
  

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socialt arbete 

Examensarbete 

Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

VT 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Bemötandet av hbtq+personer inom socialtjänsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicia Lindberg & Erica Nilsson 

Handledare: Anna-Karin Larsson  
 

 



  

 

 

BEMÖTANDE AV HBTQ+PERSONER INOM SOCIALTJÄNSTEN 

Felicia Lindberg och Erica Nilsson 

Örebro universitet  

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socialt arbete 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

VT 2019 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka bemötandet av hbtq+personer inom 

socialtjänsten. Detta görs genom att undersöka relevanta riktlinjer och arbetsverktyg, vilken 

utbildning som ges i hbtq+frågor, samt hur verksamheterna är utformade för att ge ett gott 

bemötande. En kort presentation av Socialstyrelsens publikationer som berör hbtq+frågor ges, 

vidare undersöks hur rekommendationerna i publikationerna implementeras på olika 

socialkontor. Studien består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem stycken 

verksamma socialarbetare från fyra olika kommuner inom Örebro län. Det metodologiska 

förhållningssättet har varit hermeneutiskt och empirin har analyserats med hjälp av grundad 

teori. Den teoretiska ramen består utav begreppen handlingsutrymme, research-minded 

practitioners samt socialt erkännande. Undersökningen motiveras dels av kunskapsluckor i 

tidigare forskning och Socialstyrelsens undersökningar som visar på ett osynliggörande av 

hbtq+personer inom socialtjänsten. Studiens slutsatser är att hbtq+personer är en förbisedd 

grupp, och att ytterligare kunskap behövs för att garantera ett gott bemötande hos 

socialtjänsten. Flera av studiens respondenter har inte haft kännedom om Socialstyrelsens 

publikationer, och det egna intresset verkar spela en stor roll för vilka kunskaper de 

yrkesverksamma har i frågan. Det finns en genomgående önskan om att behandla alla sina 

klienter lika, men för ett socialt erkännande krävs kännedom om gruppens specifika 

förutsättningar. 

 

Nyckelord: bemötande, hbtq+, socialtjänsten, handlingsutrymme, socialt erkännande, 

minoritetsstress, research-minded practitioners 
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Abstract 
 

The aim of this study is to examine the treatment of members of the lgbtq+ community within 

the social service offices. The study will examine the policies and tools used at the offices, 

the education concerning the treatment and how the offices are design to achieve good 

treatment. A brief presentation of Socialstyrelsens publications concerning the members of 

the lgbtq+ community will be presented together with how the recommendations are 

implemented at the offices. Five semi-structured interviews were conducted with social 

workers from four different municipalities. The study is based on a hermeneutic approach and 

the data is analysed through grounded theory. The theoretical framework of the study is the 

social workers freedom of action, research-minded practitioners and social recognition. Not 

enough research on the subject has been conducted. The main conclusion of this study is that 

social services officials often lacks sufficient knowledge about the lgbtq+ related issues to 

offer adequate service to members of the lgbtq+ community. Several respondents did not 

know of Socialstyrelsens publications regarding lgbtq+. The knowledge of lgbtq+issues 

seems to be dependent on the social works own personal interest in the matter. The social 

work officials in our research seemed to share a common goal of treating all their clients 

fairly. But for the social work officials in question to attain a level social recognition 

regarding adequate treatment of members of the lgbtq-community basic understanding of the 

specific prerequisites of the group in question are essential. 

 

Keywords: treatment, lgbtq+, social service, freedom of action, social recognition, 

minoritystress, research-minded practitioners 
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1 Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla socialtjänstens bemötande av personer vars sexualitet, 

könsidentitet och könsuttryck avviker från de samhälleliga normerna. Dessa personer kan till 

exempel vara homo- eller bisexuella, transpersoner, personer med queera könsuttryck och 

identiteter, och fortsättningsvis kommer förkortningen hbtq+ att användas. För närmare 

förklaring av begreppet samt andra centrala begrepp genom uppsatsen, se begreppslistan på 

sida 2-3.  

 

Hbtq-personers socioekonomiska rättigheter är begränsade i stora delar av världen (Lee & 

Ostergard, 2017, s.38-39) samtidigt som denna målgrupp genom historien upplevt förtryck 

och diskriminering (Nadal, Quintanilla, Goswick & Sriken, 2015, s. 459-460). Att ha en 

sexuell läggning eller könsidentitet som avviker från normen har både kriminaliserats (Lee & 

Ostergard, 2017, s. 38-39) och diagnostiserats som sjukdomar (Filice & Meyers, 2018, 

s.164). Denna mörka historia är något som satt sina spår. Många inom hbtq+gruppen har än 

idag ett lågt förtroende till rättssystemet och övriga samhällsinstanser (Lee & Ostergard, 

2017, s. 38-39; Filice & Meyer, 2018, s. 164, 180-181). I Sverige avkriminaliserades sexuella 

relationer mellan samkönade år 1944 och år 1979 avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet 

som en sjukdomsdiagnos (Regeringskansliet, 2018). 

 

Första gången sexuell läggning fanns med som variabel i en nationell folkhälsoundersökning 

i Sverige var 2005 och det var först då det var möjligt att analysera hbtq+personers situation i 

på en nationell nivå. I undersökningen konstaterades att personerna över lag hade god hälsa - 

men att de jämfört med resten av befolkningen hade sämre både fysisk och psykisk hälsa. 

Stora skillnader fanns inom gruppen. Transpersoner hade sämst hälsa, och efter det 

bisexuella. Även kön och ålder spelade in för hur bra eller dåligt personerna mådde (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2005).  

 

När hbtq+personer söker sig till socialtjänsten är det många som väljer att inte berätta om sin 

sexuella läggning eller könsidentitet, trots att det kan spela roll för personens identitet eller 

för det berörda problemet (Malmqvist m. fl. 2017, s. 7). Socialtjänsten bör ge förutsättningar 

för dessa personer att känna sig bekväma och trygga nog att ge denna information. Enligt 

Socialtjänstlagen 1:1 (2001:453) ska socialtjänsten ansvara för jämlikhet i människors 

levnadsvillkor, värna om den sociala tryggheten samt värna om den enskildes integritet. 

Socialtjänsten ska även följa diskrimineringslagen 1:1 samt 2:13 (2008:567). Enligt denna 

ska socialtjänsten främja rättigheter för alla oberoende av till exempel kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. De normer som genomsyrar socialtjänsten 

är starkt kopplade till den maktposition som socialarbetaren har gentemot den hjälpsökande 

(Socialstyrelsen, 2019, s. 11). En persons sexuella läggning eller könsidentitet bör alltså ha 

föga relevans för sakfrågan, men kan ha stor betydelse på grund av omgivningens normer och 

förväntningar.  
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En majoritet av hbtq+personer i Sverige känner en misstro för polis, socialtjänst och åklagare, 

eller upplever en osäkerhet kring att bli bemötta på ett gott sätt om de skulle söka vård. 

Denna osäkerhet kan utgöra ett hinder för hbtq+personer att söka stöd om de blir utsatta för 

till exempel våld eller om de har problem med sin ekonomi eller missbruk. Att dessa personer 

inte blir diskriminerande och möts av ett inkluderande bemötande är främst chefen och 

ledningssystemets uppgift. Däremot kan ett bra ledningssystem inte garantera att personerna 

som söker sig till socialtjänsten kommer känna att de får ett gott och respektfullt bemötande 

av den enskilde socialarbetaren samt får de insatser de har rätt till (Socialstyrelsen, 2019, s. 

21, 35-36).  

 

En utgångspunkt för denna studie är att det inte är alla hbtq+personer som i sin kontakt med 

socialtjänsten upplever bemötandet som problematiskt. Däremot påverkas personer som 

bemöts av ett diskriminerande bemötande troligtvis negativt av detta. Personerna som hör till 

gruppen kan, beroende på varför de söker sig till socialtjänsten, redan ha upplevt kränkande 

behandling. En förutsättning att söka hjälp torde vara någon form av utsatthet. Socialtjänsten 

är då den instans som bör hjälpa denne person och som en effekt av minoritetsstress, ett 

begrepp som närmare beskrivs nedan, kan förväntningarna på mötet med socialtjänsten redan 

innan vara laddade. Ett centralt tema i vår undersökning är den dissonans mellan att det finns 

gott om kunskap men att det inte verkar nyttjas ute i verksamheterna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka bemötandet av hbtq+personer inom socialtjänsten. 

Vidare syftar studien till att få kunskap om vad som styr bemötandet – vilka hinder och 

möjligheter som finns, hur handlingsutrymmet ser ut för socialarbetarna och på 

socialkontoren, samt vilka riktlinjer och arbetsverktyg som påverkar bemötandet. 

 

Frågeställningar:  

● Hur ser kompetensen att bemöta hbtq+personer ut hos socialsekreterare; vilka 

kunskaper besitter socialarbetaren när det kommer till gruppens utsatthet och behov? 

● Hur förhåller sig denna kunskapen till de riktlinjer och handböcker som 

Socialstyrelsen givit ut i specifikt syfte att förbättra bemötandet av hbtq+personer? 

● Hur fungerar arbetet och ansvaret i praktiken för att (a) kunskap om gott bemötande 

ska nå ut och implementeras i socialarbetarnas förhållningssätt samt (b) 

hbtq+personer ska känna sig trygga? 

1.2 Begreppslista 

Cisnormativitet är en bemärkelse för antagandet om att det kön en tillskrivits vid födseln är 

densamma som personen identifierar sig med samt att detta går i enlighet med samhällets 

sociala könsnormer. Att vara cis-person har alltså inget med personens sexualitet att göra, 

utan med personens könsuttryck. Personer som inte är cis-personer kan vara till exempel 

transpersoner eller intersex-personer. Den person som inte följer denna norm riskerar att 

påverkas negativt på både individuella, samhälleliga och sociala plan (RFSL, 2015). 
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Heteronormativitet är antagandet om att kön är binärt, dvs att det enbart finns könen man 

och kvinna. Könsuttryck och könsrollerna ska också vara tydligt uppdelade i feminint och 

maskulint. Utöver detta antas också alla vara heterosexuella. Begreppet likställs ej med 

heterosexualitet utan fokus ligger på den normativa aspekten. Relationer som 

överensstämmer med denna norm får erkännande och bekräftelse av omgivningen. Liksom 

med cisnormen riskerar en person som inte följer denna norm att påverkas negativt på både 

individuella, samhälleliga och sociala plan (RFSL, 2015; Gunnarsson Payne & Öhlander, 

2017, s. 16).  

 

Hbtq+ Hbtq är ett paraplybegrepp som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt 

personer med andra queera uttryck och identiteter (RFSL, 2015). Vi har valt att använda oss 

av begreppet hbtq+. Pluset står som en markör som visar på att det finns andra könsuttryck, 

könsidentiteter och sexualiteter som inte inryms i hetero- eller cisnormen men som inte 

passar in under de andra kategorierna. I tidigare publikationer av till exempel Socialstyrelsen 

används “hbt” för att beteckna gruppen, där alltså homo- och bisexuella och transpersoner 

inräknas. I vår text kommer vi att använda hbt när vi refererar till dessa texter, då det enbart 

var dessa personer som undersöktes vid tillfället. Samma gäller avsnittet tidigare forskning - 

även här har vi valt att använda samma begrepp som dessa författare gjort. I studien har vi 

använt paraplybegreppet hbtq+ som benämning på den målgrupp vi anser behöver mer socialt 

erkännande inom socialtjänsten. Att använda sig av ett så brett paraplybegrepp är 

problematiskt då upplevelsen av specifika behov, problem och diskriminering på grund av 

sexualitet och tex könsidentitet skiljer sig åt mycket. Att i mötet med socialtjänsten enbart ses 

som en hbtq+person är också problematiskt. Om en är hbtq+person kan det möjligt kännas 

jobbigt att behöva prata om den delen av sin identitet när den inte är relevant. En människa är 

så mycket mer än sin hbtq+identitet, men att socialtjänsten inte har kunskap att möta 

människor som är en del av denna målgrupp med både specifika kunskaper om gruppen och 

förståelse om individuella behov är problematiskt. 

 

Pronomen är benämnandet av någon i tredje person - alltså han, hon, hen, den. Det är inte 

möjligt att dra en slutsats om vad en person vill använda för pronomen utifrån att kolla på en 

person. Istället går det att fråga personen vilket pronomen personen föredrar (RFSL, 2015). 

1.3 Bakgrund 

Socialstyrelsen har publicerat material som belyser hbtq+frågor i form av handböcker, 

policys och övrigt utbildningsmaterial som riktar sig till socialtjänsten. Det finns även 

möjlighet för socialtjänster att genomgå externa utbildningar som leder till en hbtq-

certifiering genom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter).  

1.3.1 På uppdrag av regeringen 

Regeringen presenterade för några år sedan en nationell strategi; En strategi för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I denna 
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pekades Socialstyrelsen ut som särskilt ansvarig för hbtq-frågor inom hälso- och sjukvård 

samt social omsorg. En del i detta arbete är att kartlägga kunskapsbehovet i de olika 

kommunerna, ta fram ett kunskapsstöd enligt detta och att säkerställa att det används 

(Socialstyrelsen, 2016b, s. 3). I samband med att strategin presenterades hölls en konferens i 

Stockholm; Hbtq-perspektivet i teori och praktik . Konferensen mynnade ut i publikationen 

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (Socialstyrelsen, 2015). Här 

framkommer bland annat: Alltifrån trygga mötesplatser till skyddade boenden och hemtjänst 

med rätt kunskaper fattas för gruppen. Ett hbtq-perspektiv behöver med hjälp av policys 

lyftas inom styrning och ledning. Vidare behöver kompetensen lyftas inom vård, skola, 

omsorg, olika myndigheter, samt inom förening- och kulturlivet. Allt som allt behövs mer 

kunskap och fortsatta studier om hbtq-frågor (Socialstyrelsen, 2015, s. 7). 

1.3.2 Socialstyrelsens publikationer för arbete med hbtq+personer 

Socialstyrelsen har mellan åren 2004 och 2016 publicerat 11 handböcker kring socialt arbete 

med fokus på målgruppen hbtq+personer. Efter 2016 har det inte tillkommit något nytt 

material. Handböckerna berör könsdysfori, sexuell läggning, hälso-och sjukvård, 

brottsofferverksamhet, ändring av juridiskt kön, äldre hbtq+personer, främjandet av 

hbtq+personers rättigheter och möjligheter samt psykisk ohälsa i samkönade äktenskap. Det 

finns också en öppen internetutbildning på Socialstyrelsens hemsida som handleder hur 

socialtjänsten ska arbeta med att förstå sig på skadliga normer inom myndigheten och 

samhället som skadar hbtq+personer. 

  

När Socialstyrelsen (2004) såg över bemötandet och kunskapen av homo-och bisexuella i 

socialtjänsten kom de fram till att bemötandet var bristande. Den bristande bemötandet 

påverkade homo-och bisexuellas möjlighet till en rättvis vård. I publikationen beskrivs 

grunden till det bristande bemötandet följande; 

  

Vanligare är dock att dåligt bemötande inte bottnar i ovilja utan snarare handlar om okunskap och 

ovana att möta människor med homo-eller bisexuell läggning. Många situationer bottnar i bristande 

observans på att det finns människor som inte lever ett heterosexuellt liv. I mötet med socialtjänstens 

personal och i de blanketter som ska fyllas i är vissa frågor ställda på ett sätt så att homo-och bisexuella 

personer inte kan svara på dem (Socialstyrelsen, 2004 s. 7). 

