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Det här med hbt kan vara hur enkelt som helst. Men det kan
också vara minerad mark. Det beror helt och hållet på vilken
bransch du gör affärer i och vilka erfarenheter du har.
Du som läser och agerar efter den här handboken kommer att belönas med att göra
bättre affärer och med den fina känslan av
att praktiskt jobba för mänskliga rättigheter.
Bättre affärer handlar både om att du låter
alla dina anställda nå sin fulla potential genom att ha ett öppet och tillåtande klimat på
arbetsplatsen. Och det handlar också om att
du kan möta en ny kundgrupp som kanske
inte sett åt ditt håll tidigare.
Handboken är en tankeväckare i första
hand och ett självhjälpsverktyg i andra. Det
är också ett första steg i en process. Din
reaktion på användbarheten i den här handboken är viktig för att vi ska kunna utvecklas. Man kan säga att det är en betaversion
du håller i handen.
Jag önskar dig lycka till och hoppas att du
hör av dig till mig och berättar hur det går på
elisabeth.thandringqvist@foretagarna.se
Tillsammans gör vi världen lite öppnare
och affärerna lite bättre.

Elisabeth Thand Ringqvist
vd Företagarna

Den här handboken har skrivits i
samarbete med MB Market Makers
och RFSL. Jag vill även rikta ett
särskilt tack till följande personer som
har bidragit i arbetet med att ta fram
handboken: Fredrik Andersson,
Helena Westin, Mikael Ahlström, Peter
Erikson, Tomas Skoglund och Ulrika
Westerlund.
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inledning
Att medarbetare och kunder känner sig
sedda och respekterade är grunden för att
bygga ett starkt företag och en bra affär.
Inom ramen för arbetet med mångfald i
företagandet publicerade Företagarna i
augusti 2012 rapporten ”Rosa pengar och
rosa företag”. 2013 följer vi upp med en
hbt-handbok. Handboken ska underlätta
för företagare att bli bättre arbetsgivare
och leverantörer för denna målgrupp,
både som meda rbet a re, k u nder och
samarbetspartner.
Det är självklart att bli respekterad för
den man är. Alla människor är lika mycket
värda, oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.
Detta är påståenden som de flesta kan
hålla med om och tycker är självklara.
Men hur förverkligar man den värderingen
i vardagen, som ägare, vd, marknadschef
eller försäljningsansvarig i ett mindre
företag?
Det är frågeställningar som vi på
Företagarna mött i samtal med medlemmar allt sedan vi släppte rapporten ”Rosa
Pengar”. De tips och idéer vi presenterar i
den här handboken handlar om bemötande
gentemot homo- och bisexuella samt transpersoner. Och eftersom dessa frågor har
mycket gemensamt med bemötande gentemot andra grupper som riskerar att bli
diskriminerade, hoppas vi att handboken
ska vara till nytta för dig som vill utveckla
ditt företag att bli mer öppet för mångfald
– och därmed för nya idéer.
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Rapporten
Rosa pengar och rosa
företag.
Du hittar den på:
www.foretagarna.se

Det handlar både om att nå en större marknad, och om att de som du anställer och
som arbetar hos dig känner att de i alla
lägen kan jobba utifrån sin fulla potential.
Men denna handbok innehåller inte någon
absolut sanning. Vi vill snarare se den som
en utgångspunkt för att fortsätta diskutera frågor om öppenhet och bemötande i
näringslivet.

Nationalekonomiska forskare 1 har
undersökt hur en region kan locka till sig
de människor som behövs för att skapa
regional tillväxt. Viktigast för att skapa
sådan regional attraktionskraft är god
kvalitet på den fysiska miljön, som variation av varor och tjänster, estetisk och
vacker omgivning och god offentlig service kombinerat med hög grad av tolerans,
individuella uttryck och mångfald. I ett
samhälle där tjänstemarknaden utgör en
allt större del av ekonomin, är en dynamisk interaktion mellan medarbetare och
kunder det kitt som gör att tillväxt kan
skapas.

endast den homosexuella gruppen, och
köpkraften blir ännu större om man lägger
till bisexuella och transpersoner. Det är en
stor marknad som har förutsättningar att
växa än mer – särskilt inom besöksnäring,
hotell/restaurang och upplevelseindustri.

”Viktigt att individer vågar
vara öppna med vilka de är
– särskilt på mindre orter.”

I vår företagarpanel från maj 2013 svarade endast 7 procent att de har använt sig
av könsneutral marknadsföring. En procent har aktivt riktat sig till hbt-gruppen.
Företagare som vill ta del av den växande
marknad som hbt-gruppen utgör, behöver
förstå hur denna grupp vill bli bemött som
kund. Men det handlar inte endast om att
sponsra Pridefestivaler eller annonsera i
hbt-tidningar som till exempel. QX. För de
flesta hbt-personer är det viktiga att kunna
slappna av för att det inte blir någon sak
av ens sexuella läggning eller könsidentitet. Köper man till exempel en resa, vill
man vara säker på att man ska kunna gå
på stranden/hotellet tillsammans med sin
partner precis som för alla andra. Men
för att kunna ge alla kunder ett öppet och
fördomsfritt bemötande, behöver fler företagare få upp ögonen för att hbt-gruppen
finns, och är en stor och livaktig del av vårt
samhälle och vår ekonomi i Sverige. Vår
övertygelse är nämligen att småföretagare
som är, och upplevs, som öppna och innovativa både kan vinna nya kunder och bli
mer attraktiva som arbetsgivare.

Ur detta perspektiv blir det viktigt att
individer vågar vara öppna med vilka de
är – särskilt på mindre orter. För om unga
människor inte upplever att olikhet välkomnas på orten där de växer upp, finns
det en risk att de flyttar till en större stad,
där mångfalden är större. Då går de mindre orterna miste om värdefull kompetens
och arbetande skattebetalare, som är
livsviktiga för att återväxten ska tryggas.
Därför blir de här frågorna i högsta grad
verkliga för företagare, särskilt på mindre
orter. Vilka ska de rekrytera till att fortsätta driva och utveckla deras företag, om
unga inte vill stanna kvar på orten?
I Företagarnas rapport ”Rosa pengar
och rosa företag” från 2012 visade vi att
homosexuellas köpkraft uppskattas till
98,6 miljarder kronor. Dessa siffror rör

”För de flesta hbt-personer
är det viktiga att kunna
slappna av för att det inte
blir någon sak av ens
sexuella läggning eller
könsidentitet.”

1) T.ex. Richard Florida vid University of Toronto och Charlotta Mellander vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping
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Den svenska
marknaden

HBT-Marknaden
Företagens möjligheter
Rosa marknad är ett relativt nytt begrepp som har
använts under bara något decennium för att beskriva
den marknadspotential som finns bland hbt-personer.
Det kan finnas flera olika åsikter om vad den ”rosa”
marknaden är och dess storlek. Som alltid är världen
en aning mer komplicerad än enkla modeller först kan
ge vid handen.

