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Forskning har visat att människor kan avgöra andras sexuella läggning utifrån 

ansiktsbilder och att homosexuella män uppfattas mer feminina än 

heterosexuella män och vise versa hos kvinnor. Denna studie undersökte om 

det går att förutsäga framtida sexuella läggning på barn och om dessa skiljer 

sig i egenskapsskattningar beroende på uppfattad sexuell läggning. Detta 

gjordes genom att använda bilder på heterosexuella och homosexuella 

personer från när de var 6 och 14 år. Studien använde 162 enkätsvar från 

blivande socionomer, beteendevetare och förskollärare, varav 133 kvinnor. 

Resultaten visade inget stöd för att det går att gissa rätt sexuell läggning på 

barn. Tjejer som uppfattades homosexuella bedömdes mindre feminina än de 

uppfattade heterosexuella, medan uppfattade homosexuella killar bedömdes 

snällare än heterosexuella killar. Slutsatser av studien är att femininitet 

används som ett redskap vid bedömning av sexuell läggning främst hos tjejer, 

medan hög självsäkerhet ses vara mer framträdande hos heterosexuella tjejer 

och killar. 

 

Keywords: sexual orientation, gay stereotypes, masculinity and femininity,  

person perception, gaydar 

 

 

Inledning 
 

I möten med andra människor är personers ansikte bland det första som syns och granskas. Där 

sker ett försök att uppfatta och bedöma individers identitet och tillhörighet i olika grupper och 

kategorier, såsom kön, ålder, etnicitet, religion och sexuell läggning. Denna process sker ofta 

snabbt, automatiskt och omedvetet (Rule & Ambady, 2008; Rule, Ambady, & Hallett, 2009). 

Ledtrådar till denna bedömning kan hittas i exempelvis kläder, frisyr eller beteende (Hutson, 

2010; Rule, Ambady, Adams, & Macrae, 2008) och kan grundas i stereotypa föreställningar 

om en viss grupp och dess medlemmar. Kön, ålder och etnicitet registreras oftast snabbt och 

automatiskt, medan andra sociala kategorier, som sexuell läggning, är kanske inte lika lätt att 

urskilja. Denna process benämns i vissa fall som ”gaydar”, en sammanslagning av ”gay” och 

”radar”, och innebär förmågan att kunna identifiera en persons sexuella läggning utifrån 

indirekta ledtrådar (Rieger, Linsenmeier, Gygax, Garcia, & Bailey, 2010). Forskning har visat 

att människor får uppfattningar om andra utifrån minimala ledtrådar och att mäns och kvinnors 

sexuella läggning kan uppfattas utifrån ansiktsbilder, men även enbart utifrån bilder på ögon, 
frisyr eller mun (Rule et al., 2008; Rule et al., 2009). Genom att använda svartvita bilder på 

självidentifierade hetero- eller homosexuella kvinnor, där respondenterna skulle bedöma om 

dessa var hetero- eller homosexuella, visade det sig att sexuell läggning hos kvinnor uppfattas 

snabbt och automatiskt. Bilderna beskärdes även så att enbart ögonen syntes och det visade sig 

även där att respondenterna kunde uppfatta kvinnornas befintliga sexuella läggning enbart 

utifrån detta (Rule et al., 2009). I en liknande studie användes istället bilder på självidentifierade 

hetero- och homosexuella män, där respondenterna skulle bedöma hur hetero- eller 
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homosexuella de uppfattas utifrån bilderna, där det visade sig att manlig sexuell läggning 

bedömdes bättre än slumpen, alltså bättre än hälften rätt (50%). De undersökte vidare om det 

gick att bedöma sexuell läggning där enbart frisyr, ögon och munområdet visades på bilderna, 

vilket även där visade sig vara bättre än slumpen. Bedömningarna utifrån enbart frisyren på 

männen var lika träffsäkert som bedömningar utifrån bilder på hela ansiktet, vilket författarna 

menade berodde på att frisyren är det mest uppenbara tecknet, medan ögon och mun är mindre 

uppenbara tecken på sexuell läggning. Dessa icke-uppenbara tecken kunde då störa 

bedömningen av sexuell läggning vid bilder på hela ansiktet. Författarna diskuterade vidare att 

det kunde bero på att frisyren bestäms mer av personerna själva jämfört med ögon och mun och 

kan använda sig av en frisyr som uppfattas stereotypt hetero- eller homosexuellt, och 

respondenternas stereotypa bilder påverkar då deras bedömningar (Rule et al., 2008). Forskning 

har även konstaterat att bedömning av sexuell läggning hos män är en snabb process som sker 

utan märkbar medveten tanke, då exponering av en ansiktsbild i 50 millisekunder ger tillräcklig 

information för att personer kan uppfatta korrekt sexuell läggning bättre än slumpen (Rule & 

Ambady, 2008). Även i andra studier var deltagarnas bedömningar av sexuell läggning hos män 

och kvinnor bättre än slumpen utifrån ansiktsbilder (Freeman, Johnson, Ambady, & Rule, 2010; 

Lyons, Lynch, Brewer, & Bruno, 2014). I en studie var 81% av målpersonernas sexuella 

läggning korrekt bedömda, vilket var signifikant bättre än 50%, där  87% av de heterosexuella 

och 75% av de homosexuella var rätt (Rieger et al., 2010). 

     Utseende i relation till en homosexuell identitet diskuteras i en studie av Hutson (2010), där 

homosexuella personer intervjuades om hur utseende används för att bilda, hantera och 

upprätthålla sin homosexuella identitet och uppleva äkthet. Det finns normer och stereotypa 

föreställningar om hur homosexuella män och kvinnor ser ut och uppför sig, så det gäller att ha 

rätt kläder, frisyr och kropp som skildrar sexualiteten. När de homosexuella intervjupersonerna 

hade kommit ut med sin sexualitet började de uttrycka den genom utseendet, såsom att ändra 

klädstil. De ville följa dessa utseendenormer för att uppleva en äkthet och för att andra skulle 

uppfatta dem som homosexuella. Detta ledde till att en del av männen bland annat började 

använda mer tajta och rosa kläder, medan en del av kvinnorna började använda en mer maskulin 

stil, där kläderna inte skulle vara tajta eller feminina. En slutsats av denna studie var att det 

fanns ett samband mellan en homosexuell identitet och utseendet, där det yttre anpassas efter 

den inre sexualiteten för att uppnå en känsla av äkthet.  