  

Vidare har Socialstyrelsens senare inkluderat könsidentitet och könsuttryck i sina 

publikationer, samt undersökt grunden till hur det bristande bemötandet påverkar 

hbtq+personer. I denna publikation fokuserar socialtjänsten på psykisk ohälsa i samkönade 

relationer; 

  

Socialstyrelsen menar att den ökade förekomsten av psykisk ohälsa som studien visar på inte har med 

sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i sig att göra. Det handlar mer om en följd av en rad 

olika kulturella och miljömässiga faktorer som är förknippade med att vara en del av en stigmatiserad  
och marginaliserad grupp. Hbtq-personer upplever ett förväntat negativt bemötande och behöver hela 

tiden förhålla sig till risken för ett så kallat heteronormativt bemötande där diskriminering och fördomar 

kan förekomma (Socialstyrelsen, 2016c, s. 16). 
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Denna slutsats skulle kunna appliceras på bemötande som inte enbart är kopplat till psykisk 

ohälsa i samkönade relationer, utan arbetet med hbtq+personer i stort (Socialstyrelsen, 2016c, 

s. 16). Det är inte enbart det faktiska bemötandet men också socialt arbete i sig som brister 

när det kommer till hbtq+personer. Till exempel så utgår insatserna för våld i samkönade 

relationer utifrån ett heterosexuellt perspektiv, där tex skyddsboende för homosexuella män 

är näst intill obefintliga. Utbildningen som socialarbetare samt andra statliga myndigheter så 

som vårdpersonal och polis får gällande våld i nära relationer tenderar att helt fokusera på 

mäns våld mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2011, s. 8-9). Utöver att bemötandet och insatserna 

är cis- och heteronormativa i socialtjänsten är också de lagarna som används i arbetet präglat 

av dessa; 

  

Föräldrabalken bygger på utgångspunkten att familjeförhållanden handlar om parförhållanden och 

kärnfamiljen. De här normerna hör ihop med de samhällsordningar, maktstrukturer och 

majoritetsnormer som var rådande när lagstiftningen togs fram […] Ännu finns dock inte regler som 

motsvarar alla de familjekonstellationer du som företrädare för socialtjänsten kan möta 

(Socialstyrelsen, 2019, s. 28). 

  

Socialstyrelsen (2019, s. 12, 21-29, 37) uppmanar personal inom socialtjänsten att ha ett 

intersektionellt perspektiv i bemötandet av och i arbetet med hbtq+personer. De menar att 

hbtq+personer redan är en utsatt grupp, både när de kommer till vårdbehov och bemötande, 

men att det samtidigt finns subgrupper inom denna grupp som det behövs ytterligare kunskap 

om. Några exempel på dessa grupper är hbtq+personer som har funktionsvariationer, som 

utsätts för heder eller äldre hbtq+personer. 

1.3.3 Konkreta arbetsverktyg för bättre bemötande av hbtq+personer 

Socialstyrelsen ger i sina texter konkreta tips på hur bemötandet kan bli mer inkluderande, 

listan riktar sig direkt mot personer som upplever könsdysfori men kan med enkelhet 

appliceras på övriga hbtq+personer. Socialstyrelsen lyfter fram följande; fråga efter 

pronomen och tilltalsnamnet samt använda dem i kommunikation och dokumentation, 

reflektera kring bemötande när personnummer inte stämmer överens med personens uttryckta 

kön, ha könsneutrala alternativ i blanketter, att gällande relationer fråga om partner istället för 

flickvän/pojkvän. Det är också av vikt att inte diskutera en persons sexualitet eller 

könstillhörighet när det inte är relevant i en utredning eller i samtal. Vidare är det viktigt att 

vara uppmärksam på huruvida personen uttrycker en rädsla att öppna sig gällande sin 

sexualitet och/eller könsidentitet, då detta kan peka på att individen ej är öppen om detta till 

sina närstående. Vid sådana fall är det av extra vikt att vara tydlig kring att informera om 

sekretess och tystnadsplikt så att personen känner sig trygg i att dela med sig (Socialstyrelsen, 

2015a, s. 3). 

  

Socialstyrelsen (2015a, s. 4) beskriver också hur en kan göra miljön på socialkontoret mer 

inkluderande. Några exempel på detta är att ha information om tex stödlinjer för 

hbtq+personer i väntrummet, könsneutrala toaletter, nummerlappssystem istället för att namn 

ropas upp, ha synliga hbtq+symboler och att ha en reception som är ostörd. 
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1.3.4 Uppmärksammas hbtq+ inom socialtjänsten? 

År 2016 genomförde Socialstyrelsen en undersökning av socialtjänster i olika kommuner i 

Sverige, där det framkom att endast 10 procent av kommunerna nämner hbtq-frågor i sin 

introduktion för nyanställda. Vidare hade 20 procent av kommunerna ett tredje könsalternativ 

i blanketter, och inte ens 10 procent hade i utformningen av sin hemsida beaktat hbtq-

perspektivet. Slutsatsen av denna undersökning var att hbtq-frågor är något som prioriteras 

lågt, och att detta troligtvis får som följd att insatserna inte är utformade för denna grupp 

(Socialstyrelsen, 2016a). 

  

Socialstyrelsen har även konstaterat att en stark heteronorm genomsyrar socialtjänsten, i allt 

från den strukturella uppbyggnaden till de mellanmänskliga mötena. Personalen är inte 

medvetna om sitt egna normativa beteende, eller om normbrytande och de konsekvenser detta 

kan ha. Både kommuner och intresseorganisationer har uppmärksammat avsaknaden av 

grundkunskap i hbtq-frågor. Kanske är detta inte så konstigt, när hbtq-perspektivet inte är en 

obligatorisk del av socionomutbildningen (2016b, s. 6-7). Den litteratur som används på 

socionomutbildningen, som lägger grunden för studenter och i förlängningen 

yrkesverksamma och forskare, har uppmärksammats som mycket hetero- och cisnormativ i 

sin representation av bland annat genus, kön och sexualitet (Fahlgren & Sawyer, 2011, s.535-

536,546). 

 

2 Tidigare forskning  

I tidigare forskning lyfts bemötandet av hbtq+personer främst i internationell och men också i 

nationell kontext. Det första avsnittet avser att ge en översiktlig bild av vilka 

problemområden som det finns i bemötandet av hbtq+personer inom socialt arbete. Den 

andra delen tar upp minoritetsstress som är ett begrepp som genomsyrat näst intill samtliga 

studier och som är centralt för att förstå hur ett diskriminerande bemötande påverkar 

hbtq+peronser. Det tredje avsnittet avser att ge en bild av hur detta diskriminerade bemötande 

kan motarbetas med hjälp av kunskap om socialt erkännande. Det fjärde avsnittet avser att 

studera de brister och tendenser som finns i tidigare forskning och i kunskapen om 

forskningsfenomentet. 

2.1 Socialsekreterarens kompetens gällande bemötandet av hbtq+personer 

Upplevelser av stigma, kunskapsbrist och andra systematiska diskrimineringar såsom 

kriminalisering och diagnostisering av hbtq+personer hos myndigheter och i 

samhällsinstanser präglar kontakten med vården för hbtq+personer (Calton, Cattaneo & 

Gebhard, 2016, s.  596; Nadal m.fl., 2015, s. 459-460; Filice & Meyer, 2018, s.; Lee & 

Ostergard, 2017, s.38-39). Personalens bemötande kan upplevas som bland annat skeptiskt 

och nedlåtande (Huges, Rawling & Mcdermott, 2018, s. 30). Som med alla människor kan 

det finnas behov av att få statligt stöd eller vård genom sitt liv, men det finns också specifika 

behov hos hbtq+personer som socialarbetare måste vara medvetna om. Inom tidigare 

forskning (Filice & Meyer, 2018, s. 179,182–183) lyfts även en brist på obligatorisk 
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utbildning och vård direkt kopplat till homo-och bisexuella, vilket leder till att professionella 

inte känner att de har tillräcklig kunskap för att bemöta denna målgrupp. Dessutom finns det 

brister i den specifika vården för hbtq+personer, både då väntetider kan vara mycket långa, 

men även för att det finns för få specialiserade yrkesverksamma. Större delen av den hjälp 

som finns att få är centrerad i större städer. Vidare beskriver Filice och Meyer (2018, s. 179) 

hur den professionellas förhållande till den hjälpsökande ofta präglas av diskriminerande 

maktförhållanden genom att den professionella till exempel inte har tillräckligt med kunskap. 

Vidare problem kan vara att vården inte är anpassad efter icke heterosexuella personer, att 

sekretessen bryts genom att medvetet eller omedvetet outa den hjälpsökande för dennes 

närstående eller att den professionelle fokuserar för mycket eller för lite på personens 

sexuella läggning. Calton m.fl. (2016, s. 590-591) nämner en undersökning som visar att de 

minst hjälpsamma socialarbetarna är de som agerade som att hbtq+personer var osynliga eller 

hade ett homofobiskt bemötande1.  

 

Hbtq+personer är en riskgrupp när det kommer till självmord, missbruk, depression, 

ätstörningar och självskadebeteende (Huges m.fl 2018, s.30; Filice & Meyer, 2018, s.162-

163). Det finns också en systematisk kunskapsbrist inom vården när det kommer till specifika 

problem kopplat till denna målgrupp, som till exempel våld i nära hbtq+relationer (Calton 

m.fl, 2016, s. 585-586) familjerelaterade frågor (Filice & Meyer, 2018, s. 179), 

minoritetsstress (Huges m.fl., 2018, s. 30; Filice & Meyer, 2018, s. 163) och för 

hbtq+personer som har funktionsvariationer (Filice & Meyer, 2018, s. 162, 178) och relaterat 

till åldrande (Löf & Olaison, 2018, s. 2-3; Siverskog, 2014, s. 387). Hbtq+personer har inte 

heller alltid samma stöd från sin familj och andra personer i dennes närhet på grund av homo-

och transfobi. Rädslan för att ens familjemedlemmar ska få reda på att en är hbtq+person kan 

till och med va en av anledningarna till varför personen ej vågar söka hjälp (Calton m.fl., 

2016, s. 587). 

2.2 Minoritetsstress  

Minoritetsstress är ett begrepp som beskriver den stress personer som hör till en 

minoritetsgrupp upplever, utöver den stress som gemene man upplever. Wurm & Hammer 

(2017, s. 156) använder sig av begreppen skyddsfaktorer, styrkor och aspekter i någons liv 

som stärker individen, och stressorer, omständigheter eller händelser som ger fysisk eller 

emotionell stress, för att beskriva minoritetsstress. Även Meyer (2003) har skrivit om teorin, 

som har sociologiska och socialpsykologiska rötter. Teorin bär även spår av Durkheims texter 

om moralisk regulation från samhället, och anomi, alltså när en person avviker från dessa 

incitament. En annan teori som ligger till bakgrund för minoritetsstress är social interaktion, 

och om hur en person bygger bilden av sig själv i relation till hur en uppfattas av andra. 

Ytterligare en grund till teorin är uppfattningen att en kategorisering av människor är en 

viktig grupprocess, som fungerar som ett ankare för definiering av sig själv och av sin grupp. 

Grunden till minoritetsstress är ungefär att en missmatch med samhället sker. Allport (i 

                                                 
1 Undersökningen var från 1996 och därmed något utdaterad men ansågs ändå ge en känsla för det 
problem forskare bör leta efter. 
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Meyer, 2003, s. 676) sammanfattade det följande: “One's reputation, whether false or true, 

cannot be hammered, hammered, hammered, into one's head without doing something to 

one's character”. Specifikt för minoritetsstress är att den är a) unik, den skiljer sig från och 

adderas till den stress personer som inte hör till en minoritetsgrupp upplever, b) kronisk, de 

strukturer som orsakar den inom den sociala och kulturella kontexten är relativt stabila, och 

c) socialt baserade utifrån institutioner och strukturer, snarare än på en personlig nivå (Meyer, 

2003). 

2.3 Socialt erkännande i socialt arbete 

Äldre transpersoner är en av de minst representerade och undersökta målgrupperna i socialt 

arbete (Siverskog, 2014, s. 387). I Sverige har det genomförts studier där äldre hbtqpersoner 

fått beskriva hur deras kontakt med myndigheter varit genom livet och hur de nu upplever 

äldrevården. De beskriver i ett livsloppsperspektiv hur marginaliseringen i samhället och 

upplevelser av transfobi och annan diskriminering genom livet format en upplevelse av 

misstro gentemot socialt arbete. När preferenserna inför vården och bemötandet diskuterades 

var gruppen av äldre hbtqpersoner oeniga. Några av dem ville bli behandlade på samma vis 

som personer som inte är hbtq, och vissa personer ville få vård som riktade sig och som är 

anpassad mot dennes hbtqidentitet. Gemensamt var dock viljan att bli bemött med respekt 

och av socialarbetare som hade kunskap om hbtqpersoner (Löf & Olaison, 2018, s. 1, 5-8). 

Liknande studier på äldre transpersoner har genomförts i Sverige där upplevelsen av socialt 

arbete utifrån ett livscykelperspektiv har studerats (Siverskog, 2014, s. 391-394). Där 

problematiseras hur socialt arbete och lagstiftningen som denna utgår ifrån präglas av cis-och 

heteronormen och en starkt binär syn när det kommer till könsuttryck och könsidentitet. 

Vidare beskrivs det hur det inte finns ett rätt sätt att bemöta en hbtqperson, just eftersom alla 

har olika behov och olika viljor. Dock lyfts det hur hbtq-vänliga symboler, könsneutrala 

toaletter, broschyrer om stödlinjer eller liknande riktat till hbtqpersoner i väntrummet, 

blanketter som inkluderar ett tredje kön och där personen själv får välja sitt kön, och huruvida 

socialarbetaren har som rutin att fråga om personens pronomen och tilltalsnamn hjälper att 

skapa en miljö som möjliggör socialt erkännande och skapar ett gott bemötande av 

hbtqpersoner (Siverskog, 2014, s. 401- 402).  

2.4 Varför det inte finns så mycket tidigare forskning  

När det kommer till forskning kring bemötande av hbtq+personer och deras inställning till 

socialt arbete och övriga samhällsinstanser finns det en kunskapslucka både gällande de 

professionellas kompetens men också rörande hbtq+personers upplevelser. Denna 

kunskapslucka belyser forskare i de artiklar vi tagit del av genom att lyfta de bristfälliga 

empiriska studierna som genomförts och pekar också på de studier som helt fattas. Att det 

inte finns tillräckligt med empiriska studier förklaras ungefär på samma vis som 

hbtq+personers rädsla för socialt arbete och övriga samhällsinstanser; att denna målgrupp har 

mötts av systematisk diskriminering, oprofessionellt bemötande, de har blivit misstrodda, det 

kan finnas en rädsla för att ens sexualitet och/eller könsidentitet avslöjas för personer i ens 

närhet som en inte vill ska veta detta, men också att det finns en okunskap och ovilja hos 
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yrkesverksamma (Filice & Meyer, 2018, s. 163-164, 182; Calton m.fl., 2016, s. 586-590). Ett 

antal studier beskrev också stora svårigheter med att få tag på intervjupersoner som ville och 

kunde bidra till studien, både när det kom till yrkesverksamma och hbtq+personer (Nadal, 

Quintanilla, Goswick, Sriken, 2015, s.478; Calton m.fl., 2016, s. 588). Att dela med sig av sitt 

privatliv och sin identitet till en främling innebär en risk att en kan bli kränkande bemött. När 

det kommer till forskning kanske det inte heller finns något som ses direkt gagnande för 

personen, i ett samhälle där den delen av ens person blivit stigmatiserad, kriminaliserad och 

diagnostiserad (Calton, m.fl., 2016, s.586-589).  