Den enklaste och mest sannolika uträkningen vad gäller den samlade svenska
marknaden omfattande hbt-personer är att
den kan värderas till 150 miljarder kronor
i nettoinkomster. Vissa drar ibland bort
den del av inkomsten som spenderas på
boende och en del andra mer fasta utgifter,
vilket kan bli en aning missvisande. Det
står ju konsumenten fritt att välja kreditinstitut eller bank för bolån och sparande,
mäklare för bostadsköp och, i alla fall i
teorin, fastighetsbolag för hyresrätter.
Hbt-personer inkluderas också ofta
i vad som kallas ”early adaptors”, konsumenter som snabbt tar till sig nya idéer
och produkter, eller förkastar dem, och
där med är delak tiga i trendsätta nde.
Se också gärna Företagarnas rapport
”Rosa Pengar” från 2012, som ger en mer
detaljerad inblick i detta. I ”Rosa pengar
och rosa företag” från 2012 konstaterade
vi att en beräkning av homosexuellas
inkomster 2012 uppgick till 137 miljarder
kr. Denna beräkning gäller dock endast
homosexuella, inte hela hbt-gruppen.

Den internationella
marknaden
En utblick i världen visar att värdet av
den amerikanska marknaden nu tagit sig
igenom 1000-miljarder USD-strecket årligen. Trots stora problem med att kunna
vara öppen i Kina och Indien, väntas även
dessa marknader att nå samma storlek
inom några år. Bara den tyska marknaden
för resor beräknas till över 30 miljarder
Euro per år, varav en del mycket väl kan
spenderas i Sverige eller på svenska produkter med rätt marknadsföring.
6

Här finns mycket stora möjligheter som
kan utnyttjas, annars köper denna grupp
naturligtvis sina produkter och tjänster av
någon annan. Alla företag har möjlighet
att ta del av hbt-marknaden, i någon form,
oavsett storlek.
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Case: Accor Hotels
Hbt-marknaden kan erbjuda stora möjligheter för både stora och små företag.
En av världens största hotellkedjor, Accor
Hotels som bland annat äger Sofitel, Novotel, Mercure och Ibis, har länge arbetat
med hbt-segmentet. För ett sådant företag
är både storleken och de olika förutsättningar som finns i olika länder den största
utmaningen.

“För oss och vårt varumärke
är hbt-marknaden mycket
viktig”

dessa initiativ resulterat i har skapat en
bra image för Accor, som vida överstiger
kostnaden. Trots, eller snarare just därför,
att dessa åtgärder vidtogs i länder som inte
annars är särskilt öppna för hbt-personer
har Accors ställning bland hbt-konsumenter i helt andra dela av världen till exempel
i USA förbättrats. Försäljningen har alltså
ökat även i andra länder.

“Våra hotell har den nödvändiga mångfaldsutbildningen som krävs för att
alla gäster ska känna sig
riktigt välkomna”

-För oss och vårt varumärke är hbtmarknaden mycket viktig. Både för vår – Som ett av de ledande företagen på
försäljning och vår personal. Det är mångfald i Europa, vänder sig Accor
mycket viktigt för oss att tydligt visa var till hbt-gruppen med lösningar som är
vi står värderingsmässigt, säger Steven skräddarsydda för varje region, över hela
Eidelberg, Senior Director of Sales för världen. För att detta ska vara möjligt ser
Accor Hotel Group. Samtidigt är varje vi till att våra hotell har den nödvändiga
hotell ett eget litet företag som påverkar mångfaldsutbildningen som krävs för
bilden av hela koncernen. Därför finns att alla gäster ska känna sig riktigt välockså en tydlig lokal anknytning till komna, säger Steven Eidelberg.
varje projekt. Att verksamheten finns i så
många olika länder går också att direkt
göra till sin fördel. Det står oftast företag
fritt att implementera de interna regelverk som önskas, säger Steven Eidelberg.
I f lera länder där det finns mycket
begränsade möjligheter för hbt-personer
att leva öppet har Accor genomfört och
implementerat policy och utbildningar
för att skapa en inkluderande arbetsplats,
exempelvis i Marocko. Samtidigt är de
den första hotellkedja som g jort detta
i Kina. Resultatet är inte bara tryggare
anställda. Den uppmärksamhet och press
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Målgrupper och
diversifiering
Som berörts tidigare är det inte enkelt
att räkna ut det exakta marknadsvärdet,
särskilt eftersom många hbt-personer
fortfarande av olika skäl inte kan eller
vill ”komma ut”, men dessa är ändå konsumenter, märk väl. Det man kan konstatera
är dock att marknaden finns och har ett
väsentligt värde.

En undersökning kan utföras direkt mot
ett segment eller göras bredare mot en
större kundkrets. Som alltid är nyckeln till
framgång att känna sina kunder. Det kan
ta tid, men det är trots allt en av företagandets grundstenar.

Det kan vara lätt att förledas att tro att
detta bara är en marknad. Vissa hävdar
också att hbt-marknaden är ett för snävt
segment. Det kan också ses som att begreppet är för brett och trubbigt. Som ett nästa
steg kan företagen i större utsträckning
studera de olika delarna inom hbt-segmentet , som till exempel. könsidentitet,
geografi, ålder, inkomst, intressen etc.
Att bemöda sig om ett bra bemötande är
alltså inte samma sak som att utgå från att
hbt-personer har gemensamma intressen,
referenser eller konsumtionsmönster.

“Som alltid är nyckeln till
framgång att känna sina
kunder.”

Hbt-marknaden är heller inte begränsad
av nationsgränser. Utländska turister och
besökare spenderar en ansenlig summa
i Sverige samtidigt som många företag
också har verksamhet och kunder i andra
länder. I vår globala värld och med de
sociala mediernas ökade betydelse för
konsumtionsvanor blir detta än mer tydligt. Samtidigt har ofta dessa kunder en
helt annan referensram att utgå ifrån,
som man som företagare bör känna till.
9
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Case: Herr & Fru Lohse

Case: Beebar

-Vårt fokus är nöjda och glada kunder
Sedan drygt fem år tillbaka driver och att alla ska känna sig välkomna
paret Jasminka och Micke Lohse en guld- oavsett läggning. Vi är glada att många
smedsbutik i Stockholm, Herr & Fru Lohse. hbt-personer söker sig hit, och vi har
Tanken är att vara en modern snarare än också märkt att flera av deras vänner och
traditionell smyckesbutik. Fokus ligger släktingar handlar hos oss, säger
mycket på skandinavisk design, men även Jasminka Lohse.
ekologiskt guld får mycket utrymme. De
säljer både egen design och nya, ännu
inte kända, designers. Sedan länge har de
också annonserat i tidningen QX, samt
finns på deras ”map”, en karta över hbtvänliga företag och restauranger.
–Vi tycker egentligen inte det borde
behövas särskild marknadsföring för hbt,
men för oss känns det väldigt naturligt,
säger Jasminka Lohse.
Ett exempel på hur butiken arbetar är
att alla vigselringar säljs efter storlek, inte
efter ”herr” eller ”dam”.
– Nej, varför ska man behöva dela upp
det på det sättet, det är ju storleken vi sätter priset utifrån, sedan är det ju kunden
som ska bestämma vilken sorts ring som
passar bäst.
För en tid sedan gjorde de en vigselring
med diamanter i regnbågsfärger, som blev
mycket populär och kallades True colours.
Jasminka Lohse
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– Vårt mål var att uppnå en fristad för
alla. Samtidigt ville vi minska ”skillnadskänslan”, säger Ulf Olsson.
De kallar sig ”straight friendly”, men
i en inkluderande betydelse, för att
skapa lite eftertanke. Bra mat och
atmosfär är ledord. Konceptet är uppskattat och populärt av många och har
också mottagit QX-priset två gånger.
Publiken ska vara mixad, precis som
personalen som är avgörande för att
skapa bra stämning.
– Andelen hbt-gäster skiftar över
veckan. För våra klubbkoncept är det
mer hbt-gäster, men för lunch och
middag är det oftast en stor majoritet straighta. Samtidigt måste vi hela
tiden kvalitetssäkra och se vad vi kan
göra bättre. Våra kunder, vare sig de
är hbt, eller straighta förväntar sig en
bra produkt. Det går inte att slarva,
eller bara nöja sig med en regnbågsf lagga vid dörren och förvänta sig
att folk ska komma, då går de någon
annanstans.
–Våga vara öppen!, menar Ulf Olsson.
Vi står för öppenhet och mångfald och
vi är till för alla.