     Maskulinitet hos kvinnor och femininet hos män används som ett redskap vid bedömning av 

sexuell läggning. Ju mer feminina männen uppfattas och ju mer maskulina kvinnorna anses, 

desto större sannolikhet är det att de uppfattas homosexuella (Freeman et al., 2010; Rieger et 

al., 2010). Det har även visat sig att homosexuella kvinnor bedöms mer maskulina och mindre 

feminina än heterosexuella kvinnor, medan homosexuella män skattas mer feminina och mindre 

maskulina än heterosexuella män (Blashill & Powlishta, 2009a, 2009b; Kite & Deaux, 1987; 

Lyons et al., 2014). Femininitet och maskulinitet är det som främst förknippas med 

kvinnor/kvinnlighet respektive män/manlighet. Istället för termerna femininitet och 

maskulinitet, benämns könskorsande framförande i vissa fall som ”sex atypical” 

(könsatypikalitet) (Rieger et al., 2010) eller ”gender nonconforming” (könsavvikelse) (Rieger, 

Linsenmeier, Gygax, & Bailey, 2008), som syftar till män som är relativt feminina eller relativt 

omaskulina jämfört med andra män, och kvinnor som är relativt maskulina eller relativt 

ofeminina jämfört med andra kvinnor. Homosexuella män och kvinnor bedöms generellt vara 

mer könsatypiska än heterosexuella, med avseende på bland annat utseende, rörelse och tal 

(Rieger et al., 2010). Både studien av Blashill och Powlishta (2009a) och Kite och Deaux hade 

resultat som visade att homosexuella män uppfattas ha så kallade feminina egenskaper i högre 

grad än heterosexuella män. Homosexuella män blev tilldelade egenskaper som feminina och 

vänliga, jämfört med heterosexuella män som beskrevs som bland annat maskulina och starka. 

Homosexuella kvinnor blev nämnda med attribut som maskulina, blyga och konstiga, medan 
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de heterosexuella kvinnorna blev beskrivna som feminina, normala och intelligenta (Kite & 

Deaux). Studier har även visat att femininitet har ett negativt samband med skattad intelligens 

hos män (Blashill & Powlishta, 2009b), vilket även gällde mellan femininitet och skattad IQ 

hos heterosexuella män och kvinnor (Rahman, Bhanot, Emrith-Small, Ghafoor, & Roberts, 

2012). Homosexuella män, tillsammans med bland andra muslimer och unga, bedöms lägre på 

värme och kompetens, än bland andra heterosexuella personer, rika, judar, kristna och 

studenter, men högre än hemlösa och fattiga personer, där värme innefattar vänlighet, 

pålitlighet, uppriktighet och välvillighet, medan kompetens innefattar intelligens, effektivitet, 

skicklighet och självsäkerhet (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002). Forskning har visat att 

människor associerar glädje med homosexuella män och ilska med heterosexuella män och har 

uppfattningar om att homosexuella män är gladare än heterosexuella män och att heterosexuella 

män är argare än homosexuella män (Tskhay & Rule, 2015). Det finns även resultat som visar 

att homosexuella män ses som mer lämpade för yrken som sjuksköterskor och engelskalärare, 

medan heterosexuella män ses mer lämpade som ingenjörer, mattelärare, bedömt utifrån bilder 

på deras ansikten (Rule, Bjornsdottir, Tskhay, & Ambady, 2016). Madons studie (1997) var 

inriktad på homosexuella manliga stereotyper gällande personlighetsdrag, beteenden och 

fysiska attribut. Resultatet visade att homosexuella män uppfattas som bland annat feminina, 

känsliga, emotionella, förstående, varmhjärtade och milda. I en annan studie var deltagarna 

uppdelade i huruvida de var fördomsfulla eller hade en låg fördomsfullhet mot homosexualitet. 

De med hög fördomsfullhet bedömde homosexuella män som mindre maskulina än 

heterosexuella män, oavsett om den homosexuellas beteende beskrevs som maskulin eller 

feminin. Homosexuella kvinnor sågs även som mer maskulina än heterosexuella kvinnor, 

oavsett om den homosexuellas beteende var maskulint eller feminint (Lehavot & Lambert, 

2007). Författarna till studien menade att när personer uttalar att de ogillar homosexuella, syftar 

de egentligen på att de inte gillar feminina homosexuella män och maskulina homosexuella 

kvinnor, som är de stereotypiska bilderna av dem, vilket troligtvis är vad de tänker på när det 

frågas om homosexuella. 

     Det ses i allmänhet som mer negativt med killar än med tjejer som överträder könsroller 

(Martin, 1990). Studien visade även att feminina män och maskulina kvinnor uppfattas i större 

utsträckning som homosexuella. Detta gällde även hos barn, både flickor och pojkar, men 

främst där pojkar som uppfattas feminina, tros vara mer benägna att definiera sin läggning som 

homosexuella när de växer upp. Genom bedömning av egenskaper och attribut utifrån 

videoklipp på barn upp till 15 år, som då var vuxna hetero- och homosexuella personer, visade 

det sig att pojkar som uppfattades röra sig feminint och flickor som uppfattades maskulina som 

barn, levde i större utsträckning som homosexuella som vuxna. Både homosexuella män och 

kvinnor uppfattades som generellt mer könsavvikande som barn, jämfört med heterosexuella 

män och kvinnor, gällande rörelser, beteende och barnaktiviteter (Rieger et al., 2008). Även 

den självrapporterade könsatypikalitet i barndomen var högre hos homosexuella än hos 

heterosexuella män och kvinnor (Lippa, 2008; Rieger et al., 2010). I en longitudinell studie i 

England följdes barn födda år 1992 där mätning gjordes vid åldrarna 2.5, 3.5, 4.75 och 15 år. 

Detta för att undersöka samband mellan köns(stereotypa)relaterade beteenden som barn och 

självidentifierande sexuell läggning vid 15-årsåldern. Resultaten tydde på att de homosexuella 

ungdomarna, både tjejer och killar, i större grad hade visat könskorsande beteende, såsom 

leksaker och aktiviteter som inte främst förknippas med det tillhörande könet, i barndomen 

jämfört med de heterosexuella (Li, Kung, Hines, 2017). Forskning om barn kopplade till sexuell 

läggning och i relation till egenskaper förknippade med femininitet och maskulinitet är dock ett 

relativt outforskat område.  

