
V E R K L I G H ET E N S  F O L K



Definition av Verklighetens folk:  
”De som har familj, arbetar,  
tar semester och lever sina  

liv som folk gör mest.”

Göran Hägglund, partiledare för  
Kristdemokraterna och socialminister. 

Almedalstalet 2009.



HUR VERKLIG ÄR DU?



”Jag brukar ofta hänvisa till vad som diskuteras vid köksborden. Där talar man om skolan, om hushållskassan, 
om de gamla föräldrarna, om hur det går på jobbet, när man skall få tid för varandra och om hur man skall pussla 
ihop nästa helg. Oftast har man överhuvudtaget inte tid att förhålla sig till alla konstigheter.”
Göran Hägglund, Dagens Nyheter 17 september 2009



VERKLIGHETENS FOLK.
I sitt tal under Almedalsveckan 2009 myntade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund uttrycket Verklighetens 

folk. Detta folk satt ofta runt köksborden och pratade om sina liv och ville inte att politikerna skulle lägga sig i så mycket 

utan ville kunna bestämma själva hur de skulle leva.  

Det här vill vi på RFSL utveckla. För Verklighetens folk finns, men lever kanske inte riktigt så som Göran  

Hägglund eller andra politiker tänker sig. Verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än så. Och Verklighetens folk 

är självklart intresserade av politik. Det är politiska beslut som sätter ramar för våra liv.  

I Sverige idag finns många människor vars verklighet inte syns eller respekteras i lagstiftningen, vars möjligheter 

att leva sina liv så som de vill hindras av de lagar som finns. Vi vill lyfta några av de frågorna och visa upp vår bild av 

Verklighetens folk.  Och visa politikerna, från alla partier, vad som behöver göras för att Verklighetens folk ska kunna 

leva så som de vill.





Hur verklig är du? 

Hur ser din verklighet ut? Kan du och din familj 
leva tryggt så som ni vill leva? Har alla ditt barns 
föräldrar också möjligheten att vara vårdnads- 
havare? Fick du tillgång till de former av assis-
terad befruktning du behövde när du ville blir 
gravid? Kunde du ändra ditt juridiska kön till 
det som överensstämmer med din könsidentitet 
utan krav på sterilisering? Blev du och ditt barns  
andra förälder bemötta med respekt när ni ville 
genomföra närståendeadoptionen eller registrera 
också denne som vårdnadshavare? 
RFSL arbetar för att alla som vill ska kunna bilda 
familj på det sätt som de önskar och leva tryggt i 
de familjer de valt. För att detta ska vara möjligt 
krävs bland annat att det blir möjligt att vara fler 
vårdnadshavare än två, att alla som är i behov 
av medicinska fertilitetsbehandlingar får tillgång 
till dessa oavsett relationsstatus och att tvångs- 
steriliseringen av transpersoner upphör. 
Dessutom vill RFSL att en utredning ska se över 
möjligheten att reglera surrogatmödraskaps- 
överenskommelser juridiskt i Sverige. 

Hur ser din verklighet ut? Kan du inleda en relation 
med en person utan rädsla för att den personen 
senare, när ni kanske gjort slut, ska anmäla dig 
till polisen för brott mot informationsplikten? Får 
du tillgång till kostnadsfria mediciner eller andra 
behandlingar för att komma tillrätta med de svåra 
biverkningarna du fått av de andra medicinerna du 
tar mot din livslånga sjukdom? 
RFSL arbetar för att förändra smittskyddslagen så 
att informationsplikten försvinner. Bestämmelsen 
att de som känner till att de lever med hiv måste 
upplysa sina sexualpartners om detta riskerar att 
försätta hiv-positiva i rättsosäkra situationer och är 
dessutom kontraproduktiv. Människor kan försättas 
i en falsk trygghet och förledas att tro att det är 
möjligt att veta om en potentiell partner är hiv-
positiv eller inte. Så är det inte. Många vet inte om 
att de bär på viruset och det finns inget som helst 
bevis för att lagstiftande åtgärder av det här slaget 
bidrar positivt till hivpreventionen. Sanningen är 
att det bara är en person som kan skydda dig mot 
att bli hiv-positiv: du själv. Du kan ta ansvar för att 
alltid praktisera säkrare sex. RFSL vill också att 
behandlingar mot biverkningar av hiv-medicinerna 
ska inkluderas i smittskyddslagen. Idag får många 
bekosta dessa behandlingar själva. (privata bilder)



Hur ser din verklighet ut? Blev du bemött med 
respekt när du flydde från ditt land och sökte 
asyl i Sverige för att du förföljdes på grund av din  
sexuella läggning eller ditt kön? Eller menade 
svenska myndigheter att du till exempel kunde 
leva väl i ditt ursprungsland så länge du bara inte 
var öppen med din sexuella läggning? 
RFSL arbetar för att Migrationsverket och migra-
tionsdomstolarna ska följa den svenska lagen 
som stadgar att det ska vara möjligt att få asyl 
i Sverige för den som förföljs på grund av sin 
sexuella läggning eller sitt kön. Så är inte alltid 
fallet idag. Trots att förarbetena till lagen tydligt 
anger att det inte är rimligt att ställa krav på att 
människor lever resten av sina liv i garderoben, 
fortsätter Migrationsverket att föreslå detta i  
avslagsbeslut till asylsökande. 