Friends and Allies
En målgrupp som ofta är förbisedd i
Sverige, men nog så viktig i andra länder
är vad som brukar kallas ”Friends and
Allies”. Det är i praktiken släkt och vänner till hbt-personer som i många fall följer
deras konsumtionsmönster. Extra tydligt

Ulf Olsson och Sten Gustafsson är
ägarna till Bee kök & bar i Göteborg.
Sedan en tid har även konceptet utökats
till en restaurang i Malmö, där företaget
tagit över anrika la Couronnes lokaler.

blir det om deras vän eller släkting fått ett
dåligt bemötande, då kommer inte heller
vännerna använda sig av företagets produkter eller tjänster. Denna marknad är
mer svårberäknad och fluktuerande men
kan utan vidare sägas vara minst lika stor,
eller större, än primärmarknaden.

Ulf Olsson och Sten Gustafsson, Beebar.
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Marknadsföring

Case: Pink Pillow

för att ta nästa steg räcker det inte med
Hur kan man då hitta vägar som leder till att bara hålla sig inom lagens ramar. Ett
en så mångfacetterad kundgrupp?
aktivt arbete för inkluderande arbetsklimat är nödvändigt – inte för att man måste
I de undersökningar som MB Market – utan för att man vill. Som en positiv biefMakers utfört i Europa och Asien, samt fekt kommer då också en form av employer
sa m ma n lä nkat med jä m förelseindex branding – att marknadsföra sig genom
från Nordamerika tyder på att det finns att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta
gemensamma nämnare som verkar mer ses kanske ofta som något som främst
universella än andra för konsumentens berör större företag, men faktum är att
val. I praktiken kan det brytas ner till två betydelsen av detta och vikten av rätt
ganska enkla saker: trovärdighet och för- personal är av än större vikt för mindre
väntat bemötande.
verksamheter. Arbetet för en inkluderande
och öppen verksamhet kan därför få än
mer direkta positiva konsekvenser.
Trovärdighet
Företaget måste vara trovärdigt i sin
marknadsföring, produkten måste helt
enkelt matcha kommunikationen. Om man
marknadsför sig som ett ”gayvänligt hotell”
måste man också vara det och veta vad
det innebär. Det kan tyckas vara väldigt
grundläggande och det är det naturligtvis
också, men förvånansvärt ofta är så inte
fallet.
För att skapa trovärdighet och grunden
för en effektiv marknadsföring mot kund
är det i detta fall av vikt att börja inifrån.
I grunden är det nyckeln till framgångsrik marknadsföring, oavsett storleken på
företaget. Utgångspunkten är att endast
genom att skapa ett gott arbetsklimat
och en inkluderande arbetsplats kan
marknadsföringen och kommunikationen
få den trovärdighet som behövs och säkerställa att bemötandet blir det bästa. Detta
är ofta ännu tydligare i små verksamheter,
där stämningen är mer familjär, men också
kan vara mycket påfrestande för den som
inte känner sig delaktig i den.
I slutet av handboken finns listat vad
som krävs ur rent juridisk synvinkel, men
12

”Vi vände oss till ert boende
för vår ungdom då vi visste
att ni var hbt-certifierade,
det kändes tryggt”
-klienter till Stödboende för
ungdomar, Attendo IOF.

Förväntat bemötande
Notera att det för förstagångskunden
är just det förväntade bemötandet som
är avgörande, inte det faktiska. Valet
görs ofta redan innan kunden kontaktar
företaget eller butiken. Ett dåligt faktiskt
bemötande raderar också effektivt ut den
trovärdighet man bemödat sig att bygga
upp och sprids snabbt vidare till kundens
vänner och bekanta. Utgå inte slentrianmässigt från att kunden har en traditionell
sexuell läggning eller könsidentitet. Personal som är trygga i sig själva och sin
position, har lättare att hantera de mer
subtila sociala samspel som ofta är avgörande mellan kund och säljare.

Ordet ”gayvänlig” och andra liknande
begrepp blir allt vanligare. Samtidigt blir
det också svårare att bedöma vad som
verkligen är det, och vilka som bara skriver det på en webbplats. Det finns helt
enkelt ett problem med kvalitetssäkring.
Vilka företag skriver det bara, och vilka
menar det på riktigt?
I Berlin fördes under en tid en diskussion om detta. Även om Berlin länge setts
som en mycket tolerant och attraktiv plats
för hbt-turister, blev innehållet i begreppet spretigt och otydligt även här. Philip
Ibrahim, Executive Assistant Manager för
Novotel Berlin Am Tiergarten, ville hitta
ett system som skulle lösa denna problematik. Med Jan Schmitz på visitBerlin togs
ett koncept kallat Pink Pillow fram. Plattformen riktar sig mot ”heterosexuella”
företag inom besöksnäringen.

Alla deltagande hotell har
undertecknat:
•

alla gäster behandlas med samma
artighet, värdighet och respekt

•

att bidra aktivt i sociala projekt

•

att skapa en arbetsmiljö med
respekt och tolerans

•

att erbjuda sina gäster information
om hbt-scenen

•

delta i visitBerlins halvårsvisa
hbt-informationsdagar

– Vi vill visa att mainstreamhotell ska
vara professionella mot alla kundgrupper, inklusive hbt-gruppen, säger Philip
Ibrahim, men då måste vi både lära oss
hur vi ska göra, och sedan göra det i
verkligheten.
Genom många och långa diskussioner
med lokala hbt-organisationer och andra
källor till kunskap, togs en uppförandekod
fram som alla deltagare i Pink Pillow
måste leva upp till. Riktlinjerna innefattar bland annat bemötandeutbildning och
lokal interaktion med communities och
stöd till hbt-samfund på olika sätt.
– Detta är ett unikt koncept. Vi vill
naturligtvis visa att Berlin är i framkant
för att vara världens bästa hbt-resmål,
säger Philip Ibrahim.

Philip Ibrahim
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Case: SAS kampanj
”Love is in the air”
Flygbranschen är en av de branscher
som jobbat längst och mest aktivt med
att positionera sig som attraktiva val för
hbt-kunder. SAS däremot hade länge varit
ganska passiva på området, något som
skulle förändras, genom kampanjen Love
is in the Air.

ett plan, samt fick både kläder, ringar och
hotell. Två miljoner personer hörde om
kampanjen inom 65 minuter efter lansering; SAS fick 500 000 unika besökare på
kampanjensiten; och 350 000 unika röster
på de 300 paren som ställde upp. Totalt
hörde eller läste 120 miljoner personer
världen över om kampanjen, som blev SAS
mest täckta nyhet genom tiderna.

