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A B C D
TABELLNAMN FÄLTNAMN FÄLTBESKRIVNING ÖVRIG ANMÄRKNING
JOURHAVANDE_VAEN JOUR Vilken jour. 

KOEN Kön på inringare. 
ALDER Ålder angiven med två siffror. 
ORT Typ av bostadsort.
GIFT Civilstatus
BARN Barn. 
KONT Kontakt med homosexuella. 
S1 Anger motiv till kontakt med jourhavande vän. 

S2 Kontaktsvårigheter/Ensamhet. 
S3 Svårighet i äktenskap/heterosexuellt samliv. 

S4 Är make/maka/sambo ovetande. 
S5 Säker på sin sexuella läggning.
S6 Insikt om sexuell läggning.
S7 Skam eller ångest. 
S8 Preferens för samtalspartner. 
S9 Frågar efter träffställen eller klubbar. 
S10 Upplsningar om organisationer. 
S11 Problematik med att komma ut. 
S12 Suicidtankar.
S13 Telefonsex/inviter.
S14 Oro för veneriska sjukdomar.
S15 Upplysningar om sexualteknik. 
S16 Rädsla för polisanmälan eller straff. 
S17 Utsatt för utpressning.
S18 Vill träffas.
S19 Jourhavande vän vill träffa den uppringande.

S20 Anonym. 
S21 Nervös och svårpratad eller avspänd.  
S22 Berusad/nykter inringare. 
S23 Samtalsort. 
S24 Ringa jourhavande vän igen.
S25 Ringt jourhavande vän tidigare.
S26 Ringt andra samtal samma dag. 
S27 Samtalslängd.
S28 Tid på dygnet för samtal .
S29 Adressupplysning avseende träffställe/klubb. 

S30 Upplysning om homosexuell organisation.

S31 Psykolog. 
NAT Invandrare eller svensk. 
NR Löpnummer.
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TABELLNAMN FÄLTNAMN FÄLTBESKRIVNING ÖVRIG ANMÄRKNING
ENKAET_LILLA_FORMULAERET NR_1 Löpnummer.

KOEN Kön på den svarande. 
FOEDELSEAAR Den svarandes födelseår. 
INVAANARE Hur många invånare bor på platsen där den svarande bor.

DRAGNING Hur gammal var du ungefär, när du första gången kände en gragning 
till någon av ditt eget kön. Ålder angivet med två siffor. 

SEXUELLT_UMG1 Har du haft sexuellt umgänge med någon av samma kön. 

SEXUELLT_UMG2 Hur gammal var du ungefär, när du första gången hade sexuellt 
umgänge med någon av samma kön.

SEXUELL_INRIKTN Hur gammal var du, när du började fundera över vilken som var din 
sexuella läggning. Ålder angiven med två siffror.  

TALADE1 Har du talat med någon om din sexuella inriktning (vid tillfället behöver 
du inte själv ha varit säker på vilken din inriktning var). 

TALADE2 Hur gammal var du, när du första gången talade med någon om din 
sexuella inriktning.

INRIKTNING Vilken är din sexuella inriktning? 
AALDER_SEXUELL_INRIKTN1 Är du säker på att din sexuella inriktning är denna.

AALDER_SEXUELL_INRIKTN2 Hur gammal var du när du kom fram till att din sexuella inriktning är 
denna.

OENSKAN Har du någon gång efter den ålder som du angav i förra frågan önskat 
att du vore heterosexuell?

SKAM Har du skämts för din sexuella läggning? 

ENSAM Händer det att du känner dig mycket ensam?

TRAEFFA Hur ofta träffar du homosexuella eller bisexuella vänner och bekanta? 
(andra än den som du eventuellt har ett förhållande med)

Postbeskrivning Sida 2



60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76

77

78

A B C D
LAERDE_KAENNA1 Har du lärt känna en homo/bisexuell person (som du träffade flera 

gånger)? 
LAERDE_KAENNA2 Hur gammal var du när du första gången lärde känna en 

homo/bisexuell person.

TRAEFFA_HOMO_BI Är det svårt eller lätt träffa homo/bisexuella personer? 

KONTAKT1 Har använt sig av annons (svarat på eller annonserat själv) för kontakt. 
Kryssfråga om vilka sätt den svarande använt som sätt att få kontakt 
med andra homo/bisexuella.  

KONTAKT2 Har besökt klubb, diskotek eller restaurang för homo/bisexuella för 
kontakt. Kryssfråga om vilka sätt den svarande använt som sätt att få 
kontakt med andra homo/bisexuella.  

KONTAKT3 Har besökt park eller liknande träffställe för kontakt. Kryssfråga om 
vilka sätt den svarande använt som sätt att få kontakt med andra 
homo/bisexuella.  

KONTAKT4 Har besökt bastubad för kontakt. Kryssfråga om vilka sätt den 
svarande använt som sätt att få kontakt med andra homo/bisexuella.  

KONTAKT5 Har beökt annat bad (ej bastubad dvs) för kontakt. Kryssfråga om vilka 
sätt den svarande använt som sätt att få kontakt med andra 
homo/bisexuella.  

ORGANISATION Tillhör du någon organisation eller förening för homo/bisexuella. 

FOERHAALANDE_SAMMA_KOEN Har du ett förhållande med en person av ditt eget kön? 

VILJA_HA Skulle du vilja ha ett fast förhållande med en person med samm kön? 

TIDIGARE_FOERHAALANDE Har du tidigare haft ett fast förhållande med någon av samm kön? 

SAMBO_KVINNA Har du någon gång varit sammanbende med en kvinna?

SAMBO_MAN Har du någon gång varit sammanbende med en man?

TEKNA_HYRESKONTRAKT Har du någon gång tecknat ett hyreskontrakt tillsammans med någon 
av samma kön? 

VAEGRATS_HYRESKONTRAKT1 Har du någon gång vägrats att teckna hyreskontrakt tillsammans med 
någon av samma kön? 

VAEGRATS_HYRESKONTRAKT2 År för att ha vägrats skriva hyreskontrakt. 
HETEROSEXUELLA_BEKANTA Hur många av dina heterosexuella bekanta vet eller förstår vilken 

sexuell inriktning du har?

TALAT_OM Har du själv talat om för någon heterosexuell bekant vilken sexuell 
inriktning du har?
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BEKANTAS_REAKTION1 Jag har inga heterosexuella bekanta/ingen av dem känner till min 

sexuella inriktning. Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta 
reagerat, när de fått veta eller börjat förstå vilken sexuell inriktning den 
svarande har.

BEKANTAS_REAKTION2 Mina heterosexualla vänner har visat förståelse. Kryssfråga om hur 
heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat förstå 
vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION3 Mina heterosexualla vänner har visat intresse, ställt frågor. Kryssfråga 
om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat 
förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION4 Mina heterosexualla vänner har gett MIG förtroenden, kommit mig 
närmare. Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de 
fått veta eller börjat förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION5 Mina heterosexualla vänner har tyckt synd om mig. Kryssfråga om hur 
heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat förstå 
vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION6 Mina heterosexualla vänner har blivit förvånande. Kryssfråga om hur 
heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat förstå 
vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION7 Mina heterosexualla vänner har inte trott det, inte tagit det på allvar. 
Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta 
eller börjat förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION8 Mina heterosexualla vänner har blivit besvärade, generade. Kryssfråga 
om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat 
förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION9 Mina heterosexualla vänner har börjat tala om något annat .Kryssfråga 
om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat 
förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION10 Mina heterosexualla vänner har inte visat någon reaktion alls. 
Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta 
eller börjat förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.

BEKANTAS_REAKTION11 Mina heterosexualla vänner har blivit ovänliga, visat förakt .Kryssfråga 
om hur heterosexuella bekanta reagerat, när de fått veta eller börjat 
förstå vilken sexuell inriktning den svarande har.
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BEKANTAS_REAKTION12 Mina heterosexualla vänner har dragit sig undan, undvikit fortsatt 

kontakt med mig . Kryssfråga om hur heterosexuella bekanta reagerat, 
när de fått veta eller börjat förstå vilken sexuell inriktning den svarande 
har.

BEKANTAS_REAKTION13 Mina heterosexualla vänner har ragerat på annat sätt.

FOERVAENTAD_REAKTION1 Jag har inga heterosexuella bekanta/alla känner till min sexuella 
läggning. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION2 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle visa 
förståelse. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION3 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle visa intresse, 
ställa frågor. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION4 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle ge MIG 
förtroenden, komma mig närmare. Kryssfråga om hur den svarande 
tror att heterosexuella bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning 
den svarande har, skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION5 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle tycka synd 
om mig. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 
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FOERVAENTAD_REAKTION6 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle bli 

förvånande. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION7 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna inte skulle tro det, 
inte ta det på allvar. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
heterosexuella bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den 
svarande har, skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION8 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle bli besvärade, 
generade. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION9 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle börja tala om 
något annat. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION10 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna inte skulle visa 
någon reaktion alls. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
heterosexuella bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den 
svarande har, skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION11 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle bli ovänliga, 
visa sitt förakt. Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION12 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle dra sig undan, 
undvika fortsatt kontakt med mig. Kryssfråga om hur den svarande tror 
att heterosexuella bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning 
den svarande har, skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION13 Den svarande har svårt att föreställa sig hur vännerna skulle 
reagera.Kryssfråga om hur den svarande tror att heterosexuella 
bekanta, som inte försår vilken sexuell inriktning den svarande har, 
skall reagera  när om de fick veta det. 