 

Den litteratur som finns kring socialt arbete, som aktivt används i socionomutbildningen och 

som ska skapa en grundkunskap om socialt arbete och sätta ramarna för vad som är relevant 

och ej, utgår ifrån bestämda uppfattningar om kön, sexualitet, klass, nationalitet och etnicitet. 

Representationerna av dessa grupper i litteraturen skapar en normalisering kring dessa i 

utbildning, i det yrkesverksamma och i vidare forskning. Enligt en studie av den de mest 

använda böckerna för detta syftet lyftes det bland annat att den utgick ifrån hetero-och 

cisnormen när det kom till att beskriva bland annat familjesituationen med mera (Fahlgren & 

Sawyer, 2011, s.546-547).  

2.5 Sammanfattning  

Tidigare forskning pekar på att hbtq+personer är en extra utsatt grupp i socialt arbete ur 

många olika aspekter och därmed har unika behov, samtidigt som socialarbetare brister i 

kunskap och i bemötandet av dessa personer (Filice & Meyer, 2018; Calton, m.fl 2016;  

Nadal m.fl., 2015; Löf & Olaison, 2018; Siverskog, 2014; Meyer, 2003; Huges m.fl., 2018). 

Hbtq+personer har ett lågt förtroende för myndigheter, vilket kan ses i ljuset av att de genom 

historien blivit systematiskt diskriminerande (Nadal m.fl., 2015; Filice & Meyer, 2018; Lee 

& Ostergard; Calton, m.fl. 2016). Den tidigare forskningen pekar på en kunskapsbrist i 

bemötande av och kunskap kring hbtq+personer, och efterlyser ett mer normkritiskt och 

intersektionellt perspektiv i bemötandet av hbtq+personer i socialt arbete för att möjliggöra 

socialt erkännande av gruppen. Förutom att socialt arbete behöver arbeta mot att präglas 

mindre och cis-och heteronormen ges exempel på konkreta arbetsverktyg för att möjliggöra 

socialt erkännande (Siverskog, 2014, s. 401-402). Vidare beskrivs vikten av förståelsen av 

variationen av upplevelser, behov och viljor i gruppen och behovet i arbetet med denna 

grupp. Det finns en risk med att klumpa ihop hbtq+personer i en grupp, det är viktigt att 

kunna ha god kunskap om de olika grupperna i hbtq+begreppet och samtidigt se till individen 

(Siverskog, 2014, Löf & Olaison, 2018).  

 

3. De teoretiska utgångspunkterna  

3.1 Handlingsutrymme 

I denna studie kommer teorin om handlingsutrymme användas för att se hur verksamhetens 

formella och den enskilde socialarbetarens informella handlingsutrymme nyttjas för att se hur 
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detta styr arbetet med ett gott bemötande och kunskapsbyggande av hbtq+personer. Det 

formella handlingsutrymmet kommer studeras genom att se hur utbildningen i verksamheten 

ser ut, hur Socialstyrelsens riktlinjer gällande hbtq+personer implementeras men också hur 

chefer och andra ansvariga i verksamheter väljer att diskutera och lyfta frågan. Det informella 

handlingsutrymmet kommer studeras genom att se hur den enskildes kunskap, intresse och 

andra personbundna förutsättningar påverkar dennes möte med hbtq+personer. 

 

Handlingsutrymme är det utrymme socialsekreteraren måste förhålla sig till i sitt dagliga 

arbete. Handlingsutrymmet är formellt och styrt av regler som tex politik, arbetsbelastning, 

verksamhetens resurser, riktlinjer, lagar och policys, men även informell, då den egna 

personens erfarenhet och intresse samt arbetsgruppens kunskap spelar roll. 

Handlingsutrymmet är en form av maktutövning som har olika dimensioner. En dimension är 

hur verksamhetens formella regler styr socialarbetarens arbete. En annan är socialarbetarens 

makt över klienten då det är dennes informella och formella handlingsutrymme som kommer 

att avgöra klientens insatser. En tredje dimension är den där klientens vilja, resurser och 

behov påverkar det handlingsutrymme socialarbetaren har. I den sistnämnda dimensionen 

kommer dock alltid socialarbetaren stå i en ojämn maktposition till klienten, då det i 

slutändan är socialarbetarens handlingsutrymme och resurser som är avgörande. Då det 

formella handlingsutrymmet i form av bland annat politik, lagar och riktlinjer är också en 

form av makt då dessa är utformade av samhälleliga normer (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s. 23-26).   

 

Som socialarbetare finns det fyra olika förhållningssätt när det kommer till dilemman i 

handlingsutrymmet när det blir för snävt. När det blir en konflikt gällande handlingsutrymmet 

kan socialarbetaren i sitt arbete luta sig tillbaka på riktlinjerna hos en verksamhet för att 

slippa en diskussion med sin klient. Annars kan den kan även välja att diskutera riktlinjerna 

på arbetsplatsen men också i samhällsdiskussionen, i hopp om att vidga handlingsutrymmet 

och därmed öka vidden av tex insatser en viss grupp kan få. En socialarbetare kan också välja 

att arbeta runt riktlinjerna för att hitta flexibla lösningar (Lundquist i Svensson m.fl., 2008, s. 

25-26). 

3.2 Socialt erkännande  

Honneths modell över den moraliska grammatiken har i detta arbete används som en grund i 

utformandet av intervjuguiden. Vi har operationaliserat begreppen genom att sätta dem i 

relation till vårt ämne. I intervjuerna har vi ställt frågor om exempelvis kunskap om 

hbtq+personers särskilda utsatthet, om de policys som är utformade för just denna grupp, och 

hur väl dessa är förankrade på den specifika arbetsplatsen. Svaren på dessa frågor kan ses 

som en indikation på hur väl gruppen erkänns socialt vid arbetsplatsen. Vidare används 

modellen i analysen av vårt datamaterial.  

 

Socialt erkännande är något som alla människor har ett grundläggande behov av. Olika 

aspekter kan läggas in i begreppet men Pettersen & Simonsen (2013, s. 33-37) har utifrån 

Honneths moraliska grammatik är formulerat en modell bestående av kunskap om 
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erkännande, kunskap om kränkningar samt kunskap om reglerna för att upphäva 

kränkningarna viktiga aspekter. De tre punkterna är invävda i varandra. I vårt arbete handlar 

den första punkten, kunskap om erkännande, om att känna till på vilket vis hbtq+ är en 

marginaliserad grupp. Det betyder vidare att socialarbetaren bör kunna reglera sitt bemötande 

för att varken lägga för stor eller för liten vikt vid personens hbtq+identitet. 

Integritetskränkning kan innebära en känsla av utsatthet, och ett osynliggörande kan ses som 

en motpol till erkännandet. Den andra punkten, kunskap om kränkningar, innebär både en 

historisk och en nutida aspekt. Så som nämndes i inledningen har hbtq+gruppen både 

kriminaliserats och diagnosticerats, vilket är en viktig utgångspunkt för att förstå situationen 

idag. Den systematiska diskrimineringen finns än idag, och manifesterar sig bland annat i 

samhälleliga uppfattningar om rätt och fel, våldsbrott, sämre hälsa, internaliserad trans- eller 

homofobi vilket kan leda till misstro för socialtjänst och andra myndigheter. Den tredje 

punkten, kunskap om regler för att upphäva kränkningar, syftar till kännedom om 

hbtq+communityts rättigheter och den lagstiftning som finns för att styrka dessa. Mer 

specifikt är en utgångspunkt i detta arbete att socialarbetaren bör känna till Socialstyrelsens 

riktlinjer för bemötandet av gruppen.  

 

Ordvalet grammatik kommer från synen på erkännande som en form av kommunikation 

människor emellan. Den moraliska grammatiken hanterar kommunikationens uppbyggnad 

och regler på samma vis grammatik hanterar språkets. Den innebär vidare människans 

förmåga att uppfatta kränkande erfarenheter som normativa krav och guidar oss i vad som är 

rätt och fel.  

 
(Modell över Honneths moraliska grammatik, Pettersen & Simonsen, 2013, s. 36) 

 

Socialt erkännande är något som återfinns på flera olika plan, från ett personligt plan i 

kärleksrelationer och andra nära relationer till ett rättsligt och samhälleligt plan. Enligt 

Honneth (1996) är det sociala erkännandet en viktig byggsten i individers och gruppers 

skapande samt upprätthållande av identitet. Fokus för detta arbete ligger på det erkännande 

som sker dels på gruppnivå, mellan socialtjänsten och hbtq+ som grupp, och även på ett 

personligt plan gällande hur den enskilde blir bemött av specifika socialarbetare. 

 

3.3 Research-minded practitioners 
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Begreppet research-minded practitioners kommer möjliggöra en analys av empirin på så vis 
att den ser hur organisationerna möjliggör ett forskningsbaserat arbetssätt. Att arbeta 

forskningsbaserat syftar inte enbart på att implementera enbart forskning i arbetssättet och 
bemötandet men också hur en implementerar andra kunskaper så som utbildningar inom 

verksamheten samt organisationens riktlinjer och policys. 
 

Research-minded practitioners är ett begrepp som beskriver vilka faktorer hos 

socialsekreteraren och i organisationen som möjliggör implementeringen av forskning och 

annan yrkesspecifik kunskap i arbetssättet. De tre avgörande faktorerna är nyfikenhet, kritiskt 

tänkande och kritisk reflektion. Det är främst organisationens ansvar att främja dessa faktorer 

på arbetsplatsen, men den enskildes egna ansvar spelar också en stor roll. Nyfikenhet och 

intresse väcks genom att ställas inför nya utmaningar och dilemman när socialarbetaren 

upptäcker en kunskapslucka, och skillnaden mellan vad denne vet och vad denne vill veta. 

Kritiskt tänkande och kritisk reflektion är nödvändigt för att förstå den maktposition som den 

enskilde har för att möjliggöra strukturella ändringar inom organisationen. Processen till ett 

kritiskt tänkande går i tre steg; från att skapa medvetenhet i en fråga till analys och 

ifrågasättning av arbetsplatsens kunskap, arbetssätt och synsätt för att sedan landa i 

verkställandet av reflektionen. Där ingår det att gå från reflektion till handling, där den nya 

medvetenheten ska användas i arbetet samt delas med andra kollegor (Austin, Dal Santo, & 

Lee, 2012, s.174-183). 

4. Forskningsmetoden  

Under forskningsmetoden beskrivs studiens metodologiska utgångspunkt samt hur studien 

genomförts och empirin analyserats. Studien grundar sig i ett kvalitativt perspektiv där vi 

genom vår studie söker en förståelse i hur den enskilde socialsekreteraren upplever 

bemötandet av hbtq+personer i dennes verksamhet. 

4.1 Val av metod 

Denna studie har baserats på semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare, vilket vi 

valde för att vi ville se hur det fungerar i lokal praktik. Valet av denna metod grundades i en 

vilja att skapa en djupare förståelse kring frågan. Många gånger är intervjupersonens svar i en 

semistrukturerad intervju rikare än om samma fråga skulle ha ställts i en mer kvantitativt 

riktad undersökning (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 150). Intervjuerna gav oss 

utrymme både att ta del av den specifike socialarbetarens tolkningar och åsikter kring 

studiens forskningsämne men även hur socialarbetaren uppfattar att socialkontoret i sin helhet 

arbetar för att implementera dessa frågor. Flertalet av intervjupersoner sa att de hade 

diskuterat forskningsfrågan på sin arbetsplats och kunde i en del av svaren uttala sig om både 

sin egen upplevelse men också andra kollegors upplevelse. Uppsatsen utgår från en 

hermeneutisk ansats vilket innebär att fokus är att tolka och förstå. Centralt inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln; växelspelet mellan vad en redan vet och den 

nya information som tillkommer (Hjerm m.fl., 2014, s. 34). I likhet med detta har vår uppsats 

växt fram under ständiga diskussioner om vad vi redan vet (vår förförståelse som vidare 
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diskuteras nedan), den nya information som framkommer från forskning, rapporter och 

intervjuer, och hur vi ska förstå det här. 

4.2 Förförståelse 

Något som lyfts inom hermeneutiken är den förförståelse författaren har gällande sitt 

forskningsämne. Den ses som en form av utgångspunkt för arbetet och därför är det viktigt att 

den framkommer i texten (Westlund, 2009, s. 64). Vi har genom uppsatsen strävat efter en 

reflexiv objektivitet då vi har varit medvetna om de ofrånkomliga fördomar och förförståelser 

som vi har haft. Att vara tydliga och reflektera om sina fördomar i utförandet av själva 

studien samt i producerandet av texten är av vikt för den reflexiva objektiviteten. Att vara 

medveten och reflektera över sin förförståelse är en förutsättning för att få en så objektiv bild 

av en subjektiv verklighet som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 292). Vår förförståelse 

av fenomenet var att hbtq+perspektivet inom socialtjänsten var bristfälligt, liksom vår 

uppfattning om att hbtq+perspektivet i samhället, i utbildning och bland myndigheter är 

otillräckligt. Vidare har vi båda en människosyn där hbtq+personers rättigheter i samhället är 

en viktig fråga för oss. En av oss känner en stark närhet till hbtq+communityt och har fått ta 

del av erfarenheter som styrker vår förförståelse. Som blivande socionomer har det varit 

upprörande att höra historier om hur personer i ens närhet blir illa bemötta av olika 

myndigheter i Sverige. En följd av detta blir att vi kanske blir extra känsliga för att se 

strukturer eller detaljer i bemötandet av hbtq+personer som kan upplevas som 

diskriminerande då vi vet vilka situationer som kan vara extra känsliga. Vår förförståelse ska 

dock inte styra eller påverka det resultat vi får av studierna på så vis att vi aktivt väljer att 

tolka svaren så att de passar in i våra förförståelser. För att undvika detta har vi 

återkommande diskuterat alternativa förklaringsmöjligheter till de mekanismer vi tycks ha 

sett. Vi var även noggranna med att göra öppna frågor till intervjuerna, för att komma så nära 

socialsekreterarnas egna upplevelse av fenomenet som möjligt.  

4.3 Litteratursökning 

Litteraturen som använts i studien har varit Socialstyrelsens publikationer, organisationers 

undersökningar, forskningsartiklar, böcker om hbtq+ samt metodlitteratur. Litteraturen valdes 

utifrån sin relevans att kunna hjälpa oss förstå problemområdet samt att besvara studiens 

forskningsfråga. När Socialstyrelsens skrifter skulle väljas ut tog vi del av samtliga riktlinjer 

gällande kön och sexuell läggning, för att sedan avgränsa oss. Vissa riktlinjer var för 

specifika, där det exempelvis fanns olika riktlinjer för klienten och socialarbetaren. Vi har 

även gjort en avgränsning i tid - där liknande publikationer finns har vi valt att använda oss 

av den senare. Efter publikationerna år 2016 har endast videomaterialet “Att synliggöra 

normer” (2019) utkommit på ämnet. Socialstyrelsens material har vi funnit genom att söka 

efter “hbtq” och relaterade sökord på deras hemsida, www.socialstyrelsen.se. 