 

 

Syfte 
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Forskning har visat att det går att lista ut sexuell läggning utifrån bilder på vuxna män och 

kvinnor, både på deras ansikten och enbart deras frisyrer (t ex Rule et al., 2008). Det finns även 

forskning kring huruvida vissa egenskaper och personlighetsdrag förknippas med en viss 

sexuell läggning och att homosexuella personer bedöms annorlunda gällande femininitet och 

maskulinitet jämfört med heterosexuella personer. Det har även diskuterats att homosexuella 

personer visat könskorsande beteenden som barn, alltså varit avvikande från könsnormerna. 

Pojkar som uppfattas feminina och flickor som uppfattas maskulina i barndomen, förmodas 

växa upp till att se sig som homosexuella (Martin, 1990), vilket också i vissa fall har visat sig 

stämma (Li et al., 2017; Rieger et al., 2008). Någonting som är mindre utforskat inom området 

är att använda bilder på barn och utifrån detta försöka lista ut om de kommer att definiera sin 

sexuella läggning som hetero- eller homosexuell när de blir äldre. Syftet med denna studie var 

därför att undersöka om det går att se personers sexuella läggning utifrån bilder från så ung 

ålder som 6 och 14 år (bägge åldrarna benämns som barn i denna studie). Detta för att se om de 

tidigare studieresultaten även kan appliceras på barnbilder. Två olika åldrar valdes för att se om 

det finns någon skillnad både angående den subjektiva uppfattade svårighetsgraden och det 

objektiva resultatet på antal rätt svar gällande bedömning av sexuell läggning. Syftet var även 

att undersöka om de som uppfattas som homosexuella skattas annorlunda i olika egenskaper 

jämfört med de som uppfattas som heterosexuella. Med tidigare forskningsresultat och trolighet 

som grund utformades följande hypoteser: 

Hypotes 1: Det är objektivt svårare att förutsäga framtida sexuell läggning på 6-åringar än på 

14-åringar.  

Hypotes 2: Det uppfattas svårare att förutsäga framtida sexuell läggning på 6-åringar än på 14-

åringar.  

Hypotes 3a: De tjejer som uppfattas homosexuella skattas som mer maskulina än de tjejer som 

uppfattas heterosexuella. 

Hypotes 3b: De killar som uppfattas homosexuella skattas som mer feminina jämfört med de 

killar som uppfattas som heterosexuella. 
 

 

Metod 

 

Studien inleddes med att enkätdesignen och enkätfrågorna utformades, med plats för 12 bilder 

i enkäterna. Det blev två olika enkäter i två olika varianter vardera: bedömning av sexuell 

läggning på 6-åringar, bedömning av sexuell läggning på 14-åringar, skattning av egenskaper 

på 6-åringar och skattning av egenskaper på 14-åringar. Undersökningen genomfördes i två 

delar med totalt 24 porträttbilder på 12 personer tagna när de var 6 och 14 år, där 

läggningsenkäterna och egenskapsenkäterna är oberoende av varandra, men senare jämförs. I 

första delen gissade en grupp deltagare framtida sexuell läggning utifrån bilderna, varav hälften 

av deltagarna fick se bilder på 6-åringarna och den andra hälften 14-åringarna. Studiens andra 

del gick ut på att andra deltagare fick se samma bilder, hälften 6-åringar och hälften 14-åringar, 

och skatta egenskaper utifrån bilderna. 

 

 

Deltagare  
 

Deltagarna var högskolestudenter i en mellanstor stad i Mellansverige som läste till socionomer, 

beteendevetare eller förskollärare. Sammanlagt fick studien in 162 användbara enkäter, där 

åldern på deltagarna varierade mellan 19-50 år (M = 25.01, SD = 6.05) och bestod av 133 
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kvinnor (82.1%), 25 män (16%) och en som fyllde i alternativet Annat, utöver två som inte 

besvarade könsfrågan. Ingen ersättning eller kompensation gavs för deltagandet.  

     Enkäterna som gick ut på att gissa personernas sexuella läggning i vuxen ålder utifrån 

bilderna, besvarade beteendevetarstudenter som gav 64 användbara enkätsvar, där 

könsfördelningen var 48 kvinnor (75%), 15 män (23.4%) och en som fyllde i alternativet Annat 

(1.6%).  Medelåldern i denna undersökningsgrupp var 24.73 (SD = 5.88). Nio läggningsenkäter 

återlämnades tomma eller oanvändbara. Åtta var ofullständigt ifyllda, exempelvis där de inte 

besvarat svårighetsgraden av att gissa läggningarna, men dessa var fortfarande användbara. Det 

var även 12 enkätsvar som hade fel fördelning på sexuella läggningarna, där de inte hade lika 

många kryss för alternativet hetero som för homo, som instruktionen löd (se mer under 

”Material”), men dessa användes ändå.  

     Det delades ut 106 egenskapsenkäter, bortfallet var 8 där enkäterna återlämnades tomma. 

Det var 15 enkäter som var ofullständigt ifyllda, men ändå användbara, då de exempelvis hade 

hoppat över att skatta någon eller några egenskaper. Av de använda enkätsvaren för skattning 

av egenskaper bestod deltagarna av 52 socionomstudenter (53.1%) och 46 förskollärarstudenter 

(46.9%), varav 85 kvinnor (86.7%), 11 män (11.2%) och två stycken som inte besvarade 

könsfrågan. Medelåldern i denna grupp var 25.28, (SD = 6.21), utöver fem personer som inte 

besvarade åldersfrågan. 