FOERVAENTAD_REAKTION14 Den svarande tror att de heterosexuella vännerna skulle reagera på 
annat sätt.

SYSSELSAETTNING1 Sysselsättning. 
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SYSSELSAETTNING2 Typ av yrke. 
SYSSELSAETTNING3 Funktion inom yrket. 
SYSSELSAETTNING4 Utbildning. 
ARBETSKAMRATER Hur många av dina arbetskamrater, eller studiekamrater, vet eller 

förstår vilken sexuell inriktning du har?

ARBETSKAMRAT_BEMOETANDE1 Tror du att dina arbetskamrater (studiekamrater) skulle bli ovänliga 
mot dig eller undvika kontakt med dig, om de fick reda på vilken 
sexuell inriktning du har. 

ARBETSKAMRAT_BEMOETANDE2 Tror att några arbetskamrater (studiekamrater) skulle bli ovänliga om 
de fick reda på den svarandes sexuella inriktning. Kryssfråga om 
huruvida den svarande tror att arbetskollegor (studiekamrater) skall bli 
ovänliga eller undvika kontakt med den svarande om de fick reda på 
vilken sexuell inriktning den svarande hade.

ARBETSKAMRAT_BEMOETANDE3 Tror att alla (som inte redan vet/förstår) skulle bli ovänliga om de fick 
reda på den svarandes sexuella inriktning. Kryssfråga om huruvida 
den svarande tror att arbetskollegor (studiekamrater) skall bli ovänliga 
eller undvika kontakt med den svarande om de fick reda på vilken 
sexuell inriktning den svarande hade.

ARBETSKAMRAT_BEMOETANDE4 Tror att några arbetskamrater (studiekamrater) skulle undvika kontakt 
om de fick reda på den svarandes sexuella inriktning. Kryssfråga om 
huruvida den svarande tror att arbetskollegor (studiekamrater) skall bli 
ovänliga eller undvika kontakt med den svarande om de fick reda på 
vilken sexuell inriktning den svarande hade.

ARBETSKAMRAT_BEMOETANDE5 Tror att alla arbetskamrater skulle undvika kontakt om de fick reda på 
den svarandes sexuella inriktning. Kryssfråga om huruvida den 
svarande tror att arbetskollegor (studiekamrater) skall bli ovänliga eller 
undvika kontakt med den svarande om de fick reda på vilken sexuell 
inriktning den svarande hade.

ARB_KAMRAT_OVAENLIGT Har någon arbetskamrat (studiekamrat) bemött dig ovänligt eller 
fientligt eller undvikit kontakt med dig på grund av din sexuella 
läggning. 

DISKRIMINERING1 Har du någon gång diskriminerats (särbehandlats) på en arbetsplats 
på grund av din sexuella inriktning? 

DISKRIMINERING2 Den svarande har tvingats sluta på en arbetsplats på grund av sin 
sexuella inriktning. Kryssfråga om diskriminering på arbetsplats. 
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DISKRIMINERING3 Den svarande har förflyttats från en arbetsuppgift till en annan på 

grund av sin sexuella inriktning. Kryssfråga om diskriminering på 
arbetsplats. 

DISKRIMINERING4 Den svarande har inte befordrats på grund av sin sexuella 
inriktning.Kryssfråga om diskriminering på arbetsplats. 

DISKRIMINERING5 Den svarande har inte blivit anställd på grund av sin sexuella 
inriktning. Kryssfråga om diskriminering på arbetsplats. 

DISKRIMINERING6 Den svarande har blivit trakasserats (mobbats) på grund av sin 
sexuella inriktning. Kryssfråga om diskriminering på arbetsplats. 

DISKRIMINERING_AAR Om den svarande har diskriminerats på på en arbetsplats, vilket år var 
det? Anges med två siffror. 76 är 1976 osv.

DISKRIMINERING_ARBPLATS Om den svarande har diskriminerats på en arbetsplats, vilken typ av 
arbetsplats? Se kommentar. 

Vilket typ av svar som angetts framgår inte. I 
enkäten var det ett fritextfält. 

KOENSSJUKDOM1 Har du haft en könssjukdom någon gång. 

KOENSSJUKDOM2 Om alternativ du haft en könssjukdom, har du vid något tillfälle undvikit 
eller dröjt med att söka vård därför att du hade varit tillsammans med 
någon av samma kön? 

PSYK1 Har du varit i kontakt med en psykiatriker eller psykolog någon gång.

PSYK2 Tror du att dina problem hade/har något samband med svårigheter 
som man kan möta på grund av sin sexuella inriktning. 

PSYK3_1 Den svarandes psykiater/psykolog talade aldrig om den svarandes 
sexuella inriktning. Kryssfråga om hur den svarandes 
psykiater/psykolog (Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal 
om den svarandes sexuella inriktning.

PSYK3_2 Den svarandes psykiater/psykolog ansåg att den svarande var 
homosexuell. Kryssfråga om hur den svarandes psykiater/psykolog 
(Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal om den svarandes 
sexuella inriktning.

PSYK3_3 Den svarandes psykiater/psykolog ansåg att den svarande var 
bisexuell eller heterosexuell med vissa homosexuella inslag. 
Kryssfråga om hur den svarandes psykiater/psykolog 
(Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal om den svarandes 
sexuella inriktning.
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PSYK3_4 Den svarandes psykiater/psykolog ansåg att den svarandes 

homo/bisexualitet bara var tillfällig. Kryssfråga om hur den svarandes 
psykiater/psykolog (Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal 
om den svarandes sexuella inriktning.

PSYK3_5 Den svarandes psykiater/psykolog ansåg att den svarande var 
heterosexuell. Kryssfråga om hur den svarandes psykiater/psykolog 
(Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal om den svarandes 
sexuella inriktning.

PSYK3_6 Den svarandes psykiater/psykolog ansåg att den svarande skulle 
försöka bli heterosexuell. Kryssfråga om hur den svarandes 
psykiater/psykolog (Psykiaterna/psykologerna) förhöll sig till samtal 
om den svarandes sexuella inriktning.

HJAELP Tycker du att du fick någon hjälp av psykiatern/psykologen 
(psykiaterna/psykologen). 

NEDSTAEMD1 Har du under någon längre tid känt dig nedstämd (deprimerad) eller 
varit ängslig och orolig?

NEDSTAEMD2 Tror du att de känslorna har haft något samband med svårigheter som 
man kan möta på grund av sin sexuella inriktning. 
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TABELLNAMN FÄLTNAMN FÄLTBESKRIVNING ÖVRIG ANMÄRKNING
ENKAET_STORA_FORMULAERET_
MAEN

NR1 Löpnummer. Individens nummer i undersökningen. 

FOERENING1 Förening. 
AALDER Ålder på den svarande. Födelseår på 1900-talet angivet med två 

siffror. 
ORT1 Hur många invånare bor på platsen där den svarande bor.

ORT2 Växte den svarande upp på plats som den bor på nu. 

ORT3 Hur många invånare hade platsen där den svarande växte upp på. 

HOMO_BI Betraktar du dig själv som homosexuell eller bisexuell. 

PERIOD1 Har den svarande under någon period av livet endast haft sexuellt 
umgänge med kvinnor. 

PERIOD2 Från vilken ålder har den svarande under någon period av livet endast 
haft sexuellt umgänge med kvinnor. Ålder angiven med två siffror

PERIOD3 Till vilken ålder har den svarande under någon period av livet endast 
haft sexuellt umgänge med kvinnor. Ålder angiven med två siffror

DRAGNING Hur gammal  var den svarande första gången den svarande kände en 
dragning till pojkar eller män.

SEXUELLT_UMGAENGE1 Har den svarande någon gång haft sexuellt umgänge med en 
man/pojke. 

SEXUELLT_UMGAENGE2 Hur gammal var den svarande när denna första gången hade sexuellt 
umgänge med en man/pojke. 

FUNDERING Hur gammal var den svarande när denne började fundera på om den 
kanske var homo- eller bisexuell. 

TALADE1 Har den svarande talat med någon om sin sexuella inriktning. Enligt frågan behövde den svarande inte vid 
tillfället denne första gången talade med någon 
själv varit säker på sin egen sexuella inriktning. 

TALADE2 Hur gammal var den svarande när denne första gången talade med 
någon om sin sexuella inriktning. 

TALADE3 Med vem talade den svarande.
LAERA_KAENNA1 Har den svarande lärt känna en homo- eller bisexuell person (som den 

svarande träffade flera gånger).

LAERA_KAENNA2 Hur gammal var den svarande när denna första gången lärde känna 
en homo- eller bisexuell person (som den svarande träffade flera 
gånger).

LAERA_KAENNA3 Hur lärde den svarande känna denna person. 

KLUBB1 Har den svarande besökt en klubb eller restaurang för homo-
/bisexuella personer.  
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KLUBB2 Hur gammal var den svarande när denne första gången besökte en 

klubb eller restaurang för homo-/bisexuella personer. 

