
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. Enkätsvaren kodades och levererades till Riksarkivet som lilla- och stora 

enkäten. Samt då data med grund i anteckningar från telefonsamtal.

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 över 100 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. 

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

Filerna vid leverans till Riksarkivet var: 

KLK_JOUR: Jourhavande vän. 

KLK_KLKLE: Den lilla enkäten. 

KLK_KLKTOT: Den stora enkäten 

Då denna leverans innehåller väldigt gammal data så är den i originalformat kodad och nästan inget i data är 

i klartext. Kodöversättningarna finns initialt på papper. Riksarkivet har, för att underlätta användningen av 

data, konverterat filerna så att enkätsvaren framkommer i klartext. Om någon användare vill ta del av data i 

originalformat så går det att begära ut denna från Riksarkivet. 

Nedan redogörs för kort för filerna och deras ursprung.



JOURHAVANDE VÄN

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.

DEN LILLA ENKÄTEN 

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

Malmö, Göteborg och Stockholm. Av totalt 3800 st spridda exemplar inkom 678 stycken godkända svar. Den 

största svarsfrekvensen kom från exemplar distribuerade i tidningen Revolt. 

DEN_STORA_ENKAETEN_MAEN & DEN_STORA_ENKAETEN_KVINNOR 

Den stora enkäten hade delats upp på en enkät för män och en för kvinnor, Riksarkivet har gjort 

uppdelningen då filen levererades med data för både män och kvinnor. 


