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Sammanfattning 
Syftet med studien är att identifiera och synliggöra vilka attityder socialarbetare har gentemot 

homo- och bisexuella personer, undersöka hur dessa attityder relaterar till deras handlingar i 

yrkesrollen samt hur både attityderna och handlingarna kan förstås utifrån teorier om 

heteronormativitet och makt. Undersökningen är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en 

enkät besvarad av socialarbetare inom socialtjänsten. Resultatet visar att det finns två grupper 

bland respondenterna, en större grupp som reproducerar en norm av acceptans gentemot 

homo- och bisexuella personer, samt en mindre grupp som reproducerar heterosexualitet som 

norm. Denna reproduktion av heteronormativitet ökar risken för att homo- och bisexuella 

personer blir osynliggjorda och sämre bemötta i kontakten med socialarbetare, vilket i sin tur 

kan leda till en sämre hälsa bland klienterna. 
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Abstract 
The purpose of this study is to identify and make attitudes among social workers towards 

homosexual and bisexual people visible, examine how these attitudes relate to their actions in 

their professional role and how these attitudes and actions can be understood by theories of 

heteronormativity and power. The study is a cross-sectional quantitative survey in the form of 

a questionnaire completed by social workers. The result shows that there are two groups 

among the social workers. One larger group that reproduces a norm of acceptance toward 

homosexual and bisexual people and one smaller that reproduces a heterosexual norm. This 

reproduction of heteronormativity increases the risk for homosexual and bisexual people to be 

made invisible and treated more negatively in contact with social workers, which in turn can 

lead to worse health among the clients.  

 

 

Keywords: attitudes, social work, homosexuality, bisexuality, heteronormativity, queer 
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Bakgrund och problemformulering 
Katrineholm, april 2002. Johan Pettersson flörtar med Jimmy på en nattklubb och ger honom 

sitt telefonnummer på en lapp. Den heterosexuella Jimmy låtsas under kvällen vara 

homosexuell och flörtar tillbaka. De två går hem tillsammans. Johan Pettersson hittas två 

veckor senare i en avloppsbrunn med byxor och kalsonger nerdragna. Han har blivit huggen 

flera gånger i kroppen och halsen är avskuren. Jimmy menar att gärningen var ett dråp då han 

blev kränkt av att hans heterosexualitet ifrågasatts (QX, 2006). 2011 anmäldes 854 hatbrott på 

grund av sexuell läggning i Sverige, men mörkertalet är stort och omkring 19 000 personer 

beräknas vara utsatta varje år (Brå, 2012). Statens Folkhälsoinstitut (FHI, 2005) beskrev i en 

undersökning flera indikatorer som visar att homo- och bisexuella personer hade sämre 

livsvillkor än heterosexuella personer. För det första var det vid tiden för undersökningen en 

större andel homo- och bisexuella som var utsatta för våld och så många som hälften av de 

homo- och bisexuella unga männen var utsatta för våld det senaste året. För det andra var det 

vanligare att homo- och bisexuella personer avstod från att gå ut ensamma av rädsla för 

överfall, rån eller annat ofredande. För det tredje var kränkningar mot och sämre psykisk 

hälsa hos denna grupp vanligare än motsvarande för gruppen heterosexuella. 

Folkhälsoinstitutets undersökning visade även att det var vanligare med självmordstankar 

bland homo- och bisexuella personer oavsett ålder och kön jämfört med heterosexuella 

personer. När det gäller unga homo- och bisexuella personer mellan 16 och 29 år hade fler än 

varannan person någon gång haft självmordstankar. Oavsett ålder och kön var 

självmordsförsök dubbelt så vanligt hos homo- och bisexuella jämfört med heterosexuella. I 

en undersökning från 2009 förklarar FHI (2009) att var tionde ung homo- eller bisexuell man 

och var fjärde ung homo- eller bisexuell kvinna någon gång försökt ta sitt liv.  

     En av de institutioner som har ansvar för insatser till samhällets medborgare är 

Socialtjänsten. I 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) står att ” Varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver.”. Även Akademikerförbundet SSR (2006) yrkade i sina etiska 

riktlinjer på att utsatta grupper i synnerhet ska uppmärksammas av socialarbetare, och 1 kap. 

