
Utredningen om homosexuellas situation i samhället – Enkätundersökning 

& ”Jourhavande vän” 

Som en del av Utredningen om homosexuellas situation i samhället (departementsnummer: S 

1977:21) utfördes enkätundersökningar och nedtecknande av uppgifter från inkommande samtal till 

”Jourhavande vän”, en telefonlinje i RFSL:s regi. Enkäterna som kodats och levererats till 

Riksarkivet lilla- och stora enkäten. Den lilla enkäten trycktes i fickformat och delades ut på vad 

som kallas ”homosexuella mötesplatser”. Enkäten spreds också som bilaga i tidskriften Revolt och 

enkäten skickades också som svar på homosexuella kontaktannonser i dagstidningar (vilka tidningar 

som användes framkommer i utredningens arkiv). Den stora enkäten var mer omfattande och 

innehöll hela 124 stycken frågor, de flesta med fasta svarsalternativ. De svarande bestod i 

överhängande majoritet av medlemmar i organisationer för homosexuella. Till de ifyllda enkäterna 

kunde de svarande bifoga längre skriftliga svar, dessa finns i utredningens (pappers-) arkiv på 

Riksarkivet. Leveransen innehåller tre stycken filer, en för vardera av de ovan redovisade 

undersökningsdelarna. Mer om själva undersökningen går att läsa i SOU 1984:63 och i 

utredningens arkiv. 

Filerna vid leverans:

KLK_JOUR: Jourhavande vän.

KLK_KLKLE: Den lilla enkäten.

KLK_KLKTOT: Den stora enkäten 

Denna data är i stor utsträckning kodad, nästan ingen data är i klartext. Kodöversättningarna fanns 

initialt på papper, Riksarkivet har framställt en värdemängdstabell med översättningar av koder för 

vissa fält, för andra fält har koderna och dess översättningar skrivits in i postbeskrivningen. 

Nedan redogörs för filerna, avvikelser i data och, där så behövs, ytterligare förklaring än den som 

finns i postbeskrivningen. 

KLK_JOUR_kon

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) hade en speciell telefonjour, Jourhavande vän 

eller ”gayjouren”. Denna fanns på flera platser i landet och under en månad år 1981 gjordes för 

denna utrednings räkning vissa kortfattade anteckningar efter samtalen till jouren. 



KLK_KLKLE_kon

I filen finns data från vad som kallas den lilla enkäten. Enkäten som innehöll 43 stycken frågor 

delades ut främst i Malmö, men även i Göteborg och Stockholm. Av totalt 3800 st spridda exemplar 

inkom 678 stycken godkända svar. Den största svarsfrekvensen kom från exemplar distribuerade i 

tidningen Revolt. 

I kryssfälten KONTAKT förekommer att man angett 9 i data. Det framgår inte betydelse för 

alternativ 9 i levererad kodlista. Förmodligen betyder 9 ”inget svar”, eftersom det betyder det för de 

flesta andra frågor.  

Det näst sista fältet i filen KLK_KLKLE_kon är aningen svårtolkat, fältbeskrivningen lyder ”Antal 

X. 1=10X, 2-9=som i formuläret” och kan dessvärre inte förklaras tydligare.  

KLK_KLKTOT_kon_maen, KLK_KLKTOT_kon_kvinnor.

Enkäten hade delats upp på en enkät för män och en för kvinnor. Det framgick inte i 

dokumentationen vilka poster som representerar kvinnor respektive män. I 

leveransdokumentationen framkom att fil 3 (KLK_KLKTOT) skulle bestå av ”fem st subfiler”. 

Dessa är 1 Kvinnor i RFSL, 2 Män i RFSL, 3 Kvinnor i Albatross, 4 Män i albatross, 5 Övriga 

kvinnor. I den bifogade postbeskrivningen har angetts att det finns ett antal fillerfält (”blank”), 

dessa har dock innehållit data, siffror 1-5. Med stor sannolikhet är detta den indelning som görs 

ovan mellan män och kvinnor och olika föreningar. Med detta som hjälp har två stycken filer 

skapats, en för kvinnor och en för män. 