– Det var väldigt viktigt, tyckte jag, att
vi inte skulle följa vad andra bolag gjort
och börja marknadsföra oss som hbtvänligt, utan jag ville vi skulle skapa
en aktivitet eller event som verkligen
bevisade vårt engagemang. Med tanke
på allt fokus på kronprinsessan Victorias bröllop kom jag då på idén att SAS
skulle hålla världens första samkönade
bröllop i luften. Heteropar hade gift sig i
luften sedan flera årtionden tillbaka och
det passade perfekt då SAS delägs av de
skandinaviska staterna, som var bland
de tre första i världen med att legalisera
samkönade äktenskap, säger Anders Lindström, dåvarande PR-chef på SAS.

Kommersiellt sy ntes också tydliga – Kampanjen fick också ett otroligt stöd
resultat. I exempelvis Polen nådde SAS av diverse hbt-organisationer världen
säljrekord efter att ett av paren var med över då det var den första stora glopå TV. Det var faktiskt första gången ett bala hbt-inriktade kampanjen i sociala
lesbiskt par visats öppet i polsk TV. För- medier. Det var också den första hbtsäljningen bara i Polen under en kort tid kampanjen som släpptes generellt mot
täckte hela kampanjen finansiellt. Genom- en mainstream-marknad, och inte mot
slaget gjorde att tävlingen utökades så ett en nischad och begränsad marknad, som
par fick åka från Europa till USA, och ett ofta sker. Därmed fick SAS också mycket
par från USA till Sverige.
stöd från heterosexuella kunder som
tyckte det var ett positivt och innovativt
drag av SAS, menar Anders Lindström.

– Min kollega Christina Ericsson, som
då var Online Communications Director,
gillade idén och ville det skulle bli SAS
första stora sociala mediekampanj, och
så föddes Love is in the Air. När vi lanserade den i augusti 2010 visste vi inte
riktigt vad vi skulle förvänta oss. Vi hade
inte räknat med den succé kampanjen
blev.
Kampanjen utformades som en tävling
där paren lade upp en video om sig själva
varefter vem som helst kunde rösta. Det
vinnande paret fick gifta sig ombord på

Anders Lindström, dåvarande PR-chef på SAS
©Fotograf Peter Knutson
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Arbeta tillsammans
För små företag kan det vara för dyrt
att göra egna satsningar. Ett enkelt sätt är
då att samverka med andra verksamheter
inom till exempel Företagarna, olika former av Citysamverkan, handelsföreningar
eller andra organisationer för att göra

något tillsammans. Allt fler, även mindre
orter ordnar någon form av hbt-evenemang och det kan vara ett bra tillfälle att
medverka på olika sätt. Denna form av
medverkan har en ganska stor inverkan
och ger flera positiva effekter.

“Eventet blev en stor succé,
och i orten med 11.000
invånare fanns 2.000 med
runt paraden.”

Case: Söderhamn Pride
På lokal nivå är Söderhamn ett bra
exempel. Paret Lennart och Annsofi
Westman är, som de kallar sig själva,
”friends and allies” och driver bland
annat en spelbutik i staden.
Ett par år tidigare hade de fått
tillgång till festplatsen Östra berget
och började då diskutera möjligheten att ha ett hbt-evenemang, något
de t yck te verk l igen behövdes i
Söderhamn. För att det ska fungera
behöver dock flera faktorer tas med
i beräkningarna.
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– Först måste man ha en person som
verkligen är proffs på att organisera ett
arrangemang, säger Lennart Westman.
Sedan behövs en nära och tät dialog med
hbt-personer och organisationer för att få
både trovärdighet och rätt vinkel.

Majs Keller, arrangör en av Söderhamn Pride 2013

Exempelvis gjorde bagerier pridebakelser, restauranger tog dit artister och ett
gym erbjöd fri träning.

“Exempelvis gjorde bagerier pridebakelser, restauranger tog dit artister och
ett gym erbjöd fri träning.”

– Vi måste naturligtvis visa att det går
att göra vinst på detta. Samtidigt har jag
svårt att föreställa mig att man går med
Efter mycket tankearbete och planering utan att dela våra värderingar och detta
med arrangören Majs Keller, gick Söder- är ett sätt att visa det. Vi kommer absolut
hamn Pride av stapeln i juni 2013. Eventet anordna en festival nästa år också.
blev en stor succé, och i orten med 11 000
invånare fanns 2 000 med runt paraden. Även Majs Keller är nöjd med evenemanget.
Samtidigt pågick flera kringverksamheter
och fester. Även om paret Westman till- – Som uppväxt i Söderhamn är jag
sammans med Majs Keller var de drivande otroligt stolt över att vi genomförde detta
krafterna, hade det inte varit möjligt utan tillsammans. Det blev enormt fantastiskt
med denna uppslutning och jag känner
medverkan av andra lokala företag.
mig redo att flytta hem och göra nästa års
– Vi ringde runt och till slut hade ett Söderhamns Pride ännu bättre eller lika
10-tal lokala verksamheter ställt upp, bra, säger Majs Keller.
säger Lennart Westman.
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En inkluderande arbetsplats

skapa
öppenhet
Företagare kan bidra till att skapa öppenhet genom
att ställa rätt frågor. Hur uppfattas företagarens
handlingar, kommunikation och texter av medarbetare,
kunder och samarbetspartners? Det är viktigt att ta
reda på för att kunna kommunicera med medarbetarna,
rekrytera, annonsera eller vara öppen som chef.

Oavsett om målet är att skapa en öppen
arbetsplats, säkerställa att inga kunder
diskrimineras eller att aktivt vända sig till
hbt som målgrupp, så förutsätter det ett
aktivt arbete. En bra början är att göra en
självskattning. Till skillnad från en del av
de stora företag som vi använt som exempel, så har du hela makten att själv påverka
din miljö, hur dina medarbetare trivs och
hur bra du är på att locka till dig precis de
anställda som du vill ha. Innan det är dags
att göra en självskattning så kommer här
några exempel att reflektera över.

Situationer
Som entreprenör och företagsledare så
ställs du dagligen inför situationer som du
aldrig gjort tidigare. När det gäller personalfrågor så är du sannolikt helt ensam.
Medarbetarnas personliga framgångar och
motgångar hamnar hos dig. Ibland kan det
vara svårt att hantera. Här kommer några
exempel som skulle kunna landa fel om du
inte på förhand har tänkt igenom vad du
ska säga.

Situation B
En ung medarbetare berättar för dig att
Stina är lesbisk, och att hon egentligen inte
är så hemlig med det. Samtidigt törs hon
inte vara öppen på jobbet för att hon tror
att du inte kommer att hantera det på ett
bra sätt.
Vad gör du?
Vad hade Stina velat att du gjort?