2 § Regeringsformen (1974:152) uttrycker att ”[d]et allmänna ska motverka diskriminering 

av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 

religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som 

gäller den enskilda som person.”. Därför har Socialtjänsten ansvar att ge stöd och hjälp, 

uppmärksamma och motverka diskriminering gentemot homo- och bisexuella. I en 

lägesbeskrivning visade Socialstyrelsen (2004) att homo- och bisexuella personer upplever sig 

osynliggjorda i mötet med socialtjänsten och vågar ibland inte berätta om sin sexuella 

läggning av rädsla att bli dåligt bemötta. I socialtjänstens arbete är utgångspunkten ofta att 

alla är heterosexuella, vilket homo- och bisexuella kan uppleva som kränkande. 

Lägesbeskrivningen belyste också att den vanligaste orsaken till osynliggörandet och det 

dåliga bemötandet är okunskap kring homo- och bisexuellas levnadssituation och en ovana att 

bemöta dem. Det förekommer också att socialarbetare ifrågasätter samkönade relationer eller 

vägrar hjälpa homo- eller bisexuella. Detta är problematiskt, som Ungdomsstyrelsen (2010) 

förklarar, då diskriminering och negativt bemötande av detta slag är den främsta anledningen 

till att homo- och bisexuella personer mår sämre, både psykiskt och fysiskt.  

 Flera studier har visat att det finns lite forskning om attityder till homo- och bisexuella 

personer samt deras situation och upplevelser inom socialt arbete (Bildt, 2006; Byström, 

2010; Dahl, 2005; Hansson & Lindblom, 2009; Norberg, 2009; Olsson & Palhamn, 2008). 

Även Socialstyrelsen (2004) påpekar att det är ”angeläget med forskning inom området.”. Det 

finns alltså ett relativt outforskat problem inom Socialtjänsten när det gäller bemötande då 

homo- och bisexuella personer bemöts på ett sådant sätt att deras hälsa påverkas negativt, 
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vilket gör det viktigt att undersöka socialarbetares attityder kring homosexualitet och 

bisexualitet. Dels på grund av dessa faktiska konsekvenser för homo- och bisexuella klienter, 

dels för att lagen kräver ett socialt arbete som motverkar och inte medverkar till 

diskriminering.  

 

Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att identifiera och synliggöra socialarbetares attityder till och 

handlingar gentemot homo-och bisexuella personer samt om och hur dessa attityder och 

handlingar reproducerar en heteronormativ struktur.  

 

 Vilka attityder (positiva/negativa) har socialarbetare till homo- och bisexuella 

personer?  

 

 Finns det ett samband mellan socialarbetarnas ålder och deras attityder? 

 

 Finns det ett samband mellan socialarbetarnas attityder och deras handlingar i 

yrkesrollen?  

 

 Hur kan resultatet förstås utifrån queerteori och maktens normalisering? 

 

Centrala begrepp 
 

Sexuell läggning 
Homosexualitet definieras som ”having emotional, romantic, or sexual attractions to members 

of one’s own sex.” (American Psychological Association, 2013).  

 

Bisexualitet definieras som “having emotional, romantic, or sexual attractions to both men 

and women” (American Psychological Association, 2013). 

 

Heterosexualitet definieras som “having emotional, romantic, or sexual attractions to 

members of the other sex” (American Psychological Association, 2013). 

 

Attityder 
Inom socialpsykologin beskrivs enligt Atkinson et al (2000) oftast att attityder består av tre 

komponenter: en kognitiv, en affektiv och en beteendekomponent. Den kognitiva 

komponenten handlar om en rationell bedömning av attitydobjektets värde och den affektiva 

delen handlar om känslomässiga värderingar av attitydobjektet. De handlingar som utförs i 

förhållande till attitydobjektet är det som kallas för beteendekomponenten. Psykologer är 

oense om huruvida beteenden ska ingå i attitydbegreppet då det är komplicerat och oklart hur 

den kognitiva och affektiva delen påverkar beteendet, och vice versa. Det finns en rad olika 

variabler som påverkar ifall attityderna korrelerar med handlingar eller inte. Grupptryck, 

attitydernas styrka och konsistens, var attityderna kommer ifrån och ifall personen ifråga är 

medveten om sina egna attityder är alla variabler som påverkar i vilken mån attityder 