 

Vid inhämtningen av tidigare forskning användes Örebro Universitets sökmotor Primo, där 

sökningen begränsades av filterna peer-reviewed och articles. Då forskningen kring studiens 

forskningsfråga var begränsad behövdes ej en tidsram för publikation anges. De sökord som 
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användes var från början olika variationer av: “non-normative”, “LGBTQ”, “LGBT”, “social 

work”, “social service”, “help seeking” “treatment” och “mental health”. Då sökningarna fick 

få träffar, och flertalet av de artiklar som hittades ej var relevant för forskningsfrågan 

använde vi oss av refererade artiklar i de relevanta källor som hittades. Vi valde också att 

komplettera sökningen med sökorden: “civil rights” och “rights”. Sökningarna gjordes på 

både engelska och svenska. 

4.4 Urval av respondenter  

Vid valet av respondenter ville vi ha en spridning mellan olika kommuners socialtjänster 

inom Örebro län. Anledningen till att vi valde Örebro län var att det var det län som vi bodde 

i, och genom att välja kommuner inom detta länet kunde vi spara tid och pengar genom att ha 

så korta avstånd till intervjupersonerna som möjligt. Att välja Örebro län som det län vår 

studie skulle studera blev där med ett bekvämlighetsurval. Då studien utgår från 

Socialstyrelsens riktlinjer valde vi att intervjua socialsekreterare då det i första hand är dessa 

som aktivt arbetar med riktlinjerna i sitt arbete. En viktig aspekt vid val av intervjupersoner är 

att de fyller kraven på relevans i forskningsfrågan (Hjerm m.fl., 2014). Vi valde att inte 

avgränsa studien till en viss enhet som tex missbruk, barn och familj eller dylikt. Bemötandet 

kommer skilja sig åt när det kommer till att tex möta ett barn eller en missbrukare som är 

hbtq+person och det vore intressant att se hur hbtq+perspektivet tar sig form i mötet med en 

specifik målgrupp. Då uppsatsen syftar på att undersöka den generella kunskapen och 

bemötandet av hbtq+personer fyller det dock ett syfte att undersöka hur det ser ut i olika 

enheter då vi ansåg att samtlig personal behövde den kompetens som socialstyrelsen i sina 

riktlinjer beskrev då samtliga enheter möter hbtq+personer.  En begränsning utifrån enheter 

hade även varit svår då olika kommuner delat upp sina verksamheter inom olika områden. 

Våra inkluderingskrav var alltså: verksamma socialsekreterare som arbetar inom länet. Det 

hände att socialsekreterare som vi kontaktade tackade nej till deltagande i studien då de inte 

ansåg sig kunna svara på frågorna eller inte ville ställa upp på en intervju angående 

bemötandet av hbtq+personer. De två vi pratade med i de kommunerna som inte deltog i 

studien ansåg dessutom att hbtq+ inte var en fråga som hade diskuterats vid deras arbetsplats.  

 

7 kommunerna kontaktades via telefon, där socialarbetare i fyra kommuner sedan valde att 

delta i studien. Urvalet av kommunerna gjordes slumpvis, där det enda inkluderingskriteriet 

var att det skulle vara en kommun i Örebro Län.  I kontakten med socialtjänsterna 

uppdagades det att arbetsbelastningen var hög och utöver de som inte ansåg frågan relevant 

var det många som inte hade möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Den första kontakten 

med respondenterna skedde genom telefon, för att sedan övergå i mejlkontakt. Vi fann en av 

våra respondenter genom en gemensam kontakt. Slutligen hade vi 5 olika socialsekreterare i 5 

olika verksamheter, utspridda i fyra olika kommuner inom samma län.  

4.5 Utformning av intervjuguide 

I utformningen av intervjuguiden till vår semistrukturerade intervju använde vi oss av 

frågeteman där frågorna var kopplade till studiens frågeställningar, socialstyrelsens 
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publikationer och riktlinjer samt den teoretiska ram studien grundar sig på. De frågeteman vi 

använde oss av, utöver vissa inledande frågor var utbildning, arbetsplats och arbetsverktyg.  

För vår intervjuguide, se bilaga 1. De frågorna som framkom i intervjuguiden var de frågor vi 

helst ville få svar på då dessa var viktiga faktorer för ett gott bemötande enligt 

Socialstyrelsen. Vi försökte i så stor utsträckning som möjligt låta intervjupersonernas 

upplevelser och reflektioner ta plats, och skapa en dialog mer än att de skulle vara ja eller nej 

på dessa frågor. Dock kunde det vara svårt att till exempel konkretisera hur de bemöter 

hbtq+personer då flera respondenter inte hade konkreta fall där den enskilde inte hade uttryck 

att den var hbtq+person. 

4.6 Genomförande av intervjuer 

Fem intervjuer har genomförts, varav fyra på de socialkontor där respondenterna arbetar, och 

den sista via telefon. De besök vi har gjort har gett oss möjlighet att få en känsla av de fysiska 

rum som möter de personer som kontaktar socialtjänsten. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 

minuter. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda vilket gav oss större möjlighet att ställa 

följdfrågor och på så vis kunna fördjupa respondentens svar. Alla intervjuer spelades in med 

hjälp av ljudinspelare från Örebro universitet vilket gjorde oss mer närvarande i 

intervjusituationen än om vi behövt anteckna. Under arbetets gång tillkom en fråga; om 

respondenten uppfattade hbtq+personer som trygga i verksamheten och hur detta främjades. 

Då vi redan utfört två intervjuer när frågan uppstod frågade vi dessa personer via mail för att 

få ett brett underlag. Utöver detta har vi fört en pågående diskussion med varandra och med 

vår handledare; frågar vi rätt saker och frågar vi dem på rätt vis? 

4.7 Databearbetning och analysmetod 

Vi transkriberade intervjuerna succesivt och efter så kort tid efter de genomfört som möjligt. 

Vår ambition var så att skriva så ordagrant som möjligt för ökad precision i den vidare 

analysen. Av en bra transkribering ska du kunna förstå både vad som sägs samt hur 

(Tholander & Cekaite, 2009, s. 157). Efter detta så sammanställdes svaren kortfattat i en 

tabell, för att få en tydlig överblick över vem som sagt vad. När vi i den slutgiltiga texten 

redovisat svaren har vi valt att inte behålla korta småord som “ehm” och dylikt. Detta har vi 

gjort för att få ett flöde i texten. En risk med att ha kvar sådana skillnader som naturligt finns 

mellan talat och skriftligt språk kan verka fördummande (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 228). 

Vidare har vi i vissa fall behövt korta ner de längre citaten. Det har varit en avvägning mellan 

att behålla essensen i svaren men att även få ett flöde i texten.  

 

Empirin har analyserats enligt grundad teori. Det är en både systematisk och flexibel 

vägledning, som kan användas för att förstå sociala händelser. Idén med analysmetoden är att 

utgå från sin empiri, snarare än en på förhand given teori (Thornberg & Forslund Frykedal, 

2009, s. 28-29). Precis som vi gjorde när vi lade till en intervjufråga, kan metoden innebära 

att författaren under arbetets gång lär sig saker som styr den vidare riktningen av arbetet. I ett 

första steg, efter att vi noggrant läst igenom våra transkriberingar, började vi med vad som 

kallas öppen kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 42). Vi markerade stycken i 
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texten och kommenterade dem med t.ex. “osäkerhet”, “erkännande”, “ansvar” och så vidare. 

Det var dessa som var våra ursprungliga koder. Med hjälp av dessa kan likheter och 

skillnader mellan de olika intervjuerna finnas. 

 

Nästa steg innebar att se till vilka kategorier som var återkommande. Såsom Thornberg och 

Forslund Frykedal (2009, s. 46) skriver är dessa kärnkategorier något som förfinas under 

analysens gång. Föga förvånande var till exempel bemötande, som vi frågade om, en 

återkommande kärnkategori. Däremot hjälpte denna analys oss att se även andra mönster, 

såsom normativitet. Vidare så sattes våra kärnkategorier i samband med vårt teoretiska 

ramverk; handlingsutrymme och socialt erkännande. Socialt erkännande var en teori vi valt ut 

under tiden vi gjorde intervjuerna. Begreppen research-minded practitioners och 

handlingsutrymme tillkom efteråt. Ett centralt arbetssätt inom grounded theory är konstant 

jämförande analys (Thornberg & Forslund Frykedal, 2009, s. 55). I linje med detta har vi 

under analysens gång ständigt pendlat mellan vårt eget material, tidigare forskning, 

socialstyrelsens publikationer, och de valda teorierna. Tack vare det här har vi funnit både 

likheter, skillnader, och hur de olika materialen kan ses hänga ihop.  

4.8 Reflektion kring studiens validitet och reliabilitet 

Reliabilitet, som också kan diskuteras i termer av tillförlitlighet inom den kvalitativa 

forskningen ser till huruvida studien kan reproduceras av andra forskare under en annan 

tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295-296). I vår studie handlar det om hur liknande, 

eller samma intervjupersoner, skulle svara på samma vis om det skulle varit någon annan som 

genomfört intervjun. Här har frågornas utformning en betydelse; att ha för ledande frågor kan 

ge svar som inte ger utrymme till intervjupersonens egentliga upplevelse. Vi har försökt vara 

så öppna som möjligt med våra frågor. Dock finns det en svårighet i att reproducera 

semistrukturerade intervjuer. Främst för att våra respondenter svarat utifrån sina subjektiva 

upplevelser, vilket gör att svaren skulle kunna skilja sig om vi till exempel intervjuade deras 

kollegor. Vi har i vårt metodavsnitt strävat efter en öppenhet kring hur urvalet gått, hur 

intervjuerna genomfördes samt hur dataanalysen gått till. Denna öppenhet är ett försök att öka 

reliabiliteten på så vis att vi inte undanhållit något steg i vår studie. 

 

Validitet, eller giltighet, grundar sig i huruvida studiens metod är riktig för att undersöka det 

som ska undersökas. Vidare avser det också att studera resonemang, kopplingen mellan 

empiri och teori och hur väl underbyggda slutsatserna är (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296-

302). Vi har valt en metod som gör det möjligt att svara på våra frågeställningar då syftet är 

att försöka förstå och tolka socialsekreterares upplevelse. Detta går i linje med vad en 

kvalitativ semistrukturerad intervju har för mening att undersöka. Vårt syfte och våra 

frågeställningar behandlar det mellanmänskliga mötet, men det är genom socialarbetarens 

upplevelse och subjektiva sanning vi fångar detta. Bemötandet av hbtq+personer kan vara 

känsligt, och det kan finnas en vilja att skydda sig själv och sin arbetsplats genom att 

försköna eller välja att inte ta upp vissa delar. Detta är något vi haft i åtanke när vi 

formulerade vår samtyckes-och informationsblankett, när vi formulerade intervjufrågorna 

samt när vi analyserade vår data.  
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Generaliserbarhet handlar om att den kunskap som framkommit ska kunna överföras till 

liknande situationer, eller med liknande personer. Faktorer som spelar in här är hur många 

som undersökts, samt hur dessa valts ut (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 310-311). Vi anser att 

generaliserbarheten i denna undersökning till viss grad ökat av att vi slumpat fram de 

socialtjänster som finns i undersökningen, samt att vi i stor utsträckning fått liknande svar 

från de olika platserna. Våra resultat skulle möjligtvis kunna peka på att även andra 

socialkontor, i alla fall i kommuner av liknande storlek, upplever dessa ämnen på liknande 

sätt. Med det sagt är vårt underlag inte stort nog för att kunna ses som generaliserbart på 

grund av uppsatsens givna förutsättningar i form av tidsram et. cetera. Med det sagt är 

generell, kontextoberoende kunskap inom de samhällsvetenskapliga ämnena närmast en myt 

då interaktion människor emellan ofrånkomligt sker i en given kontext, påverkad av plats, tid, 

kultur, et. cetera (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 313). 

4.9 Etiska övervägande 

I denna uppsats har Vetenskapsrådets (u. å., s. 7-14) riktlinjer för en etisk forskning tagits i 

beaktande: 

 

• Informationskravet - Vi har informerat våra respondenter vad syftet med 

undersökningen är, att den är frivillig och att de när som helst är fria att avbryta sitt 

deltagande. Denna information gavs via en blankett innan intervjutillfället och 

påmindes innan intervjuns start.  

• Samtyckeskravet - Respondenterna fick skriva på ovan nämnda blankett för att 

uttrycka sitt samtycke. Dessa fick vi endera tillbaka påskrivna vid intervjutillfället 

eller via mail med inskannad signatur. Se vår samtyckes- och informationsblankett i 

bilaga 2. 

• Konfidentialitetskravet - Vi har anonymiserat våra respondenter så att det inte ska 

vara möjligt att förstå vilka de är. Intervjuerna har inte, varken i ljudfil eller skrift, 

lagrats i molntjänster eller sänts via mail. Detta för att öka säkerheten. I våra 

dokument har vi varit noggranna med att inte skriva ut namn eller kommuner. Vi har 

vidare valt att under “Resultat” inte redovisa personerna var för sig då detta tros öka 

spårbarheten i svaren.  

• Nyttjandekravet - Den information vi fått ta del av i våra intervjuer har inte och 

kommer inte att användas till något annat än just denna uppsats. 

 

I utformningen av och i arbetet med studien har vi problematiserat att vi uttalar oss om 

hbtq+personer utan att låta dem komma till tals i vår studie. Att intervjua hbtq+personer i en 

c-uppsats ansåg vi inte vara etiskt försvarbart då det kan vara väldigt ansträngande och 

jobbigt för en hbtq+person att uttala sig om det bemötande den fått av socialt arbete. De 

skulle också behöva förklara sin sexualitet, könstillhörighet osv för någon annan, vilket kan 

vara både flytande och känsligt. Detta står i konflikt med något som Vetenskapsrådet (u.å., s. 

5) formulerar som individskyddskravet. Det är till för att skydda enskilda individer och är 

något som alltid behöver vägas mot forskningskravet, vilket är det behov som samhället har 
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av adekvat forskning. Vi gjorde alltså en avvägning att intervjua socialarbetare istället för 

hbtq+personer med erfarenhet av socialtjänsten. Det senare hade kanske bättre kunnat fånga 

svaren på våra frågeställningar, möjligtvis hade en kombination av de två gett en heltäckande 

bild. Vi insåg dock våra begränsningar i att kunna möta de eventuella känslomässiga 

konsekvenserna hos de personer som i värsta fall hade behövt återuppleva ett trauma.  

 

Vi försökte först låta hbtq+personer komma till tals genom att utföra en netnografi, men vi 

upptäckte snabbt att den information vi hittade inte var nog för att använda i vår studie. 

Vidare har vi funderat över om vi skulle låtit någon som kan ses som en representant för 

hbtq+personer uttala sig, som tex någon som arbetar med frågan inom RFSL. Men av vidare 

diskussion kom vi fram till att detta egentligen inte skulle tillföra något i vår studie då den 

fokuserar på socialarbetaren och inte klienten. Med vetskapen om att marginaliserade 

personers egna röster har stor betydelse när det kommer till socialt erkännande och 

kunskapsbyggande inom myndigheter hoppas vi att fler studier inom området inkluderar 

hbtq+personer. Och att dessa även får ha en aktiv del när vidare kunskapsmaterial ska 

utformas för socialtjänsten. 

 
En av respondenterna i studien är en kollega till en av uppsatsskrivarna. Att intervjua någon 

du har en tidigare kontakt med kan innebära risker som att du får annorlunda svar än om 

relationen endast bestod i intervjuare-respondent. Relationen mellan forskare och det som ska 

beforskas kommer oundvikligen påverkas av sin kontext (Fejes & Thornberg, 2009, s. 16-17). 