Situation C
Du sitter som styrelseordförande i ett
annat bolag än ditt eget och ska rekrytera
VD. I slutet berättar kandidaten Pär att
han är sambo med Peter. Du vet att branschen som du jobbar med har en mycket
konservativ mansnorm. Du har en annan
kandidat som inte är lika bra. Du vet att
det är diskriminering att låta det påverka
dig – men det är bara du som väljer.
Påverkar informationen ditt val?

Situation D
Situation A
Din produktionschef som heter Karl och
som du känt i 15 år berättar att han ibland
är Klara när han åker till Stockholm och
vill berätta det så att du inte får höra det
bakvägen.

Du intervjuar en kandidat till marknadschef. Lena berättar när ni kommit
överens att hon ska bli mamma om tre
veckor. (Eftersom det är Lenas fru som är
gravid och inte hon, har det inte kommit
fram tidigare under processen.)

Vad tror du att du säger?

Vad tror du att du säger då?

Vad hade Karl/Klara velat att du sagt?
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Att vara öppen som Företagsledare
Vår erfarenhet efter två års arbete med hbt-frågor är att de företagare som aktivt
vänder sig till hbt som målgrupp också är mycket öppna. Samtidigt är de företagare som
anser sig jobba i mer konservativa branscher inte alls lika öppna. Ibland är de öppna mot
anställda men jobbar aktivt med språk för att inte avslöja för kunder att man till exempel
lever i ett samkönat förhållande.

Företagare kommer också till en punkt när man vill berätta för sina anställda vem man
lever med. Kanske har man varit singel lång tid och det inte varit någon fråga. Kanske går
man igenom en skilsmässa för att komma ut sent i livet.

Case: GI-boxen

Case: Medarbetarsamtalet

Anmärkningsvärt få företagare verkar ha valt att vara öppna med
sin läggning. Ett av undantagen är Ola Lauritzson, författare och entreprenör. Sedan ett par år driver han bland annat företaget GI-boxen.
Verksamheten gör hemleveranser av färdiglagade och
näringsberäknade luncher och middagar och har nu
leveranser till över 100 orter i Sverige. Ola har länge
varit öppen och ”ute ur garderoben” och har inte
sett att det på något sätt skulle varit negativt för
hans verksamhet.

Peter Erikson är en av Sveriges mest
erfarna rådgivare inom kommunikation
och PR. Han har senast varit kommunikationschef på TCO, som bland annat givit ut
boken ”Bryt tystnaden” om sexuella trakasserier på arbetsplatser. I dag driver han
eget konsultföretag Erikson Outlook AB.

– Jag har inte märkt någon form av
negativt bemötande, varken från kunder, leverantörer eller när det kommit
till finansiering, säger Ola.
Samtidigt gör GI-boxen heller inte
direkt riktade marknadssatsningar
mot hbt-personer, förutom annonser i QX.
– Däremot tror jag att det är en
tacksam målgrupp som lägger
mycket vikt vid kost och träning.
– Det viktigaste är att vara öppen och
tydlig med vem jag är. Det i sig tror jag
har en positiv effekt på hbt-gruppen och
blir i praktiken också en del av marknadsföringen. Även för personalen blir
detta naturligt.
Ola Lauritzon, författare och entreprenör.
©Fotograf Peter Knutson
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Under 90-talet var Peter VD på en prbyrå med 70 anställda, samtidigt som han
ganska sent i livet hade vågat inse att han
var homosexuell. Utmaningen för honom
var att hitta det rätta tillfället att prata om
det med sina medarbetare, utan att göra
för stor sak av något som egentligen inte
hade med jobbet att göra. Peter valde att
använda det årliga medarbetarsamtalet för
att ta upp frågan
– Det har hänt mycket bara de senaste
fem-tio åren i synen på öppenhet och
tolerans för hbt-frågor och hbt-personer.
Delar av näringslivet har nog varit en av
de mest konservativa arenorna, tyvärr.
Jag hade känt skam och skuldkänslor,
som legat kvar alltsedan aids-epidemin
på 80-talet och var inte ärlig mot mig
själv om min läggning förrän efter det
jag fyllt 30. Först efteråt förstod jag hur
oerhört mycket energi och ångest som
kvävts under många år i allt från relationer på jobbet till umgänge med vänner.

Peter Erikson, kommunikationsrådgivare.
©Fotograf Jann Lipka

Peter ville inte att medarbetarsamtalet
skulle styras av hans ”komma-ut-process”,
men i avslutningen av varje möte nämnde
han att han också såg samtalet som ett
led i sin egen utveckling. Ett bra medarbetarsamtal ska ge båda parter lika stor
meningsfullhet.
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Börja uppifrån
– Jag berättade att jag kommit fram
till att jag är homosexuell och att jag
bara ville delge medarbetaren det. Till
min förvåning så svarade ungefär hälften av mina medarbetare att ”ja, men
Peter det har jag ju vetat länge, bra att du
själv kommit fram till det också”. Hälften hade väl inte någon aning om det,
men de tyckte att det var bra för mig att
vara öppen om detta. Det blev ett skönt,
avspänt antiklimax efter att jag själv
varit så frustrerad.
Sedan dess har Peter deltagit både i tv
och tidningar som företrädare för homosexuella ledare i näringslivet. Men han
pekar på att vara ödmjuk.

”Min uppmaning är att
trots allt våga – du får en
mycket mer avspänd relation och folk slipper gissa.”

– Inte minst på mindre orter kan det
fortfarande vara svårt att komma ut som
homosexuell för sina medarbetare. För
många är det här en process på kanske
flera år. Min uppmaning är att trots allt
våga – du får en mycket mer avspänd
relation och folk slipper gissa.

Det är chefen/ägaren som har ansvaret
– och möjligheten – att driva igenom förändringar och visa företagets riktning och
grundläggande värderingar. Personalen
är den absolut bästa PR- och marknadsföringstillgången som finns. Om viljan finns
är det ganska enkelt att öppna upp, synliggöra (men inte utpeka!) och avdramatisera
inom personalgruppen. Tanken är att alla
ska känna trygghet i sig själva och tala om
sitt eget liv i de sociala situationer som
är så grundläggande i samspelet på en
arbetsplats.
Ett aktivt ställningstagande i samhället
kombinerat med värderingar och ”story-telling” blir också allt viktigare ingredienser
för både stora och små företag.
Det kan vara bra att se över det bildmateriel som används i kommunikationen, vem
vänder det sig till egentligen? Visar vi bara
lyckliga heterosexuella par i traditionella
könsroller i broschyren eller bostadsannonsen? Alltför ofta används gammalt
materiel av ren slentrian. Kanske är det
dags att byta strategi, eller kanske prova
en ny mediekanal. Vanlig annonsering
kan göras både i traditionell press eller
direkt i hbt-media som QX. Samtidigt skadar det inte med en smula fantasi. Väldigt
mycket kan åstadkommas med små medel
genom sociala medier och lite nytänkande.
Kanske är det heller inte lämpligt att
annonsera ut ”hennes ring gratis” såvida
man inte verkligen har för avsikt att ge
bort två ringar till ett lesbiskt par. Som
vanligt bör man ha en grundläggande strategi, målgrupp och upptagningsområde.

