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Sammanfattning 
I denna rapport presenteras resultatet från ett fältexperiment vilket undersöker 
förekomsten av diskriminering av homosexuella i anställningssituationen. Vi 
finner att såväl homosexuella män som homosexuella kvinnor diskrimineras då 
de söker efter lediga anställningar. Omfattningen av diskrimineringen verkar 
dock vara mindre än vad som framkommit i tidigare studier. Diskrimineringen 
förekommer framförallt inom vissa yrkeskategorier som i vår studie är kon-
centrerade till den privata sektorn. Vidare framkommer en ny dimension av 
könsskillnaderna på arbetsmarknaden då resultaten visar att homosexuella män 
framförallt diskrimineras då de söker anställning i mansdominerade yrken 
medan homosexuella kvinnor diskrimineras då de söker anställning i kvinno-
dominerade yrken. Resultaten pekar således mot att homosexuella män i viss 
utsträckning möter liknande hinder på arbetsmarknaden som heterosexuella 
kvinnor. 

                                                 
* Författarna tackar Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) för finansiellt stöd. Ali M 
Ahmed finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Vi tackar Anna Pedersen och Adam Wrede för utmärkt 
assistentarbete och datainsamling. Värdefulla kommentarer har erhållits från Magnus Carlsson, Erik 
Grönqvist, Johanna Palmberg och Olof Åslund. Vi tackar vidare deltagare vid seminarier vid Linné-
universitetet, Ratio, IFAU, The 5th Annual Conference on Sociology i Aten 2011, The European Economic 
Association Annual Conference i Oslo 2011 samt The European Economic Association for Labour 
Economists i Paphos 2011. 
a Linnéuniversitetet och Swedish Collegium for Advanced Study, ali.ahmed@lnu.se. 
b Linnéuniversitetet, lina.andersson@lnu.se. 
c Linnéuniversitetet, mats.hammarstedt@lnu.se. 
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1 Inledning1 
Diskriminering mot icke-heterosexuella är förbjudet enligt svensk lag sedan 
1987. Trots detta, och trots det faktum att förekomst av diskriminering mot 
icke-heterosexuella på olika områden ofta rapporteras i media saknas i hög 
grad ekonomisk forskning kring huruvida icke-heterosexuella personer diskri-
mineras på den svenska arbetsmarknaden.2 

Hittillsvarande ekonomisk forskning rörande homosexuella har i hög grad 
varit inriktad mot inkomstsituationen bland individer och hushåll med 
homosexuell läggning. Resultaten från studier på detta område utförda i olika 
länder är i hög grad samstämmiga. Homosexuella män har lägre inkomster än 
heterosexuella män medan homosexuella kvinnor i allmänhet har inkomster i 
nivå med, eller ibland t.o.m. högre än, heterosexuella kvinnor.3   

I huvudsak har två olika förklaringar framförts till de observerade resul-
taten. Den första förklaringen står att finna i förekomsten av specialisering 
inom hushållet. Utgångspunkten är att ett heterosexuellt hushåll fördelar sin tid 
mellan marknadsarbete och hemarbete på ett annat sätt än ett homosexuellt 
hushåll.4 I ett heterosexuellt hushåll fokuserar mannen av tradition ofta mer på 
marknadsarbete medan kvinnan tar större ansvar för hemarbetet. Detta leder till 
att mannen i ett heterosexuellt hushåll arbetar fler timmar än kvinnan. Denna 
specialisering förekommer i mindre utsträckning i homosexuella hushåll. Som 
en följd av detta kommer heterosexuella män i genomsnitt att arbeta fler 
timmar än homosexuella män medan heterosexuella kvinnor kommer att arbeta 
färre timmar än homosexuella kvinnor. Detta skulle i sin tur kunna förklara 
varför heterosexuella män i genomsnitt tjänar mer än homosexuella män medan 
det omvända gäller för kvinnor. 

Den andra förklaringen tar sin utgångspunkt i förekomsten av diskri-
minering. Sådan diskriminering kan ha sitt ursprung i preferenser mot homo-
sexuella personer eller i osäkerhet och avsaknad av fullständig information.5 
En brist i tidigare studier är att de inte lyckats belägga huruvida de skillnader i 
arbetsmarknadsutfall som ofta dokumenterats har sin förklaring i förekomsten 
av specialisering inom hushållet eller diskriminering.6 