 

 

Material 
 

Till enkäterna söktes 12 personer som kunde bidra med porträttbilder, varav 6 kvinnor (3 

heterosexuella, 3 homosexuella) och 6 män (3 heterosexuella, 3 homosexuella). Bilderna som 

efterfrågades var skolfoton eller liknande porträttbilder från när de var cirka 6 år och 14 år, 

alltså från förskoleklass eller årskurs 1 och årskurs 8-9. Dessa personer hittades via vänner, 

bekanta och grupper på Facebook, där det tillfrågades om personer ville bidra med två bilder 

till enkätundersökningen. Kriterium på dessa var att de skulle vara minst 18 år, vara cispersoner 

(personer som identifierar sig som antingen man eller kvinna och det stämmer överens med det 

juridiska och biologiska könet, alltså inte transperson), identifierar sig som antingen hetero- 

eller homosexuell och inte bisexuell, osäker på sin läggning eller annat. De som bidrog med 

bilder till undersökningen var mellan 18-30 år. Denna inramning av ålder motiverades med att 

personerna skulle vara vuxna och myndiga, ha utvecklat och vara säkra på sin sexuella läggning 

och även för att det inte skulle skilja stort mellan porträtten med avseende på vid vilka år 

bilderna togs. De 24 bilderna formaterades till svartvita och var i enkäterna cirka 4.5x3 cm och 

beskurna från ovanför bröstet och strax ovanför huvudet, med ansiktet i fokus. Anledningen till 

att bilderna skulle vara skolfoton, vid samma ålder för alla personer och vara svartvita var för 

att bilderna skulle vara så jämförelsebara som möjligt i enkäterna. Ordningen för bilderna i 

enkäterna var slumpmässig, där det var en ordning för tjejer och en för killar, men samma för 

de olika åldrarna. En och samma person hade alltså samma position i alla fyra olika enkäterna. 

I enkäterna var de sex bilderna på tjejer först och sedan de sex bilderna på killarna. 

     Ett missivbrev/informationsbrev var tillhörande varje enkät och innehöll information om 

författaren, vad enkäten bestod av, hur lång tid den beräknades ta att besvara och att deltagandet 

var anonymt och frivilligt. Med stod även e-postadress till författaren och handledaren för 

eventuella frågor eller för att kunna ta del av studiens resultat. I enkäterna där uppgiften var att 

gissa personernas aktuella definierade sexuella läggning utifrån bilderna på antingen 6-åringar 

eller 14-åringar, löd instruktionen, med fyra olika varianter beroende på kön och ålder för 

bilderna: ”Här är sex bilder på sex olika tjejer på cirka 14 år, som alla är i vuxen ålder idag. 

Hälften av dessa definierar sig idag som heterosexuella och hälften som homosexuella. Titta 

noga på alla bilder och kryssa sedan i den läggning som du tror stämmer för respektive person. 
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Tänk på att du måste ha lika många kryss på ”Hetero” som på ”Homo”, alltså totalt 3 kryss på 

båda alternativen. Om du vet vem någon av personerna är, avstå då från att skatta den 

personen!”. Deltagarna tillfrågades även om svårighetsgraden av att gissa sexuell läggning 

utifrån bilderna, där frågan löd ”Hur svårt var det att gissa läggning enbart utifrån bilderna?”, 

som skattades på en femgradig skala, från 1 (mycket lätt), 3 (varken eller), till 5 (mycket svårt), 

där det var en fråga gällande tjejer och en för killar. 

     I enkäterna där uppgiften var att skatta egenskaper utifrån bilderna på antingen 6-åringar 

eller 14-åringar, fanns egenskapsdimensionerna elak-snäll, osäker-självsäker, ointelligent-

intelligent och maskulin-feminin på en femgradig skala, till exempel från 1 (elak) till 5 (snäll), 

där de andranämnda egenskaperna senare används som variabelnamn. Just dessa egenskaper 

valdes att undersöka, då forskning visat att när människor får intryck av andra är uppfattningen 

och bedömningen främst grundad på de två dimensionerna varm/kall och 

kompetens/inkompetens (Abele & Wojciszke, 2007; Fiske, Cuddy, & Glick, 2007), där värme 

har visat sig vara kopplat till vänlighet och pålitlighet, medan kompetens är kopplad till 

intelligens och självsäkerhet (Abele & Wojciszke; Fiske et al., 2002). Forskning har även visat 

att maskulinitet och femininitet är faktorer som påverkar vilken sexuell läggning människor 

uppfattas ha. Många studier om stereotyper om homosexualitet och att bedöma sexuell läggning 

inkluderar just maskulinitet och femininet. Forskning har även visat att homosexuella män och 

kvinnor börjar klä sig mer feminint respektive maskulint, för att uppnå en känsla av äkthet 

(Hutson, 2010), då detta har varit en faktor till att de uppfattas homosexuella (Freeman et al., 

2010; Rieger et al., 2010), och detta gällde även hos barn (Martin, 1990).  Dessa fyra 

egenskapsdimensioner ansågs därför lämpligast att använda för 6- och 14-åringar, där vänlighet 

istället benämns som snällhet och begreppet intelligens används istället för kompetens. De 

betraktades intressanta att undersöka i förhållande till sexuell läggning och flera av dem 

används i tidigare studier inom detta område. Instruktionen för enkäterna med skattning av 

egenskaper löd, med fyra olika varianter beroende på kön och ålder för bilderna: ”Här är sex 

bilder på sex olika tjejer på cirka 14 år, som alla är i vuxen ålder idag. Titta noga på bilderna 

och skatta sedan vilken egenskap som stämmer in bäst för respektive person. Sätt ett kryss 

längst mot ”elak” om personen ser elak ut, längst mot ”snäll" om personen ser snäll ut, näst 

längst ut om det lutar mot den egenskapen men inte helt, eller i mitten om varken eller stämmer. 

Om du vet vem någon av personerna är, avstå då från att skatta den personen!”. I slutet av 

enkäten fick de även besvara svårighetsgraden av att skatta de olika egenskapsdimensionerna 

på en femgradig skala, från 1 (mycket lätt), 3 (varken eller), till 5 (mycket svårt).  
 

 

Procedur 
 

Lärare och föreläsare kontaktades med ett missivbrev innehållande presentation av och syftet 

med studien och förfrågan om att komma till en föreläsning för att dela ut enkäter. Vid 

enkätutdelningarna fick cirka hälften av studenterna enkäter med bilder på 6-åringar och hälften 

med bilder på 14-åringar. Studiens datainsamling började med att enkäterna innehållande 

bedömning av sexuell läggning delades ut och samlades in. Detta för att se om det fanns minst 

en utpekad heterosexuell och en utpekat homosexuell med hög andel skattning för det ena 

läggningsalternativet i de olika grupperna (tjejer 6 år, killar 6 år, tjejer 14 år och killar 14 år). 