Vi förde en diskussion om lämpligheten i detta med handledaren, där vi diskuterade att 

klimatet på arbetsplatsen hade möjliggjort en öppenhet och en trygghet, och att studiens 

problemområde redan diskuterats där. Vi var även tydliga med att den enskilde respondentens 

svar inte skulle kunna urskiljas i arbetet för att denne skulle kunna svara öppet och fritt. 

Sammantaget så anser vi att denna intervju bidrar till att stärka arbetet och att respondentens 

svar fortfarande kan ses som valida och ärliga.  

4.10 Metoddiskussion  

När vi diskuterar de resultat vi fått kan det vara av vikt att lyfta de resultat vi inte fått. Som 

nämnts tidigare mötte vi två kommuner när vi skulle leta efter intervjupersoner som sa att de 

inte mötte hbtq+personer i sin verksamhet och att det inte finns diskussioner eller direkt 

kunskap om denna grupp i verksamheten. Vidare fick vi ett intryck att en del av våra 

intervjupersoner var de personer i verksamheten som var en av de som var mest intresserad 

och hade kunskap om hbtq+personer. Om vi skulle intervjua personer från de kommuner som 

ej säger sig reflektera över hbtq+personer alls i verksamheten, eller ha intervjuer med 

personer på de verksamheter vi var på som ej var de som hade mest kunskap och intresse för 

hbtq+perspektivet skulle kanske resultaten ge något annat. Möjligen skulle resultatet peka på 

en större brist i bemötandet och i kunskapen kring hbtq+personer.  
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5 Studiens resultat 

5.1 Socialarbetares kompetens att möta hbtq+personer 

5.1.1 Utbildning 

Samtliga intervjupersoner berättar att det socialkontor de arbetar vid inte haft en utbildning 

om bemötande av hbtq+personer. Fyra av fem intervjupersoner ansåg att det är något som 

skulle behövas. Den femte ansåg att sig själv samt sina kollegor redan vara professionella 

nog, dels på grund av arbetslivserfarenhet samt pågående diskussioner om ämnet. Vi fick 

olika förslag på hur en utbildning gällande hbtq+frågor skulle kunna genomföras - en ansåg 

att alla nyanställda inom verksamheten borde få en introduktion till dessa frågor, och en 

annan ville ha ett mer återkommande forum där medarbetarna fortlöpande kunde diskutera 

hbtq+ och andra etiska frågor2. Ingen av intervjupersonerna kände till utbildningsmaterialet 

“Att synliggöra normer” på Socialstyrelsens hemsida (2019). Vi pratade med två personer 

som examinerats från socionomutbildningen under de senaste åren3 och de ansåg att 

hbtq+frågor berörts men endast som en eller två föreläsningar under samtliga terminer. 

Därmed ansåg de att socionomutbildningen brister i att belysa hbtq+frågor. Även om de var 

nya på sin arbetsplats ansåg de att de inte upplevt att deras kollegor fått någon utbildning, 

eller att de själva fått någon utbildning i bemötandet av hbtq+personer i sin introduktion på 

arbetsplatsen. 

 

Två intervjupersoner berättar hur de ser till att informera sig själva i specifika frågor när det 

är relevant för den pågående utredningen. En av dessa säger att de genom prenumerationer på 

nyhetsbrev samt tillgång till samtliga publikationer från Socialtjänsten enkelt går att hitta 

användbar information vid behov. När det kommer till kunskap i frågor om bemötandet kring 

hbtq+personer så uttalar sig en av intervjupersonerna följande; 

 

Och jag lyfte frågan lite mer i min arbetsgrupp och dem som har bemött personer som valt att vara 

öppna med olika sexualiteter och sådär har väl inte varit så att de fått förklara vad det innebär. Utan 

handläggaren har kanske valt själv att informera sig s jälv i efterhand, för att det inte ska bli påfrestande 

för den enskilde. 

 

Respondenten ser då till att utbilda sig om personens hbtq+identitet och passande bemötande 

efter själva mötet. Detta betyder att socialarbetaren i det första mötet med klienten inte har 

adekvat kunskap för att möta personen. Dock väljer inte socialarbetaren att använda klienten 

som kunskapsbank, för att denne ska slippa utbilda denne om det.  

5.1.2 Erkännande  

I våra intervjuer har vi uppfattat en viss osäkerhet när det kommer dels till hur dessa frågor 

ska diskuteras, samt när. Vi intervjuade till exempel en person som till viss del var insatt i 

                                                 
2 En intervjuperson berättade att de på kontoret använde sina arbetsplatsträffar till bland annat etiska 
frågor, där då hbtq+frågan kunde diskuteras 
3 Mellan 0.5-1.5 år sedan 
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ämnet, men som blev osäker och stakade sig väldigt mycket när hen skulle benämna 

transpersoner; “Vi har haft några sånahär, eh, vad heter det, transgenderpersoner, vad heter 

det, eller transpersoner, eller såna som har… gjort könskorrigeringar eller såna saker “. 

Vidare har flera respondenter sagt att de är osäkra på när det är relevant att ta upp dessa 

frågor. Detta kan kopplas till strävan att alla klienter ska behandlas lika. Som exempel ska en 

persons sexuella läggning eller könsidentitet inte spela in när socialsekreteraren bedömer om 

personen behöver beredas vård för missbruk.  

 

I frågan om kunskapen om medvetenheten om cis-och heteronormen på arbetsplatsen svarade 

en intervjuperson “Bland vissa ja, bland andra kanske inte. Det tror jag är en ganska stor 

generationsfråga egentligen.”. Vidare i intervjun lyfter intervjupersonen att gamla, 

diskriminerande normer lever vidare i verksamheter, organisationer och individer som en kan 

möta i socialt arbete. En annan intervjuperson lyfter upp hur generationsbytet på 

arbetsplatsen har hjälpt till i medvetandet ”Men jag tycker att vi är medvetna och nu är vi ju 

många nittiotalister som har börjat hos oss vilket är bra att det är ett nytänk och nya frågor, 

nya syn och man är mer medveten.”. 

5.1.3 Bemötande  

Genomgående i intervjuerna är att våra respondenter vill behandla sina klienter lika. En 

person vi pratade med sa till exempel: “jag tänker inte att det ska vara så stor skillnad – vi 

möter människor här, alla dess typer och olika skeenden i livet”. En annan formulerar sig 

liknande; “Och jag hoppas väl i alla fall att ingen känner sig illa bemött, eller felaktigt 

bemött på något sätt utan de ändå känner sig bemötta på samma sätt som alla andra, ett 

jämlikt sätt att det inte görs någon skillnad.” Men lika genomgående är den normativa synen: 

“jag tänker att så jobbar man ju av respekt för individen också […] men som sagt så kräver 

det nog ofta att man blir medveten om att man vill bli behandlad mot normen, om man säger 

så”.  

 

En intervjuperson beskriver svårigheten att uttala sig om hbtq+personers upplevelse av 

trygghet i dennes verksamheten då denne själv inte tillhör den målgruppen. Vidare 

problematiserar intervjupersonen ett tryggt bemötande av hbtq+personer i verksamheten 

följande; 

 

Jag kan tänka mig att hbtq+personer i vår verksamhet överlag inte känner sig manade att berätta om sin 

könsidentitet och/eller sexuella läggning, både för att de kanske inte anser det vara relevant i det 

aktuella fallet samt för att jag tror att många inte vill berätta sådant för personer de inte känner väl.  Jag 

kan dock inte komma på något konkret i vår verksamhet som gör att de inte skulle känna sig trygga, 

bortsett från att vi utgår från att de har en könstillhörighet utifrån norm så länge de inte uttryckt annat. 

Jag har inte märkt att någon i vår verksamhet uttryckt sig diskriminerande om hbtq+personer, även om 

det i arbetssätt och rutiner på arbetsplatsen kan finnas sådant som bidrar till indirekt diskriminering i 

vissa fall, som de exempel jag nämnt. 
 

När vi frågar vidare om hur ett tryggt bemötande ska uppnås får vi följande svar: 
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[...] de finns inga speciella arbetsmaterial sådär utan vi har ju värdegrunden och idén om att alla ska 

bemötas på ett jämlikt sätt.  

 

De flesta vi pratat med lägger ansvaret att ta upp hbtq+frågan på klienten; att berätta om hen 

avviker från nämnda normer. Å ena sidan är en återkommande uppfattning att man tror sig 

möta många “dolda hbtq+personer” där ämnet alltså inte kommer på tal. Å andra sidan menar 

en respondent att klienter ibland berättar som i förbigående om sin sexuella läggning, utan att 

det ens behöver “vara relevant”. När vi frågade i vilka situationer frågan kommit på tal 

svarade personen ”Men för mig har det varit i förbifarten eller att det kommit upp utan 

egentlig anledning”.  

5.2 Hur förhåller sig denna kunskapen till Socialstyrelsens publikationer?  

Flertalet av våra respondenter saknar kunskap om de kränkningar hbtq+personer riskerar att 

bli utsatta för, om minoritetsstress och om Socialstyrelsens publikationer som finns gällande 

ämnet. En enda respondent uppgav att samtliga publikationer finns att tillgå på kontoret, och 

att de på arbetsplatsen prenumererar på Socialstyrelsens utskick för att ständigt hålla sig 

uppdaterade. Det var även den enda respondenten som var tydlig med att de på arbetsplatsen 

visste var de skulle söka information om frågorna när det behövdes. 

5.2.1 Regler att upphäva kränkningar  

Inkluderande fysiska rum  

Tack vare att vi utförde intervjuerna på socialkontoret fick vi se de lokaler som 

socialarbetarna befinner sig i och som hbtq+personer möter. Vi kunde konstatera att ingen av 

socialtjänsterna hade könade toaletter, dock fanns det ofta inte mer än en toalett. Däremot 

kunde vi ej finna några broschyrer eller andra symboler riktade mot hbtq+personer. Två av 

väntrummen hade dock inga broschyrer överhuvudtaget. När den rumsliga inkluderingen 

diskuterades i intervjuerna hade ingen tagit del av de riktlinjer som socialstyrelsen publicerat. 

 

Jag vet inte vad man …. Antingen handlar det om okunskap hos mig, men jag kan inte komma på hur 

jag skulle tänka i ett rum specifikt för den här personen som jag inte behöver tänka på när jag träffar 

någon annan, för jag tänker att vissa läggningar inte syns, så att alla ska behandlas lika.  

 

Citatet ovan belyser den okunskap som är återkommande gällande socialstyrelsens 

rekommendationer gällande den rumsliga miljön. Två av intervjupersonerna ansåg att den 

miljön som klienterna möter i dennes verksamhet är inkluderande för alla, men visste inte hur 

den skulle kunna bli mer inkluderande för hbtq+personer. När exemplet på broschyrer kom 

upp sa denne då att det kunde vara något som den skulle kunna införa i sin verksamhet.  

 

Konkreta arbetsverktyg  

Samtliga intervjupersoner lade stor vikt i den sökandes vilja i kommunikation och 

dokumentation, oavsett om den är hbtq+person eller ej. I verksamheterna verkade det inte 

finnas några blanketter där personen behövde ange kön, utan där det istället enbart 

efterfrågades namn och personuppgifter. En intervjuperson som mötte barn som var 
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hbtq+personer i sin verksamhet förklarade hur barnets sexualitet var ett exempel på något 

som kunde sekretessmarkeras för vårdnadshavare, men att detta sällan behövdes göras.  

 

Att vara lyhörd och lyssna in klienten har varit ett svar många har angett i intervjuerna, och 

respondenterna säger att de aldrig har som rutin att fråga om en persons pronomen. Vidare 

menade samtliga på att det i mötet ofta känns irrelevant eller rent av kränkande att fråga om 

en persons pronomen eller om dennes könsidentitet eller sexualitet. De menar att det är den 

enskilde själv som ska ta upp detta om denne känner att den vill eller behöver det. En 

intervjuperson ansåg att det till och med kunde vara direkt problematiskt att fråga om 

pronomen. Denne socialsekreterare jobbade med klienter som ofta lever i en miljö präglat av 

starka könsnormer och att klienten kunde uppfatta denna fråga som ett ifrågasättande av en 

persons könstillhörighet på ett negativt vis.  

 

[...] i de utredningar vi skriver så skriver vi ofta mamma och pappa för att det är enklast, och skriver 

hon och han, utan att egentligen ha frågat om pronomen. Så det är väl något jag tänker är problematiskt 

men som samtidigt är svårt att ändra på, eftersom jag tänker att det är tillräckligt, just utifrån kulturella 

skillnader, och språksvårigheter och sånt där, så blir det liksom ett för svårt moment att lägga in frågan 

om pronomen [...] att relationen mellan klienten och socialsekreteraren blir ännu mer konstig om man 

frågar om pronomen, för det är många människor här som inte ens vet vad det är, eller som skulle 

förstå om man förklara och som kanske till och med skulle känna sig förolämpade om man frågade om 

pronomen, just utifrån maskulinitetsnorm, ”du ser väl vilket kön jag har” [...] Så just utifrån 

transpersoner och hur dom ska inkluderas tror jag är väldigt problematiskt just utifrån den här 

verksamheten, just för att det är mycket att ta hänsyn till, och att det kanske inte alltid är det bästa för 

klienten att man alltid frågar om pronomen, utan att det är mycket att tänka på liksom, vilka 

konsekvenser det får. 

 

Att fråga om pronomen är alltså att göra ett redan känsligt möte ännu mer obekvämt för 

klienten. Citatet innehåller även exempel på hur hetero- och cisnormen kan figurera i arbetet. 

Det pekar på en binär syn; där det finns två motpoler med en tydlig uppdelning mellan sig. 

Respondenten menar på att hon utifrån att se på personerna avgör vem som är mamman och 

vem som är pappan. Utöver konkreta arbetsverktyg påverkas även arbetet med hbtq+personer 

av de resurser som finns att tillgå. Vi har sett vissa exempel på att anpassad hjälp fattas för 

denna grupp, som när en respondent berättade att det inte finns några skyddade boenden för 

män inom kommunen: 

 

Och sen kan det även finnas en misstro mot myndigheterna. Vilket är befogat på ett sätt, eftersom vi 

inte har så bra möjligheter att skydda så vi kan inte använda oss av våra skyddande boenden som är 

liksom kvinnohus utan då blir det en egen lägenhet. Det är inte optimalt. 

 

5.3 Implementering av kunskap och arbetet för trygghet 

5.3.1 Ansvarsfråga 

I en intervju återkom respondenten ofta till det egna intresset. Respondenten hade tidigare i 

ett annat forum arbetat med diskrimineringslagstiftning, och gillade att problematisera olika 
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frågor för att finna bättre lösningar. Hen upplevde inte att detta var något typiskt för 

arbetsplatsen, utan att olika personer hade olika intressen.  

 

[...] vi läser ju det som vi får till oss uppifrån att vi får till oss att vi ska liksom fokusera på men det 

finns inte mycket tid till att läsa varken forskning eller publikationer under arbetstid. Så det är mer om 

man har eget intresse som man gör det på kanske fritiden eller så.  

 

När vi frågade om det var den enskilde socialsekreteraren eller organisationens ansvar att 

reflektera över hbtq+frågor återkom respondenten till det egna intresset - att de som 

intresserar sig driver vissa frågor och att övriga inte behöver göra så mycket med det. 

 

Det är nog väldigt olika från socialsekreterare till socialsekreterare. Jag vet att vissa av oss har ju en 

större medvetenhet kring dessa frågor än vissa andra, och ja, men ett olika intresse för att diskutera 

frågorna och så.   

