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RFSL	


Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas	


och transpersoners rättigheter	

	


-  Bildades 1950	


-  Arbetar för att alla ska ha samma rättigheter,  	

   möjligheter och skyldigheter	

	


-  Religiöst och partipolitiskt obundet	
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NORMER	  

•  Oskrivna	  regler	  
•  Ou;alade	  
•  Tids-‐	  och	  kulturbundna	  
•  Märks	  när	  de	  bryts	  
•  A;	  bryta	  normer	  får	  konsekvenser	  
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Vad är sexuell läggning? 

Vilka sexuella läggningar 
finns det? 

Olika svar i olika delar av 
världen. 

 
 
Homosexualitet 
Bisexualitet 
Heterosexualitet 
 

Vad betyder det att vara 
homo/bi/hetero? 

Hur vet man vad man är? 

•  Vilka blir man attraherad 
av? 

•  Vem lever man med och 
vem har man sex med? 

•  Vad känner man sig 
som? 
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Vad är kön? 

•  Biologiskt kön (inre och yttre könsorgan, 
kromosomer (XY), hormonnivåer; 
testosteron och östrogen) 

•  Juridiskt kön (personnummer, M/M eller 
K/F i passet) 

•  Språkligt kön (t.ex. pronomen; hen/den/
hon/han) 

•  Könsuttryck (socialt kön/genus) 
•  Könsidentitet (mentalt kön) 



Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
www.rfsl.se/utbildning 

Vad är kön? 

Cisperson - En person vars juridiska kön, 
biologiska kön och könsidentitet är linjärt, 
hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt 
normen. 
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Trans* 

 
Transperson 
•  Intergender 
•  Transvestit 
•  Transsexuell 
 
 
 
 

•  Biologiskt kön (inre och 
yttre könsorgan, 
kromosomer (XY), 
hormonnivåer; testosteron 
och östrogen) 

•  Juridiskt kön 
(personnummer, M/M eller 
K/F i passet) 

•  Språkligt kön (t.ex. 
pronomen; hen/den/hon/
han) 

•  Könsuttryck (socialt kön/
genus) 

•  Könsidentitet (mentalt kön) 
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                                    Heteronormen            Tvåkönsnormen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi föds 

                    Flicka                                         Pojke   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ”tjejig/kvinnlig”                              ”killig/manlig” 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  killar/män   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tjejer/kvinnor 
	  
	  	  	  	  	  	  	  cispersoner 

       heterosexuella 
        (normföljare)                      hbtq-personer (normbrytare) 

Biologiskt kön 
Juridiskt kön 
 
Förväntas ha ett 
könsuttryck som 
följer normen 
 
Förväntas ha en 
könsidentitet 
som kvinna eller 
man 
 
Förväntas vara 
heterosexuella 
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Öppenhet handlar inte om att manifestera 
utan att slipa dölja, att kunna vara sig själv och 
vara social på samma villkor som andra. 	


	  

Öppenhet	  
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Diskutera!	  

•  Vad	  kan	  man	  prata	  om	  på	  fikarasten?	  
•  Något	  alla	  kan	  prata	  om	  
•  Något	  normföljare	  har	  lä;are	  a;	  prata	  om	  
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Likabehandling?	




Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
www.rfsl.se/utbildning 

Heteronormen påverkar HBTQ-personer 
•  Diskriminering	  
•  Våld	  och	  hot	  
•  Osynliggörande	  –	  måste	  ”komma	  ut”	  
•  Okunskap	  
•  Tvingas	  välja	  kön,	  eller	  andra	  väljer	  åt	  dig	  
•  Ifrågasä;ande	  
•  Förlöjligande	  
•  Biologin	  är	  ”sanningen”	  
•  ExoSskt	  
•  KönsidenSteten	  görs	  Sll	  e;	  problem	  
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Diskrimineringslagen 
Diskrimineringsgrunder 2009-01-01 
•  Kön 
•  Etnisk tillhörighet 
•  Religion eller annan trosuppfattning 
•  Sexuell läggning 
•  Funktionsnedsättning 
•  Könsidentitet eller uttryck 
•  Ålder 
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Diskriminering 