När det visade sig att det, med en gräns på minst 70% andel skattning för det ena 

läggningsalternativet, fanns minst en utpekad heterosexuell och en homosexuell för alla grupper 

förutom killar 6 år, där det endast var en utpekad heterosexuell, påbörjades datainsamlingen för 

skattning av egenskaper. Samtliga bilder som användes i läggningsenkäterna användes i 

egenskapsenkäterna. Även här fick cirka hälften av studenterna enkäter med bilder på 6-åringar 

och hälften med bilder på 14-åringar.  
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     Enkäterna tog cirka fem minuter att besvara och delades ut direkt i föreläsningssalarna och 

besvarades av studenterna på plats medan författaren var kvar i salen. Innan enkäterna delades 

ut informerades studenterna om att det var en undersökning till en C-uppsats i psykologi. De 

fick information om att enkäterna innehöll bilder på personer som barn, som alla är vuxna idag 

och att de har valt att bidra med dessa bilder. De informerades även om att det var anonymt och 

frivilligt att delta och vad deras uppgift i enkäterna var, det vill säga antingen gissa framtida 

sexuell läggning eller skatta egenskaper på personerna utifrån bilderna. De blev informerade 

om syftet med studien efter insamlingen av enkätsvaren, vilket det även informerades om i 

förväg om att de skulle bli. När enkätsvaren samlats in blev studenterna dessutom informerade 

om att det delades ut två olika sorters enkäter, dels där personerna var 6 år och dels där 

personerna var 14 år på bilderna, då detta inte informerades om innan enkätutdelningen. De 

som besvarade läggningsenkäterna fick dessutom veta de rätta svaren efteråt och det berättades 

i efterhand att syftet med enkäterna var att se om det går att gissa rätt på personers sexuella 

läggning utifrån bilder från så ung ålder som 6 och 14 år. De som besvarade egenskapsenkäterna 

blev efteråt informerade om att hälften av personerna på bilderna är heterosexuella och hälften 

homosexuella, och att egenskapsenkäter var del två av undersökningen, där första delen gick ut 

på att gissa personernas läggning utifrån bilderna. De fick veta att syftet med hela studien var 

att undersöka om de som uppfattas som homosexuella skattas annorlunda i egenskaperna 

jämfört med de som uppfattas som heterosexuella. 

 

 

Resultat 
 

Läggningsskattningar 

 

Endast de som hade en bedömning på minst 70% som antingen hetero- eller homosexuell 

uppnådde gränsen för att ha uppfattas som det ena eller det andra, oavsett om bedömningen 

stämde överens med den aktuella sexuella läggningen eller inte. Där bildpersonerna skattats 

som en viss läggning under 70% bedömdes deltagarna som oeniga om de uppfattades som 

heterosexuella eller homosexuella. Hos tjejer 6 år fanns två utpekade homosexuella (74.2% 

respektive 77.4%) och en utpekad heterosexuell (74.2%), varav deltagarna hade rätt på bägge 

homosexuella, medan den utpekade heterosexuellas aktuella sexuella läggning också var 

homosexuell. Hos killar 6 år var det en utpekad heterosexuell (73.3%) som inte stämde. Hos 

tjejer 14 år fanns två utpekade heterosexuella och två utpekade homosexuella. En utpekad 

homosexuell (84.4%) och en utpekad heterosexuell (90.3%) var korrekt, medan de andra två 

skattningarna inte stämde med den aktuella läggningen, en utpekad heterosexuell (84.4%) och 

en utpekad homosexuell (81.8%). Hos killar 14 år var det en utpekad homosexuell (72.7%) som 

stämde, och en utpekad heterosexuell (75%) som inte stämde med den aktuella läggningen. Av 

de med minst 70% skattning för det ena läggningsalternativet, var det alltså fem bilder som var 

utpekade heterosexuella och fem utpekade homosexuella, varav fem var rätt och fem var fel. 

Av de fem personbilder som deltagarna trodde var homosexuella som vuxna, stämde fyra 

överens med hur de definierar sin sexuella läggning idag, medan bland de utpekade 

heterosexuella var en korrekt och fyra som inte stämde. Deltagarna var överens om två tjejer 

för de bägge åldrarna, varav en var rätt och en annan tjejs sexuella läggning var felidentifierad, 

där en homosexuell tjej var uppfattad som homosexuell vid bägge åldrarna där minst 70% hade 

rätt, och en annan homosexuell tjej var uppfattad som heterosexuell vid bägge åldrarna, där 

minst 70% hade fel. En homosexuell kille var uppfattad som heterosexuell med minst 70% 

andel skattning vid bägge åldrarna, vilken då var felidentifierad. 

     Hypotes 1 som löd att det är objektivt svårare att förutsäga framtida sexuell läggning på 6-

åringar än på 14-åringar, som skulle yttra sig genom att deltagarna får fler antal rätt hos 14-
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åringarna, fick inget stöd hos vare sig tjejer eller killar. Medelvärdet för antal rätt hos 6-åringar, 

tjejer och killar sammanslagna, av 12 möjliga, var 5.97 (SD = 1.73) och hos 14-åringar 6.06 

(SD = 1.55), men skillnaden mellan åldrarna var inte signifikant, t(59) = -0.23, p = .817. Det 

var ingen skillnad mellan antal rätt hos tjejer 6 år (M = 3.48, SD = 1.12) och 14 år (M = 3.13, 

SD = 1.09), t(28) = 1.25, p = .222, och inte heller mellan killar som 6 år (M = 2.43, SD = 1.38) 

och 14 år (M =  2.94, SD = 1.12), t(27) = -1.20, p = .242. Deltagarna fick fler rätt på tjejer 6 år 

än killar 6 år, t(29) = 3.33, p = .002, d = 0.83, men ingen skillnad gällande antal rätt mellan 

tjejer 14 år och killar 14 år, t(30) = 0.68, p = .500. Deltagarnas antal rätt för de olika grupperna 

jämfördes med slumpens antal rätt, tre av sex, där antal rätt hos tjejer 6 år var bättre än slumpen 

(50%), t(30) = 2.40, p = .023, d = 0.43, och antal rätt hos killar 6 år var sämre än slumpen, t(29) 

= -2.25, p = .032, d = -0.41. 

