett sexuell läggning – har långt mycket större 
möjligheter att möta både medarbetare och kunder med profes-
sionalitet. Kanske står ni inför att börja det här arbetet. Kanske 
har ni hållit på ett tag, men vill ha praktiska råd om hur man kan 
fortsätta. Här är förslag på vad ni kan göra.

✔   Kom igång – kartlägg kunskap och kompetens 
Ett bra sätt att börja ett arbete inom området sexuell läggning 
är att undersöka vilken kunskap och kompetens ni har inom 
er organisation eller ert företag i de här frågorna. Det kan med 
fördel göras i en inventering tillsammans med övriga diskrimi-
neringsgrunder. Sätt upp kunskaps-/kompetensmål och ange 
hur ni ska nå dem. Det handlar om att skaffa den kompetens 
ni inte ännu har, för att nå era mål.

✔   Utbilda ledningsgrupp, styrelse, verksamhets- 
chefer eller hela arbetsplatsen 
Betydelsen av att utbilda kan inte nog poängteras. Att avsätta 
tid för att arbeta med öppenhet, heteronorm, bemötande, 
lagstiftning och policyutveckling på området sexuell läggning, 
är ett arbete som betalar sig. Det ger synergi på andra områden 
och höjer organisationens/de anställdas generella medvetenhet. 

och så ska det bli allvar av de där tankarna också.  
när medvetenheten och kunskapen är på plats är det dags 
att omvandla orden till praktisk handling, till något konkret 
som gör nytta. här har du handfasta råd och förslag på  
hur du kan arbeta med frågan i din arbetsmiljö.

Dags att gÅ 
till hanDling!
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”Jag och mina kollegor började att stångas mot  

oförståndet i fjol i samband med att vi arbetade  

med den inhyrda utställningen Normen skaver,  

ett verktyg som gav oss och som fortfarande ger  

oss en diskussionsplattform om värderingar.  

Vi fortsätter vårt arbete med en fokusvecka i år  

för att inte arbetet ska försvinna bort i glömska,  

för här finns massor som behöver ändras på.”

Ulf Edberg, konstintendent, Örnsköldsviks museum och konsthall

”Vi har tagit fram en webbaserad utbildning  om HBT och hatbrott som riktar sig till alla  medarbetare inom myndigheten. Planerar att  genomföras november 2007–februari 2008.”
Emma Ravald, Polismyndigheten i Stockholms län



✔    Gå igenom ert kommunikationsmaterial 
Fungerar det för olika sorters familjer? Kan homo- och bisexu-
ella känna igen sig? Granska språk, bildval och illustrationer. 
Använd könsneutrala ord som partner och sambo. Använd 
bildspråk som inte utestänger homo- och bisexuella. Inkludera 
homosexuella par. Våga skildra vardagen genom en homosexu-
ell förälder. Ha med homo- och bisexuella i test- och fokus-
grupper för t ex nya produkter och material. 

 ✔   Granska era blanketter/formulär/datasystem  
Är de könsneutrala? Kan ett samkönat par fylla i dem  
utan att det känns obekvämt? 





✔   Gå igenom er rekryteringsprocess 
Var annonserar ni? Hur gör ni tydligt för nyanställda att ni har 
en arbetsplats som vill vara öppen och inkluderande? Synliggör 
er policy för nyanställda. Skapa rutiner för detta i introduk-
tionen. Att annonsera i gaymedia kan vara ett sätt att tydligt 
visa er ambition på området – både en signal till homo- och 
bisexuella sökande, men också till andra företag/organisationer 
om att ni har en medveten strategi i ert mångfaldsarbete.

✔   Avsätt tid för att ta upp ämnesområdet  
sexuell läggning på fackliga utbildningar  
Genom grundläggande utbildning om sexuell läggning får 
fackliga ombud större kunskap och medvetenhet för att kunna 
företräda medlemmar i diskrimineringsärenden på grund av 
sexuell läggning. Men grundutbildning räcker inte. Momentet 
bör finnas med återkommande, för att upprätthålla och säker-
ställa en god kompetens. Facket har också en viktig roll som 
”pådrivare” gentemot arbetsgivare.