 

Vi har frågat samtliga respondenter vems ansvar det är att dessa frågor beaktas. Svaren på 

denna fråga har varit lite olika. Tre personer har svarat att det är delat mellan individen och 

verksamheten. En svarade att det i denna balans främst är individens ansvar. En respondent 

sticker ut från de andra: 

 

Det är ju verksamhetens ansvar, det är kommunens ansvar – absolut. Dels har vi en handlingsplan – hur 

ska vi möta våra kolleger som hbtq-personer, och våra medborgare så att alla ska ju mötas på samma 

sätt då. 

5.3.2 Tidspress 

Återkommande i intervjuerna är frågan om tidspress på socialkontoren. När vi frågat om 

varför respondenterna tror att många socialkontor inte tagit del av Socialstyrelsens material 

förklaras det med att det i den höga arbetsbelastningen inte finns någon möjlighet. Det ses 

som att aktivt leta upp ytterligare arbetsuppgifter att utbilda sig gällande hbtq+frågor, vilket 

tidspressen inte tillåter.  

 

Jag tror det handlar mycket om att personalen är så överbelastad. Så en bortprioriterar vissa grejer, och 

då är det en sådan sak som bortprioriteras för vi har så mycket att göra. Nu har vi precis kommit ur en 

försörjningsperiod som brukar löpa mellan den 15 och den sista varje månad, och då sitter vi och 

drunknar. 

 

En intressant lösning på tidspressen var hur ett kontor infört en dag i månaden då personal 

inte tar emot besök utan kan fokusera på att exempelvis ta ikapp pappersarbete och vid behov 

utbilda sig inom specifika frågor. Detta var ej riktat mot hbtq+ men kan ändå ses som en 

möjlighet för socialsekreteraren att fylla i sina kunskapsluckor på området.  

 

6 Studiens analys och diskussion  

För att analysera empirin kommer de teoretiska ramverken handlingsutrymme, socialt 

erkännande och research minded-practitioners användas. Handlingsutrymmet kommer 
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användas för att se hur det påverkar det goda bemötandet på så vis att det lyfter fram 

systematiska förutsättningar i både sina formella och informella aspekter genom utbildning, 

intresse, tidsbrist, ansvarsfrågan, et cetera. Analysen beskriver även hur den enskilde hanterar 

eventuella dilemman i handlingsutrymmet kopplat till bemötandet av hbtq+personer. 

Förutsättningarna för socialt erkännande enligt modellen om den moraliska grammatiken är 

kunskap om kränkningar, kunskap om erkännande samt kunskap om regler som upphäver 

kränkningar. Begreppet research minded-practitioners kommer slutligen att användas för att 

förstå socialarbetarens benägenhet att uppsöka och använda sig av ny information i sitt 

arbete, samt de faktorer i organisationen som möjliggör detta. 

6.1 Socialarbetares kompetens att möta hbtq+personer 

6.1.1 Utbildning 

Socialstyrelsen har genom sina publikationer och sitt utbildningsmaterial på internet försökt 

att systematiskt öka kunskap om hbtq+personer inom socialtjänsten. Vad vår studie pekar på 

är att denna information inte nått ut till socialtjänsten. Kunskapen om hbtq+frågor verkar 

överlag vara låg, och det vanligaste är att man inte fått någon utbildning om hbtq+frågor på 

sin arbetsplats. Respondenterna kunde inte ge exempel på de specifika kränkningar som 

hbtq+gruppen riskerar att utsättas för, vilket tolkas som att de har en låg kunskapsnivå i dessa 

frågor. De som nyligen examinerats berättar att perspektivet varit bristfälligt även inom 

socionomutbildningen, vilket är den utbildning som krävs för att bli socialsekreterare. 

Tidigare forskning pekar på hur kurslitteraturen cementerar hetero-och cisnormer vilket får 

konsekvenser för utbildningen, för yrkesverksamma samt för framtida forskare (Fahlgren & 

Sawyer, 2011). Kritisk reflektion och ett kritiskt tänkande är en viktig del i begreppet 

research-minded practitioners (Austin, m.fl., 2012). Då det i dagens socionomprogram ingår 

kurser i vetenskapsteori får socionomer en kunskap om hur de ska kritiskt granska forskning 

och på så vis har socionomutbildningen lagt grunden till en research-minded practition. Att 

denna kunskap sedan inte implementeras på arbetsplatsen kan bero på tidsbrist, avsaknad av 

nyfikenhet eller att ett forskningsbaserat arbetssätt saknas på arbetsplatsen. En respondent 

framhävde resultatet av ett generationsbyte på arbetsplatsen. Hen beskrev sambandet mellan 

att det börjar arbeta nittiotalister på arbetsplatsen och ett ökat nytänk samt en annan 

medvetenhet. I sin utbildning har de fått med grunden till det kritiska tänkandet, och kanske 

har de som nya socionomer en större nyfikenhet. 

 

Enligt den moraliska grammatiken är kunskap om erkännande och kränkningar två centrala 

pelare för att möjliggöra socialt erkännande. För att se huruvida våra respondenter hade 

kunskap av bemötandet av hbtq+personer var en av våra intervjuteman om behov av 

vidareutbildning. Fyra av fem personer svarade då ja, och en tyckte sig ha kunskap nog. När 

respondenterna svarade ja, så gav de något vaga svar av typen “kunskap är alltid bra” snarare 

än att de ansåg detta vara en viktig fråga och att de själva ansåg att stora brister fanns. Med 

grund i tidigare forskning (Calton, Cattaneo & Gebhard, 2016; Löf & Olaison, 2018; 

Siverskog, 2014) tror vi att kunskapsbristen hos personer som arbetar med denna gruppen 

minskar hbtq+personers förtroende för myndigheter. Vi kan också se en negativ spiral där 



  

25 
 

misstron för myndigheter gör det svårt för forskare att få tag på undersökningspersoner 

(Filice & Meyer, 2018; Calton m.fl., 2016), vilket ju då leder till att informationen blir 

svårare att få tag på, och slutligen är det svårt att föra ut informationen till 

myndighetspersoner för att utöka handlingsutrymmet. Bristande kunskap kring dessa frågor 

minskar socialarbetarens handlingsutrymme. Detta gäller främst det formella 

handlingsutrymmet. Detta påverkas av den systematiska utbildningsnivån på arbetsplatsen, då 

den måste vara hög för att samtligt arbete i verksamheten ska innebära större socialt 

erkännande. På så vis tror vi att om arbetsplatsen strävar mot att socialsekreterarna ska vara 

reasearch-minded practitoners, så kan det gynna deras handlingsutrymme och i förlängningen 

även de hjälpsökande. 

6.1.2 Erkännande 

Vilken utbildning om hbtq+personer socialarbetarna har möjliggör det sociala erkännandet 

genom kunskapen om erkännande och kränkningar av gruppen. Som redovisats ovan har vi i 

våra intervjuer uppfattat en osäkerhet i när och hur frågan om hbtq+ ska tas upp. Vidare är en 

effekt av okunskap och bristande perspektiv en osäkerhet i vilket terminologi som ska 

användas. Vi tror att detta kan vara en riskfaktor i den minoritetsstress som beskrivits i 

tidigare kapitel. Beroende på vad personen upplevt innan kan okunnigheten ses som ett 

osynliggörande, vilket står i kontrast med socialt erkännande. Att ständigt behöva förklara sig 

själv och agera kunskapsbank för en grupp är något som kan ta mycket energi för den 

enskilde. Lägg till att de personer som söker sig till socialtjänsten behöver någon form av 

hjälp, vilket kan bero på olika former av våld och kränkningar eller annan problematik. Det 

råder ingen konsensus i forskningen om hur minoritetsstress påverkar just hbtq+personer 

(Meyer, 2003), men som ett exempel på den extra utsattheten är hbtq+personer långt mer 

utsatta för våldtäkt, annat fysiskt våld och/eller stalking än övriga befolkningen. Gruppen 

riskerar även att internalisera omgivningens trans- eller homofobi (Carlton m.fl., 2016; Wurm 

& Hammer, 2017). Sammanfattningsvis tror vi att den extra utsatta gruppen som det ser ut nu 

inte får det erkännande som krävs i mötet med socialtjänsten. Att till exempel ha rätt 

benämning för olika grupper i hbtq+begreppet kan vara en form av att visa grundläggande 

kunskap om denna grupp och därmed visa på en välvilja och ett större erkännande. I en 

intervju hade intervjupersonen svårt att finna ord för att benämna transpersoner på ett korrekt 

vis. Vi tror denna osäkerhet kan påverka huruvida socialsekreteraren vågar eller kan prata om 

eller med denna målgrupp, något som alltså försämrar dennes handlingsutrymme. 

  

När det kommer till kränkningar så löper homo- och bisexuella högre risk att utsättas, och 

många härleder detta till just sin sexualitet4 (Mays & Cochran, 2001). Carlton m. fl. (2016) 

skriver om ett osynliggörande av våld i nära relationer för gruppen; som en följd av 

traditionella könsroller förutsätts att en stark, maskulin man utsätter en svagare, mindre 

kvinna, och när dessa traditionella roller inte är närvarande är det svårt att se och förstå det 

våld som förekommer. Medvetenheten om cis-och heteronormen på de arbetsplatser vi besökt 

var varierande. Två personer nämner att medvetenhet om cis- och heteronormen kan vara en 

generationsfråga då de yngre i personalstyrkan ansågs medföra en ökad medvetenhet om 

                                                 
4 I denna undersökning inkluderades ej queer eller transpersoner 

https://d.docs.live.net/2fc0003b5e5f0e6a/Documents/Universitetet/Termin%206/Delkurs%202/Uppsats%202.0%20Kommentarer%20AKL%5b119%5d.docx#_msocom_8
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dessa normer på arbetsplatsen. Vidare har några belyst hur heteronormen i arbetet mot våld i 

nära relationer påverkar insatser för personer som upplever våld i samkönade relationer. En 

stor brist i det formella handlingsutrymmet var att det inte fanns några skyddade boende för 

män som blir utsatta av våld från sin manliga partner. En av respondenterna upplevde att det 

område denne jobbade i präglades mycket av stereotypiska könsroller och att 

maskulinitetsnormer var starka. Upplevelserna av områdets cis- och heteronormer var så 

starka att arbetet i verksamheten i viss mån anpassade sig efter dessa. 

 

Hbtq+personer är en grupp som är i behov av socialt erkännande för att kunna bli bemötta 

och erkända på samma vis som personer som hör till cis-och heteronormen. För att kunna nå  

socialt erkännande i socialt arbete krävs det att de blir erkända genom modellen om den 

moraliska grammatiken, där bemötandet av gruppen präglas av kunskap om deras unika 

förutsättningar. De socialarbetare som vi pratat med är alla måna om att bemöta sina klienter 

på ett jämlikt sätt, där alla behandlas lika. Däremot är kanske inte frågan om likabehandling 

så enkel som den först kan te sig. I studien om äldre hbtq+personers uppfattning om 

bemötandet hos socialtjänsten och vården framkom att vissa ville bli behandlade på samma 

sätt som icke-hbtq+personer, samtidigt som vissa ville få vård riktad mot och anpassad för 

hbtq+identiteten. Gemensamt för personerna var önskan av att bli bemött med respekt av 

socialarbetare som hade kunskap om hbtq+personer (Löf & Olaison, 2018). Vi har funnit att 

denna kunskap ofta har brister - bland annat i vilka risker för utsatthet som finns. Ett mer 

forskningsinriktat arbetssätt kan implementeras genom att organisationen lösgör tid och 

uppmuntrar socialarbetaren att aktivt ta del av Socialstyrelsens riktlinjer. Detta är något som 

kan förbättra bemötandet samt erkännandet av hbtq+personer. Utifrån minoritetsstress anser 

vi att ett fullgott bemötande för olika minoritetsgrupper kräver kunskap utöver den generella 

kunskapen om hur en bemöter en klient. Att vissa grupper behöver mer än andra är ett 

moraliskt ställningstagande som vi inte är i en position att styra över, men vår förhoppning är 

att fler personer i maktpositioner reflekterar över detta och förbättrar arbetet. 

6.1.3 Bemötande 

Tidigare forskning har lyft stigma, okunskap och systematiska kränkningar (Calton m.fl., 

2016) som barriärer för varför hbtq+personer inte har förtroende och inte uppsöker socialt 

arbete i den utsträckning de skulle behöva. Att ha förståelse för den utsatthet och de 

kränkningar i form av tex kriminalisering och diagnostisering (Nadal m.fl., 2015; Lee & 

Ostergard, 2017) som hbtq+personer mött under historien är av vikt att ha med sig i 

förståelsen av bemötandet av hbtq+personer idag. Tidigare forskning visar att hbtq+personer 

fortfarande är en utsatt grupp än idag. Socialstyrelsen (2019) har publicerat material med 

fokus på att synliggöra normer som kränker hbtq+personer för att upplysa och arbeta mot de 

kränkningar hbtq+personer kan tänkas uppleva inom socialtjänsten. De systematiska 

kränkningarna och diskrimineringarna har gjort hbtq+personer till en grupp som inte har haft 

samma möjligheter och erkännande i samhället. Av denna anledning finns det ett behov av 

socialt erkännande för att kunna ge gruppen de förutsättningar de behöver för att de ska 

kunna leva på samma villkor som icke marginaliserade människor gör. 
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Något som vi utifrån denna studie har svårt att uttala oss om är hur hbtq+personerna själva 

uppfattar bemötandet hos de socialtjänster vi undersökt. För att ändå få en uppfattning om 

detta har vi frågat våra respondenter om hur de tror att hbtq+personer upplever bemötandet. 

Att ha kunskap om de kränkningar som hbtq+personer kan uppleva inom socialt arbete är en 

förutsättning för att möjliggöra socialt erkännande. Genom att ha kunskap om kränkningar 

kan verksamheten arbeta mot dessa för att skapa trygghet. En av intervjupersonerna lyfte att 

anledningen till att hbtq+personer inte är öppna om sin identitet kan vara att de inte känner att 

det är relevant och att de inte heller känner sig trygga i att berätta om den för en främling. 

Dessa faktorer har lyfts i tidigare forskning när det kommer till vilka barriärer hbtq+personer 

har i mötet med vården. Att behöva dela med sig av sin hbtq+identitet medför en rädsla för att 

bli bemött på ett diskriminerande vis av socialarbetaren samt en rädsla för att personer i ens 

närhet som ej vet om denna identiteten kan komma att få reda på det (Calton m.fl., 2016, 

Filice & Meyer, 2018). Även de normativa antagandena om en persons läggning eller 

könstillhörighet ses enligt respondenten som ett hinder för trygghet. För att se till att 

verksamheterna implementerar kunskap och arbetar för att skapa trygghet är det viktigt att 

förstå och reflektera kring hbtq+personers upplevelse av verksamheten och på så vis se hur 

socialt erkännande kan möjliggöras. Att utgå ifrån denna grupp när socialarbetaren arbetar 

med frågan, och inte utifrån personalens eller andra målgruppers behov är av betydelse för att 

främja tryggheten i verksamheten. Dock ska socialarbetarna vara försiktig med att spekulera 

kring en målgrupps upplevelse, men en sådan reflektion skulle kunna möjliggöra ökat socialt 

erkännande på det vis att verksamheterna kunde reflektera över sitt bemötande utifrån ett 

klientperspektiv. 