BETRAKTA Hur gammal var den svarande när denne började betrakta sig som 
homo- eller bisexuell. 

BERAETTA1 Har den svarande berättat för en heterosexuell person att den 
svarande är homo-/bisexuell. 

BERAETTA2 Hur gammal var den svarande när denne första gången berättade för 
en heterosexuell person att den svarande är homo-/bisexuell.

OENSKAN_HETERO Har svaranden någon gång efter det att denne började betrakta sig 
som homo-/bisexuell haft en önskan om att vara heterosexuell. 

BESKRIVA_KAENSLA1 Varför önskan om att vara heterosexuell. Försök att beskriva  de 
känslor som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. I 
enkäten var detta ett fritextfält. 

BESKRIVA_KAENSLA2 Varför önskan om att vara heterosexuell. Försök att beskriva  de 
känslor som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. I 
enkäten var detta ett fritextfält. 

BESKRIVA_KAENSLA3 Varför önskan om att vara heterosexuell. Försök att beskriva  de 
känslor som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. I 
enkäten var detta ett fritextfält. 

MKT_ENSAM Har den svarande någon gång under sitt liv känt sig mycket ensam. 

AALDER_ENSAM1 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar du har känt sig ensam. 

AALDER_ENSAM2 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar du har känt sig ensam. 

AALDER_ENSAM3 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar du har känt sig ensam. 

HUR_OFTA_TRAEFFA Hur ofta träffar den svarande homosexuella eller bisexuella vänner och 
bekanta? (andra än den som den svarande eventuellt har ett 
förhållande med)

NAERMARE_BEKANT1 Har den svarande blivit närmare bekant med någon som denne träffat 
genom arbete i RFSL eller någon annan organisation/förening för 
homo-/bisexuella. Med "närmare bekant" avses person som den 
svarande träffat många gånger eller träffar fortfarande, kan även vara 
en person vilken du har eller haft ett förhållande. 

NAERMARE_BEKANT2 Har den svarande blivit närmare bekant med någon som denne träffat 
på en klubb/restaurang för homo-/bisexuella. 
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NAERMARE_BEKANT3 Har den svarande blivit närmare bekant med någon homo-/bisexuell 

som denns fått kontakt med genom en annons. 

NAERMARE_BEKANT4 Har den svarande blivit närmare bekant med någon homo-/bisexuell 
som denne träffat på ett bad. 

NAERMARE_BEKANT5 Har den svarande blivit närmre bekant med någon som denne träffat i 
en park. 

NAERMARE_BEKANT6 Har den svarande blivit närmare bekant med någon som denne träffat 
på/vid en toalett. 

LAETT_SVAART_LAERA_KEANNA Tycker den svarande att det är lätt eller svårt att lära känna 
homo/bisexuella män. 

INSTAELLNING Vilken inställning tror den svarande att de flesta heterosexuella 
människor har till homosexuella.

UPPFATTNINGAR1 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella är "översexuella". Kryssfråga om hur 
den svarande tror om heterosexuellas vidstående uppfattningar. 

UPPFATTNINGAR2 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella män är feminina och att homosexuella 
kvinnor är maskulina. Kryssfråga om hur den svarande tror om 
heterosexuellas vidstående uppfattningar. 

UPPFATTNINGAR3 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella förför barn. Kryssfråga om hur den 
svarande tror om heterosexuellas vidstående uppfattningar. 

UPPFATTNINGAR4 Den svarande tror att många heterosexuella har ingen särskild 
uppfattning om homosexuella.Kryssfråga om hur den svarande tror om 
heterosexuellas vidstående uppfattningar. . 

UPPFATTNINGAR5 Den svarande vet inte vilken uppfattning heterosexuella  har. 
Kryssfråga om hur den svarande tror om heterosexuellas vidstående 
uppfattningar. 

VET_FOERSTAAR Hur många av de heterosexuella människor som den svarande känner 
privat (som inte bara är arbetskamrat) vet eller förstår att den svarande 
är homo/bisexuell.

TALAT_OM Har den svarande själv talat om för någon heterosexuell bekant (som 
inte bara är arbetskamrat) att den svarande är homo/bisexuell. 
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REAGERAT1 Den svarandes heterosexuella bekanta har visat försåelse. Kryssfråga 

om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när de fått 
reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT2 Den svarandes heterosexuella bekanta har visat intresse, ställt frågor. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT3 Den svarandes heterosexuella bekanta har tyckt synd om mig. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT4 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit förvånande. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT5 Den svarandes heterosexuella bekanta har inte trott på det, inte tagit 
det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella 
bekanta reagerat när de fått reda på att den svarande är 
homo/bisexuell.

REAGERAT6 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit besvärade, generade. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT7 Den svarandes heterosexuella bekanta har börjat tala om något annat. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT8 Den svarandes heterosexuella bekanta har inte visat någon reaktion 
alls. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT9 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit ovänliga, visat sitt 
förakt. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT10 Den svarandes heterosexuella bekanta har dragit sig undan, undvikit 
fortsatt kontakt med mig. Kryssfråga om hur den svarandes 
heterosexuella bekanta reagerat när de fått reda på att den svarande 
är homo/bisexuell.
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REAGERAT11 Den svarandes heterosexuella bekanta har reagerat på annat (än 

ovan) sätt. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT12 Den svarandes heterosexuella bekanta har reagerat på annat sätt, 
nämligen: 

TILLAEGG_AALDER_ENSAM1 Tillägg för frågorna om ensamhet (AALDER_ENSAM1-
AALDER_ENSAM3) 

TILLAEGG_AALDER_ENSAM2 Tillägg för frågorna om ensamhet (AALDER_ENSAM1-
AALDER_ENSAM3) 

REAGERAT13 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle visa 
försåelse. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT14 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle visa 
intresse, ställa frågor. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT15 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle tycka synd 
om den svarande. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell.  

REAGERAT16 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 
förvånade. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT17 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta inte skulle tro på 
det, inte ta det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT18 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 
besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 
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REAGERAT19 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle  börja tala 

om något annat. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT20 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta inte skulle visa 
någon relation alls. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT21 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 
ovänliga, visa sitt förakt.Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT22 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle dra sig 
undan, undvika fortsatt kontakt med mig. Kryssfråga om hur den 
svarandes tror dennes heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT23 Den svarande har svårt att föreställa sig hur dennes heterosexuella 
bekanta skulle reagera. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT24 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle reagera 
på annat (än ovan) sätt, nämligen.

DOELJA Tycker den svarande att denne i några situationer försöker dölja sin 
homo/bisexualitet. 

VET_MOR Vet den svarandes mor om att den svarande är homo/bisexuell. 

VET_FAR Vet den svarandes far om att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR1 Den svarandes mor är förstående.Kryssfråga om vilken inställning den 
svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande är 
homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR2 Den svarandes mor är orolig för den svarandes skull. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  
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INSTAELLNING_MOR3 Den svarandes mor tycker synd om den svarande. Kryssfråga om 

vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR4 Den svarandes mor har skuldkänslor. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR5 Den svarandes mor vill få mig "botad". Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR6 Den svarandes mor låtsas inte om det. Kryssfråga om vilken 
inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att 
den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR7 Den svarandes mor tror inte det, tar det inte på allvar. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR8 Den svarandes mor tycker illa om mig. Kryssfråga om vilken 
inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att 
den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR9 Den svarandes mor vill bara ha begränsad eller ingen kontakt alls med 
mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor, om denne 
vet, har till det faktum att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR10 Den svarande vet inte vilken inställning dennes mor har. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det 
faktum att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR11 Den svarandes mor har en annan (än ovan) inställning. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR1 Den svarandes far är förstående. Kryssfråga om vilken inställning den 
svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande är 
homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR2 Den svarandes far är orolig för den svarandes skull. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  
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INSTAELLNING_FAR3 Den svarandes far tycker synd om den svarande. Kryssfråga om vilken 

inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den 
svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR4 Den svarandes far har skuldkänslor. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR5 Den svarandes far vill få mig "botad". Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR6 Den svarandes far låtsas inte om det. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR7 Den svarandes far tror inte det, tar det inte på allvar. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR8 Den svarandes far tycker illa om mig. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR9 Den svarandes far vill bara ha begränsad eller ingen kontakt alls med 
mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far, om denne 
vet, har till det faktum att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR10 Den svarande vet inte vilken inställning dennes far har. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR11 Den svarandes far har en annan (än ovan) inställning. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR12 Den svarande tror att dennes mor skulle vara förstående. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR13 Den svarande tror att dennes mor skulle vara orolig för den svarandes 
skull. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och 
fick reda på det. 
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INSTAELLNING_MOR14 Den svarande tror att dennes mor skulle tycka synd om mig. 

Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_MOR15 Den svarande tror att dennes mor skulle ha skuldkänslor. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR16 Den svarande tror att dennes mor skulle vilja få den svarande "botad". 
Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_MOR17 Den svarande tror att dennes mor inte skulle låtsas om det. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR18 Den svarande tror att dennes mor inte skulle tro det, inte ta det på 
allvar. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och 
fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR19 Den svarande tror att dennes mor skulle tycka illa om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR20 Den svarande tror att dennes mor skulle vilja ha begränsad eller ingen 
kontakt alls med mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes 
mor skulle ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte 
redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR21 Den svarande har svårt att föreställa sig vilken inställning dennes mor 
skulle få. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle 
ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste 
och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR22 Den svarandes mor har en annan (än ovan) inställning. Nämligen:

INSTAELLNING_FAR12 Den svarande tror att dennes far skulle vara förstående. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det. 
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INSTAELLNING_FAR13 Den svarande tror att dennes far skulle vara orolig för den svarandes 

skull. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_FAR14 Den svarande tror att dennes far skulle tycka synd om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_FAR15 Den svarande tror att dennes far skulle ha skuldkänslor. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_FAR16 Den svarande tror att dennes far skulle vilja få den svarande "botad". 
Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_FAR17 Den svarande tror att dennes far inte skulle låtsas om det. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_FAR18 Den svarande tror att dennes far inte skulle tro det, inte ta det på 
allvar. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_FAR19 Den svarande tror att dennes far skulle tycka illa om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_FAR20 Den svarande tror att dennes far skulle vilja ha begränsad eller ingen 
kontakt alls med mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes 
far skulle ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte 
redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_FAR21 Den svarande har svårt att föreställa sig vilken inställning dennes far 
skulle få. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha 
till den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och 
fick reda på det. 
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INSTAELLNING_FAR22 Den svarandes far har en annan (än ovan) inställning. Nämligen:

SYSSELSAETTNING1 Sysselsättning. 
SYSSELSAETTNING2 Verksamhetsområde/yrkesområde. 
SYSSELSAETTNING3 Villken funktion har den svarande på sin arbetsplats.

SYSSELSAETTNING4 Utbildning. 
SYSSELSAETTNING5 Om den svarande angett att denne studerar, vilken typ av utbildning rör 

det sig om. 

ARB_STUD_KAMRATER Hur många av den svarandes arbets- eller studiekamrater vet eller 
förstår att den svarande är homo/eller bisexuell. 

BERAETTAT_ARBKAMRAT Har den svarande själv talat om för någon arbets- eller studiekamrat 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION1 Den svarandes har inga arbets/studiekamrater. Kryssfråga om hur den 
svarandes arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller 
börjat förstå att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION2 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att vissa 
förståelse. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION3 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att visa 
intresse, ställt frågor. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION4 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att tycka synd 
om mig. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION5 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 
förvånande. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell.    

ARBETSKAMRATER_REAKTION6 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att inte tro på 
det, inte tagit det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION7 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 

besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION8 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att börja tala 
om annat. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION9 Den svarandes arbets/studiekamrater har inte reagerat alls. 
Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater reagerat när 
de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION10 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 
ovänliga, visat sitt förakt. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION11 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att dra sig 
undan, undvika fortsatt kontakt. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION12 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att försöka få 
bor mig från mitt arbete eller skola. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION13 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat på annat (än ovan) 
på annat sätt, nämligen:

ARBETSKAMRATER_REAKTION14 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/sudiekamrater skulle 
visa förståelse, ställa frågor.  Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION15 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
visa intresse, ställa fågor. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION16 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 

tycka synd om mig. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION17 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
förvånade. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION18 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater inte 
skulle tro på det, inte ta det på allvar. Kryssfråga om hur den svarande 
tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om 
de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION19 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION20 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
börja tala om något annat. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION21 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater inte 
skulle visa någon reaktion. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION22 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
ovänliga, visa sitt förakt. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION23 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
dra sig undan, undvika fortsatt kontakt med den svarande. Kryssfråga 
om hur den svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte 
vet, skulle reagera om de får reda på att den svarande är 
homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION24 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 

försöka få bort mig från mitt arbete/min skola. Kryssfråga om hur den 
svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION25 Den svarande har svårt att föreställa sig hur dennes 
arbetskamrater/studiekamrater skulle reagera. Kryssfråga om hur den 
svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION26 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
reagera på annat (än ovan). Nämligen:

TRAKASSERATS Har den svarande någon gång trakasserats (mobbats) av 
arbetskamrater/studiekamrater på grund av den svarandes sexuella 
inriktning. 

TRAKASSERATS_VART Om den svarande angett att denne blivit utsatt för trakasserier, på 
vilken typ av arbetsplats skedde det. 

I enkäten var detta ett fritextfält som gör att svaret 
inte registreras. 

TRAKASSERATS_AAR Om den svarande angett att denne blivit utsatt för trakasserier, 
vilket/vilka år skedde det. 

TVINGAD_SLUTA Har den svarande någon gång tvingats sluta på en arbetsplats därför 
att den svarande är homo/bisexuell. 

FOERFLYTTAD Har den svarande någon gång förflyttats från en arbetsuppgift till en 
annan för att denne är homo/bisexuell.

INTE_BEFORDRATS Har det förhållandet att den svarande är homo/bisexuell varit orsaken 
till, eller bidragit till, att denne inte har befordrats på en arbetsplats. 

EJ_FAATT Misstänker den svarande att denne vid något tillfälle inte har fått ett 
arbete som denne sökt, därför att arbetsgivaren visste att den 
svarande var homo/bisexuell. 

ANNAN_DISKR Har den svarande utsatts för någon annan 
diskriminering/särbehandling på en arbetsplats på grund av dennes 
sexuella inriktning. 

VIKTIGT_BO Hur viktigt tycker den svarande det är att bo tillsammans med den 
man har ett förhållande med. 

ENSAM_TILLSAMMANS Bor den svarande ensam eller tillsammans med andra. 

TIDIGARE_SAMBO Har den svarande tidigare bott tillsammans med en man (män) som 
den svarande inte bor med nu. 

FOERHAALLANDE1 Lever den svarande nu i förhållande med en man? Behöver inte vara 
sambo. 
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FOERHAALLANDE2 Om den svarande inte lever i ett förhållande med en man, skulle 

denne vilja ha ett förhållande med en man.

FOERHAALLANDE3 Har den svaradande tidigare haft något fast förhållande med en man. 

FOERHAALLANDE4 Om den svarande haft fasta homosexuella förhållanden, hur många är 
de till antalet. 

SVAARIGHETER Anser den svarande att homoxexulla parförhållanden utsätts för 
särskilda svårigheter och påfrestningar, som heterosexuella 
parförhållanden inte utsätts för på samma sätt. 

SVAARIGHETER_TYP1 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

SVAARIGHETER_TYP2 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

SVAARIGHETER_TYP3 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

AAR_TILLSAMMANS Om den svarande angett att denne för närvarande lever i ett 
förhållande med en man, hur länge har det förhållande varat.

HUR_TRAEFFA Hur träffade den svarande personen denne har ett förhållande med. 

SAMLIV Har den svarande ett sexuellt samliv med personen denne har ett 
förhållande med. 

SAMBO Bor den svarande tillsammans med personen denne har ett 
förhållenade med. 

ICKE_SAMBO Om den svarande angett att denne inte bor tillsammans med 
personen denne har ett förhållande med, vad är det viktigaste skälet 
till detta. 

AAR_SAMBO Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, hur länge.

BOENDEFORM Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, hyrs eller ägs bostaden. 

KONTRAKT Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, vem äger bostaden eller har tecknat 
hyreskontraktet. 

BETALA När den svarande och dennes sambo köper möbler och andra dyrare 
saker till hemmet, vem betalar det. 

TESTAMENTE Har den svarande och dennes sambo skrivit testamente till förmån för 
varandra.
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BOSTADSFOERMEDLING1 Har den svarande någon gång försökt att anmäla sig till en 

bostadsförmedling tillsammans med en annan man.

BOSTADSFOERMEDLING2 Om den svarande angett att denne har försökt anmäla sig till en 
bostadsförmedling med en annan man, har man då blivit accepterad 
som "sökande" och "medsökande". 

BOSTADSFOERMEDLING3 Vilket år skedde detta. Se ovan. 
TECKNA_KONTRAKT Har den svarande någon gång tecknat ett hyreskontrakt tillsammans 

med en annan man.  

VAEGRATS_KONTRAKT Har den svarande någon gång vägrats att teckna ett hyreskontrakt 
tillsammans med en annan man.

VAEGRATS_KONTRAKT_AAR Har den svarande någon gång vägrats att teckna ett hyreskontrakt 
tillsammans med en annan man, vilket eller vilka år hände det. 

VARIT_GIFT Är den svarande gift med en kvinna, eller har varit det. 

BARN Har den svarande barn (inkluderande vuxna barn). 

ANTAL_BARN Om den svarande har barn, vilket antal. 
VAARDNADSUTREDNING Om den svarande angett att denne har barn, har det gjorts någon 

vårdnadsutredning/vårdnadsutredningar om ditt eller något/några av 
dina barn. 

GIVIT_UPP_VAARDNADEN Har den svarande någon gång gett upp vårdnaden om ett barn därför 
att modern eller någon annan annars kunde tala om att den svarande 
var homo/bisexuell. 

ADOPTERA Skulle den svarande nu eller längre fram vilja adoptera ett barn. 