✔   Ta upp temat i er personaltidning 
Att i ett temanummer belysa området sexuell läggning i t ex 
en personaltidning är ett sätt att synliggöra för hela organisa-
tionen vad frågorna handlar om. Flera goda exempel finns, se 
till exempel Securianen 4/2007, Lärarnas tidning 19/2006 och 
Lön och jobb 4/2007. 

✔   Kvalitetssäkra bemötande av kunder och brukare 
Att behandla lika är en god föresats, men det innebär inte  
att behandla alla som om de vore lika. Det handlar om att 
se individen, ha öppna ögon och fingertoppskänsla. Ta upp 
bemötandefrågor i utbildningar av olika slag – introduktions-
utbildningar, chefsutbildningar, utbildningar för specifika mål-
grupper. Alla som i sitt arbete möter kunder/brukare behöver 
utbildas för att kunna ge alla ett gott och likvärdigt bemötande.

✔   För skolor: se till att likabehandlingsplanen  
blir ett levande dokument  
Skapa naturliga avstämningsstationer, där ni går igenom och 
uppdaterar planen, ansvarsfördelning och rutiner samt hur ni 
dokumenterar händelser som har relevans. Involvera eleverna 
i arbetet och kommunicera planen gentemot nyanställda, men 
även föräldrar. För andra arbetsplatser: ha en handlingsplan 
som ni på samma sätt håller levande.
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”Vi ämnar att se över vår rekryteringsutbildning, 

dvs utbildning för dem som rekryterar nyanställda 

till Securitas Sverige AB, under vintern 2007/2008 

för att se vad som kan göras bättre i denna när det  

gäller kunskapen om att motverka diskriminering 

och få dem som hamnar i en rekryteringsprocess  

hos oss att känna sig välkomna oavsett bl a  

sexuell läggning.”

Ronny Fredriksson, Personalchef/HR Manager, Securitas AB

”Vi har ju varit med i nätverket Fritt Fram och har upplevt det som oerhört bra och positivt! När frågan lyftes internt fick den ganska stor uppmärksamhet direkt, och de få utbildningstillfällen som hållits har synliggjort att vi har mycket kvar att arbeta med! Men, vi har definitivt påbörjat en ”medvetanderesa” när det gäller HBT-frågor.”
NCC, Karolina Rinman, NCC Arbetsmiljö och hälsa 

”Jag ser med stolthet fram emot att Länsstyrelsen  

Västerbotten kommer att finnas på Fritt Frams 100-lista 

och att det ger oss ytterligare grund för vår ambition  

som en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.”

Stefan Lööf, personalkonsult, Länsstyrelsen Västerbotten



✔   Synliggör ert engagemang i lokala arrangemang  
eller i Pride 2008 
Under Pride kan organisationer/företag till exempel ha tält  
i parken, sponsra arrangemanget, gå i paraden eller arrangera  
seminarium. Pride är ett av de medialt mest självlysande  
eventen under året. Organisationer och företag som finns  
i prideparken eller deltar genom sponsring, exponeras för  
pridebesökare, vilket är ett utmärkt tillfälle att visa för en  
hbt-publik var man står. Men det är också det i särklass mest 
uppmärksammade tillfället under året när fokus är på hbt- 
frågor i media. Möjligheter att stärka varumärken är minst sagt 
goda. På fler och fler orter anordnas lokala hbt-arrangemang, 
regnbågsdagar och liknande. Visa ert engagemang genom  
att finnas med. 

”Vi kommer också att ha en ”Ryggsäck” som  

innehåller värderingsövningar på fyra olika teman  

– HBT, Jämställdhet, Integration och Attityder/Jargong. 

Ryggsäcken kommer att finnas på alla våra geografiska 

avdelningar och hos alla våra interna kursledare som  

ett verktyg för att kunna arbeta aktivt med frågorna.” 

My Billstam, ombudsman, SEKO
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Sexuell läggning var knappast någon ny 
företeelse, men ny som en arbetslivsfrå-
ga för några år sedan. Ett sätt att intro-
ducera ämnesområdet var att utforska 
det. Hur ser arbetsvillkoren ut, skiljer 
de sig för homo- och bisexuella jämfört 
med heterosexuella? Hur ser föreställ-
ningar och attityder ut när det gäller 
homo- och bisexuella i arbetslivet? Hur 
ser det ut med öppenhet och strategier 
för att vara eller inte vara det? 