 

Tidigare forskning har pekat på att den hjälp som finns för hbtq+personer ofta finns i större 

städer. Detta är något vi även sett exempel på i våra intervjuer. I en av de mindre 

kommunerna berättade respondenten att det sällan fanns vård anpassad för målgruppen, och 

att de då fick vara flexibla och lösa vårdbehovet på bästa möjliga sätt utifrån de resurser som 

finns att tillgå. En stor brist var dock skyddade boenden för män som utsatts för våld. Här 

hade kommunen ännu ej hittat en lösning. Att det kan finnas en geografisk variation gällande 

kunskap och möjlighet till vård kan betyda att möjligheterna till socialt erkännande blir 

varierande beroende på vart du som hbtq+person bor. 
 

En fråga om ansvar är den om vem som ska ta upp hbtq+frågan i det möte som sker på 

socialtjänsten. Det finns tydliga rättsliga gränser för vilken information en socialarbetare ska 

och kan be om (Pettersen & Simonsen, 2013). Men faktum är att det finns risker att dessa 

frågor inte tas upp, även i de fall där det är relevant (Malmqvist m.fl., 2017). Det kan bland 

annat förklaras med begreppet minoritetsstress, där tidigare erfarenheter kan ha lett till ett 

skadat förtroende för myndighetspersoner. Det är socialtjänstens ansvar att skapa en trygg 

och tillåtande miljö där individen vågar berätta om sig själv och sin person. Två faktorer 

ligger nära till hands för att avgöra om en person kan vara öppen eller inte; dels vad personen 

har för tidigare erfarenheter men även hur öppet, tryggt och inkluderande klimatet är vid den 

socialtjänsten. En intervjuperson beskrev hur dennes verksamhetens arbetssätt och rutiner i 

vissa fall kunde uppfattas indirekt diskriminerande på det vis att tex det inte finns rutin för att 

fråga om pronomen och arbetssättet präglas av ett heteronormativt synsätt. Att inte ha 

https://d.docs.live.net/2fc0003b5e5f0e6a/Documents/Universitetet/Termin%206/Delkurs%202/Uppsats%202.0%20Kommentarer%20AKL%5b119%5d.docx#_msocom_10
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kunskap om tydliga gränser gällande informationsinhämtning, minoritetsstress samt hur en 

skapar en tillåtande miljö påverkar både det formella och informella handlingsutrymmet. Det 

är både verksamhetens ansvar att bredda det formella handlingsutrymmet genom att se till att 

personalen har betydande kunskap och arbetssätt, samt på det informella handlingsutrymmet 

då socialsekreteraren ska se till att få till sig denna kunskap och använda det i det direkta 

mötet med hbtq+personer. Som socialarbetare hör det ej till ovanligheterna att möta personer 

som haft eller har en negativ bild av socialtjänsten. Att ha en förståelse av varför detta 

problem uppstått, och att diskutera detta med den enskilde kan öka förtroendet och därmed 

skapa en större tillit. Detta leder vidare till en möjlighet för den enskilde hbtq+personen att 

uppleva en minskad minoritetsstress.  

 

Vi anser som tidigare nämnts att en persons sexuella läggning och/eller könsidentitet inte bör 

spela någon roll för sakfrågan. Som i exemplet en respondent gav: det är om personen ska 

beredas vård för missbruk som utreds, och då inget annat. Däremot pekar tidigare forskning 

(Huges m. fl. 2018; Filice & Meyer, 2018) på att gruppen har sämre psykisk hälsa, löper 

större risk för våld i nära relationer, et. cetera. Socialstyrelsen (2015, 2019) lyfter också upp 

specifika grupper som socialsekreteraren behöver mer kunskap om. Den socialarbetare som 

är en representant för hjälpapparaten socialtjänsten bör ha denna problematik i bakhuvudet 

vid ett möte, för att bättre kunna fånga upp och erbjuda hjälp till den enskilde.  

6.2 Hur förhåller sig denna kunskapen till Socialstyrelsens publikationer? 

I Socialstyrelsens material finns information både om riskfaktorer för gruppen, samt hur 

arbete med de berörda personerna bör bedrivas. Riktlinjer finns både för hur socialkontorets 

lokaler och verksamhet bör utformas och om hur socialarbetaren bör agera i det 

mellanmänskliga mötet. Enligt vår empiri verkar denna kunskap inte nå ut till socialkontoren. 

Många vet inte om att dessa publikationer finns. Vi har frågat Socialstyrelsen vad de gör för 

att sprida dem, men inte fått något svar. En intervjuperson berättar att socialkontor kan välja 

att prenumerera på Socialstyrelsens utskick och på så vis hålla sig uppdaterade, men att 

Socialstyrelsen annars inte aktivt skickar ut nya publikationer. Sammanfattningsvis så finns 

alltså anpassat material för att utbilda socialsekreteraren om vilka risker hbtq+gruppen löper, 

om hur dessa ska hanteras och vems ansvar detta är; men många socialtjänster känner inte till 

detta material. Diskussionen om skillnaden på de kontor som har respektive inte har tillgång 

till texterna fortsätter nedan under “Ansvarsfråga”. 

6.2.1 Regler att upphäva kränkningar 

Inkluderande fysiska rum och konkreta arbetsverktyg 

Socialstyrelsen (2015a) anser att en inkluderande miljö kan göra mycket för att skapa ett gott 

bemötande av hbtq+personer. Exempel på detta togs upp ovan under avsnittet “Bakgrund”. 

Det är viktigt att ändringar inte enbart blir tomma symboler, utan att det fysiska rummet ska 

vara ett tecken på god kunskap om hbtq+personer. Socialstyrelsen (2015a) har även i sina 

publikationer konkreta arbetsverktyg för ett gott bemötande av hbtq+personer. Dessa 

ändringar för en ökad inkludering i det fysiska rummet samt i konkreta arbetsverktyg 

beskrivs även i tidigare forskning vara av vikt för inkludering av hbtq+personer (Siverskog, 
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2014). Tidigare forskning kopplar dessutom ihop denna kunskap för att upphäva kränkningar 

med socialt erkännande, då denna kunskap möjliggör ett arbete som ger gruppen ett större 

utrymme och inkludering och därmed förbättrad tillgång till den hjälp de har behov av 

(Siverskog, 2014). Enligt Pettersen & Simonsen (2013) är en brist på kunskap om regler som 

kränker en viktig del som fattas för att ge en marginaliserad grupp socialt erkännande. Enligt 

modellen om moralisk grammatik är kunskap om regler för att upphäva kränkningar en 

central del för att skapa en språkligt erkännande och därmed en inkludering. Genom att 

använda sig av de konkreta arbetsverktygen, och förstå innebörden i dessa inkluderingar 

möjliggör detta ett större socialt erkännande för gruppen i socialt arbete, men också i 

samhället i stort (Pettersen & Simonsen, 2013). 

  

Ingen av socialarbetarna kunde direkt påvisa att de tagit del av kunskap om hur en 

inkluderande miljö kunde skapas, vilket visar på en brist på kunskap om de regler som 

upphäver kränkningar. Det fanns kunskap om vissa konkreta arbetsverktyg, som att tex fråga 

om pronomen, ha kunskap om sekretess samt ha könsneutrala blanketter. Enligt 

Socialstyrelsen (2015a) ska dessa användas som rutinmässiga verktyg, men av intervjuerna 

fick vi veta att dessa arbetsverktyg inte användes. När det kommer till det fysiska rummet har 

vi inte sett något som skulle kunna upplevas som direkt exkluderande. Vi har inte stött på 

några toaletter uppdelade för kön eller något som vi skulle anse vara exkluderande. Dock var 

vi inte där i egenskap av klienter, och inte heller inte som representanter för hbtq+personer. 

Detta tror vi kan ha stor betydelse för upplevelsen av det fysiska rummet då vi inte har 

samma perspektiv som en hbtq+klient skulle ha och därmed kan missa viktiga detaljer som vi 

kanske inte letade efter. Vi kan heller inte uttala oss om andra konkreta arbetsverktyg än 

justeringarna av det fysiska rummet då vi återigen inte var där i egenskap av hbtq+klienter.  

  

Det handlingsutrymme som en socialarbetare har styrs både av formella regler och riktlinjer, 

och de informella egenskaper och intressen som personen har med sig (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). När handlingsutrymmet begränsas på grund av kunskapsbrist eller 

ointresse kan socialsekreteraren stå inför ett dilemma i mötet med den enskilde. Det egna 

intresset verkade centralt när det kom till vilken kunskap studiens respondenter hade om 

hbtq+frågor. Endera kan socialarbetaren diskutera och problematisera ett snävt 

handlingsutrymme i specifika avseenden i verksamheten och vidare i samhället, och därmed 

systematiskt öka handlingsutrymmet för en viss målgrupps behov (Lundquist i Svensson 

m.fl., 2008). Annars kan hen använda det snäva handlingsutrymmet som en förklaring eller 

som en ursäkt, att socialarbetaren “lutar sig tillbaka” mot det för att slippa vidare diskussion 

(Lundquist i Svensson m.fl., 2008). Vi har fått flertalet exempel på att våra respondenter vill 

möta alla sina klienter på ett rättvist sätt, och att de vill se till människan, dock skulle 

verksamheterna behöva större kunskap om hbtq+personer som unik grupp för att möjliggöra 

socialt erkännande. 
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6.3 Implementering av kunskap och arbetet för trygghet 

6.3.1 Ansvarsfråga 

Flera respondenter ansåg att det var socialarbetarens personliga ansvar att handlingsutrymmet 

möjliggör ett hbtq+perspektiv. Vi vill inte förringa det ansvar som enskild socialarbetare har, 

men har av våra intervjuer fått uppfattningen att verksamheterna i stort behöver lyfta denna 

fråga mer för att kunna ge hbtq+personer rätt hjälp och bemötande. Begreppet research-

minded practitioners beskriver organisationens ansvar att möjliggöra ett forskningsbaserat 

arbetssätt genom att främja nyfikenhet, kritiskt tänkande och kritisk reflektion. Den enskildes 

ansvar har en plats, men den största delen av ansvaret ligger just på organisationsnivå 

(Austin, m.fl., 2012). I vår studie har vi sett exempel på hur merparten av respondenterna 

anser att ansvaret för att beakta hbtq+frågor ligger hos den enskilde socialsekreteraren. 

Endast en respondent svarade att det är verksamheten och kommunens ansvar. En följd av att 

vissa socialarbetare brinner för frågorna medan andra knappt känner till dem ger ett känsligt 

system där det kan spela stor roll för den enskilde vilken socialsekreterare hen möter när 

hjälpbehovet uppstår. Detta är inte en studie som syftar till att jämföra de olika 

socialkontoren, men efter en genomgång av empirin är vi av uppfattningen att det 

socialkontor som uppgav att det är verksamhetens ansvar att uppmärksamma 

hbtq+perspektivet även är det kontor som ligger närmast Socialstyrelsens riktlinjer. Det var 

det enda kontor som hade tillgång till utbildningsmaterialet i fysisk form, och de verkar vara 

de enda som tydligt vet var de ska leta efter information om dessa frågor. Kontoret hade 

dessutom forum att reflektera över dessa frågor5, ett direkt samarbete med RFSL6, och allt 

som allt en större säkerhet i hur en bör närma sig dessa frågor. Detta var även det i särklass 

största socialkontoret med flest medarbetare. Att kunna ta hjälp av varandra och ha större 

erfarenhet generellt gavs som en förklaring till att arbetet fungerade så bra. Precis som Filice 

och Meyer (2018) framförde så tycks ett gott bemötande vara relaterat till ortens storlek. Som 

respondenten själv påpekade har kontoret ingen ursäkt att inte ha publikationerna tillgängliga. 

Det är det material Socialstyrelsen, ansvarig myndighet för socialtjänsten, anser att 

socialkontoren ska arbeta utifrån, och de finns att beställa för en låg kostnad eller rent av 

gratis. Detta är något som påverkas av i vilken mån socialarbetarna är research-minded 

snarare än av ortens storlek. 

 

Det är enligt Socialtjänstlagen (2001:453) socialtjänstens ansvar att medborgaren ska få det 

stöd och den hjälp hen behöver. Socialstyrelsen styr genom socialtjänsten det formella 

handlingsutrymmet för enskild socialarbetare. Härigenom styrs utbildningsnivån, 

implementeringen av riktlinjer, organiseringen av de resurser som finns. I våra intervjuer har 

det framkommit att respondenterna många gånger ser det som sitt egna och inte 

verksamhetens ansvar att beakta ett hbtq+perspektiv, vilket som sagt kan leda till ett känsligt 

system. Socialstyrelsen förespråkar vad vi utläser vara en research-minded praction då de 

uppmuntrar socialkontoren att hålla sig uppdaterad på forskning och implementera den i sina 

arbetssätt. Ett sätt att hålla sig uppdaterade är att ta del av Socialstyrelsens publikationer. 

                                                 
5 Arbetsplatsträffarna 
6 Socialarbetaren föreläste ibland hos RSFL, och ringde ibland RFLS för stöd och rådgivning 
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6.3.2 Tidspress 

Att inte hinna med var ett tema som återkommer i samtliga intervjuer. Detta är en förklaring 

till att respondenterna inte tagit del av publikationerna och tillförskaffat sig kunskap om 

hbtq+personers utsatthet och behov. Tidspress är relevant inom begreppet research minded-

practitioners, som en faktor som hämmar nyfikenhet, kritiskt tänkande samt kritisk reflektion 

(Austin, m.fl., 2012). Intervjupersoner angav att det de som hade ett intresse av hbtq+frågor 

sökte kunskap om dessa på sin fritid. Tid är en förutsättning för att kunna ta till sig 

Socialstyrelsens riktlinjer samt att kunna reflektera över hbtq+frågor på sin arbetsplats. Här 

ser vi hur faktorer i handlingsutrymmet - den höga arbetsbelastningen och den bristande tiden 

- leder till svårigheter i arbetet. Tidspressen är kan vara svår för den enskilde socialarbetaren 

att påverka. I grund och botten anser vi detta vara en politisk fråga då socialtjänsten är en 

politiskt styrd verksamhet som speglar samhälleliga normer och prioriteringar. Om 

Socialtjänsten tilldelades större resurser hade en större möjlighet funnits att anställa fler, och 

därigenom lösgöra tid för utbildning och reflektion. Men ökade resurser kan inte enskilt 

säkerställa ett bättre arbete, kontoren behöver vidare lyfta hbtq+perspektivet, prioritera det 

högre samt göra en omorganisering av arbetssätten. 

6.3.3 Gruppens osynlighet 

Flera intervjupersoner säger att de inte upplever att de möter hbtq+personer i stor 

utsträckning i sin verksamhet vilket så underligt då det ofta är svårt att se om en person är en 

hbtq+person. Även om denna gruppen inte följer majoritetsnormer och den faktiska storleken 

på gruppen inte kan bestämmas så borde gruppen, med vetskapen om dess unika utsatthet 

vara mer synliga i socialt arbete. Vidare kan det vara svårt att säga om upplevelsen av 

underrepresentation av hbtq+personer i socialtjänsten enbart beror på att dessa personer 

faktiskt inte söker vård, utan om andra faktorer såsom att sexualitet och könsidentitet ej har 

relevans i den sökandes fall och att den av denna anledning ej nämns. Att säga att det inte 

finns några hbtq+personer i verksamheten och att anse att det inte behövs någon kunskap om 

dem för att de inte verkar finnas några är problematiskt. Denna formulering är något som vi 

stött på både hos våra intervjupersoner men också i tidigare forskning och när vi försökte 

hitta intervjupersoner. Vi tror att det är här vi kan hitta problemets mitt. Enbart för att 

hbtq+personer kan vara en osynlig grupp betyder det inte att det inte borde finnas kunskap 

om dem, och att bemötandet av klienter inom socialtjänsten ska vara anpassat för att personen 

som kommer kan vara hbtq+person. 