ANSOEKT_ADOPTION Har den svarande någon gång ansökt om att få adoptera ett barn. 

KOENSSJUKDOM1 Har den svarande någon gång haft en könssjukdom. 

KOENSSJUKDOM2 Om den svarande haft en könssjukdom. Har denne då undvikit eller 
dröjt med att söka vård därfär att den sökande varit tillsammans med 
en man (män). 

PSYKOLOG_PSYKIATER Har den svaranade någon gång besökt en psykiater eller psykolog. 

KLINIK Har den svarande någon gång varit inlagd på en psykiatrisk klinik. 

SAMBAND Om den svarande varit i kontakt med psykolog eller psykiater eller varit 
inlagd på psykiatrisk klinik, tror denne att de svårigheter denne haft 
har ett samband med de svårigheter man kan möta som 
homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_PSYK1 Psykologen/psykiatern talade aldrig om den svarandes sexuella 
inriktning. Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern 
hade till den svarandes sexuella inriktning.  
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INSTAELLNING_PSYK2 Psykologen/psykiatern ansåg att den svaradande var heterosexuell. 

Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern hade till den 
svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK3 Psykologen/psykiatern ansåg att den svarandes homo/bisexualitet 
bara var tillfällig. Kryssfråga om vilken inställning 
psykologen/psykiatern hade till den svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK4 Psykologen/psykiatern  ansåg att den svarande var homo/bisexuell. 
Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern hade till den 
svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK5 Psykologen/psykiatern ansåg att den svarande skulle försöka bli 
heterosexuell. Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern 
hade till den svarandes sexuella inriktning.

HJAELP_PSYK Tycker den svarande att denne fick någon hjälp av 
psykiatern/psykologen. 

PSYK_AALDER1 Hur gammal var den svarande första gången denne var i kontakt med 
en psykolog/psykiater.

PSYK_AALDER2 Hur gammal var den svarande senaste gången denne var i kontakt 
med en psykolog/psykiater. 

PSYK_AALDER3 Hur gammal var den svarande första gången denne var i kontakt med 
en psykolog/psykiater. 

JOURHAVANDE_VAEN Har den svarande någon gång varit i kontakt med "Jourhavande vän". 
Se kommentar. 

Jourhavande vän var en stöd-telefonlinje i RFSL:s 
regi. 

NEDSTAEMD Har den svarande under längre tid känt sig nedstämd (deprimerad) 
eller varit ängslig och orolig. 

SAMBAND2 Tror den svarande att dessa känslor (se fält NEDSTAEMD) har haft 
något samband med svårigheter som man kan möta som 
homo/bisexuell. 

MISSBRUK Har den svarande missbrukat alkohol, narkotika eller 
sömnmedel/lugnande tabletter. 

MISSBRUK_SAMBAND Om den svarande missbrukat, tror denne då att detta haft något 
samband med svårigheter man kan möta som homo/bisexuell. 

SJAELVMORD Har den svarande någon gång begå självmord.

SJAELVMORD_SAMBAND Om den svarande försökt har försökt begå självmord, tror denne att 
försöket/försöken har haft något samband med svårigheter som kan 
möta homo/bisexuella. 

SJAELVMORD_AALDER1 Hur gammal var den svarande första gången denne försökte begå 
självmord. 

SJAELVMORD_AALDER2 Hur gammal var den svarande sista gången denne försökte begå 
självmord. 
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SJAELVMORD_AALDER3 Hur gammal var den svarande enda gången denne försökte begå 

självmord. 
BEGAATT_SJAELVMORD1 Hur många homo/bisexuella människor som den svarande har känt 

har begått självmord. Antalet män. 

BEGAATT_SJAELVMORD2 Hur många homo/bisexuella människor som den svarande har känt 
har begått självmord. Antalet kvinnor. 

FIENTLIGT Har någon i ett sammanhang som inte har framgått av tidigare svar, 
uppträtt ovänligt mot den svarande på grund av den svarandes 
sexuella inriktning. 

ANDRA_FORMER_DISKRIMINERING Har den svarande utsatts för några andra former av diskriminering 
som homo/bisexuell än de som framgått av den svarandes tidigare 
svar. 

DISKRIMINERING_VAEN1 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som utsatts för 
studiekamraters trakasserier. Kryssfråga där den svarande frågas om 
huruvida denne känner någon annan homo/bisexuell person som 
utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN2 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som utsatts för 
arbetskamraters trakasserier. Kryssfråga där den svarande frågas om 
huruvida denne känner någon annan homo/bisexuell person som 
utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN3 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som tvingats sluta på 
en srbetsplats. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida 
denne känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN4 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som förflyttats från en 
arbetsuppgift. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne 
känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN5 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte befordrats. 
Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne känner någon 
annan homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN6 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte fått ett sökt 
arbete. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne känner 
någon annan homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 
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DISKRIMINERING_VAEN7 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som varit med om att 

bostadsförmedling inte accepterat två av samma kön. Kryssfråga där 
den svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN8 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som varit med om att 
hyresvärd inte accepterat två av samma kön. Kryssfråga där den 
svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN9 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som mot sin vilja inte 
fått vårdnaden om eget barn. Kryssfråga där den svarande frågas om 
huruvida denne känner någon annan homo/bisexuell person som 
utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN10 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte fått adoptera 
som homo/bisexuell. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida 
denne känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN11 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som mötts av 
oförståelse eller fördomar hos psykiater/psykolog. Kryssfråga där den 
svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

BOECKER_ROMANER Hur många böcker som behandlar homosexualitet har den svarande 
läst (ungefär). Romaner. Om ett intervall, "tex 10-20 st", angetts så har 
ettmedeltal registrerats, 

BOECKER_FACK Hur många böcker som behandlar homosexualitet har den svarande 
läst (ungefär). Facklitteratur. Om ett intervall, "tex 10-20 st", angetts så 
har ettmedeltal registrerats.

FOERBAETTRAS1 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

FOERBAETTRAS2 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS3 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS4 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta var ett fritextfält i enkäten. 
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FOERBAETTRAS5 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 

situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 
Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS6 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS7 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS8 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS9 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta var ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS10 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta var ett fritextfält i enkäten. 
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TABELLNAMN FÄLTNAMN FÄLTBESKRIVNING ÖVRIG ANMÄRKNING
ENKEAT_STORA_FORMULAERET_
KVINNOR

NR1 Löpnummer. Individens nummer i undersökningen. 

FOERENING1 Föreningstillhörighet.
AALDER Ålder på den svarande. Födelseår på 1900-talet angivet med två 

siffror. 
ORT1 Hur många invånare bor på platsen där den svarande bor.

ORT2 Växte den svarande upp på plats som den bor på nu.

ORT3 Hur många invånare hade platsen där den svarande växte upp på. 

HOMO_BI Betraktar du dig själv som homosexuell eller bisexuell. 

PERIOD1 Har den svarande under någon period av livet endast haft sexuellt 
umgänge med män. 

PERIOD2 Från vilken ålder var perioden av livet då den svarande endast hade 
sexuellt umgänge med män. 

PERIOD3 Till vilken ålder var perioden av livet då den svarande endast hade 
sexuellt umgänge med män. 

DRAGNING Hur gammal  var den svarande första gången den svarande kände en 
dragning till flickor eller kvinnor. 

SEXUELLT_UMGAENGE1 Har den svarandehaft sexuellt umgänge med en flicka/kvinna. 

SEXUELLT_UMGAENGE2 Hur gammal var den svarande när denna första gången hade sexuellt 
umgänge med en flicka/kvinna. 

FUNDERING Hur gammal var den svarande när denne började fundera på om den 
kanske var homo- eller bisexuell.

TALADE1 Har den svarande talat med någon om sin sexuella inriktning. Enligt 
frågan behövde den svarande inte vid tillfället denne första gången 
talade med någon själv varit säker på sin egen sexuella inriktning. 

TALADE2 Hur gammal var den svarande när denne första gången talade med 
någon om sin sexuella inriktning. 

TALADE3 Med vem talade den svarande.
LAERA_KAENNA1 Har den svarande lärt känna en homo- eller bisexuell person (som den 

svarande träffade flera gånger). 

LAERA_KAENNA2 Hur gammal var den svarande när denna första gången lärde känna 
en homo- eller bisexuell person (som den svarande träffade flera 
gånger). 

LAERA_KAENNA3 Hur lärde den svarande känna denna person. 

KLUBB1 Har den svarande besökt en klubb eller restaurang för homo-
/bisexuella personer. 
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KLUBB2 Hur gammal var den svarande när denne första gången besökte en 

klubb eller restaurang för homo-/bisexuella personer. 

BETRAKTA Hur gammal var den svarande när denne började betrakta sig som 
homo- eller bisexuell. 

BERAETTA1 Har den svarande berättat för en heterosexuell person att den 
svarande är homo-/bisexuell. 

BERAETTA2 Hur gammal var den svarande när denne första gången berättade för 
en heterosexuell person att den svarande är homo-/bisexuell. 

OENSKAN_HETERO Har svaranden någon gång efter det att denne började betrakta sig 
som homo-/bisexuell haft en önskan om att vara heterosexuell. 