                                                 
1 Rapporten är en populärversion av Ahmed m.fl. (2011c). 
2 Icke-heterosexuella personer kan omfatta exempelvis homo-, bi- och transsexuella personer. I denna uppsats 
fokuserar vi på homosexuella personer.  
3 Se Badgett (2006) för en översikt av tidigare studier. För senare års studier, se t.ex. Ahmed & Hammarstedt 
(2010), Ahmed m.fl. (2011a), Carpenter (2008) samt Elmslie & Tebaldi (2007). 
4 Se Becker (1981). 
5 Se Becker (1957) och Phelps (1972). 
6 Forskning från olika discipliner pekar dock mot att diskriminering av homosexuella personer förekommer 
på olika områden, se t.ex. Berill (1992), Kite & Whitley (1996), Herek (2000) samt Herek (2002). 
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Mot bakgrund av ovanstående är syftet med detta projekt att studera 
förekomsten av diskriminering mot homosexuella i anställningsprocessen med 
hjälp av ett fältexperiment i vilket fiktiva jobbsökande söker arbeten i tio olika 
yrken som utannonserats av Arbetsförmedlingen. De fiktiva sökande i experi-
mentet kommer att vara identiska i alla avseenden utom beträffande sexuell 
läggning. Den sökandes sexuella läggning signaleras i ansökan genom att en 
heterosexuell man (kvinna) i ansökan uppger att han (hon) lever ihop med en 
kvinna (man). En homosexuell man (kvinna) uppger däremot att han (hon) 
lever ihop med en annan man (kvinna). Båda grupperna uppger att de är 
intresserade av att vistas i naturen och att de är engagerade i Friluftsfrämjandet. 
Vidare uppger de homosexuella personerna i sina meritföreteckningar att de har 
varit aktiva i exempelvis RFSL och arbetat för Stockholm Pride Festival medan 
heterosexuella personer istället uppger att de har arbetat för Röda korset. 

Fram tills idag finns relativt få experiment vilka syftat till att belägga 
förekomsten av diskriminering mot homosexuella i anställningssituationen.7 
Två av experimenten, Adam (1981) och Hebl. m.fl. (2002), är utförda i Kanada 
respektive USA, medan tre andra experiment, Weischselbaumer (2003) och 
Drydakis (2009, 2011), är utförda i Österrike respektive Grekland. Resultaten 
från experimenten utförda i Nordamerika och Europa skiljer sig väsentligt från 
varandra. Medan resultaten från de europeiska studierna pekar mot före-
komsten av kraftig diskriminering av homosexuella i anställningssituationen 
pekar resultaten från de nordamerikanska studierna på att sådan diskriminering 
inte föreligger.  

Samtliga ovan nämnda experiment är dock begränsade i olika avseenden. 
För det första är antalet arbeten som söks i de olika experimenten i allmänhet 
relativt få. För det andra är experimenten begränsade i den meningen att de 
endast utförs i ett mindre geografiskt område (oftast en stad). För det tredje 
söker såväl Adam (1981) som Hebl. m.fl. (2002) och Weischselbaumer (2003) 
endast arbeten inom ett enskilt yrke. Slutligen är hittillsvarande experiment 
även begränsade i så mening att de endast studerar diskriminering mot homo-
sexuella män eller homosexuella kvinnor. 

I det nu aktuella experimentet fokuserade vi, som ovan nämnts, på diskri-
minering mot såväl homosexuella män som homosexuella kvinnor. Vi foku-
serade på tio olika yrkeskategorier och sökte samtliga arbeten i dessa kategorier 
som var utannonserade av Arbetsförmedlingen under perioden augusti 2010 
och januari 2011. Detta gör att vi totalt sökte närmare 4000 arbeten utannon-
serade över hela Sverige. 

                                                 
7 I Sverige har fältexperiment använts för att studera förekomsten av diskriminering mot homosexuella 
personer på bostadsmarknaden, se Ahmed m.fl. (2008) och Ahmed & Hammarstedt (2009). 
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Våra resultat pekar mot att diskriminering av såväl homosexuella män som 
homosexuella kvinnor föreligger. Dock finner vi att diskrimineringen mot 
homosexuella är avsevärt mindre i storlek än den som dokumenterats i tidigare 
forskning från europeiska länder, och även mindre än den som framkommit i 
svenska studier av etnisk diskriminering.8 Vi finner vidare att diskrimineringen 
är begränsad till ett fåtal yrken som förefaller vara inom den privata sektorn i 
vår studie. Homosexuella män diskrimineras t.ex. i mansdominerade yrken 
medan homosexuella kvinnor i hög grad diskrimineras i kvinnodominerade 
yrken.  

Rapporten är fortsättningsvis upplagd på följande sätt: I Avsnitt 2 presen-
teras den experimentella designen. Resultaten från fältexperimentet presenteras 
i Avsnitt 3 medan Avsnitt 4 innehåller slutsatser och avslutande kommentarer.  