•  Att särskilja, att särbehandla  
•  Diskriminering är när någon 

missgynnas och det har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna 
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Hur lagen är utformad 

Lagen innehåller två delar som ska komplettera 
varandra: 
 
•  Förbud mot diskriminering och trakasserier  
•  Krav på aktiva åtgärder för att främja lika 

rättigheter och möjligheter samt förebygga 
och förhindra diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. 
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Olika	  typer	  av	  diskriminering	  

•  Direkt	  diskriminering	  
•  Indirekt	  diskriminering	  
•  Trakasserier	  och	  sexuella	  trakasserier	  
•  InstrukSoner	  a;	  diskriminera	  
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Arbetsgivarens ansvar/så här anmäler du 

1. Berätta för din arbetsgivare som enligt lag ska utreda och 
sätta stopp för diskrimineringen/trakasserierna.  
2. Görs inte detta anmäler du arbetsgivaren till facket som får 
företräda dig gentemot din arbetsgivare, detta görs också om 
det är din arbetsgivare som utsätter dig för kränkningar, 
trakasserier eller diskriminering 
3. Är du inte med i facket, eller om facket inte vill driva ditt 
ärende anmäler du till DO. 
 
Några har en skyldighet, men alla på en arbetsplats har ett 
ansvar att se till att det är en positiv och trygg arbetsmiljö – även 
du som kollega! 
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Fackets	  roll?	  
	  Enligt	  DO	  

”Facket	  har	  en	  nyckelroll	  i	  arbetet	  med	  a;	  
främja	  lika	  räUgheter	  och	  möjligheter	  och	  
motverka	  diskriminering.	  Facket	  ska	  enligt	  
diskrimineringslagen	  samverka	  med	  
arbetsgivaren	  om	  akSva	  åtgärder	  för	  a;	  uppnå	  
lika	  räUgheter	  och	  möjligheter	  på	  arbetsplatsen	  
företräda	  medlemmar	  som	  blivit	  utsa;a	  för	  
diskriminering.”	  
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Diskutera! 

•  Vilka personer blir mer vanligen utsatta för 
diskriminering? 

•  Vilka blir inte utsatta för diskriminering? 
•  Kan vi se något mönster? 
•  Hur kan det påverka personer?  
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Vad blir effekterna av diskriminering? 
 

•  Diskriminering leder till ohälsa 
•  Att inte bli bekräftad i sin identitet leder till 

negativ hälsoutveckling 
•  Negativ självbild leder till ohälsa 

FHI, Statens Folkhälsoinstitut 
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Diskutera! Är detta diskriminering? 

En man som arbetade som arbetsledare på ett riksförbund 
hade problem med en manlig anställds sexuella läggning, 
mannen var homosexuell. Arbetsledaren skickade ut e-post 
till riksförbundets alla föreningar och kallade mannen "bög”. 
Andra nedsättande mail skickades också ut. Han hade 
även lagt e-postmeddelandena på köksbordet på 
arbetsplatsen så att alla kunde se dem. Arbetsledaren har 
också kommenterat mannens privata blogg med att ”den 
gör honom mörkrädd”. 
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Kommentar/dom	  
	  

Grunder:	  sexuell	  läggning	  
•  DO	  och	  RSMH	  ingick	  en	  förlikning	  som	  ger	  
mannen	  30	  000	  kronor.	  Mannen	  ansåg	  sig	  
kränkt	  av	  de	  trakasserande	  u;alandena.	  DO	  
har	  utre;	  anmälan	  och	  gjort	  bedömningen	  a;	  
mannen	  har	  utsa;s	  för	  trakasserier	  som	  har	  
samband	  med	  hans	  sexuella	  läggning.	  	  
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Diskutera!	  Är	  de;a	  diskriminering?	  	  