Rekrytering och
personal
Rekryteringstillfället är avgörande
på flera sätt. Det handlar inte bara om
att rekrytera den bästa kompetensen till
tjänsten, utan i processen förmedlar företaget också en tydlig bild av vad man är
och vad man står för. Ett medvetet bemötande kan påverka företagets rykte långt
efter själva rekryteringstillfället. Här är
några tips från erfarna rekryterare.
Wiminvest, som sedan 2007 arbetar
med organisationsförändring i företag
för att kvinnor ska nå operativa chefspositioner, har en rad förslag på nya sätt att
få rätt person på rätt plats. Vd Sofia Falk
ger tips på hur man skapar en neutral
rekryteringsprocess:
- Gå ut med alla jobbannonser offentligt.
Använd push-email-funktion som går ut
till den målgrupp du vill uppmuntra att
söka tjänsten. Följ upp i medarbetarundersökningar om medarbetarna upplever
att det varit möjligt för dem att söka alla
tjänster.

Lo Bäckström på rekryteringsföretaget
Alumni har också tankar om hur man som
chef kan hantera frågor om familj och
privatliv i rekryteringsprocessen.
– Vi lägger ingen särskild vikt vid
vilken familjekonstellation kandidaten lever i och lyfter inte fram det
som något speciellt när vi presenterar
kandidater for våra kunder. För att kandidaterna ska känna sig bekväma, och
för att inte utgå från att alla levererar
i traditionella förhållanden, brukar vi
ställa frågan öppet, i stil med: ”Hur ser
ditt liv utanför arbetet ut? Hur ser din
familjesituation ut?.
Om någon pratar om sin partner eller
sambo brukar jag använda samma
uttryck: ”Vad gör din sambo? Vad jobbar din partner med?”, istället för att
använda han/hon.”

- Granska språket i annonsen. Säkerställ
att du inte använder dig av traditionella
begrepp, manliga ord som denne, etc.
- Alltid lägga till en förklaring till de
erfarenheter/färdigheter som du söker i
annonsen. Varför är dessa viktiga?

Lo Bäckström på Alumni
©Fotograf Eva Eklund

Sofia Falk, vd Wiminvest.
©Fotograf Peter Jönsson
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Självskattning

• Inom företaget arbetar vi förebyggande mot diskriminering.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Ett bra sätt att förstå hur öppet du och ditt företag är att gå igenom dessa självskattningsfrågor. De är uppdelade i två kategorier:

• I vårt företag behandlas alla med respekt oavsett identitet.
-

Antidiskrimineringsarbete
Hbt i kommunikation och marknadsföring

Inte aktuell
för vår
verksamhet

Gör detta test i ett första steg för att reflektera var du står idag och definiera var du vill
vara. Om du har låga poäng på Del 1 om Antidiskrimineringsarbetet, så behöver du, för
att följa lagen på ett korrekt sätt, lägga ner lite jobb för att rätta till de saker som inte är
på plats. I del 2 är det mer upp till dig vad du vill uppnå.
I ett andra steg kan du använda både del 1 och 2, eller bara del 1, i samtal med medarbetare. Gör det anonymt eller i grupp. Vi vet att det är diskussionen och vägen mot öppenhet
som skapar ett ännu bättre företag, inte att företagsledare eller konsulten skriver in ”rätt
saker” i en pärm som står på hyllan.

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

• I vårt företag förekommer inga förlöjliganden eller kränkande kommentarer om hbt.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

• I vårt företag råder öppenhet inför ifrågasättande av normer.

Del 1

Inte aktuell
för vår
verksamhet

Antidiskrimineringsarbete

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

• I vårt företag ses olikheter som en tillgång.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Inte aktuell
för vår
verksamhet

• Synen på mångfald i vårt företag inkluderar hbt.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Inte aktuell
för vår
verksamhet
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Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Anmärkningar

• Vi har en tydlig antidiskrimineringspolicy som alla känner till.
Stämmer
ganska
dåligt

• Företagets chef(er) har tillräcklig kunskap för att hantera hbt-relaterade kränkningar.

• Oavsett identitet får våra medarbetare likvärdiga
utvecklingsmöjligheter.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Anmärkningar
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• Vårt företag tar aktivt ställning för hbt-rättigheter.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

• Våra medarbetare lever upp till företagets syn på mångfald i sin professionella roll.
Anmärkningar

Del 2
• Vårt företag är positivt inställd till att delta i hbt-evenemang.
Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

• Bland hbt-personer uppfattas vårt företag som öppet och
inkluderande.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Anmärkningar

• Våra rekryteringsannonser speglar företagets syn på mångfald.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
ganska
dåligt

Anmärkningar

• Vårt företag vill samverka med andra hbt-profilerade företag eller
organisationer
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

• Kunder/klienter/brukare uppfattar vårt företag som hbt-inkluderande.

Hbt i kommunikation och marknadsföring
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Inte aktuell
för vår
verksamhet

• Bland hbt-personer uppfattas vårt företag som en attraktiv
arbetsplats.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

Anmärkningar

• Vår reklam/våra kampanjer speglar företagets syn på mångfald och är
inkluderande i till exempelt och bild.
Inte aktuell
för vår
verksamhet

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar

• Vi har specialiserade strategier för enskilda kundsegment.
Inte aktuell
för vår
verksamhet
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Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
helt

Vet ej

Viktigt att
åtgärda för
oss

Anmärkningar
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Poängsammanställning

NÄSTA STEg

ett år av öppenhet

Del 1

En positiv inställning till hbt-frågor
lägger grunden till att inkludera hbt-perspektiv i ditt företagande. Men för att lyckas
med inkludering, synliggörande och tilltalet behövs metoder, verktyg och kunskap.
Dessa kommer inte utav sig själv utan är
resultatet av en strukturerad process.

Okej, nu har du läst om inspirerande
exempel och gjort en självskattning av din
verksamhet. Men vad gör du rent praktiskt
som företagare och chef på måndag morgon när du kommer till jobbet? Här har du
några hållpunkter under året där du kan
stämma av om du är på rätt kurs.

En utbildning erbjuder kunskaper och
ger dig stöd i framtagningen av förhållningssätt och strategier anpassade efter
dina förutsättningar. När det blir aktuellt
med utbildning, var medveten om att
en föreläsning inte är det samma som
en utbildning. Föreläsningar kan väcka
intresse och vara inspirerande men kräver
inte aktivt deltagande. En processinriktad
utbildning där personalen kan diskutera
och reflektera leder till nya insikter, skapar
förankring och levandegör hur principerna
kan följas i just ditt företag.

Februari:

Tre eller fler ”stämmer helt”-svar:
I ditt företag finns medvetenhet om att
förebygga disk r iminer ing. Det utgör
grunden till att arbeta vidare med att säkerställa en god arbetsmiljö.

Del 2
Fyra eller fler ”stämmer helt”-svar: Ditt
företag har utarbetade strategier. De tydliggör företagets profil och ger fördelar, bland
annat till bredare kompetensförsörjning.

Den årliga branschmässan går av stapeln. Hur marknadsför du ditt företag?
Vilka budskap och bilder förmedlas? Kan
alla känna igen sig? Vilka är det som porträtteras och avbildas? Hur ser eventuella
blanketter ut? Förutsätts kunder kunna
kryssa i antingen man eller kvinna?
Tips: Se över vad ni kommunicerar till
kunder och leverantörer i företagets informationsmaterial, blanketter, hemsidor,
broschyrer, upplysningsskyltar och övrig
information. När man ska kryssa i kön, gör
det möjligt att välja ”annat” utöver ”kvinna”
eller ”man”.