BESKRIVA_KAENSLA1 Varför önskan om heterosexualitet: försök att beskriva  det känslor 
som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. 

 Detta var ett fritextfält i enkäten. 

BESKRIVA_KAENSLA2 Varför önskan om heterosexualitet: försök att beskriva  det känslor 
som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. 

 Detta var ett fritextfält i enkäten. 

BESKRIVA_KAENSLA3 Varför önskan om heterosexualitet: försök att beskriva  det känslor 
som var/är förknippade med känslan att vara heterosexuell. 

 Detta var ett fritextfält i enkäten. 

MKT_ENSAM Har den svarande någon gång under sitt liv känt sig mycket ensam. 

AALDER_ENSAM1 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar den svarande har känt sig 
ensam. 

AALDER_ENSAM2 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar den svarande har känt sig 
ensam. 

AALDER_ENSAM3 Försök att ange i vilken eller vilka åldrar den svarande har känt sig 
ensam. 

HUR_OFTA_TRAEFFA Hur ofta träffar den svarande homosexuella eller bisexuella vänner och 
bekanta? (andra än den som den svarande eventuellt har ett 
förhållande med)

NAERMARE_BEKANT1 Har den svarande blivit närmare bekant med någon som denne träffat 
genom arbete i RFSL eller någon annan organisation/förening för 
homo-/bisexuella. 

Med "närmare bekant" avses person som den 
svarande träffat många gånger eller träffar 
fortfarande, kan även vara en person vilken du har 
eller haft ett förhållande. 

ORG_IDR Har den svarande blivit närmre bekant med någon homo/bisexuell, 
som denne träffat genom arbete i någon annan organisation (annan 
än RFSL, LF osv). 

NAERMARE_BEKANT2 Har den svarande blivit närmare bekant med någon som denne träffat 
på en klubb/restaurang för homo-/bisexuella. 

NAERMARE_BEKANT3 Har den svarande blivit närmare bekant med någon homo-/bisexuell 
som denns fått kontakt med genom en annons.
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LAETT_SVAART_LAERA_KEANNA Tycker den svarande att det är lätt eller svårt att lära känna 

homo/bisexuella män. 

INSTAELLNING Vilken inställning tror den svarande att de flesta heterosexuella 
människor har till homosexuella.

UPPFATTNINGAR1 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella är "översexuella". Kryssfråga hur den 
svarande tror om heterosexuellas vidstående uppfattningar.

UPPFATTNINGAR2 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella män är feminina och att homosexuella 
kvinnor är maskulina. Kryssfråga hur den svarande tror om 
heterosexuellas vidstående uppfattningar.

UPPFATTNINGAR3 Den svarande tror att heterosexuella  har den vidstående 
uppfattningen att homosexuella förför barn. Kryssfråga hur den 
svarande tror om heterosexuellas vidstående uppfattningar.

UPPFATTNINGAR4 Den svarande tror att många heterosexuella har ingen särskild 
uppfattning om homosexuella. Kryssfråga hur den svarande tror om 
heterosexuellas vidstående uppfattningar.

UPPFATTNINGAR5 Den svarande vet inte vilken uppfattning heterosexuella  har. 
Kryssfråga hur den svarande tror om heterosexuellas vidstående 
uppfattningar.

VET_FOERSTAAR Hur många av de heterosexuella människor som den svarande känner 
privat (som inte bara är arbetskamrat) vet eller förstår att den svarande 
är homo/bisexuell.

TALAT_OM Har den svarande själv talat om för någon heterosexuell bekant (som 
inte bara är arbetskamrat) att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT1 Den svarandes heterosexuella bekanta har visat försåelse. Kryssfråga 
om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när de fått 
reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT2 Den svarandes heterosexuella bekanta har visat intresse, ställt frågor. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.
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REAGERAT3 Den svarandes heterosexuella bekanta har tyckt synd om mig. 

Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT4 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit förvånande. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT5 Den svarandes heterosexuella bekanta har inte trott på det, inte tagit 
det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella 
bekanta reagerat när de fått reda på att den svarande är 
homo/bisexuell.

REAGERAT6 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit besvärade, generade. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT7 Den svarandes heterosexuella bekanta har börjat tala om något annat. 
Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta reagerat när 
de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT8 Den svarandes heterosexuella bekanta har inte visat någon reaktion 
alls. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT9 Den svarandes heterosexuella bekanta har blivit ovänliga, visat sitt 
förakt. Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT10 Den svarandes heterosexuella bekanta har dragit sig undan, undvikit 
fortsatt kontakt med mig. Kryssfråga om hur den svarandes 
heterosexuella bekanta reagerat när de fått reda på att den svarande 
är homo/bisexuell.

REAGERAT11 Den svarandes heterosexuella bekanta har reagerat på annat 
sätt.Kryssfråga om hur den svarandes heterosexuella bekanta 
reagerat när de fått reda på att den svarande är homo/bisexuell.

REAGERAT12 Den svarandes heterosexuella bekanta har reagerat på annat sätt, 
nämligen: 

TILLAEGG_AALDER_ENSAM1 Tillägg för frågorna om ensamhet (AALDER_ENSAM1-
AALDER_ENSAM3= 

TILLAEGG_AALDER_ENSAM2 Tillägg för frågorna om ensamhet (AALDER_ENSAM1-
AALDER_ENSAM3= 
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REAGERAT13 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle visa 

försåelse. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT14 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle visa 
intresse, ställa frågor. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT15 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle tycka synd 
om den svarande. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT16 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 
förvånade. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT17 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta inte skulle tro på 
det, inte ta det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT18 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 
besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT19 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle  börja tala 
om något annat. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT20 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta inte skulle visa 
någon relation alls. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 
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REAGERAT21 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle bli 

ovänliga, visa sitt förakt.Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT22 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle dra sig 
undan, undvika fortsatt kontakt med mig. Kryssfråga om hur den 
svarandes tror dennes heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT23 Den svarande har svårt att föreställa sig hur dennes heterosexuella 
bekanta skulle reagera. Kryssfråga om hur den svarandes tror dennes 
heterosexuella bekanta (som inte vet) skulle reagera om de får reda 
på att den svarande är homo/bisexuell. 

REAGERAT24 Den svarande tror att dennes heterosexuella bekanta skulle reagera 
på annat sätt, nämligen:

DOELJA Tycker den svarande att denne i några situationer försöker dölja sin 
homo/bisexualitet. 

VET_MOR Vet den svarandes mor om att den svarande är homo/bisexuell. 

VET_FAR Vet den svarandes far om att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR1 Den svarandes mor är förstående. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_MOR2 Den svarandes mor är orolig för den svarandes skull. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR3 Den svarandes mor tycker synd om den svarande. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR4 Den svarandes mor har skuldkänslor. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR5 Den svarandes mor vill få mig "botad". Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell. 
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INSTAELLNING_MOR6 Den svarandes mor låtsas inte om det. Kryssfråga om vilken 

inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att 
den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR7 Den svarandes mor tror inte det, tar det inte på allvar. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR8 Den svarandes mor tycker illa om mig. Kryssfråga om vilken 
inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det faktum att 
den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR9 Den svarandes mor vill bara ha begränsad eller ingen kontakt alls med 
mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor, om denne 
vet, har till det faktum att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR10 Den svarande vet inte vilken inställning dennes mor har. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor, om denne vet, har till det 
faktum att den svarande är homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_MOR11 Den svarandes mor har en annan inställning. 

INSTAELLNING_FAR1 Den svarandes far är förstående. Kryssfråga om vilken inställning den 
svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande är 
homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR2 Den svarandes far är orolig för den svarandes skull. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR3 Den svarandes far tycker synd om den svarande. Kryssfråga om vilken 
inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den 
svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR4 Den svarandes far har skuldkänslor. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR5 Den svarandes far vill få mig "botad".  Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR6 Den svarandes far låtsas inte om det. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  
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INSTAELLNING_FAR7 Den svarandes far tror inte det, tar det inte på allvar. Kryssfråga om 

vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR8 Den svarandes far tycker illa om mig. Kryssfråga om vilken inställning 
den svarandes far, om denne vet, har till det faktum att den svarande 
är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR9 Den svarandes far vill bara ha begränsad eller ingen kontakt alls med 
mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far, om denne 
vet, har till det faktum att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR10 Den svarande vet inte vilken inställning dennes far har. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far, om denne vet, har till det faktum 
att den svarande är homo/bisexuell.  

INSTAELLNING_FAR11 Den svarandes far har en annan  inställning. 

INSTAELLNING_MOR12 Den svarande tror att dennes mor skulle vara förstående. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR13 Den svarande tror att dennes mor skulle vara orolig för den svarandes 
skull. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och 
fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR14 Den svarande tror att dennes mor skulle tycka synd om mig. 
Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick 
reda på det. 