     Hypotes 2 om att det uppfattas svårare att förutsäga framtida sexuell läggning utifrån bilder 

på 6-åringar än på 14-åringar fick inte stöd. Medelvärdena för uppfattad svårighetsgrad, tjejer 

och killar sammanslagna, var 8.96 (SD = 1.48) och hos 14-åringar 8.70 (SD = 1.80), t(55) = 

0.60, p = .552. Det uppfattades alltså inte lättare eller svårare att gissa framtida sexuell läggning 

på 6-åringar som på 14-åringar, varken jämförelsen mellan uppfattad svårighetsgrad att bedöma 

tjejer 6 år (M = 4.39, SD = 0.83) och tjejer 14 år (M = 4.45, SD = 0.85), t(26) = -0.50, p = .620, 

eller skillnaden mellan uppfattad svårighetsgrad att bedöma killar 6 år (M = 4.34, SD = 0.97) 

och killar 14 år (M = 4.19, SD = 1.11), t(28) = 1.06, p = .297. Det var inte heller uppfattat lättare 

eller svårare att bedöma läggningen hos tjejer som hos killar, vare sig mellan att bedöma tjejer 

6 år och killar 6 år, t(26) = -1.44, p = .161, eller mellan att bedöma tjejer 14 år och killar 14 år, 

t(29) = 1.56, p = .129. Det visade sig, med tendens till signifikans, att ju äldre deltagarna var, 

desto lättare uppfattade de att det var att gissa läggning utifrån bilderna; på killar 6 år: r(N = 

29) = -.313, p = .098, på tjejer 14 år r(N = 31) = -.354, p = .051 och på killar 14 år r(N = 31) = 

-.312, p = .088. Antal rätt hos tjejer 6 år och uppfattad svårighetsgrad att bedöma dessa 

korrelerade negativt, där ju lägre uppfattad svårighetsgrad, desto fler rätt fick de, r(N = 28) = -

.375, p = .049.  

 

 

Egenskapsskattningar 

 

Det var tio personbilder som blev tilldelade en sexuell läggning och av dessa användes sex till 

jämförelseanalyserna. De som valdes att analyseras och jämföras i egenskapsskattningarna var 

de med högst andel skattning, de två i respektive grupp förutom killar 6 år som inte hade någon 

utpekad homosexuell, som tydligast var utpekade som hetero eller homo. Av dessa var två fel 

och fyra rätt, dock var de alla tre utpekade homosexuella personbilderna till högst andel rätt.  

     I början av analyserna kontrollerades det om egenskapsskattningarna skiljde sig för de olika 

studentgrupperna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur socionomer och förskollärare 

skattade, men en tendens till signifikans gällande skattningen av självsäkerhet hos tjejer, där 

socionomstudenter skattade tjejer som mer självsäkra (M = 3.28, SD = 0.62) än 

förskollärarstudenter (M = 3.07, SD = 0.49), t(96) = 1.87, p = .065. Det fanns ingen skillnad i 

hur män och kvinnor skattade egenskaperna. Åldern på deltagarna delades in i två 

ålderskategorier, där upp till 24 år klassades som yngre, och från 25 år och uppåt klassades som 
äldre. Det visade sig att det inte heller fanns någon signifikant skillnad i skattning beroende på 

om det var äldre eller yngre som skattade egenskaper. 

     Det fanns en skillnad i skattningar för femininitet, där tjejer skattades som mer feminina (M 

= 3.78, SD = 0.55) än killar (M = 2.16, SD = 0.69), t(96) = 14.71, p < .001, d = 2.60. Det fanns 

ingen annan signifikant skillnad mellan tjejer och killar i egenskapsskattningar. Variabeln 

maskulinitet-femininitet ansågs lättast att bedöma för bägge åldrarna (M = 3.29, SD = 1.34), 

medan intelligens ansågs svårast att skatta (M = 4.37, SD = 0.99), och denna skillnad i uppfattad 
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svårighetsgrad var signifikant, t(95) = 6.77, p < .001, d = 0.92. Det fanns en skillnad i hur killar 

skattades i snällhet, där 14-åriga killar skattades som snällare (M = 3.91, SD = 0.64) än 6-åriga 

killar (M = 3.60, SD = 0.59), t(41) = -2.61, p = .013, d = 0.50. Det fanns ingen annan signifikant 

skillnad i hur egenskaperna bedömdes för de olika åldrarna.  

     Hypotes 3a fick stöd. Femininitet för den utpekade heterosexuella 6-åriga tjejen bedömdes 

till M = 4.36 (SD = 0.69) och för den utpekade homosexuella tjejen 6 år M = 3.14 (SD = 1.10), 

t(41) = 6.06, p < .001, d = 1.33. Femininitet hos den utpekade heterosexuella 14-åriga tjejen 

skattades till M = 4.32 (SD = 0.75) och hos den utpekade homosexuella tjejen 14 år M = 2.51 

(SD = 0.95), t(52) = -10.90, p < .001, d = 2.11. Hypotes 3b fick inte stöd, men hade en tendens 

till signifikans hos 14-åriga killar, där den utpekade heterosexuellas femininitet bedömdes till 

M = 2.26 (SD = 0.75) och hos den utpekade homosexuella M = 2.43 (SD = 0.76), t(54) = 1.75, 

p = .086. De två bilderna på tjejer som uppfattades heterosexuella skattades högre på alla 

egenskapsdimensionerna, jämfört med de två bilderna som uppfattades föreställa homosexuella 

tjejer, varav femininitet bedömdes signifikant högre för bägge åldrarna. Hos tjejer 6 år skattades 

den utpekade heterosexuella som signifikant mer snäll (M = 4.31, SD = 0.98, respektive M = 

3.36, SD = 1.10), t(41) = 4.87, p < .001, d = 0.91, och mer feminin, än den tjej som var utpekad 

homosexuell, se Figur 1A. Hos tjejer 14 år var den utpekade heterosexuella skattad som mer 

självsäker (M = 3.67, SD = 0.77 respektive M = 2.98, SD = 1.10), t(54) = -4.12 p < .001, d = 

0.73, mer intelligent (M = 3.79, SD = 0.72 respektive M = 3.52, SD = 1.02), t(51) = -2.19, p = 

.033, d = 0.31, och mer feminin, än den tjej som var utpekad homosexuell, se Figur 1B. Hos 

killar 14 år skattades den utpekade heterosexuella som mer självsäker (M = 3.11, SD = 1.09) än 

killen som var utpekad homosexuell (M = 2.57, SD = 0.92), t(53) = -3.73 p < .001, d = 0.54. 

Den utpekade homosexuella killen skattades som mer snäll (M = 4.22, SD = 0.76) än den 

utpekade heterosexuella (M = 4.03, SD = 0.78), t(54) = 2.03, p = .047, d = 0.24. Det fanns en 

tendens till signifikans där den utpekade homosexuella skattades som mer feminin (M = 2.44, 

SD = 0.76) än den utpekade heterosexuella (M = 2.26, SD = 0.75), t(54) = 1.75, p = .086, se 

Figur 1C. 