7 Slutsats och vidare forskning 

7.1 Slutsats  

Genom att ha analyserat resultatet med hjälp av socialt erkännande i form av moralisk 

grammatik har vi kunnat se hur kunskap om erkännande, kunskap om kränkningar samt 

kunskap om regler för att upphäva kränkningar påverkar hur hbtq+personer får socialt 

erkännande i de verksamheter inom socialtjänsten vi studerat. Vidare har vårt teoretiska 

ramverk hjälpt oss att se hur handlingsutrymmet styr det faktiska arbetet med frågan, samt se 
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huruvida de personer vi intervjuat reflekterat kring hur de ser på sitt handlingsutrymme och 

hur de väljer att förhålla sig till det. Begreppet research-minded practitioners har använts för 

att förstå de mekanismer som hjälper socialarbetaren att utöka möjligheterna till ett gott 

bemötande. 

 

Vår slutsats är att kompetensen att bemöta hbtq+ personer är bristande. Studien visar på ett 

osynliggörande av hbtq+gruppen och att socialarbetarna inte uppfattar hbtq+personers 

utsatthet som en minoritetsstress i form av att vara unik och skilja sig från den stress som 

personer som inte upplever minoritetsstress känner. Det visade sig att det fanns skillnader i 

bemötandet av hbtq+personer, och att dessa berodde på socialarbetarens egna intresse och 

socialkontorets arbetssätt. När det kommer till riktlinjer och handböcker kunde vi se att 

många inte kände till dessa och att kunskapen i dessa ej var implementerade. Arbetet med 

kompetens och kunskap fungerade mer eller mindre väl beroende på olika faktorer så som 

den egna personens intresse, resurs- och tidsbrist, organiseringen på arbetsplatsen och 

kommunens förutsättningar. Handlingsutrymmet, som var styrdes av dessa faktorer, var 

avgörande för ett gott bemötande på kontoren och hos de enskilda.  

 

Vi anser att en ökad systematisk utbildning och kunskap om gott bemötande inom socialt 

arbete leder till ett ökat informellt och formellt handlingsutrymme vilket ökar det sociala 

erkännandet. Vi anser att det här ytterst går att förstå som en politisk fråga; vilka resurser 

väljer vi att ge socialarbetarna och i förlängningen medborgarna? Vidare är ett gott 

bemötande en fråga om prioriteringar på arbetsplatsen, både hos den enskilde socialarbetaren 

och hos verksamheternas ansvariga.  

7. 2 Vidare forskning  

Tidigare forskning har varit spridd, med olika undersökningsmetoder, urvalsstorlekar och 

studieobjekt. I den forskning som genomförts har diskussioner om brister i den tidigare 

forskningen samt brister i den befintliga varit centralt, och visar på att det finns många 

kunskapsluckor inom fältet. Vår studie försökte fylla en av dessa kunskapsluckor genom att 

intervjua socialarbetare gällande deras upplevelser av bemötandet av hbtq+personer. 

 

Både tidigare forskning samt denna studie har haft ett litet urval av undersökningspersoner. 

För att på en större nivå kunna diskutera och undersöka bemötandet av hbtq+personer inom 

socialtjänsten skulle ett större urval och en annan studie behövas. Ett exempel vore där att 

använda sig av tex enkäter som samtliga personer inom socialtjänsten skulle få besvara. En 

sådan studie skulle möjligen ha en större generaliserbarhet är att intervjua ett fåtal personer. 

Vidare forskning bör även integrera hbtq+gruppen mer genom att förslagsvis genomföra 

intervjuer. Detta för att inte “prata över gruppens huvud” utan istället lyfta gruppens egna 

röster. Ett par av de studier som vi använt i arbetet inkluderar hbtq+personer, men då är ofta 

inte hela gruppen representerad, vidare är då studien är kopplat till en specifik målgrupp, tex 

äldre. Det finns både för- och nackdelar med att studera en heterogen grupp. 

Grupperspektivet kan synliggöra maktstrukturer men att särskilja exempelvis olika 
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sexualiteter eller könstillhörigheter möjliggör att se fenomen som är specifika för den 

gruppen. 

 

Socialtjänsten (2019), Fahlgren och Sawyer (2011) samt Filice och Meyer (2018) lyfter 

behovet av ett intersektionellt perspektiv i forskningen och bemötandet av hbtq+personer. Det 

intersektionella perspektivet behövs för att förstå hur bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, 

funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion samspelar. Vidare vore det intressant 

att ha mer nationell forskning. Den forskning som finns kopplat till bemötandet av 

hbtq+personer inom socialt arbete i Sverige är främst fokuserat på målgruppen äldre.   



  

34 
 

Referenslista  

Austin, M., Dal Santo, T., & Lee, C. (2012). Building Organizational Supports for Research-

Minded Practitioners. Journal of Evidence-Based Social Work, 9(1-2), 174-211 

 

Calton, J., Cattaneo, L., & Gebhard, K. (2016). Barriers to Help Seeking for Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, and Queer Survivors of Intimate Partner Violence. Trauma, Violence, 

& Abuse, 17(5), 585-600 

 

Diskrimineringslag (2008:567). Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

 

Fahlgren, S., & Sawyer, L. (2011). The power of positioning: On the normalisation of gender, 

race/ethnicity, nation and class positions in a Swedish social work textbook. Gender and 

Education, 23(5), 535-548 

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I: Fejes, A. & 

Thornberg, R. (red.). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

 

Filice, E., & Meyer, S. (2018). Patterns, predictors, and outcomes of mental health service 

utilization among lesbians, gay men, and bisexuals: A scoping review. Journal of Gay & 

Lesbian Mental Health, 22(2), 162–195 

 

Gunnarsson Payne, J., & Öhlander, M. (2017). Tillämpad kulturteori (Upplaga 1. ed.). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 

(2., [utök. och uppdaterade] uppl. Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson. ed.) 

 

Honneth, A. (1996). The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts (1st 

MIT Press ed., Studies in contemporary German social thought). Cambridge, Mass.: MIT 

Press 

 

Hughes, E., Rawlings, V., & Mcdermott. E. (2018). Mental Health Staff Perceptions and 

Practice Regarding Self-Harm, Suicidality and Help-Seeking in LGBTQ Youth: Findings 

from a Cross-Sectional Survey in the UK. Issues in Mental Health Nursing, 39(1), 30-36 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur 

 

Lee, C., & Ostergard, R. (2017). Measuring discrimination against LGBTQ people: A cross-

national analysis. Human Rights Quarterly,39(1), 37-72 

 



  

35 
 

Löf, J., & Olaison, A. (2018). ‘I don’t want to go back into the closet just because I need 

care’: Recognition of older LGBTQ adults in relation to future care needs. European Journal 

of Social Work, 1-12 

 

Malmqvist, A., Lundberg, T., & Wurm, M. (2017). Inledning. I T. Lundberg & M. Wurm 

(Red.), HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande. (s. 7-12). Stockholm: Natur & 

kultur 

 

Mays, V., & Cochran, S. (2001). Mental Health Correlates of Perceived Discrimination 

Among Lesbian, Gay, and Bisexual Adults in the United States. Am J Public Health. 91(11): 

s. 1869–1876 

 

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual 

populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, Vol 129(5), 

Sep 2003, 674-697  

 

Nadal, K., Quintanilla, A., Goswick, A., & Sriken, J. (2015). Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Queer People's Perceptions of the Criminal Justice System: Implications for Social Services. 

Journal of Gay & Lesbian Social Services,27(4), 457-481 

 

Pettersen, K-S., & Simonsen, E. (2013). Erkännande. Malmö: Gleerups 

 

RFSL; Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter 

(2015). Begreppsordlista. Hämtad 2019-03-18 från: https://www.rfsl.se/hbtq-

fakta/hbtq/begreppsordlista 

 

Regeringskansliet (2018). Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige. 

Hämtad 2019-06-05 från: https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-

utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/ 

 

Siverskog, A. (2014). "They just don't have a clue": Transgender aging and implications for 

social work. Journal of Gerontological Social Work,57(2-4), 386-406 

 

Statens folkhälsoinstitut (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

hälsosituation. Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 

hälsosituationen bland hbt-personer, Rapport nr A 2005:19  

 

Svensson, K., Johnsson, E., & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i 

socialt arbete. (1. utg.). Stockholm: Natur & kultur 

Socialstyrelsen (2004). Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten. Hämtad 2019-04-08 

från https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-131-23 

 

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-131-23


  

36 
 

Socialstyrelsen (2011). Stöd till brottsofferverksamhet för homosexuella, bisexuella och 

transpersoner – Slutredovisning av statsbidrag 2008–2010. Hämtad 2019-04-08 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18348/2011-5-30.pdf  

 

Socialstyrelsen (2015a). Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete. Hämtad 

2019-04-08 från https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-2 

 

Socialstyrelsen (2015). Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Hämtad 

2019-03-19 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19765/2015-3-14.pdf 

 

Socialstyrelsen (2016a). Socialtjänsten behöver mer kunskap om hbtq-perspektivet. Hämtad 

2019-03-19 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/socialtjanstenbehovermerkunskapomhbtq-

perspektivet 

 

Socialstyrelsen (2016b). Förstudie inför framtagandet av ett kunskapsstöd till socialtjänsten 

om hbtqperspektivet. Hämtad 2019-03-19 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Forstudie-Hbtq-socialtjansten.pdf 

 

Socialstyrelsen (2016c). Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap. Hämtad 

2019-04-08 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20081/2016-2-23.pdf 

 

Socialstyrelsen (2019). Att synliggöra normer i socialtjänsten - med hbtq-perspektiv. Hämtad 

2019-04-16 från:https://utbildning.socialstyrelsen.se/mod/folder/view.php?id=1601 

 

Socialtjänstlag (SFS 2001:453) Stockholm: Socialdepartementet  

 

Tholander, M., & Thunqvist Cekaite, A (2009). Konversationsanalys. I: Fejes, A. & 

Thornberg, R. (red.). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

 

Thornberg, R., & Forslund Frykedal, K. (2009). Grundad Teori. I: Fejes, A. & Thornberg, R. 

(red.). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

 

Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2019-05-15 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Westlund, I. (2009). Hermeneutik. I: Fejes, A. & Thornberg, R. (Red.). Handbok i kvalitativ 

analys. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

 

Wurm, M., & Hammer, H. (2017). Att möta samhället som hbtq+.  I T. Lundberg & M. 

Wurm (Red.), HBTQ+ - Psykologiska perspektiv och bemötande. (s. 153-168). Stockholm: 

Natur & kultur 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18348/2011-5-30.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-2
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19765/2015-3-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19765/2015-3-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19765/2015-3-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19765/2015-3-14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Forstudie-Hbtq-socialtjansten.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20081/2016-2-23.pdf
https://utbildning.socialstyrelsen.se/mod/folder/view.php?id=1601


  

37 
 

Bilaga 1 – Information-och samtyckesblankett 

 
 
 

 
 

 
 
 

Information om deltagande i examensarbete  

Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka bemötandet av HBTQ+ personer i socialtjänsten. Vidare ska 

studien syfta på att undersöka vilka riktlinjer och arbetsverktyg som påverkar bemötandet av 

HBTQ+ personer, vilken utbildning som ges samt hur arbetsplatserna är utformade för 

gruppen. 

I examensarbetet genomförs intervjuer med socialsekreterare. Intervjuerna spelas in med 

audioutrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna 

och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som 

godkänt av examinator, varefter de raderas. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete. Dina 

personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med europeiska 

dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, telefonnummer samt de 

ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att 

göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att 

arbetet har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt 

samtycke och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på 

person, platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta 

vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter 

Erica Nilsson                           Felicia Lindberg                           Anna-Karin Larsson  

icanilsson@hotmail.com felicia.lindberg.96@gmail.com anna-karin.larsson@oru.se  

0706- 90 49 43              0709- 13 44 32                              019-30 38 14 

 

 

mailto:dataskyddsombud@oru.se
mailto:icanilsson@hotmail.com
mailto:felicia.lindberg.96@gmail.com
mailto:anna-karin.larsson@oru.se
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Samtycke till deltagande i examensarbete  

 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet  i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av  Erica Nilsson och Felicia Lindberg. 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Underskrift/namnförtydligande                          Ort, datum 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledande frågor 
Hur länge har du jobbat här? Vad är din roll? Vilka personer möter du? 
När är det relevant att prata om en persons sexuella läggning eller könsidentitet? 

Upplever du att du möter några HBTQ+ personer i ditt arbete? 
 

Utbildning  
Vad har du fått för utbildning gällande hbtq-personers utsatthet och rättigheter? 
… och känner du att dessa gett dig kunskap nog för att möta denna grupp?  

Anser du att ni på er arbetsplats behöver vidare utbildning i dessa frågor?  
Händer det att dina klienter får agera kunskapsbank för hbtq-gruppen? 

Vet du vilka du kan skriva remiss/skicka vidare klienter till för specialiserad vård vid 
könsdysfori? 
Hur ser det ut med samverkan med andra instanser och professioner när det kommer till 

HBTQ+ frågor? 
Har du tagit del av socialstyrelsens publikationer som berör HBTQ-frågor: 

• Att mötas i hälso- och sjukvård (2015) 
• Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (2015) 

• Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap (2016) 

• Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre (2013) 

• Stöd till brottsofferverksamhet för homosexuella, bisexuella och transpersoner (2011) 

• Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten (2004) 

• God vård av vuxna med könsdysfori (2015) 

• God vård av barn med könsdysfori (2015) 

• Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete (2015) 

• Till dig med könsdysfori (2015) 

• Administrativa problem för personer som bytt juridiskt kön (2014) 

• SAMT videoutbildningen Att synliggöra normer  

 
Arbetsplats 
Hur ser det ut på din arbetsplats, när det kommer till att vara inkluderade till HBTQ+ 

personer? Könsneutrala toaletter, ostört vid reception, nummerlappar istället för att ropa ut 
namn, regnbåge, cert från RFSL, informationsblad i väntrummet.  

Upplever du att det finns en medvetenhet om heteronormen och cis-normen på er arbetsplats? 
Har du någon gång upplevt att en kollega uttryckt sig diskriminerande i fikarummet eller 
liknande? 

 
Arbetsverktyg 

Skulle du säga att hbtq+ personer känner sig trygga i din verksamhet? Vad gör ni/vad gör ni 
inte för att de ska känna sig otrygga? 
Konkreta arbetsverktyg och/eller riktlinjer för att utföra ett mer normkritiskt arbete? Vilka i 

sådana fall? (pronomen, ej fråga om mamma/pappa eller man/fru, tredje kön blankett, 
dokumentation, om sekretess (rädd för att familj ska veta och därför ej delar med sig tex), 

personnummer som ej stämmer överens med det upplevda könet, koll på lagstiftning)  
Upplever du att det är ditt egna ansvar att ta del av dessa eller verksamhetens? 
 

Avslutande fråga 
Det har ju uppmärksammats att det är en utsatt grupp, att kunskap fattas, och att kommunerna 

efterfrågar denna kompetens. Varför tror du att detta arbete inte kommit längre? (Stöd i 
socialstyrelsens utredning) 