Fritt Frams föregångare, de båda 
Equalprojekten Homo- och bisexuella 
i omsorgen och Normgivande mångfald, 
gav ett uppdrag till Karlstads univer-
sitet, som gjorde en kvalitativ studie, 
med intervjuer av homosexuella som 
arbetade i de fem branschområden 
som de båda projekten fokuserade på 
– förskolan, äldreomsorgen, kyrkan,  
polisen och försvaret. Samtidigt genom-
förde Arbetslivsinstitutet en stor kvan-
titativ studie. I det rika materialet kun-
de jämförelser göras mellan homo- och 
bisexuellas respektive heterosexuellas 

upplevelser av attityder och villkor i ar-
betslivet. Den här studien visade bland 
annat att enbart varannan homo- och 
bisexuell person är öppen på jobbet. 

Studien visar också stora skillnader i 
upplevelser av fördomar och trakasse-
rier bland homo- och bisexuella jämfört 
med heterosexuella. Forskningsresul-
taten var en viktig grund för projekten 
när man senare tog fram utbildnings-
verktyg och populärvetenskapliga hand-
böcker i ämnet. 

Ett par år senare startade projek-
tet Under ytan, också med inriktning 
på sexuell läggning, men nu med sko-
lan i fokus. Här fanns en ännu tydli-
gare koppling till forskningen. Ett stort 
forskningsprojekt om hur normer pro-
duceras och reproduceras i skolmiljö, 
ingick i samarbetet. Under ytan genom-
förde också en enkät till medlemmar i 
lärarfacken, om erfarenheter och behov 
av utbildning i ämnesområdet sexuell 
läggning. Enkäten visar att endast ett 
fåtal fått utbildning eller kompetens-

Fritt Fram har arbetat på alla möjliga nivåer och områden, från 
forskning till konkret arbetsplatsutbildning. när arbetet startade 
2002 var lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning 
bara tre år gammal. mycket har hänt sedan dess, och i det här 
avsnittet kan du läsa om Fritt Frams arbete.

sÅ gjorDe 
Fritt Fram 



utveckling, men att en stor del av lärar-
na uttrycker ett behov av att få det. 

I Fritt Fram har ett antal teman varit 
centrala: 

Från individ till struktur
I Fritt Fram har vi tydligare än tidigare 
lyft fram sexuell läggning ur ett arbets-
miljöperspektiv – allas rätt till en god 
arbetsmiljö, oavsett var man jobbar. Vi 
har också flyttat fokus från individen/
gruppen homo- och bisexuella till att 
fokusera på diskriminerande struktu-
rer. Tidigare var arbetet inriktat på att 
möta människors fördomar om homo- 
och bisexuella och i det synsättet blev 
ofta homo- och bisexuella gjorda till 
problem. Nu har arbetet istället varit 
inriktat på att synliggöra arbetsplat-
ser, arbetsplatskulturer och eventuella 
diskriminerande normer som det pro-

blematiska. Det vi alla behöver jobba 
med är hur vi kan göra arbetsplatsen 
och arbetsplatskulturen mer öppen, 
inbjudande, inkluderande. Det är ett  
arbete som alla gynnas av. 

Man kan säga att jämfört med tidiga-
re insatser på området sexuell läggning 
har en förskjutning skett från individ till 
struktur. Det är strukturerna som behö-
ver förändras för att villkoren för enskil-
da individer ska förbättras. Ett sådant 
synsätt riskerar inte i så stor utsträck-
ning att  ge en offerstämpel på gruppen 
homo- och bisexuella, utan utmanar  
istället strukturen till förändring. 

Heteronormen
Det finns en föreställning som spelas 
upp varje dag i samhället – i skolan, på 
jobbet, i tv, i reklamen, i föreningslivet, i 
klubb- och uteliv, i idrottssammanhang, 

”Fortfarande har många svårt att prata naturligt om de här 

frågorna, det går inte att komma ifrån. Man vet inte heller 

så mycket. Det viktigaste vapnet är därför kunskap.  