korrelerar med handlingar. Något annat som påverkar förhållandet mellan handlingar och 

attityder är kognitiv dissonans, den obekvämhet som uppstår när en person agerar på ett sätt 
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som går emot dennes attityder eller åsikter. Detta gör att när omgivningen begränsar 

handlingsmöjligheterna kommer beteendet att vara inkongruent till individens attityder. Den 

kognitiva dissonansen blir då en kraft som påverkar individen till att ändra sina attityder så att 

dessa stämmer överens med personens handlingar. Då förhållandet mellan attityder och 

handlingar är oklart kommer denna studie använda ett attitydbegrepp bestående av endast den 

kognitiva och affektiva komponenten. Då attityder enligt Atkinson et al (2000) är en faktor 

som kan påverka en individs beteende, kan socialarbetares bemötande av homo- och 

bisexuella personer bero på deras attityder till homo- och bisexuella personer.  

 

Tidigare forskning 
Då alla studier skapas i ett forskningsfält är det viktigt att förstå fältet för att kunna relatera en 

studie till den forskningskontext den är uppkommen i och förstå detta sammanhang. Nedan 

beskrivs därför för denna studie tre närliggande ämnen: Föreställningar om könsroller, 

Heteronormativitet och Attityder till homo- och bisexuella. 

 

Föreställningar om könsroller  
Könsroller är något som vi alla är bekanta med men som ingen riktigt kan definiera klart och 

tydligt. Vad är manligt och vad är kvinnligt? Holmberg (1993) beskrev i sin studie om 

kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par att det fanns typiska 

karakteristika för män och kvinnor. Kvinnor hade en helhetsförståelse, var 

relationsorienterade och visade känslor medan män var rationella, vågade saker och pratade 

inte känslor. Socialarbetare i USA var enligt Martinez, Barsky & Singleton (2011) i regel inte 

kritiska mot traditionella könsroller, vilket författarna problematiserade då personer med 

konservativ syn på könsroller och sexualmoral tenderade att ha negativa attityder till 

homosexuella. För en del var könsroller av sådan vikt att det främst var när människor gick 

utanför traditionella könsroller som det blev svårt att utföra det sociala arbetet. Exempelvis 

upplevde dessa socialarbetare att det inte var något problem att bemöta en feminin flata eller 

en maskulin bög, medan en maskulin kvinna eller en feminin man var svårare att bemöta. 

Detta betyder att det blev konkreta svårigheter för dessa socialarbetare att bemöta alla 

människor på ett likvärdigt och korrekt sätt (Martinez et al, 2011). Herz (2012) beskrev i sin 

avhandling hur kön och etnicitet konstruerades inom den svenska socialtjänsten. Författaren 

kom fram till att det inom socialtjänsten fanns en tanke om att det var viktigt att behandla alla 

lika oavsett kön. Detta visade sig genom att det fanns en uttryckt vilja inom socialtjänsten att 

behandla alla klienter som jämställda individer utan att lägga någon vikt vid kön. Herz (2012) 

menade att detta innebar att könets betydelse fick stå tillbaka för att se klientens situation 

individuellt, vilket ledde till att kön varken belystes eller analyserades. Samtidigt visade Herz 

(2012) studie att även om målet var att förhålla sig objektivt till klienter så hade alla personer 

i hens studie egna uppfattningar och erfarenheter som påverkade arbetet och det fanns en 

uppfattning inom socialtjänsten att det i praktiken var sällan som arbetet kunde vara objektivt 

och neutralt. Herz (2012) kom fram till att det fanns en medvetenhet inom socialtjänsten att 

det kan göras skillnad mellan män och kvinnor, men poängterade att det faktum att målet var 

att behandla alla lika oavsett kön gjorde kön till en icke-fråga.   