INSTAELLNING_MOR15 Den svarande tror att dennes mor skulle ha skuldkänslor. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR16 Den svarande tror att dennes mor skulle vilja få den svarande "botad". 
Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick 
reda på det. 
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INSTAELLNING_MOR17 Den svarande tror att dennes mor inte skulle låtsas om det. Kryssfråga 

om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR18 Den svarande tror att dennes mor inte skulle tro det, inte ta det på 
allvar. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och 
fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR19 Den svarande tror att dennes mor skulle tycka illa om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes mor skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR20 Den svarande tror att dennes mor skulle vilja ha begränsad eller ingen 
kontakt alls med mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes 
mor skulle ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte 
redan visste och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR21 Den svarande har svårt att föreställa sig vilken inställning dennes mor 
skulle få. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes mor skulle 
ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om modern inte redan visste 
och fick reda på det. 

INSTAELLNING_MOR22 Den svarandes mor har en annan inställning. Nämligen:

INSTAELLNING_FAR12 Den svarande tror att dennes far skulle vara förstående. Kryssfråga om 
vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR13 Den svarande tror att dennes far skulle vara orolig för den svarandes 
skull.  Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det.  

INSTAELLNING_FAR14 Den svarande tror att dennes far skulle tycka synd om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det.  
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INSTAELLNING_FAR15 Den svarande tror att dennes far skulle ha skuldkänslor. Kryssfråga 

om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR16 Den svarande tror att dennes far skulle vilja få den svarande "botad". 
Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den 
svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det.  

INSTAELLNING_FAR17 Den svarande tror att dennes far inte skulle låtsas om det. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR18 Den svarande tror att dennes far inte skulle tro det, inte ta det på 
allvar. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha till 
den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick 
reda på det.  

INSTAELLNING_FAR19 Den svarande tror att dennes far skulle tycka illa om mig. Kryssfråga 
om vilken inställning den svarandes far skulle ha till den svarandes 
homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR20 Den svarande tror att dennes far skulle vilja ha begränsad eller ingen 
kontakt alls med mig. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes 
far skulle ha till den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte 
redan visste och fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR21 Den svarande har svårt att föreställa sig vilken inställning dennes far 
skulle få. Kryssfråga om vilken inställning den svarandes far skulle ha 
till den svarandes homo/bisexualitet,  om fadern inte redan visste och 
fick reda på det.  

INSTAELLNING_FAR22 Den svarandes far har en annan inställning. Nämligen:

SYSSELSAETTNING1 Sysselsättning. 
SYSSELSAETTNING2 Verksamhetsområde/yrkesområde. 
SYSSELSAETTNING3 Villken funktion har den svarande på sin arbetsplats.

SYSSELSAETTNING4 Utbildning. 
SYSSELSAETTNING5 Om den svarande angett att denne studerar, vilken typ av utbildning rör 

det sig om. 

ARB_STUD_KAMRATER Hur många av den svarandes arbets- eller studiekamrater vet eller 
förstår att den svarande är homo/eller bisexuell. 
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BERAETTAT_ARBKAMRAT Har den svarande själv talat om för någon arbets- eller studiekamrat 

att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION1 Den svarandes har inga arbets/studiekamrater. Kryssfråga om hur den 
svarandes arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller 
börjat förstå att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION2 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att vissa 
förståelse. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION3 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att visa 
intresse, ställt frågor. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION4 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att tycka synd 
om mig. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION5 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 
förvånande. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION6 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att inte tro på 
det, inte tagit det på allvar. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION7 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 
besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION8 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att börja tala 
om annat. Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater 
reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är 
homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION9 Den svarandes arbets/studiekamrater har inte reagerat alls. 

Kryssfråga om hur den svarandes arbets/studiekamrater reagerat när 
de fått reda på eller börjat förstå att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION10 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att bli 
ovänliga, visat sitt förakt. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION11 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att dra sig 
undan, undvika fortsatt kontakt. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION12 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat med att försöka få 
bor mig från mitt arbete eller skola. Kryssfråga om hur den svarandes 
arbets/studiekamrater reagerat när de fått reda på eller börjat förstå att 
den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION13 Den svarandes arbets/studiekamrater har reagerat på annat sätt, 
nämligen:

ARBETSKAMRATER_REAKTION14 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/sudiekamrater skulle 
visa förståelse, ställa frågor. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION15 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
visa intresse, ställa fågor. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION16 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
tycka synd om mig. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION17 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
förvånade. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION18 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater inte 

skulle tro på det, inte ta det på allvar. Kryssfråga om hur den svarande 
tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om 
de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION19 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
besvärade, generade. Kryssfråga om hur den svarande tror att dennes 
arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får reda på 
att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION20 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
börja tala om något annat. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION21 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater inte 
skulle visa någon reaktion. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION22 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle bli 
ovänliga, visa sitt förakt. Kryssfråga om hur den svarande tror att 
dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle reagera om de får 
reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION23 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
dra sig undan, undvika fortsatt kontakt med den svarande. Kryssfråga 
om hur den svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte 
vet, skulle reagera om de får reda på att den svarande är 
homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION24 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
försöka få bort mig från mitt arbete/min skola. Kryssfråga om hur den 
svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 
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ARBETSKAMRATER_REAKTION25 Den svarande har svårt att föreställa sig hur dennes 

arbetskamrater/studiekamrater skulle reagera. Kryssfråga om hur den 
svarande tror att dennes arbets/studiekamrater, som inte vet, skulle 
reagera om de får reda på att den svarande är homo/bisexuell. 

ARBETSKAMRATER_REAKTION26 Den svarande tror att dennes arbetskamrater/studiekamrater skulle 
reagera på annat. Nämligen:

TRAKASSERATS Har den svarande någon gång trakasserats (mobbats) av 
arbetskamrater/studiekamrater på grund av den svarandes sexuella 
inriktning. 

TRAKASSERATS_VART Om den svarande angett att denne blivit utsatt för trakasserier, på 
vilken typ av arbetsplats skedde det. 

Detta var ett fritextfält i enkäten och svaret 
registrerades inte i data.  

TRAKASSERATS_AAR Om den svarande angett att denne blivit utsatt för trakasserier, 
vilket/vilka år skedde det. Siffrorna avser senaste angivna året på 1900-
talet. 

TVINGAD_SLUTA Har den svarande någon gång tvingats sluta på en arbetsplats därför 
att den svarande är homo/bisexuell. 

FOERFLYTTAD Har den svarande någon gång förflyttats från en arbetsuppgift till en 
annan för att denne är homo/bisexuell.

INTE_BEFORDRATS Har det förhållandet att den svarande är homo/bisexuell varit orsaken 
till, eller bidragit till, att denne inte har befordrats på en arbetsplats. 

EJ_FAATT Misstänker den svarande att denne vid något tillfälle inte har fått ett 
arbete som denne sökt, därför att arbetsgivaren visste att den 
svarande var homo/bisexuell. 

ANNAN_DISKR Har den svarande utsatts för någon annan 
diskriminering/särbehandling på en arbetsplats på grund av dennes 
sexuella inriktning. 1=ja, 2=nej, 9=inget svar. 

VIKTIGT_BO Hur viktigt tycker den svarande det är att bo tillsammans med den 
man har ett förhållande med. 

ENSAM_TILLSAMMANS Bor den svarande ensam eller tillsammans med andra. 

TIDIGARE_SAMBO Har den svarande tidigare bott tillsammans med en kvinna (kvinnor) 
som den svarande inte bor med nu. 

FOERHAALLANDE1 Lever den svarande nu i förhållande med en kvinna? Behöver inte vara 
sambo. 

FOERHAALLANDE2 Om den svarande inte lever i ett förhållande med en kvinna, skulle 
denne vilja ha ett förhållande med en kvinna.
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FOERHAALLANDE3 Har den svaradande tidigare haft något fast förhållande med en 

kvinna. 
FOERHAALLANDE4 Om den svarande haft fasta lesbiska förhållanden, hur många är de till 

antalet. 

SVAARIGHETER Anser den svarande att homoxexulla parförhållanden utsätts för 
särskilda svårigheter och påfrestningar, som heterosexuella 
parförhållanden inte utsätts för på samma sätt. 

SVAARIGHETER_TYP1 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

SVAARIGHETER_TYP2 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

SVAARIGHETER_TYP3 Om den sökande angett att denne anser att homosexuella 
parförhållanden utsätts för särskilda svårigheter och påfrestningar, hur 
ser dessa ut. 

I formuläret var detta ett fritextfält.

AAR_TILLSAMMANS Om den svarande angett att denne för närvarande lever i ett 
förhållande med en kvinna, hur länge har det förhållande varat.

HUR_TRAEFFA Hur träffade den svarande personen denne har ett förhållande med. 

SAMLIV Har den svarande ett sexuellt samliv med personen denne har ett 
förhållande med. 

SAMBO Bor den svarande tillsammans med personen denne har ett 
förhållenade med. 

ICKE_SAMBO Om den svarande angett att denne inte bor tillsammans med 
personen denne har ett förhållande med, vad är det viktigaste skälet 
till detta. 

AAR_SAMBO Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, hur länge.

BOENDEFORM Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, hyrs eller ägs bostaden. 

KONTRAKT Om den svarande angett att denne bor tillsammans med personen 
denne har ett förhållande med, vem äger bostaden eller har tecknat 
hyreskontraktet. 

BETALA När den svarande och dennes sambo köper möbler och andra dyrare 
saker till hemmet, vem betalar det. 