2 Experimentell design 

2.1 Ett randomiserat experiment 
I likhet med tidigare fältexperiment vilka studerat förekomsten av diskri-
minering mot homosexuella i anställningssituationen använder vi oss av s.k. 
korrespondenstest, i vilken fiktiva skriftliga jobbansökningar sänds ut till 
arbetsgivare.9 Vi utför ett randomiserat experiment i vilket varje arbetsgivare 
endast erhåller en ansökan från en av de fiktiva sökande.10 Vi inkluderar fyra 
fiktiva ansökningspersoner i experimentet. En manlig heterosexuell, en manlig 
homosexuell, en kvinnlig heterosexuell samt en kvinnlig homosexuell sökande. 
Till varje ansökan tilldelas den sökande kön och sexuell läggning 
slumpmässigt. Det faktum att varje arbetsgivare endast erhåller en ansökan från 
en person gör att vi kan använda oss av samma ansökningsbrev vid samtliga 
ansökningar. Det gör också att risken för att arbetsgivarna skall upptäcka att de 
ingår i ett experiment minimeras.11  

2.2 De sökandes identiteter 
Då vi endast sänder en ansökan till varje arbetsgivare använder vi oss av ett 
vanligt förekommande svenskklingande manligt förnamn för de manliga 
sökande och ett vanligt förekommande svenskklingande kvinnligt förnamn för 
de kvinnliga sökande. De manliga sökande hade förnamnet Erik medan de 
                                                 
8 För svenska studier om etnisk diskriminering se Carlsson och Rooth (2007) och Bursell (2007). 
9 För metodologi i tidigare studier se Adam (1981), Hebl. m.fl. (2002), Weischselbaumer (2003) samt 
Drydakis (2009, 2011). 
10 För en mer djupgående genomgång av den experimentella designen hänvisas till Working Paper versionen 
av denna uppsats (Ahmed m.fl., 2011c). 
11 Ett exempel på ansökningsbrev bifogas i Appendix A. 
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kvinnliga sökande hade förnamnet Maria. Såväl de manliga som de kvinnliga 
sökande hade det typiskt svenska efternamnet Johansson.12 Således hade såväl 
heterosexuella som homosexuella manliga sökande namnet Erik Johansson 
medan såväl heterosexuella som homosexuella kvinnliga sökande hade namnet 
Maria Johansson. De fiktiva sökande försågs även med postadresser, email-
adresser och telefonnummer.13          

Samtliga sökande var vid tidpunkten för experimentet 32 år gamla (födda 18 
maj 1978). De var vidare gifta men hade inga barn. De sökande hade 15 års 
relevant arbetslivserfarenhet för de yrken som de sökte arbete i (11 eller 12 år 
om yrket krävde universitets-/ högskoleutbildning). De sökande var 
intresserade av att vistas i naturen och att jogga och promenera. Vidare var de 
intresserade av att fotografera och var aktiva i olika frivilligorganisationer. De 
sökande var således identiska i samtliga ovanstående avseenden. Till varje 
ansökan tilldelades de sökande sedan slumpmässigt kön och sexuell läggning.    

2.3 Yrken 
I experimentet fokuserade vi på tio olika yrken. Vår utgångspunkt var bl.a. att 
inkludera såväl mansdominerade som kvinnodominerade yrken i avseende att 
studera i vilken utsträckning detta påverkar förekomsten av diskriminering. 
Vidare ville vi inkludera yrken från såväl den privata som den offentliga 
sektorn. Ett ytterligare villkor var att antalet utannonserade jobb i de olika 
yrkena som inkluderades var tillräckligt stort för att vi skulle kunna erhålla 
tillförlitliga resultat. Fem kvinnodominerade yrken inkluderades. Dessa var 
butiksbiträde, förskollärare, lokalvårdare, servitör samt sjuksköterska.14 De 
fyra mansdominerade yrken som inkluderades var verkstadsarbetare, lastbils-
chaufför, försäljare och byggnadsarbetare.15 Vidare ingick yrket gymnasie-
lärare i vilket andelen kvinnor och män var i stort sett lika.       

                                                

2.4 Individernas sexuella läggning 
Varje ansökan bestod av tre delar. Den första delen var en kortare intresse-
anmälan i form av ett email i vilket den sökande uppgav för arbetsgivaren att 
han/hon var intresserad av den utannonserade tjänsten. Den andra delen 
utgjordes av ett ansökningsbrev vilket bifogades ovan nämnda email. I ansök-

 
12 Enligt Statistiska Centralbyrån var Erik och Maria det mest vanliga förnamnet i Sverige den 31 december 
2009. Vidare var Johansson det mest vanligt förekommande efternamnet i Sverige vid samma tidpunkt. 
13 Postadresserna registrerades hos Brevia Mail KB. Email adresserna registrerades hos gmail.com medan 
telefonnummer erhölls från Tele2 Sverige AB. 
14 Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) uppgick andelen kvinnor i dessa yrken till mellan 65 procent (bland 
butiksbiträden) till 93 procent (bland förskollärare och sjuksköterskor). 
15 Andelen män i dessa yrken varierade enligt Statiska Centralbyrån (2010) från 72 procent bland försäljare 
till 99 procent bland byggnadsarbetare.  
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ningsbrevet presenterade den sökande sig med namn, vilket naturligtvis 
signalerade den sökandes kön. Vidare framgick den sökandes sexuella läggning 
av detta ansökningsbrev. En manlig (kvinnlig) heterosexuell sökande skrev då:  
   
På min fritid tycker jag om att umgås med min fru [man]. Jag tycker dessutom 
om att vara ute i naturen. Jag joggar, promenerar och fotograferar. Jag är 
också aktiv i olika organisationer och föreningar. Mitt naturintresse har gjort 
att jag är engagerad i Friluftsfrämjandet men jag är också engagerad i Röda 
Korset och har haft olika uppdrag i samband med olika typer av frivilligarbete. 
      