Tanken med den handlingsplan som håller på att tas fram 

är att kunskapen – och insikterna – ska finnas överallt. 

Arbetet får inte stå och falla med enskilda eldsjälar utan 

måste in i hela organisationen.”

Pertti Vainikainen, ombudsman, Kommunal Norrbotten
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ja överallt – och vi är alla en del i den 
föreställningen, utan att varken tänka 
på det eller ens vara medvetna om det.  
Föreställningen går förenklat ut på att 
alla förväntas vara hetero. Ja, det är ju 
inget som någon går och stämplar i pan-
nan på folk, det behövs nämligen inte 
alls. Det som väcker uppmärksamhet 
är om något, någon avviker från den 
här normen typ: ”har du sett den bilrek-
lamen, där var två bögar med på bild!” 
Och även om varje såpa förväntas ha 
sina homo- eller bisexuella alibin, är det 
ju så att de uppmärksammas, just för 
att de bryter mönstret – heteronormen.  
Heteronormen talar om vad som är rätt 
och önskvärt och den som träder utanför 
den riskerar utfrysning eller bestraffning, 
ibland i subtila former, ibland i uppen-
bart kränkande jargonger.

Heteronormen är begränsande. Den be-
gränsar våra möjligheter, för hur vi får 
uttrycka kön – som pojkar/flickor, kvin-
nor/män och har synpunkter på könet 
på den vi blir förälskade i. Heteronor-
men konserverar könsroller och är där-
för viktig att bearbeta, inte bara för frå-
gan om sexuell läggning, utan också som 
ett element i jämställdhetsarbetet. Både 
män och kvinnor har mycket att vinna 
på att föreställningar om hur vi förväntas 
vara, luckras upp. Hur gör man då för att 
luckra upp denna cementerade norm? 
Ett sätt är att fråga könsneutralt om 
den nyanställda medarbetaren bär en 
förlovnings-/vigselring: ”vad heter din 
partner?” istället för det heteronorma-
tivt förutsägbara ”man” eller ”fru”. Och 
hur är det på firmafesten, hur formu-
leras inbjudningarna när respektive är 

”Det finns bara vinster, både för individen och för  

organisationen. Ett öppet klimat skapar tryggare  

medarbetare. Ett kvitto på att vi åstadkommit något är 

när enskilda hbt-personer tar klivet och vågar komma 

ut. Varje sådan berättelse gör mödan värd!”

Krister Fahlstedt, projektledare, Försvarsmakten
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”Många inom hbt-befolkningen som blir utsatta för hatbrott vågar inte gå till polisen, de är rädda för att inte bli väl bemötta. Har du utsatts för förnedringen i brottet vill du inte förnedras en gång till. Prideparaden är ett sätt att visa att polisen är till för alla”.
Riika Ylijukuri, polis, Stockholm

välkomna? Säkert kan man också göra 
bordsplaceringar på något mer fantasi-
fullt sätt än det traditionella parvisa 
man-kvinna. Med lite större uppmärk-
samhet på normen kan vi säkert förnya 
inte bara bordsplaceringar utan också 
mycket annat slentrianmässigt hetero-
normativt tänkande på jobbet.

Bemötande i offentlig sektor;  
kundbemötande i näringslivet
Hur vi bemöts på jobbet är viktigt för 
vårt välbefinnande. Alla vet vad ett 
vänligt ord och ett leende kan betyda 
för att man ska må bra. Vi vet också 
hur vi reagerar om vi blir dåligt be-
mötta när vi söker vård, kontaktar  
Försäkringskassan, när vi går till banken 
eller databutiken för att köpa ny tv, för 
att ta några exempel. Men det handlar 

inte bara om välbefinnande. Att ge per-
soner olika bemötande utifrån deras 
sexuella läggning är en fråga om diskri-
minering och som sådan reglerad i lag-
stiftning. Därför har Fritt Fram utbil-
dat mycket kring just bemötande, både 
hur vi kan bli bättre på att bemöta våra 
arbetskamrater, chefer eller anställda, 
men också på hur man inom offentlig 
sektor kan bli bättre på bemötande i 
förhållande till brukare/vårdtagare/ 
klienter eller hur man i näringslivet 
kan bli bättre på bemötande av kunder. 
Det är också en lönsamhetsfråga – det 
är givetvis avgörande för affärerna hur 
företaget uppfattas av sina kunder. 
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Öppenhetens betydelse
Allt arbete som Fritt Fram bedrivit 
har utgått från betydelsen av öppen-
het. Att ha möjligheten att vara öppen 
på jobbet handlar inte om några stora 
omvälvande förändringar för en arbets-
plats, bara om en större mognad och 
beredskap. Men att som enskild in-
divid kunna delta i fikarumssnacket 
på samma villkor som alla andra, att 