Hur ser din verklighet ut? Får du ändra ditt  
juridiska kön till det som överensstämmer med 
din könsidentitet utan krav på medicinska in-
grepp som du inte önskar? Får du tillgång till den 
könskorrigerande behandling som du behöver 
utan krav på en viss diagnos? Kan du ändra dina 
gamla dokument som till exempel betyg så att de 
innehåller ditt rätta namn och ditt rätta kön? 
RFSL arbetar för att vården för transpersoner ska 
förändras så att alla transpersoner som önskar 
könskorrigerande ingrepp ska få tillgång till dessa, 
och inte bara de med en viss diagnos, så som 
nu är fallet. Vi vill också att tvångssteriliseringen 
av transpersoner ska upphöra och att alla som 
önskar ska ges möjlighet att bli föräldrar på det 
sätt de önskar också efter behandlingen. För att 
detta ska vara möjligt krävs bland annat att det 
ska vara tillåtet att frysa ner könsceller och spara 
dem för framtida behandlingar, och att de trans- 
killar som vill ska få behålla sina kvinnliga  
reproduktiva organ. Det är också nödvändigt att 
den offentligt finansierade könskorrigerande 
vården görs tillgänglig också för dem som kanske 
bara önskar operera bort sina bröst, eller få till-
gång till hormoner. Dessutom ska det vara möjligt 
att ändra sitt juridiska kön utan krav på vård som 
en person inte önskar. 

Hur ser din verklighet ut? Har du lika god hälsa 
som andra i din ålder? Känner du dig säker på 
att bli bra bemött när du uppsöker en vårdcentral 
eller en ungdomsmottagning? Känner du dig 
trygg när du går hand i hand på stan med din 
partner, eller när du går ut för dig själv klädd så 
som du vill? 

(privata bilder)







RFSL arbetar för att hbt-personer ska ha lika god 
hälsa som andra. Så är inte fallet idag, särskilt 
inte när det gäller unga hbt-personer. Vad det 
beror på är inte så lätt att veta, men troligt är att 
samhällets problem med homofobi och transfobi 
spelar stor roll för både det fysiska och psykiska 
välmåendet. Att många hbt-personer inte känner 
sig säkra på att få ett bra bemötande när vi söker 
vård riskerar förstås också att försämra hälsan på 
sikt, eftersom det kan leda till att vi inte söker den 
vård vi behöver. Hbt-personer lever också med en 
annan utsatthet. Hatbrotten fortsätter att öka och 
runt hälften av alla hbt-personer uppger att de 
utsatts för någon form av hatbrott. RFSL arbetar 
för att också transpersoner ska inkluderas  
explicit i hetslagstiftningen och i straffskärpnings- 
paragrafen (som ska tas till när det är frågan om 
ett hatbrott). Vi arbetar också med ett attityd-
förändrade arbete bland annat i form av utbild-
ningar av personal på vårdcentraler. 

Så: hur verklig är du? Och enligt vem? När lagar 
och andra bestämmelser eller praktiker inte  
underlättar för en människa att leva sitt liv så 
som hen önskar kan det ibland kännas som 
om ens liv inte räknas på riktigt, inte var riktigt  
verkligt. Men så är det inte. Vi lever alla i  
verkligheten, vi är alla verklighetens folk. Nu 
ska vi bara se till så att allas verklighet också  
respekteras. 

Det arbetar RFSL för.

(privat bild)







”Politiken har begränsningar och politiker ska respektera att människor har rätt att göra egna livsval. De har rätt 
att bilda familj och själva komma fram till hur familjelivet ska se ut, utan att få sin vardag sönderanalyserad och 
tillrättalagd med lagar, förbud och styrande bidrag.” kristdemokraterna.se



Av de som valt att ange att de är homo- eller bisexuella i 
den nationella folkhälsoenkäten så har cirka 30 procent 
upplevt kränkande behandling eller bemötande en eller 
flera gånger under de senaste tre månaderna.

Diskrimineringsombudsmannen – Rapporten Upplevelser av diskriminering, 2010



”Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, 
omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.” kristdemokraterna.se





Mer än var fjärde ung homo- eller bisexuell kvinna har 
försökt begå självmord. Självmordsförsök är tre gånger 
så vanligt bland homo- eller bisexuella unga kvinnor 
jämfört med heterosexuella kvinnor i samma ålder.

Ungdomsstyrelsen – Rapporten Hon Hen Han , 2010





Risken för ungdomar att bli utsatta för våld i 
hemmet är dubbelt så stor för de som inte är 
heterosexuella.