Mars:
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Det kan vara lättare att säga ”enligt vår
policy är ditt/ert beteende inte OK”, än att
endast tala utifrån personliga åsikter.

April:
Det årliga medarbetarsamtalet. Är
medarbetaren nöjd med arbetsfördelningen på arbetsplatsen? Händer det att ni tänker att kvinnor är bäst lämpade för vissa
sysslor och uppgifter medan män är bäst
lämpade för andra? Hur motiveras detta?
Här behöver du även vara lyhörd för att
personliga frågor kan komma upp. Det är
inte ovanligt att en medarbetare som vill
komma ut på arbetsplatsen gör det först i
medarbetarsamtalet.
Tips: Visa att du vill vara ett stöd, men
kom ihåg att lyssna är viktigare än att tala
i sådana här situationer. Var lyhörd för
medarbetarens önskemål. Många gånger
handlar det helt enkelt om att vara en förstående medmänniska.

Maj:
Våravslutning och semestrar. Hur värderar vi familjerelationer? Hur talar vi
om familjeförhållanden? Vad ställer vi
för frågor till varandra och till de kunder/leverantörer vi möter när det gäller
familjeförhållanden? Förväntas alla på
arbetsplatsen och de samarbetspartners
vi möter vara traditionella i sina sexuella
läggningar och könsuttryck?

Kundmöte. Gör en observation av hur
bemötandet går till. På vilket sätt visar arbetskamraterna respekt för varandra och
för kunder – oavsett sexuell läggning, könsidentitet och etnicitet. Om en arbetskamrat utsatts för diskriminering eller trakasserier, hur stöttar vi henne eller honom?
Om någon drar ett bögskämt, hur agerar
du som chef och ägare då? Är det viktigt
att bemöta homo- och/eller transfobi även
vid tillfällen då det inte finns öppna homo-,
bisexuella eller transpersoner närvarande?

Augusti:

Tips: Tänk igenom situationen och hur du
bör agera på förhand. En handlingsplan
kan vara ett stöd att luta er emot om det
väl händer. Det kan avdramatisera situationen och göra den mindre personligt laddad.

Du börjar planera företagets kickoff. Om
ni reser bort med övernattning, vilka får
dela rum? Är det självklart att män delar
rum med män och kvinnor med kvinnor?
Varför det, egentligen? Vid aktiviteter som

Tips: Tänk återigen på hur du formulerar
dig när du talar om semestern. Det finns
olika familjekonstellationer att leva med,
alla lever inte i en traditionell kärnfamilj.
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kräver omklädningsrum, känner sig alla
bekväma med att klä om tillsammans med
männen resp. kvinnorna?

November:

Den fysiska arbetsmiljön är viktig för
både medarbetare och kunder på besök.
Även
om ingen av medarbetarna säger nåTips: En kickoff är till för att ha trevligt
got
nedvärderande
till någon kollega, kan
tillsammans och svetsa samman gruppen
inför det kommande året. Det är därför ett vissa typer av bilder ha samma effekt, och
gyllene tillfälle att fråga medarbetarna vad det kan vara svårt att säga ifrån om sådant.
de tycker är viktigt – gärna enskilt, vid till- Tips: Kolla hur det ser ut i lokalerna. Bilfälle, så att du säkrare kan få ett ärligt svar. der och tavlor på väggarna – vad signalerar
de? Är det läge att byta ut något?
Du vet inte förrän du har frågat.

September:

December:

Efter kickoffen är det dags att börja arbeta med allt nytt och spännande ni ska
göra under året. Men hur ska det gå till, så
att alla medarbetare känner sig delaktiga?
Har ni några etiska riktlinjer, bemötandedokument, policyer eller liknande på er
arbetsplats? Är homo- och bisexuella samt
transpersoner inkluderade i en mångfaldsplan?

Dags för julbord med företaget. Hur formulerar du dig i inbjudan? Är de anställdas
partner välkomna? Hur formulerar du det,
i så fall? Även om till exempel. samtliga anställda på byggfirman råkar vara män, är
det inte säkert att ”ta med fruarna” är en
lämplig formulering.

Tips: Gå igenom företagets policy mot diskriminering och för likabehandling. Har ni
ingen policy? Fundera i så fall igenom vad
som är viktigt för just er verksamhet. Gör
en plan för hur ni ska arbeta med öppenhet
och mångfald gentemot medarbetare, kunder och leverantörer under året.

Tips: Även om vi är tillsammans många
timmar på jobbet, är det mycket vi inte
känner till om varandra. Tänk därför på
att inte förutsätta något om dina medarbetare. Tala gärna i så allmänna termer som
möjligt.

Oktober:
Du börjar fundera på att rekrytera nya
medarbetare. Hur formulerar du din annons? I vilka nätverk/forum syns ni? Berättar ni att ni söker personal i sociala medier
– och i så fall, på vilket sätt? Når ni de personer ni vill nå med era befintliga kanaler?
Tips: Vad är egentligen viktigt för dig hos
de personer du anställer? Gör en lista
över egenskaper/erfarenheter. Hur når du
dessa personer allra bäst? Hur framställer
du dig som arbetsgivare genom att synas i
vissa medier eller sammanhang? Vad eller
vilka vill du förknippas med?
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Behöver du mer stöd?
•

•
•

Ta hjälp av en expert inom hbt
inom näringslivet: Tobias Holfelt
på MB Market Makers,
www.mbmarketmakers.com
Kontakta någon av RFSL:s regionala avdelningar. www.rfsl.se
Vänd dig till Företagarnas
juridiska rådgivning: www.foretagarna.se/juridisk-radgivning
Du som medlem har obegränsad
rådgivning på telefon 0771-45 45
45.

Bilaga: Vad säger lagen om hbt?
Att förebygga diskriminering och skapa en god arbetsmiljö innebär en process där företaget arbetar med att främja likvärdiga
förutsättningar både internt inom organisationen men också externt gentemot kunder, brukare och allmänheten.

Diskriminering

Sexuell läggning

Det finns olika uppfattningar om vad
som är diskriminering. Upplevelsen av att
vara förfördelad, orättvist behandlad eller
sämre bemött är en erfarenhet de flesta
människor delar. Diskriminering i lagens
mening innebär att någon blir sämre
behandlad än någon annan och att den
behandlingen har ett samband med någon
av diskrimineringsgrunderna.

Sexuell läggning beskriver om en person
blir förälskad i och/eller attraherad av personer av samma kön (homosexuell), av ett
annat kön (heterosexuell) eller oavsett kön
(bisexuell). Samtliga sexuella läggningar
får skydd i diskrimineringslagstiftningen.

Lagen täcker diskriminering som har
samband med:
•
•
•
•
•
•
•

etnisk tillhörighet
funktionsnedsättning
kön
könsidentitet och uttryck
religion eller annan trosuppfattning
sexuell läggning
ålder

Könsidentitet och könsuttryck
I diskrimineringslagen står det att
diskriminering som har samband med
könsöverskridande identitet eller uttryck
är förbjuden. Med det menas personer
med en könsidentitet eller ett könsuttryck
som hela tiden eller periodvis skiljer sig
från normen, exempelvis transvestiter
eller transsexuella. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av
begreppen könsidentitet eller könsuttryck.
Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner.