kunna ha ett kort av sin älskade på 
skrivbordet, att med samma självklar-
het som andra kunna fylla i närmaste 
anhörig på kontaktblanketten, att kun-
na bli mött utanför jobbet eller gå på 
stan som vilket par som helst – det är 
förändringar som kan innebära skillna-
den mellan att trivas och vantrivas. Att 
få större möjligheter att vara öppen 
på jobbet kan också ha betydelse för 



”Nyligen kom en av läkarna ut från sitt mottagnings-rum och grämde sig över att han varit heteronormativ. Istället för att ställa en öppen fråga om hur patienten levde hade han utgått från att patienten var hetero-sexuell. Det visar att personalen har blivit medveten.”
Johan Wikström, kurator, Riksby vårdcentral

det jobb man utför, att kunna lägga sin  
energi på jobbet och inte i att dölja 
vem man egentligen är. 

Ansvaret för att detta ska bli möj-
ligt kan inte läggas enbart på individen. 
Arbetsplatsen måste visa sin beredskap 
för öppenhet. Det behöver man inte 
göra med stora ord, men t ex genom 
att medvetet arbeta med jargonger. 
Många arbetsplatser har en tråkig eller 
rent kränkande jargong, som försvårar 
öppenhet. Andra områden där det är 
lätt att visa att man bearbetat frågorna, 

för att öka möjligheten till öppenhet, 
är i rekryteringsarbetet. Att medvetet 
annonsera i gaymedia är ett sätt att 
visa att man är angelägen om olika sor-
ters sökande. Att till nyanställda klar-
göra företagets/organisationens policy 
och särskilt nämna sexuell läggning är 
ett annat sätt. Att inte heteronorma-
tivt självklart utgå från att den nyan-
ställde är heterosexuell är ytterligare ett 
sätt. Det kan man t ex göra genom att  
använda könsneutrala termer om det 
blir tal om relationer.



PraKtisKt  
oCh KonKret

Utbildningsverktyg
För att underlätta när man tar upp frågor om sexuell läggning i 
arbetsmiljöarbetet har Fritt Fram tagit fram ett antal olika verktyg: 

Fritt Fram för en god arbetsmiljö. Det här nyproducerade utbild-
ningsmaterialet bygger vidare på det utbildningsmaterial som 
togs fram för några år sedan, också med namnet Fritt Fram. ”Fritt 
Fram för en god arbetsmiljö” består av en handbok och en dvd. 
Handboken ger kunskapsbakgrund och innehåller också många 
olika reportage och är späckad med citat kring ämnet. Dvd:n 
innehåller en rad olika scener hämtade från arbetslivet, med till-
hörande diskussionsfrågor, ett collage om hur heteronormen visar 
sig i samhälle och arbetsliv, några scener där normen kastas om 
och man kommer ut som hetero, vidare ett antal intervjuer samt 
olika texter för utskrift. 

Liv i lärarrummet är en utbildningshandbok som handlar om 
arbetsmiljön i skolan utifrån diskrimineringsgrunden sexuell lägg-
ning. Projektet Under ytan tog också fram Tyst i klassen? som är 
en pedagogisk handbok om lärarens arbete kring sexuell läggning. 
Till böckerna finns en utbildningsdvd, Vad finns under ytan?,  
med scener från både lärarrum, rektorsexpedition, korridor  
och klassrumsmiljö.

Den forskning som tidigare har nämnts, resulterade i flera olika 
forskningsrapporter. Resultaten finns också publicerade i mer 
lättillgänglig form, i boken Normer i heterofabriken. Den bygger 
på forskningsresultat och utvecklar dessa i olika artiklar, som kan 
läsas med stor behållning när man ska påbörja eller fortsätta sitt 
arbetsmiljöarbete kring sexuell läggning. 