Medan en manlig (kvinnlig) homosexuell sökande skrev: 
 
På min fritid tycker jag om att umgås med min man [fru]. Jag tycker dessutom 
om att vara ute i naturen. Jag joggar, promenerar och fotograferar. Jag är 
också aktiv i olika organisationer och föreningar. Mitt naturintresse har gjort 
att jag är engagerad i Friluftsfrämjandet men jag är också engagerad i RFSL 
och har tidigare haft olika uppdrag i samband med arrangemanget av 
Stockholm Pride Festival.  
     

Den sökandes sexuella läggning signaleras således genom att homosexuella 
personer uppger att de varit engagerade i RFSL och Stockholm Pride Festival 
medan heterosexuella personer istället uppger att de varit engagerade i Röda 
Korset och andra frivilligorganisationer. Att signalera sexuell läggning på detta 
sätt är inte oproblematiskt. En homosexuell person uppger att han eller hon 
varit aktiv i intresseorganisationer såsom RFSL medan en heterosexuell person 
uppger att han eller hon varit aktiv i välgörenhetsorganisationen Röda Korset. 
Detta kan naturligtvis skicka olika signaler till arbetsgivarna. Av skäl som 
följer bedömer vi att om något kommer denna skillnad göra att vi överskattar 
den faktiska diskrimineringen. 

Det är möjligt att de homosexuella sökande framstår som aktivister medan 
de heterosexuella sökande framstår som välgörare eller filantroper. Med andra 
ord kan det finnas en risk att de homosexuella sökande signalerar aktivism 
medan de heterosexuella sökande signalerar generositet. En signal om aktivism 
kan ha en negativ inverkan och en signal om generositet kan ha en positiv 
inverkan på arbetsgivarnas uppfattning om en sökande. Om så är fallet måste 
förekomsten av diskriminering mot homosexuella i denna studie tolkas med 
försiktighet eftersom den löper risken att vara överskattad. Vi argumenterar 
dock för att detta förbehåll är av särskild vikt om vi finner att diskrimineringen 
är betydande och om diskrimineringen förekommer i ett flertal eller samtliga 
yrken och bland både män och kvinnor. Vi menar att om det finns en positiv 
effekt av att signalera generositet och en negativ effekt av att signalera aktivism 
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så bör dessa effekter rimligtvis förekomma oberoende av yrkeskategori och den 
sökandes kön. Av resultaten som redovisas senare i rapporten så framkommer 
till synes inga starka tecken på att ovanstående signaleringseffekter före-
kommer i studien. 

2.5 Ansökningsprocedur 
Vi sökte anställningar som var utannonserade på Arbetsförmedlingens Internet-
sida (http://www.ams.se/). Cirka en tredjedel av alla anställningar i Sverige 
utannonseras på detta sätt. Vi sökte samtliga lediga tjänster som utannon-
serades under perioden 16 augusti 2010 till 31 januari 2011. Vi sökte endast 
anställningar där arbetsgivaren tillät den sökande att söka via email. Totalt 
sökte vi 3 996 anställningar. Vid varje ansökningstillfälle dokumenterade vi 
den sökandes kön, den sökandes sexuella läggning och den aktuella anställ-
ningens yrke. Vidare dokumenterade vi vilket datum anställningen utannon-
serats, i vilken stad anställningen var utannonserad, om det var en fast eller 
tillfällig anställning, om det var ett hel- eller deltidsarbete och huruvida det var 
en anställning i den privata eller offentliga sektorn.16      

Vi dokumenterade också huruvida arbetsgivarna gav den sökande en positiv 
respons på ansökan i så mening att den sökande erbjöds att inkomma med mer 
information om sig själv, blev erbjuden att komma på anställningsintervju eller 
direkt blev erbjuden anställning. I de fall då arbetsgivarna tog en sådan kontakt 
tackade vi omedelbart nej till arbetsgivaren i syfte att minimera kostnader och 
besvär för arbetsgivaren. 

3 Resultat 

3.1 Andelen ansökningar som ledde till positivt svar från 
arbetsgivaren 

Vi sökte totalt 3 996 anställningar under perioden augusti 2010 till januari 
2011.17 Figur 1–4 ger en sammanfattning av resultaten. Med positivt svar avses 
i figurerna att den sökande blivit erbjuden att inkomma med mer information 
om sig själv, blivit erbjuden att komma på anställningsintervju eller blivit 
erbjuden anställning.     