 

A) 

  
 B)                                                        C) 

 
Figur 1. Egenskapsskattningar hos de utpekade heterosexuella respektive homosexuella. 
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     Även egenskapsskattningar av de faktiska homosexuella jämfördes med 

egenskapsskattningar av de faktiska heterosexuella, oavsett vad de var utpekade som. Där fanns 

en skillnad i femininitet hos tjejer/kvinnor, där de heterosexuella skattades som mer feminina 

(M = 3.98, SD = 0.68) utifrån bilder på dem som barn, än de homosexuella (M = 3.59, SD = 

0.62), t(96), -5.66, p < .001, d = 0.60. De homosexuella killarna/männen skattades som mer 

feminina (M = 2.21, SD = 0.73) än de heterosexuella (M = 2.11, SD = 0.75), med en tendens till 

signifikans, t(96) = 1.705, p = .091. Det fanns även en skillnad i snällhet hos killar/män, där de 

homosexuella skattades som snällare (M = 3.97, SD = 0.64) än de heterosexuella (M = 3.64, SD 

= 0.88), t(97) = 4.07, p < .001, d = 0.43. De homosexuella killarna/männen skattades dessutom 

som mer intelligenta (M = 3.68, SD = 0.68) än de heterosexuella (M = 3.56, SD = 0.73), med 

en tendens till signifikans, t(95) = 1.89, p = .062.  

 

 

Diskussion 

 
Denna studie undersökte om det går att förutsäga framtida sexuell läggning utifrån bilder på 6- 

respektive 14-åringar. Syftet var även att ta reda på om de som uppfattas homosexuella skattas 

annorlunda i egenskaperna snällhet, självsäkerhet, intelligens och femininitet jämfört med de 

som uppfattas heterosexuella. Av totalt 24 bilder på personer som var i ålder 6 och 14, var det 

10 som uppnådde gränsen att bli uppfattad som antingen hetero- eller homosexuell. Av dessa 

stämde hälften med hur personerna som vuxna definierar sin sexuella läggning. Det var alltså 

5 av 24 bilder som blev korrekt bedömda med en skattning på minst 70%. Hypotes 1 om att 

deltagarna skulle få fler rätt på sexuell läggning utifrån bilder på 14-åringar än på 6-åringar, 

fick inget stöd, varken gällande bilder på tjejer eller killar. Deltagarnas bedömning av framtida 

sexuell läggning på 6-åriga tjejer var bättre än slumpen, medan de var sämre gällande 6-åriga 

killar. Deltagarna uppfattade det inte lättare att förutsäga framtida sexuella läggning utifrån 

bilder på personerna som 14 år än som 6 år. Hypotes 2 fick därför inte heller stöd. Av de tjejer 

som tilldelades en sexuell läggning och användes till egenskapsjämförelserna, skattades de 

homosexuella som mindre feminina än de heterosexuella tjejerna hos både 6-åringar och 14-

åringar, hypotes 3a fick således stöd. De vuxna homosexuella kvinnorna bedömdes även mindre 

feminina utifrån bilder på dem som barn, jämfört med de heterosexuella kvinnorna. Gällande 

femininitetsskattning hos killar var det ingen signifikant skillnad beroende på om de uppfattades 

hetero- eller homosexuella, vilket medförde att hypotes 3b inte fick stöd, men dock en tendens 

till signifikans hos 14-åriga killar, där den homosexuella skattades mer feminin än den 

heterosexuella. Även skillnaden i hur de faktiskt homosexuella killarna skattades mer feminina 

än de heterosexuella killarna hade en tendens till signifikans. De två utpekade heterosexuella 

tjejerna 6 respektive 14 år skattades högre på alla egenskaperna än de två bilderna på tjejer 6 

och 14 år som uppfattades homosexuella. Hos tjejer 6 år var denna skillnad signifikant gällande 

snällhet och femininitet, och hos 14-åriga tjejer självsäkerhet, intelligens och femininet. Hos 

killar 14 år skattades den utpekade homosexuella killen som mer snäll, men mindre självsäker 

än den utpekade heterosexuella killen.  

     Eftersom deltagarna endast hade rätt på hälften av de som uppfattades som antingen hetero- 

eller homosexuell, och endast var bättre än slumpen på en grupp, 6-åriga tjejer, visar detta 

resultat inget stöd för att det går att se sexuell läggning när det gäller barn 6 och 14 år. Då 

deltagarna hade rätt på fyra av fem personbilder som uppfattades homosexuella, men endast 

rätt på en utpekad heterosexuell, kan detta tyda på att det är lättare att peka ut vilka som är 

homosexuella än att identifiera de heterosexuella. Då det var fåtal bilder kan det även bero på 

just dessa personbilder som användes och hur personerna såg ut, både gällande bedömning av 

sexuell läggning och egenskaper. Det var ett förvånande resultat att hypotes 1 inte fick stöd, då 
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det är större sannolikhet att personer vid 14-årsåldern börjat utforska och hittat sin sexualitet 

och därför även använder utseende, kläder och frisyr som ett sätt att motsvara en stereotyp bild, 

som Hutson (2010) menar görs för att uppleva en äkthet. Det kan även finnas en skillnad i vem 

som väljer kläder och frisyr inför fotografering som skolporträtt beroende på ålder. Då deltagare 

i tidigare studier lyckats bedöma korrekt sexuell läggning bättre än slumpen utifrån 

ansiktsbilder på vuxna (Freeman et al., 2010; Lyons et al., 2014; Rieger et al., 2010; Rule et al., 

2008), borde detta ha visat sig även hos 14-åringar, men att det inte gjorde det beror troligtvis 

på att det inte var bilder på vuxna. Att hypotes 2 inte fick stöd, kan bero på att åldern var en 

mellangruppsfaktor. Hade deltagarna sett bilder på både 6-åringar och 14-åringar, hade de 

förmodligen jämfört svårighetsgraden av att skatta dessa och uppfattat det lättare när det gällde 

14-åringar. Nu var det istället som så att de som såg bilder på 14-åringar och ombads att gissa 

sexuell läggning på dessa, inte visste annat och upplevde det svårt att genomföra denna uppgift, 

medan de kan ha upplevt det relativt lätt att göra det om de först gjort samma uppgift med bilder 

på 6-åringar, då de jämfört med den åldern istället för exempelvis vuxen ålder.  