Den lilla ordlistan Ord som taggar – om hbt är användbar, inte 
bara när man ska skriva om ämnet, utan också för hur man kan 
ta upp ämnet sexuell läggning – vad kan man säga/inte säga, finns 
det varning på ord eller uttryck? Det räcker inte att bara ta upp 
sexuell läggning på agendan. Hur vi uttrycker oss är lika viktigt.
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Inkluderad – en liten bok om facket och sexuell läggning är en 
handbok som särskilt vänder sig till fackliga företrädare och vill 
ge handfasta råd på hur man kan ta upp ämnesområdet som en 
facklig fråga. 

Här har du mitt liv är en antologi, med 12 personers autentiska 
berättelser. De är homo- eller bisexuella eller transpersoner  
och berättar om sina egna liv, ofta med koppling till arbetslivet.  
Antologin togs fram av Arbetets museum, i samarbete med  
Fritt Fram, inför produktionen av utställningen Normen skaver. 

Filmen Enfald, mångfald & kärlek är en dokumentär som skildrar 
tre personer och samtidigt följer projektet Normgivande mångfald. 

Krock eller möte är en bok om professionellt bemötande och  
heteronormen. Den vill bidra till ett öppnare arbetsklimat och  
ett respektfullt bemötande av vårdtagare, klienter och kunder.

Utbilda
Fritt Fram och dess föregångare har utbildat närmare 20 000 per-
soner under projekttiden. Det har varit ledningsgrupper, fackliga 
ombud, personalansvariga, andra särskilda målgrupper eller hela 
arbetsplatser/enheter. Ofta har ett utbildningspass varit en halvdag 
och innehållit olika moment: värderingsövningar, där man dyker 
ner i frågan och får uttrycka sina egna tankar, föreläsningsinriktade  
pass om till exempel lagstiftning, heteronormen, öppenhetens  
betydelse, filmer och diskussioner där dessa olika teman har ut-
vecklats, konkreta tips på hur en arbetsplats kan bli mer öppen  
och inkluderande, och fortsatta steg i arbetsmiljöarbetet.
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Synliggörande
Frågor om sexuell läggning har tidigare haft en ganska undanskymd plats 
i arbetslivet. Det har funnits både en omedvetenhet om de här frågornas 
betydelse och ett osynliggörande. Därför har det varit viktigt att lyfta 
fram frågorna i olika sammanhang, till exempel på olika mässor och  
konferenser. Fritt Fram har medverkat vid ett stort antal sådana här 
tillfällen, med seminarier/worskhops/föreläsningar och genom att ha 
monter med material och bemanning, som kan svara på frågor och ge 
tips och råd. Ett årligen återkommande tillfälle för synliggörande, som 
dessutom har en stark medial profilering, är Pride. I allt arbete har Fritt 
Fram haft en medveten mediastrategi. En informatör har funnits med 
uppgift att kommunicera gentemot media och arbetslivet i allmänhet. 
Detta har resulterat i ett mycket stort antal artiklar och reportage i olika 
typer av media, både nationellt, regionalt och lokalt. 

Internationellt
Fritt Frams arbete – både metoder, arbetssätt och resultat – har väckt 
stor uppmärksamhet internationellt. Under de första åren fanns ett 
transnationellt samarbete med två andra länder – Finland och Neder-
länderna. Under den tiden producerades bland annat en handbok och 
inspirationsguide för att ta upp frågor om sexuell läggning, Straight talk. 
Boken översattes också till de ländernas språk. Senare transnationellt 
arbete har involverat projekt i Frankrike, Litauen och Slovenien. Två 
böcker producerades – handboken Open up your workplace om hur 
man utifrån situationen i de här länderna kan ta upp området sexuell 
läggning och forskningsboken Norms at work, som är skriven av forskare 
i Litauen och Sverige, knutna till projekten. 

Även Fritt Frams utbildningsmaterial Fritt Fram och Fritt Fram för en god 
arbetsmiljö har översatts – All Clear respektive All Clear 2.0, liksom  
Under ytans dvd – What lies beneath the surface? Filmen Enfald, mång-
fald och kärlek har översatts till både engelska, spanska och franska.