                                                 
16 Majoriteten av de anställningar som var utannonserade var i den privata sektorn. Andelen anställningar i 
den privata sektorn uppgick till över 98 procent för samtliga yrken utom bland förskollärare, gymnasielärare 
och sjuksköterskor för vilka andelen i privat sektor uppgick till knappt 50 procent.  
17 Totalt sökte vi 4 131 anställningar under perioden. P.g.a. olika omständigheter, såsom t.ex. felaktiga 
adresser och inkomplett information från arbetsgivaren blev till slutligen antalet sökta anställningar 3 996.  
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Det framgår av resultaten i Figur 1 att en heterosexuell man fick ett positivt 
svar från arbetsgivarna för ca 30 procent av ansökningarna. Motsvarande siffra 
för en homosexuell man var drygt 26 procent. Skillnaden mellan en 
heterosexuell man och en homosexuell man i sannolikheten att få ett positivt 
svar från arbetsgivaren uppgick således till ca 15 procent.  

Om vi istället studerar kvinnor i Figur 2 finner vi att heterosexuella kvinnor 
fick ett positivt svar från arbetsgivaren i ca 32 procent av fallen medan 
motsvarande siffra för homosexuella kvinnor uppgick till drygt 26 procent. 
Skillnaden i sannolikhet att få ett positivt svar från arbetsgivaren mellan en 
heterosexuell och en homosexuell kvinna uppgick således till ca 23 procent.18   

 

 
Obs: * indikerar statistisk signifikant skillnad vid 10-procentsnivån, ** vid 5-procentsnivån och *** vid 1-
procentsnivån. 

Figur 1  Andel jobbansökningar som resulterade i ett positivt svar bland 
manliga sökande uppdelat efter typ av yrke 
 
 
 
 

                                                 
18 För fullständig information om hur stor andel jobbansökningar som resulterade i ett positivt svar för homo- 
och heterosexuella inom olika yrkeskategorier hänvisas till Working Paper versionen av denna uppsats 
(Ahmed m.fl., 2011c). 
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Obs: * indikerar statistisk signifikant skillnad vid 10-procentsnivån, ** vid 5-procentsnivån och *** vid 1-
procentsnivån 

Figur 2 Andel jobbansökningar som resulterade i ett positivt svar bland 
kvinnliga sökande uppdelat efter typ av yrke 
 

Av Figur 1–2 framgår att homosexuella personer diskriminerades i anställ-
ningssituationen. Men det framgår även att denna diskriminering är begränsad 
till ett fåtal av de yrken som ingår i studien. Homosexuella män diskrimi-
nerades då de sökte anställning som butiksbiträde och som verkstadsarbetare 
medan homosexuella kvinnor diskriminerades då de sökte anställning som 
förskollärare och när de sökte anställning som lokalvårdare. 

Om vi istället studerar betydelsen av olika jobbkaraktäristika i Figur 3–4 
finner vi att homosexuella kvinnor diskrimineras då de söker anställning i 
storstäder. Detta resultat skiljer sig från vad som framkommit i tidigare 
forskning. En rad olika studier har visat att homosexuella kvinnor klarar sig 
relativt väl på arbetsmarknaden i storstadsområden.19 Vidare framkommer att 
såväl homosexuella män som homosexuella kvinnor diskrimineras när de söker 
anställning i den privata sektorn. I den offentliga sektorn föreligger dock ingen 
diskriminering. Diskriminering av såväl homosexuella män som kvinnor 

                                                 
19 Se Ahmed & Hammarstedt (2010), Arabsheibani m. fl. (2004) samt Clain & Leppel (2001). 
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föreligger när de söker heltidsanställningar. Homosexuella kvinnor diskrimi-
neras dessutom då de söker deltidsarbete.    

 

 
Obs: * indikerar statistisk signifikant skillnad vid 10-procentsnivån, ** vid 5-procentsnivån och *** vid 1-
procentsnivån. 

Figur 3 Andel jobbansökningar som resulterade i ett positivt svar bland manliga 
sökande uppdelat efter jobbkaraktäristika 

 
 

 
Obs: * indikerar statistisk signifikant skillnad vid 10-procentsnivån, ** vid 5-procentsnivån och *** vid 1-
procentsnivån. 