Ungdomsstyrelsen – Rapporten Hon Hen Han, 2010





”Politiken ska syfta till att ge människor bästa möjliga förutsättningar att själva styra sina liv. Politiken ska inte 
ta till lagar för att detaljstyra människors livsval.” kristdemokraterna.se









Det är mer än dubbelt så vanligt att unga 
homo- eller bisexuella män avstår från att 
gå ut av rädsla för överfall, rån eller annat 
ofredande än att heterosexuella män  
stannar hemma av samma anledning.

Ungdomsstyrelsen – Rapporten Hon Hen Han, 2010





”Kristdemokraterna vill ge människor mer frihet att göra sina egna val. Sätta stopp för synsättet att bara ett livs-
val är riktigt, och att alla måste välja på samma sätt för att passa in i mallen.” kristdemokraterna.se



8,1 procent av kvinnor som har sex med kvinnor 
väljer att inte gå på regelbundna hälsokontroller där 
man tar cellprov från livmodertappen på grund av att 
de är rädda för ett fördomsfullt bemötande.

Rapporten Som att slicka på en regnkappa, 
Suzann Larsdotter, RFSL, 2009.





”En viktig förutsättning för att en familj ska fungera är att alla respekterar vissa grundläggande värden som  
jämställdhet och respekt för varje människas integritet.” kristdemokraterna.se



”Politiker, kultur- och ledarskribenter kan mycket väl uttrycka åsikter om allt mellan himmel och jord, också det 
som hör privatlivet till, men de behöver därmed inte kräva politiska regleringar av privatlivet. Verklighetens folk 
ska få vara ifred.” kristdemokraterna.se







”Den övergripande grundstenen är att politiken ska stödja, inte styra, människors livsval.” kristdemokraterna.se





Undvikande som strategi för att undgå diskriminering 
gör att man även begränsar sig när det gäller val av  
arbete eller arbetsplats och om man väljer att vara  
öppen eller inte med sin sexuella läggning.

Diskrimineringsombudsmannen 
– Rapporten Upplevelser av diskriminering, 2010



”Bara 50 procent av homo- och bisexuella är öppna på jobbet.”
Normer i heterofabriken, Fritt fram, 2005.









En undersökning gjord av Folkhälsoinstitutet 2005 visar att cirka 
40 procent av dem som själva definierar sig som transpersoner 
hade upplevt kränkande behandling eller bemötande en eller flera 
gånger under de senaste tre månaderna, vilket var dubbelt så  
mycket som för befolkningen i stort. 

DO - rapporten Upplevelser av diskriminering.
 

(privat bild)







Vart femte homosexuellt par kan spontant berätta om när man blivit 
dåligt bemött som kund på grund av homofobi.

Rapporten Våningssäng på bröllopsresan, Fritt fram, 2007.



Homo- och/eller bisexuella personer har oftare kontakt med 
sjukvården. Folkhälsoenkäten 2005 visade att under de tre senaste 
månaderna hade 54 procent av homo- och bisexuella haft kontakt 
med vården jämfört med 45 procent i den övriga befolkningen.

Rapporten Hälsa på lika villkor – hälsa och livsvillkor bland hbt-personer, Folkhälsoinstitutet, 2006.





”Barnens och familjernas behov under olika skeden i livet är utgångspunkten för kristdemokratisk familjepolitik. 
En politik som bygger på insikten att fungerande familjer är oumbärliga för samhället.” 
kristdemokraterna.se





Definition av Verklighetens folk:  
”De som har familj, arbetar,  
tar semester och lever sina  

liv som folk gör mest.”

Göran Hägglund, partiledare för  
Kristdemokraterna och socialminister. 
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Tack! 

Varmt tack till alla i Verklighetens folk som medverkat i boken. 

Vårt varmaste tack till Elisabeth Ohlson Wallin och Minna Wallin som 
generöst bidragit med sin tid för att se till att boken gick från idé till 
verklighet. 

Initiativtagare och producent RFSL, www.rfsl.se 
Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin, www.ohlson.se 
Form Minna Wallin, www.woffactory.com 

Bilderna är fotograferade i verkliga kök hos Verklighetens folk. Fotograf är Elisabeth 
Ohlson  Wallin med undantag för ett antal privat inskickade bilder.
________________________________________________________________________

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 
arbetar för att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett  
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det gör vi genom att påverka  
politiker och beslutsfattare, utbilda, informera, hjälpa, stödja och ordna sociala  
aktiviteter och det mesta arbetet sker ideellt. RFSL har flera tusen medlemmar 
och cirka 30 avdelningar runt om i hela Sverige. Vi är gamla och unga, har olika 
bakgrunder och intressen och lever på många olika sätt. 

I år, 2010, firar RFSL 60 år och vi är en av de äldsta hbt-organisationerna i världen.



HUR VERKLIG ÄR DU?



Är du verklig – men känner att din verklighet inte respekteras? 
Bli medlem i RFSL. Läs mer på www.rfsl.se.
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