     Angående hypotes 3 sägs vissa egenskapsattribut vara mer feminina eller maskulina än 

andra, och förknippas med olika sexuella läggningar. Forskning har visat att homosexuella 

kvinnor skattas mindre feminina än heterosexuella kvinnor och att homosexuella män skattas 

mer feminina än heterosexuella män (Blashill & Powlishta, 2009a, 2009b; Kite & Deaux, 

1987), vilket stämde överens med denna studies resultat hos tjejer, medan denna skillnad endast 

hade en tendens till signifikans hos killar. Detta gällde både beroende på vilken sexuell läggning 

de blev utpekade som och deras sexuella läggning oavsett vad de uppfattades som. Att de 

utpekade homosexuella tjejer bedömdes mindre feminina än de utpekade heterosexuella 

tjejerna, går i samma riktning som tidigare forskning som indikerat att maskulina flickor 

uppfattas med större sannolikhet att definiera sin sexuella läggning som homosexuell (Martin, 

1990). Att de homosexuella kvinnorna bedömdes mindre feminina än de heterosexuella 

kvinnorna utifrån bilder från när de var yngre, stämmer med studier som visat att flickor som 

ses maskulina lever i större utsträckning som homosexuella när de är äldre, än flickor som ses 

mer feminina (Li et al., 2017; Rieger et al., 2008). Hos 14-åriga killar skattades den utpekade 

homosexuella som mer snäll än den utpekade heterosexuella killen, och denna skillnad i skattad 

snällhet gällde även i jämförelsen mellan de hetero- och homosexuella killarna oavsett vad de 

var utpekade som. Detta är i linje med tidigare forskning som pekat på att vänlighet är en 

feminin egenskap som tilldelas homosexuella män i större utsträckning än heterosexuella män 

(Blashill & Powlishta, 2009a; Kite & Deaux, 1987) och att de även uppfattas varmhjärtade och 

milda, tillsammans med feminina (Madon, 1997). 

     Det som är nytt med denna studie är att det är just åldrarna 6 och 14 på personerna som 

studeras. Det kan dock diskuteras huruvida det är etiskt att göra dessa bedömningar när det 

gäller barn, både att gissa sexuell läggning, men främst att skatta egenskaper. Det fanns 

deltagare som kommenterade att det inte går att skatta egenskaper utifrån utseende, vilket kan 

vara svårt. Dock är det nog vanligt att dessa bedömningar görs i vardagen, om än mer 

omedvetet. Det var även en deltagare som påpekade att det inte kändes etiskt rätt att bedöma 

om de såg intelligenta ut, vilket också är förståeligt. Intelligens var dessutom den egenskap som 

ansågs svårast att skatta, medan maskulinitet-femininet ansågs lättast, vilket kan bero på att 

maskulina/feminina attribut kan vara fysiskt synliga, men är mindre uppenbart gällande 

intelligens. Denna studie använde sig av fyra olika egenskapsdimensioner, men det hade varit 

intressant att använda sig av fler till framtida forskning. Det hade dock tagit längre tid och varit 

mer ansträngande för deltagarna att svara på enkäterna om det fanns fler egenskaper att skatta 

per bild, beroende på antal bilder. Därför begränsades det ner till fyra egenskapsdimensioner 

som skulle vara täckande och varierande. Det hade även varit intressant att utöka denna studies 

metod genom att använda fler och varierande åldrar på personerna på bilderna, för att ta reda 

på vid vilken ålder deltagarna skulle få flest rätt gällande att förutsäga sexuell läggning. En 
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annan begränsning med denna studie är att det möjligen var otillräckligt antal bilder på barn. 

Det var svårt att hitta personer som kunde ställa upp med bilder till enkäterna eftersom det 

behövde vara vissa krav, som att bilderna skulle vara från två specifika åldrar, vilket alla inte 

har tillgång till. De skulle dessutom vara minst 18 år, definiera sin läggning som hetero- eller 

homosexuell och vara cispersoner. Här användes 12 personer som hade två bilder vardera, 

vilket därefter gjorde att det var få personer till jämförelseanalyserna. Resultaten är inte 

generaliserbara då jämförelserna i egenskapsskattningarna endast gjordes mellan två personer i 

de olika grupperna (tjejer 6 år, tjejer 14 år och killar 14 år), vilket då sänker studiens externa 

validitet. De viktigaste faktorerna att ta med sig till framtida studier likt denna är därför att ha 

fler personer som delar med sig av bilder, för att då kunna jämföra egenskapsskattningarna med 

fler än två mot varandra, vilket skulle leda till ett mer generaliserbart resultat. Med tanke på att 

acceptansen för homosexuella och andra HBTQ-personer ökar i samhället i och med kunskap 

och att dessa får en större plats och mer rättvis skildring i media (filmer, TV-serier, tidningar), 

kanske fler känner att de kan vara öppna med sin sexuella läggning och identitet i större 

utsträckning och desto tidigare. Görs en studie med ett liknande upplägg som denna om 10-20 

år, blir kanske resultatet annat, då det kan vara en annan syn på 14-åringar som definierar sin 

sexuella läggning som homosexuella, än vad det var när personbilderna i denna studie var 14 

år. 

     En slutsats av denna studie utifrån syftet att undersöka om det finns någon skillnad i 

egenskapsskattningar hos de som uppfattas hetero- respektive homosexuell när det gäller 6- och 

14-åringar, är att femininitet och maskulinitet används som ett verktyg för att bedöma sexuell 

läggning hos tjejer, men inte i lika stor utsträckning hos killar, där lägre femininitet är ett sätt 

att urskilja en homosexuell tjej från en heterosexuell. Hos 14-åringar ses även de tjejer och 

killar som uppfattas homosexuella som mindre självsäkra än de som uppfattas heterosexuella. 

Bedömning vid möte av personer görs för det mesta snabbt och automatiskt, även om 

föreställningar och stereotypa bilder, om i detta fall hetero- eller homosexuella, inte alltid 

stämmer överens med verkligheten. En tjej eller kvinna som uppfattas feminin och självsäker 

förmodas kanske vara heterosexuell, medan en kille eller man som ses feminin och snäll antas 

vara homosexuell. Att dessa bedömningar utförs behöver inte vara dåligt, så länge bemötandet 

inte påverkas negativt, exempelvis genom diskriminering, på grund av kategoriseringar och 

andra bedömningar, oavsett om de stämde eller inte.  
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