Figur 4 Andel jobbansökningar som resulterade i ett positivt svar bland kvinnliga 
sökande uppdelat efter jobbkaraktäristika 
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3.2 Skattningar av sannolikheten att erhålla positivt svar från 
arbetsgivaren 

I detta avsnitt skattar vi sannolikheten att erhålla ett positivt svar (bli erbjuden 
att inkomma med mer information om sig själv, bli erbjuden att komma på 
anställningsintervju eller bli erbjuden anställning) från arbetsgivaren med hjälp 
av en linjär sannolikhetsmodell. Vi skattar tre olika specifikationer av model-
len.20 Specifikation 1 kontrollerar enbart för den sökandes sexuella läggning. 
Specifikation 2 innehåller även kontrollvariabler för yrke och jobbkarak-
täristika. Specifikation 3 kontrollerar för jobbkaraktäristika samt för huruvida 
arbetsgivaren finns i privat eller offentlig sektor. Eftersom majoriteten av alla 
anställningar är i den privata sektorn är det inte möjligt att inkludera sektor och 
yrke i samma specifikation. I Specifikation 3 är därför variablerna för yrke 
utelämnade. Vidare ingår i Specifikation 3 en interaktionsterm mellan variab-
lerna Offentlig sektor och Sexuell läggning. Samtliga specifikationer skattas 
separat för kvinnor och män.            

Resultaten för både män och kvinnor presenteras i Tabell 1. Det fram-
kommer i de olika specifikationerna att homosexuella män har mellan 3 och 6 
procentenheter lägre sannolikhet än heterosexuella män att få ett positivt svar 
från arbetsgivaren. Vidare framkommer i Specifikation 3 att sannolikheten att 
få ett positivt svar från arbetsgivaren är högre i den offentliga än i den privata 
sektorn och att denna effekt är större för homosexuella än för heterosexuella 
män. Dessa resultat är således väl i linje med vad som framkom i Figur 1–4.    

Resultaten från samtliga specifikationer för kvinnor i Tabell 1 pekar mot att 
homosexuella kvinnor har ca 6 procentenheter lägre sannolikhet att få positivt 
svar från arbetsgivaren än heterosexuella kvinnor. Precis som för män fram-
kommer att sannolikheten att få positiv respons är högre om anställningen är i 
den offentliga än i den privata sektorn. Dock föreligger inga skillnader med 
avseende på sexuell läggning i detta avseende. 

                                                 
20 En fullständig variabellista finns i Appendix B. 
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Tabell 1 Skattningsresultat för män respektive kvinnor från linjära 
sannolikhetsmodeller av sannolikheten att få ett positivt svar (robusta 
standardfel inom parenteser) 

 Män   Kvinnor   
 Spec. 1 Spec. 2 Spec. 3 Spec. 1 Spec. 2 Spec. 3 
       

Homosexuell –0,0377* 

(0,0202) 
–0,0452**

(0,0190) 
–0,0553***

(0,0210) 
–0,0575***

(0,0202) 
–0,0603*** 

(0,0191) 
–0,0546*** 

(0,0203) 
       
Kontroll för typ 
av yrke Nej Ja Nej Nej Ja Nej 

       
Kontroll för 
jobb-
karaktäristika 

Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

       
Offentlig 
sektor – – 0,1281***

(0,0457) – – 0,1404*** 

(0,0389) 

       

Skillnad 
mellan 
homosexuell &  
heterosexuell i 
offentlig sektor 

– – 0,1183* 
(0,0626) – – 0,0110 

(0,0344) 

       

Konstant 0,2754*** 

(0,0237) 
0,0907***

(0,0338) 
0,2314***

(0,0310) 
0,3031***

(0,0243) 
0,1159***

(0,0334) 
0,3071*** 

(0,0342) 
R2 0,0036 0,1247 0,0343 0,0056 0,1252 0,0331 
Antal 
observationer 1 978 1 978 1 978 2 018 2 018 2 018 

Obs: Alla specifikationer innehåller kontrollvariabler för säsongsvariation i antalet jobbannonser (dummy-
variabel för den månad som ansökan skickades in). För fullständiga specifikationer hänvisas läsaren till 
Ahmed m.fl. (2011c). * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** på 5-procentsnivån och *** på 
1-procentsnivån. 

 
För att närmare kunna studera huruvida diskrimineringen mot homosexuella 
varierar mellan mans- och kvinnodominerade yrken skattar vi även separata 
linjära sannolikhetsmodeller för sannolikheten att få ett positivt svar från 
arbetsgivare i dessa yrken. Två olika specifikationer av modellen skattas. 
Specifikation 1 kontrollerar enbart för sexuell läggning medan Specifikation 2 
även kontrollerar för typ av yrke och jobbkaraktäristika. Tabell 2 visar 
resultaten för både mansdominerade yrken (verkstadsarbetare, lastbilschaufför, 
försäljare och byggnadsarbetare) och för kvinnodominerade yrken (butiks-
biträde, förskollärare, lokalvårdare, servitör samt sjuksköterska).  
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Tabell 2 Skattningsresultat från linjära sannolikhetsmodeller av sannolikheten 
att få ett positivt svar i mansdominerade respektive kvinnodominerande yrken 
(robusta standardfel inom parenteser) 

 Män  Kvinnor  

 Specifikation 1 Specifikation 2 Specifikation 1 Specifikation 2 

Mansdominerande yrken 

Homosexuell –0,0810**

(0,0334) 
–0,0787**

(0,0333) 
–0,0314 
(0,0327) 