“Det berör två av
diskrimineringsgrunderna:
sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.”

Med fokus på hbt
Hbt står för homosexuella, bisexuella
och transpersoner. Det berör två av diskrimineringsgrunderna: sexuell läggning och
könsidentitet och könsuttryck.
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Diskrimineringslagen
SFS 2008:56
Lagen beskriver vad som räknas som
diskriminering och beskriver arbetsgivarens ansvar. Den består av två delar som
kompletterar varandra:
•
förbud mot diskriminering
•
främjandet av lika rättigheter med
krav på aktiva åtgärder.
Lagen omfattar arbetstagare, arbetssökande, den som gör förfrågan om arbete,
praktikanter, inhyrd arbetskraft med flera.

Diskrimineringsförbud
Förbudet gäller för direkt diskriminer ing, indirek t diskr iminer ing eller
annan diskriminering som sker i form av
trakasserier.

Direkt diskriminering
Inträffar när någon missgynnas genom
att behandlas sämre än någon annan har
behandlats eller skulle ha behandlats
och missgynnandet har ett samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering
Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller en regel
som framstår som neutral men som kan
missgynna personer som omfattas av
diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren måste bevisa att tillämpningen av
reglerna är nödvändig ur verksamhetssynpunkt för att det inte ska vara indirekt
diskriminering.

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons
värdighet och som har samband med
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någon av diskrimineringsgrunderna. Det
kan vara fysiska, psykiska eller verbala
kränkningar. Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person.

Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som
kränker någons värdighet. Det kan handla
om beröringar, tafsningar, skämt, förslag,
blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande. Sexuella trakasserier
skiljer sig från vanlig flirt genom att de är
ovälkomna.

Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon, om den som får ordern är
underlydande eller i beroendeställning.
Arbetsledaren får inte ge order till en medarbetare att diskriminera någon.

Arbetsgivarens ansvar vid
kännedom om förekomsten
av trakasserier
•
•
•

Se till att trakasserierna upphör.
Utreda vad som har hänt.
Förhindra att det händer igen.

Arbetsmiljö
En bra arbetsmiljö lägger grunden för
goda relationer på arbetsplatsen, den
underlättar planeringen, konstruktiva
diskussioner, eventuella förändringar av
verksamheten och utvecklingen av organisationen och dess medarbetare.

“På jobbet delar vi med oss
av våra erfarenheter exempelvis semesterresor, helgaktiviteter och familjeliv.”

Arbetsmiljölagen
(1977:1160)
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen
är omfattande och sträcker sig över ett
mycket brett område. Mest relevant utifrån hbt-perspektivet är den psykosociala
arbetsmiljön. Det kan handla om språkbruk, bemötande eller attityder som måste
uppmärksammas.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har huvudansvaret för
arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller
Att vara social är en viktig del i arbets- också för inhyrd personal.
livet. På jobbet delar vi med oss av våra
er fa ren heter exempelv is semester re - Systematiskt arbetsmiljöarbete är en
sor, helgaktiviteter och familjeliv. Det är självklar och naturlig del av verksamheten.
genom dessa vardagliga samtal som infor- Det är också angeläget att alla anställda är
mation om vilka vi är eller hur vi lever våra engagerade i processen.
liv kommer fram. Hur vi tilltalar varandra,
vad vi skämtar om och hur vi pratar om Om företaget har minst tio arbetstagare
andra människor visar vilka attityder och i verksamheten ska arbetsmiljöarbetet
värderingar som råder på arbetsplatsen. dokumenteras skriftligt.
Det som utmärker en god arbetsmiljö utiMer information om arbetsmiljöarbete finns
från ett hbt-perspektiv, är att alla känner
på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se
sig inkluderade, respekterade och får likvärdiga förutsättningar oavsett identitet.

Aktiva åtgärder
För företag med 25 anställda eller fler
finns det krav på aktiva åtgärder. Det vill
säga att bedriva ett systematiskt arbete
med syfte att främja lika rättigheter och
möjligheter på arbetsplatsen. Det ska
ske i samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare och vara målinriktat.
Mer information om främjandearbete finns
på Diskrimineringsombudsmannens
hemsida www.do.se
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Begrepp att känna till
Hbt
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ibland inkluderas även andra personer med queera uttryck och identiteter, i uttrycket hbtq. Läs
mer under Queer.
Heteronorm
Enligt heteronormen förväntas alla människor vara heterosexuella och eftersträva
monogama parförhållanden. Kvinnor och
män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina.
Homofobi
En fobisk, uppfattning eller värdering,
ibland kopplad till rädsla, som ger uttryck
för en negativ syn på homosexualitet eller
homo- och bisexuella.
Kön
Begreppet kön är en socialt konstruerad
kategori som används för att dela in människor i grupperna kvinnor och män. Kön
kan delas in i fyra olika delar:
•
•

•

•
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Biologiskt kön - avgörs av hur den
fysiska kroppen ser ut.
Juridiskt kön - det kön som står registrerat i folkbokföringen, pass eller
legitimation.
Könsidentitet/mentalt kön - det kön
en person känner sig som. Ingen
utom personen själv kan bestämma
detta och var och en har rätt att själv
avgöra vilken könsidentitet hen har.
Könsuttryck - hur en person uttrycker
sitt kön. Det görs till exempel genom
kläder, kroppsspråk, frisyr, smink,
socialt beteende och röst.

Normer
Oskrivna regler, förväntningar och ideal
som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad
som inte är det.
Queer
Ett brett begrepp, som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.
Transperson
Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller
könsidentiteter avviker från könsnormen.
Transpersoner kan uppfatta sig som män,
kvinnor, både man/och kvinna eller neutrala, oberoende av deras biologiska och
juridiska kön.
Att vara transperson har inte något med
personens sexuella läggning att göra.
Transpersoner kan vara hetero-, homo-,
eller bisexuella eller definiera sin sexuella
läggning på annat sätt, precis som vem
som helst.
Transsexuell
En person som upplever sig vara av annat
kön än det juridiska kön man tilldelades vid
födseln och som har en vilja att förändra
kroppen helt eller delvis med exempelvis
kirurgi eller hormonbehandling.
Transvestit
En person som ibland eller alltid, helt eller
delvis, iklär sig eller använder sig av ett
annat köns kläder och/eller andra attribut.

Om Företagarna
Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för
att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och
äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.
Varje vecka söker tusentals företagare kontakt med oss för juridisk rådgivning,
anpassade förmåner, event och möten. Våra medlemmar gör oss till en stark och
trovärdig röst i maktens korridorer.
Företagarna arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. Idag
skapas fyra av fem jobb i små företag och det är ett viktigt samhällsmål att dessa
företag kan fortsätta att växa och anställa. Vi driver företagarpolitiska frågor genom
att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.
Vi finns över hela landet med 18 regionkontorkontor och ca 260 lokalföreningar
och mötesplatser. Vi företräder ca 75 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet
att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Läs mer om
Företagarna på
www.foretagarna.se

Huvudkontor: Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm. Telefon 08 - 406 17 00. info@foretagarna.se.
www.foretagarna.se