TESTAMENTE Har den svarande och dennes sambo skrivit testamente till förmån för 
varandra.

BOSTADSFOERMEDLING1 Har den svarande någon gång försökt att anmäla sig till en 
bostadsförmedling tillsammans med en annan kvinna. 
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BOSTADSFOERMEDLING2 Om den svarande angett att denne har försökt anmäla sig till en 

bostadsförmedling med en annan kvinna, har dessa då blivit 
accepterad som "sökande" och "medsökande". 

BOSTADSFOERMEDLING3 Vilket år accepterades den svarandes anmälan till en 
bostadsförmedling tillsammans med en annan kvinna.

TECKNA_KONTRAKT Har den svarande någon gång tecknat ett hyreskontrakt tillsammans 
med en annan kvinna.  

VAEGRATS_KONTRAKT Har den svarande någon gång vägrats att teckna ett hyreskontrakt 
tillsammans med en annan kvinna.

VAEGRATS_KONTRAKT_AAR Har den svarande någon gång vägrats att teckna ett hyreskontrakt 
tillsammans med en annan kvinna, vilket eller vilka år hände det. 
Anger år på 1900-talet. 

VARIT_GIFT Är den svarande gift med en man, eller har varit det. 

BARN Har den svarande barn (inkluderande vuxna barn). 

ANTAL_BARN Om den svarande har barn, vilket antal. 
VAARDNADSUTREDNING Om den svarande angett att denne har barn, har det gjorts någon 

vårdnadsutredning/vårdnadsutredningar om ditt eller något/några av 
dina barn. 

GIVIT_UPP_VAARDNADEN Har den svarande någon gång gett upp vårdnaden om ett barn därför 
att fadern eller någon annan annars kunde tala om att den svarande 
var homo/bisexuell. 

FOEDA_BARN Skulle den svarande nu eller längre fram vilja föda ett eget barn. 

ADOPTERA Skulle den svarande nu eller längre fram vilja adoptera ett barn. 

ANSOEKT_ADOPTION Har den svarande någon gång ansökt om att få adoptera ett barn. 

KOENSSJUKDOM1 Har den svarande någon gång haft en könssjukdom. 

KOENSSJUKDOM2 Om den svarande haft en könssjukdom. Har denne då undvikit eller 
dröjt med att söka vård därfär att den sökande varit tillsammans med 
en kvinna (kvinnor). 

PSYKOLOG_PSYKIATER Har den svaranade någon gång besökt en psykiater eller psykolog. 

KLINIK Har den svarande någon gång varit inlagd på en psykiatrisk klinik. 

SAMBAND Om den svarande varit i kontakt med psykolog eller psykiater eller varit 
inlagd på psykiatrisk klinik, tror denne att de svårigheter denne haft 
har ett samband med de svårigheter man kan möta som 
homo/bisexuell. 

INSTAELLNING_PSYK1 Psykologen/psykiatern talade aldrig om den svarandes sexuella 
inriktning. Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern 
hade till den svarandes sexuella inriktning.  
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INSTAELLNING_PSYK2 Psykologen/psykiatern ansåg att den svaradande var heterosexuell. 

Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern hade till den 
svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK3 Psykologen/psykiatern ansåg att den svarandes homo/bisexualitet 
bara var tillfällig. Kryssfråga om vilken inställning 
psykologen/psykiatern hade till den svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK4 Psykologen/psykiatern  ansåg att den svarande var homo/bisexuell. 
Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern hade till den 
svarandes sexuella inriktning.

INSTAELLNING_PSYK5 Psykologen/psykiatern ansåg att den svarande skulle försöka bli 
heterosexuell.   Kryssfråga om vilken inställning psykologen/psykiatern 
hade till den svarandes sexuella inriktning.

HJAELP_PSYK Tycker den svarande att denne fick någon hjälp av 
psykiatern/psykologen. 

PSYK_AALDER1 Hur gammal var den svarande första gången denne var i kontakt med 
en psykolog/psykiater.

PSYK_AALDER2 Hur gammal var den svarande senaste gången denne var i kontakt 
med en psykolog/psykiater. 

PSYK_AALDER3 Hur gammal var den svarande första gången denne var i kontakt med 
en psykolog/psykiater. 

JOURHAVANDE_VAEN Har den svarande någon gång varit i kontakt med "Jourhavande vän".  

NEDSTAEMD Har den svarande under längre tid känt sig nedstämd (deprimerad) 
eller varit ängslig och orolig. 

SAMBAND2 Tror den svarande att dessa känslor (se fält NEDSTAEMD) har haft 
något samband med svårigheter som man kan möta som 
homo/bisexuell. 

MISSBRUK Har den svarande missbrukat alkohol, narkotika eller 
sömnmedel/lugnande tabletter. 

MISSBRUK_SAMBAND Om den svarande missbrukat, tror denne då att detta haft något 
samband med svårigheter man kan möta som homo/bisexuell. 

SJAELVMORD Har den svarande någon gång begå självmord.

SJAELVMORD_SAMBAND Om den svarande försökt har försökt begå självmord, tror denne att 
försöket/försöken har haft något samband med svårigheter som kan 
möta homo/bisexuella. 

SJAELVMORD_AALDER1 Hur gammal var den svarande första gången (om) denne försökte 
begå självmord. 
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SJAELVMORD_AALDER2 Hur gammal var den svarande sista gången (om) denne försökte begå 

självmord. 

SJAELVMORD_AALDER3 Hur gammal var den svarande enda gången (om) denne försökte begå 
självmord. 

BEGAATT_SJAELVMORD1 Hur många homo/bisexuella människor som den svarande har känt 
har begått självmord. Antalet kvinnor.

BEGAATT_SJAELVMORD2 Hur många homo/bisexuella människor som den svarande har känt 
har begått självmord. Antalet män. 

FIENTLIGT Har någon i ett sammanhang som inte har framgått av tidigare svar, 
uppträtt ovänligt mot den svarande på grund av den svarandes 
sexuella inriktning. 1=ja, 2=nej, 9=inget svar. 

ANDRA_FORMER_DISKRIMINERING Har den svarande utsatts för några andra former av diskriminering 
som homo/bisexuell än de som framgått av den svarandes tidigare 
svar.

DISKRIMINERING_VAEN1 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som utsatts för 
studiekamraters trakasserier. Kryssfråga där den svarande frågas om 
huruvida denne känner någon annan homo/bisexuell person som 
utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN2 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som utsatts för 
arbetskamraters trakasserier. Kryssfråga där den svarande frågas om 
huruvida denne känner någon annan homo/bisexuell person som 
utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN3 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som tvingats sluta på 
en srbetsplats. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida 
denne känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN4 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som förflyttats från en 
arbetsuppgift. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne 
känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN5 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte befordrats. 
Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne känner någon 
annan homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 
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DISKRIMINERING_VAEN6 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte fått ett sökt 

arbete. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida denne känner 
någon annan homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN7 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som varit med om att 
bostadsförmedling inte accepterat två av samma kön. Kryssfråga där 
den svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN8 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som varit med om att 
hyresvärd inte accepterat två av samma kön. Kryssfråga där den 
svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN9 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som mot sin vilja inte 
fått vårdnaden om eget barn. 0=inget svar, 1=inte kryssat för 
alternativet, 2=kryssat för alternativet. 

DISKRIMINERING_VAEN10 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som inte fått adoptera 
som homo/bisexuell. Kryssfråga där den svarande frågas om huruvida 
denne känner någon annan homo/bisexuell person som utsatts för 
diskriminering. 

DISKRIMINERING_VAEN11 Har den svarande någon homo/bisexuell bekant som mötts av 
oförståelse eller fördomar hos psykiater/psykolog. Kryssfråga där den 
svarande frågas om huruvida denne känner någon annan 
homo/bisexuell person som utsatts för diskriminering. 

BOECKER_ROMANER Hur många böcker som behandlar homosexualitet har den svarande 
läst (ungefär). Romaner. Om ett intervall angetts, "tex 10-20 st",  så 
har ettmedeltal registrerats.

BOECKER_FACK Hur många böcker som behandlar homosexualitet har den svarande 
läst (ungefär). Facklitteratur. Om ett intervall angetts, "tex 10-20 st",  
så har ettmedeltal registrerats.

FOERBAETTRAS1 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

FOERBAETTRAS2 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS3 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta är ett fritextfält i enkäten. 
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FOERBAETTRAS4 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 

situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 0=inget svar, 
1=inget om förändring av lagar eller andra regler, 2=förändringar av 
lagar och regler. 

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS5 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS6 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS7 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 0=inget svar, 
1=inget om rätt att adoptera, 2=rätt (för homosexuella par) att 
adoptera. 

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS8 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 0=inget svar, 
1=inget om stöd till homosexuella organisationer, 2=stöd till 
homosexuella organisationer.  

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS9 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt. 

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

FOERBAETTRAS10 Tycker den svarande att homosexuella och bisexuella människors 
situation i Sverige behöver förbättras på något sätt.

Detta är ett fritextfält i enkäten. 

BIFOGAT Bifogat papper till enkäten. Eventuella bifogade papper finns i arkivet efter 
kommittén. 
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