Lo,	  en	  person	  som	  idenSfierar	  sig	  som	  
intergender,	  jobbar	  på	  e;	  äldreboende.	  Lo	  har	  
varit	  tydlig	  med	  a;	  omnämnas	  som	  hen	  istället	  
för	  hon	  eller	  han.	  Gång	  på	  gång	  blir	  Lo	  
omnämnd	  som	  hon/henne,	  och	  påpekar	  de;a.	  
Tillslut	  utbrister	  en	  kollega	  ”nu	  får	  det	  vara	  slut	  
på	  tramset,	  anSngen	  är	  man	  en	  hon	  eller	  han!	  
Det	  vet	  alla!”	  
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Kommentar	  
	  

Det	  här	  är	  inte	  e;	  anmält	  fall,	  utan	  hämtat	  från	  
liknande	  situaSoner	  som	  personer	  som	  
idenSfierar	  sig	  som	  intergender	  får	  uppleva	  i	  sin	  
vardag.	  Gång	  på	  gång.	  	  
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Normsamverkan 

Full funktionsförmåga 

Heterosexuell 

Etniskt svensk 

Sekulär 
Kristen 

Medelklass 

Cis-person 

Kvinna 

Transperson 
Homosexuell 

Bisexuell 

Fattig 

Jehovas vittne 

Fjolla 

Intersexuell 

Same 

Pingstvän 

vit 

Icke-vit 

muslim 

man 

medborgarskap 
papperslös 
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Fackligt perspektiv på hbt ���
 - Internt arbete	


Tydligt	  ställningstagande	  för	  hbt-‐räUgheter.	  

Facket	  samarbetar	  med	  hbt-‐organisaSoner.	  
	  
Facket	  hämta	  in	  kunskap	  om	  kön	  och	  sexualitet	  
	  
Hbt-‐personer	  uppfa;ar	  Facket	  som	  en	  a;rakSv	  arbetsplats.	  
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Fackligt perspektiv på hbt  - 
externt arbete	


Facket	  synliggör	  sin	  ställningstagande	  för	  hbt-‐räUgheter.	  
	  
Facket	  närvara	  i	  hbt-‐evenemang.	  
	  
Medlemmarna	  uppfa;ar	  Facket	  som	  öppen	  och	  inkluderande.	  
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Fackligt perspektiv på hbt – 
Uppdrag för fackliga representanter	


Motverkar	  diskriminering	  pga.	  sexuell	  läggning,	  könsidenStet	  och	  könsu;ryck.	  
	  
Inkluderar	  hbt-‐frågor	  i	  arbetsmiljöarbetet	  
	  
Inkluderar	  hbt	  i	  mångfaldsarbetet	  
	  

Främja	  likvärdiga	  utvecklingsmöjligheter	  oavse;	  idenStet	  	  
	  

Har	  Sllräckligt	  kunskap	  a;	  hantera	  hbt-‐relaterade	  kränkningar/trakasserier.	  	  
	  

Förebygger	  diskriminering	  inom	  arbetsplatsens	  interna	  processer	  	  
(löner,	  rekrytering,	  medarbetarsamtal,	  kartläggningar,	  förhandlingar,	  mm)	  
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Höj	  kunskapen!	  

•  Normer	  går	  a;	  förändra!	  
•  RepresentaSon!	  
•  Göteborgs	  kommun	  införde	  tredje	  kön	  som	  
alternaSv	  i	  sin	  medarbetarenkät	  om	  
arbetsmiljön.	  Av	  22	  000	  kryssade	  2%	  	  ”annat”.	  

•  25%	  av	  dessa	  440	  ser	  inte	  lika	  mycket	  fram	  emot	  
a;	  gå	  Sll	  jobbet	  och	  känner	  inte	  a;	  arbetsmiljön	  
är	  lika	  trygg	  och	  säker	  som	  män	  eller	  kvinnor	  gör.	  
De;a	  är	  e;	  arbetsmiljöproblem!	  	  
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Webbtips	


RFSL förbundet	

www.rfsl.se	


	

Lisa Ericson RFSL Stockholm	


Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se	

	

	


Diskrimineringsombudsmannen	

www.do.se	
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•  Jusek	  
•  Sveriges	  Ingenjörer	  
•  Sveriges	  läkarförbund	  
•  LR	  
•  Akademikerförbundet	  SSR	  
•  Fysioterapeuterna	  
•  DIK	  
•  FSA	  
•  Officersförbundet	  
•  Civilekonomerna	  
•  Sveriges	  Psykologförbund	  