–0,0270 
(0,0327) 

     
Kontroll för typ av yrke  
och jobbkaraktäristika Nej Ja Nej Ja 

Konstant 0,2629***

(0,0393) 
0,2076**

(0,0830) 
0,2131***

(0,0372) 
0,3498*** 

(0,1079) 
R2 0,0148 0,0401 0,0120 0,0459 

Antal observationer 654 654 678 678 

Kvinnodominerande yrken 

Homosexuell –0,0126 
(0,0262) 

–0,0248 
(0,0240) 

–0,0645**

(0,0265) 
–0,0723*** 

(0,0243) 
     
Kontroll för typ av yrke  
och jobbkaraktäristika Nej Ja Nej Ja 

Konstant 0,2773***

(0,0308) 
0,1263***

(0,0393) 
0,3317***

(0,0327) 
0,1278*** 

(0,0397) 
R2 0,0036 0,1670 0,0087 0,1730 

Antal observationer 1 181 1 181 1 194 1 194 
Obs: Alla specifikationer innehåller kontrollvariabler för säsongsvariation i antalet jobbannonser (dummy-
variabel för den månad som ansökan skickades in). För fullständiga specifikationer hänvisas läsaren till 
Ahmed m.fl. (2011c). * indikerar statistisk signifikans på 10-procentsnivån, ** på 5-procentsnivån och *** 
på 1-procentsnivån. 

 
Av Tabell 2 framgår att homosexuella män diskrimineras då de söker anställ-
ning i mansdominerade yrken. Homosexuella män har ca 8 procentenheter 
lägre sannolikhet än heterosexuella män att få ett positivt svar från arbets-
givarna när de söker anställning i dessa yrken. Däremot föreligger inga 
skillnader i sannolikheten att få positivt svar från arbetsgivaren mellan homo-
sexuella och heterosexuella kvinnor i mansdominerade yrken.  

Tabell 2 visar även motsvarande resultat för kvinnodominerade yrken. Här 
framkommer att homosexuella kvinnor har lägre sannolikhet än heterosexuella 
kvinnor att få positivt svar från arbetsgivaren när de söker anställning i 
kvinnodominerade yrken. Skillnaden uppgår till ca 7 procentenheter. Bland 
män finns däremot inga skillnader mellan homosexuella och heterosexuella 
personer i sannolikheten att få positivt svar från arbetsgivaren när de söker 
arbete i kvinnodominerade yrken.      
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4 Slutsatser och avslutande kommentarer 
Vår studie har påvisat diskriminering mot såväl homosexuella män som 
homosexuella kvinnor i anställningssituationen i Sverige. Resultaten pekar 
vidare mot att diskrimineringen framförallt förekommer i vissa yrken och 
dessutom till storleken är mindre än vad som framkommit i liknande fält-
experiment utförda i andra europeiska länder.21 Diskrimineringen av homo-
sexuella tycks därför vara mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Detta 
resultat är i linje med vad som framkommit i de undersökningar som visat att 
de allmänna uppfattningarna om och attityderna till homosexuella är betydligt 
mindre negativa i Sverige än i de flesta andra länder i Europa.22 Våra resultat 
pekar också på att diskrimineringen av homosexuella även är mindre än den 
tidigare dokumenterade etniska diskrimineringen i Sverige (som liknar den i 
andra Europeiska länder).23 

Diskrimineringen mot homosexuella arbetssökande är i vår studie kon-
centrerad till vissa yrken som i huvudsak förekommer i den privata sektorn. 
Vidare framkommer en ny dimension av könsskillnaderna på arbetsmarknaden 
då resultaten visar att homosexuella män framförallt diskrimineras då de söker 
anställning i mansdominerade yrken medan homosexuella kvinnor diskrimi-
neras då de söker anställning i kvinnodominerade yrken. Resultaten pekar 
således mot att homosexuella män i viss utsträckning möter liknande hinder på 
arbetsmarknaden som heterosexuella kvinnor. Detta är ett resultat som fram-
kommit även i tidigare forskning.24   

Slutligen kan konstateras att den diskriminering som belagts i våra resultat 
endast gäller skillnader mellan homosexuella och heterosexuella i sanno-
likheten att få ett positivt svar från arbetsgivaren när man söker utannonserade 
anställningar. Våra resultat säger däremot inget om huruvida diskriminering av 
homosexuella förekommer då de exempelvis blivit kallade till anställnings-
intervju. Resultaten säger inte heller något om i vilken utsträckning diskrimi-
nering av homosexuella personer förekommer ute på arbetsplatser. Mot bak-
grund av resultaten i denna studie och mot bakgrund av det faktum att tidigare 
forskning visat på skillnader mellan homosexuella och heterosexuella i såväl 
inkomster som yrkesställning bör även dessa frågeställningar ägnas uppmärk-
samhet i framtida forskning.     