Under de senaste åren har Fritt Fram medverkat i seminarier i Europa-
parlamentet, och vid flera internationella konferenser. Det finns ett stort 
sug efter material och metoder, eftersom få motsvarigheter finns till det 
strategiska arbetsmiljöarbete Fritt Fram har utvecklat. 
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Nu avslutas Fritt Fram. Under projektets gång har en mängd  
företag och organisationer tagit del av kunskaperna från vårt 
arbete. Och ännu fler har hört av sig för att få veta mer.   
Behovet av ökad kompetens är stort. 

Nu är det upp till er alla att arbeta vidare. Förvalta, omsätta och 
utveckla. Fritt Fram har skapat verktyg för att göra arbetsplatser 
till öppna och inkluderande miljöer. Använd dem, anpassa dem 
efter era behov, berätta vidare för andra hur ni har gjort och låt 
flödet fortsätta … 

utVeCKla,  
gÅ ViDare
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• ab Volvo 
• akademikerförbundet ssr 
• almega  
• apoteket
• bYa
• byrån För lika rättigheter – Kista 
• eskilstuna kommun 
• Försvarsmakten
• göteborgs stad 
• hjortmossens behandlingshem 
• huddinge kommun 
• ibm 
• iF metall 
• Karlstads kommun 
• Kommunal
• Kyrkans akademikerförbund
• landstinget i jönköpings län 
• linköpings universitet
• länsstyrelsen i stockholms län 

Det kan handla om att gå igenom sitt informationsmaterial med 
normkritiska ögon, se till att blanketter fungerar för olika typer av  
familjer, utbilda särskilda personalgrupper, finnas med på olika hbt- 
arrangemang eller skriva om ämnet i personaltidningen. 

Ambitionen var att tillsammans ta 100 steg. 38 svar har kommit 
in, tillsammans planerar deltagarna 143 steg.  
Här presenterar vi stolt listan:

Vi tar  
nästa steg!

• länsstyrelsen i Västerbottens län 
• lärarförbundet
• multiPartner
• nCC
• officersförbundet
• Polisförbundet
• Polismyndigheten i stockholms län
• Posten
• rica hotel Kungsgatan, stockholm
• securitas
• seKo
• sveriges Kommuner och landsting
• st-migrationsverket
• swedbank
• södertälje kommun
• tCo
• Ving
• Volvo Personvagnar 
• örnsköldsviks museum & konsthall

Fritt Fram bjöd in företag, organisationer och myndigheter 
som deltagit i Fritt Fram-samarbetet att vara med i metod-
rapporten. Vi bad dem berätta vilka insatser de planerar under 
det närmaste året, när det gäller sexuell läggning. 



Hur kan man göra arbetsplatser mer öppna och inkluderande, 
så att alla kan komma till sin rätt, oavsett sexuell läggning? 
Vilka praktiska verktyg och metoder finns för att ta upp dessa 
frågor? Metodrapporten 100 steg mot ett öppnare arbetsliv 
sammanfattar erfarenheter och ger tips på hur man kan starta 
detta arbete. 

100 steg mot ett öppnare arbetsliv innebär också praktiskt 
och konkret att 38 företag, myndigheter och organisationer 
tillsammans under det närmaste året tar över 100 steg,  
genom olika aktiviteter på området sexuell läggning. 

Den här boken vänder sig särskilt till dig som är personal-
ansvarig eller arbetar med utbildnings- och mångfaldsfrågor 
i näringsliv, statlig och kommunal förvaltning, fackliga 
organisationer och intresseorganisationer. 

100 steg mot ett öppnare arbetsliv är samtidigt Fritt Frams 
sätt att avsluta och lämna arbetet vidare till arbetsmarknadens 
olika aktörer.

100 steg mot ett öppnare arbetsliv har tagits fram av samarbetsprojektet  
Fritt Fram, som arbetat mot diskriminering i arbetslivet på grund av  
sexuell läggning. Fritt Fram har drivits av arbetsgivare, fackförbund  
och intresseorganisationer. Projektet har delfinansierats av Europeiska 
Socialfonden inom ramen för Equalprogrammet. 

www.frittfram.se
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