                                                 
21 Se Weischelbaumer (2003), Drydakis (2009, 2011). 
22 Se exempelvis Gerhards (2010). 
23 Se framförallt Carlsson och Rooth (2007) och Bursell (2007). 
24 Se Frank (2006) och Ahmed m.fl. (2011b). 
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Bilaga A 
Exempel på ett ansökningsbrev. Nedanstående ansökningsbrev användes för att 
söka efter anställning som servitör. Denna version användes av en manlig 
homosexuell sökande. Inom parentes framkommer den information som 
användes av kvinnliga och heterosexuella sökande. 
 
Erik [Maria] Johansson  
Adress: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm 
Telefon: 0720-16 42 49 [0720-16 96 59, 0720-17 49 50, 0720-17 50 67] 
E-post: eg.jhnssn@gmail.com [es.jhnssn@gmail.com, mg.jhnssn@gmail.com, 
ms.jhnssn@gmail.com] 
 
Anställning som servitör 
 
Jag läste i annonsen att ni söker efter en servitör. Jag är mycket intresserad av 
anställningen. Med mina knappt femton års arbetslivserfarenhet från 
restaurangbranschen tror jag att jag kommer att kunna göra mycket nytta på er 
restaurang.  
 
Jag är 32 år och har knappt 15 års arbetslivserfarenhet i branschen. Jag har lätt 
för att samarbeta, trivs med mitt yrke och hoppas kunna fortsätta inom det.  
 
Jag är gift men har inga barn. På min fritid tycker jag om att umgås med min 
man [fru]. Jag tycker dessutom om att vara ute i naturen. Jag joggar, 
promenerar och fotograferar. Jag är också aktiv i olika organisationer och 
föreningar. Mitt naturintresse har gjort att jag är engagerad i Friluftsfrämjandet 
men jag är också engagerad i RFSL och har tidigare haft olika uppdrag i 
samband med arrangemanget av Stockholm Pride Festival. [Mitt naturintresse 
har gjort att jag är engagerad i Friluftsfrämjandet men jag är också engagerad i 
Röda Korset och har haft olika uppdrag i samband med olika typer av 
frivilligarbete.] 
 
Sänder med en översikt över mina arbeten och utbildningar. Jag har betyg från 
samtliga. Mina språkkunskaper är svenska och engelska i tal och skrift. Med 
förhoppning om att få träffa er i person översänder jag denna ansökan. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Erik [Maria] Johansson 
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Meritförteckning 
 
Personlig information: 
 
Erik [Maria] Johansson 
Personnummer: 1978-05-18 
Adress: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm 
Telefonnummer: 0720-16 42 49 
E-post: eg.jhnssn@gmail.com [es.jhnssn@gmail.com, mg.jhnssn@gmail.com, 
ms.jhnssn@gmail.com] 
 
Arbetslivserfarenhet: 
 
2005-2010 Anställd som servitör vid Quality Hotel Globe, Stockholm 
1996-2005 Anställd som servitör vid Scandic Hotel, Bromma 
 
Utbildning: 
 
1993-1996  Hotell- och restaurangprogrammet, Stockholms hotell- och 
restaurangskola 
 
Språk: 
 
Svenska (modersmål), Engelska 
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Bilaga B 
Tabell B 1 Variabellista 

Beroende variabel  

  yi 
1 om individen blev erbjuden att inkomma med mer information om 
sig själv, blev erbjuden att komma på anställningsintervju eller blev 
erbjuden anställning, 0 annars 

  

Oberoende variabler  

  Homosexuell 1 om sökanden är homosexuell, 0 annars 

Typ av yrke  

  Butiksbiträde Referens 

  Byggnadsarbetare 1 om sökt yrke är byggnadsarbetare, 0 annars 

  Förskollärare 1 om sökt yrke är förskollärare, 0 annars 

  Gymnasielärare 1 om sökt yrke är gymnasielärare, 0 annars 

  Lastbilschaufför 1 om sökt yrke är lastbilschaufför, 0 annars 

  Lokalvårdare 1 om sökt yrke är lokalvårdare, 0 annars 

  Servitör 1 om sökt yrke är servitör, 0 annars 

  Försäljare 1 om sökt yrke är säljare, 0 annars 

  Sjuksköterska  1 om sökt yrke är sjuksköterska, 0 annars 

  Verkstadsarbetare 1 om sökt yrke är verkstadsarbetare, 0 annars 

Jobbkaraktäristika  

  Storstadsområde 1 om jobbet finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö, 0 annars 

  Tillsvidareanställning 1 om jobbet är en tillsvidareanställning, 0 annars 

  Heltidsanställning 1 om jobbet är en heltidsanställning, 0 annars 

  Offentlig sektor 1 om jobbet finns i den offentliga sektorn, 0 annars 
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