     Trots att det fanns en uttalad önskan om att behandla alla lika kom Herz (2012) fram till att 

det i praktiken var så att tjejer och killar behandlades olika inom socialtjänsten. Exempelvis 

uttrycktes en osäkerhet av en socialsekreterare när det kom till att bemöta en person vars kön 

inte kunde fastställas utifrån dennes utseende. Osäkerheten uttrycktes genom citatet ”…jag 

höll på att svimma för jag förstod inte om det var en man eller kvinna.”. Det gjordes även 

skillnad mellan tjejer och killar i bedömningar då killar sågs som extroverta, impulsiva, 
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överaktiva och aggressiva och tjejer beskrevs som introverta, ledsna och nedstämda. Studien 

visade också att när klienters egenskaper upplevdes som ”traditionella” baserat på kön så 

kunde det ses som någonting positivt inom socialtjänsten. Herz (2012) menade att detta 

innebar att manligt och kvinnligt inte bara särskiljdes inom socialtjänsten, utan skillnaderna 

reproducerades också. Reproduktionen av könsroller skedde enligt Herz (2012) genom ett 

antal diskurser. En sådan var ”diskursen om den dåliga modern och den frånvarande fadern”. 

En utgångspunkt för denna diskurs var att det var modern som var den primära vårdgivaren 

och följaktligen var det modern som bar ansvaret för barnens uppfostran och utveckling. Herz 

(2012) visade i sin studie att det var vanligt förekommande att socialsekreterare endast 

betonade moderns betydelse i relation till ärenden som rörde barn och unga. En konsekvens 

av detta var att det var modern som sågs som den som misslyckats i ärenden där barn och 

unga for illa. I de fall även fäderna omnämndes så diskuterades inte deras betydelse lika 

utförligt som moderns betydelse. Det var alltså en moderscentrerad diskurs som 

reproducerades på socialtjänsten. Den andra diskursen som Herz (2012) menade 

reproducerades på socialtjänsten var den om ”söta flickor som skydd och pojkar som risk”. 

Det fanns en allmän uppfattning på socialtjänsten om att det innebar en riskfaktor i sig att vara 

kille och det fanns en tendens att mindre fokus lades på kontexten när ärenden handlade om 

killar än när de handlade om tjejer.   

  

Heteronormativitet 
Tanken om att heterosexualitet är den medfött normala och naturliga sexuella läggningen för 

både män och kvinnor kallas heteronormativitet och är ett begrepp som kommer från 

genusforskningen genom professor Kitzinger (Guttulsrud, 2012). Guttulsrud (2012) visade i 

sin avhandling hur unga icke-heterosexuella förstod sin egen sexuella läggning och hur de 

påverkades av heteronormativiteten i samhället. Hen beskrev fyra olika delar i begreppet 

heteronormativitet som påverkade ungdomarna: normalitet, omgivningens förväntningar och 

krav, att det bara är en fas och framtidsdrömmar. Ungdomarna blev i dialog med sig själva 

medvetna om att de inte ingick i normen och blev både rädda och ångestfyllda då de inte 

tillhörde det normala på det vis som förväntades av dem. Omgivningen förväntade sig att 

ungdomarna skulle vara på ett visst sätt, heterosexuella, manliga eller kvinnliga beroende på 

biologiskt kön och att de senare i livet skulle få man eller fru, och barn då homosexualiteten 

endast var en fas som går över. Framtidsdrömmarna var också förväntade av både 

omgivningen och ungdomarna själva som hade svårt att se sig själva i något annat än livet 

med man eller fru, och barn. När det gäller heteronormativitet i socialt arbete visade Herz 

(2012) att det var implicit vad en ”normal” sexualitet innebar och hur en familj såg ut i 

diskussioner och samtal som fördes på socialtjänsten. Det förutsattes att alla var 

heterosexuella och detta påverkade socialarbetarnas syn på vad en familj innebär. Exempelvis 

var blanketter utformade så att de skulle fyllas i med ”mannens underskrift” och ”kvinnans 

underskrift”. Detta menade Herz (2012) sände ut signaler om vad en ”normal” familj är och 

det visade även hur kön och sexualitet görs. Detta innebär att det var en heteronormativ 

diskurs som reproducerades på socialtjänsten. Socialstyrelsen (2004) belyste i en rapport att 

socialtjänsten i de flesta kontakter utgått från att alla lever ett heterosexuellt liv och menade 

att detta till stor del kan förklara homo- och bisexuellas rädslor för socialarbetares attityder. I 

rapporten Hon Hen Han visade Ungdomsstyrelsen (2010) hur homosexuella ungdomar 

upplevde att det var jobbigt med frågan om flick- eller pojkvän på typisk heteronormativt sätt 

och hur detta tvingade ungdomarna till att förklara sig och ”komma ut” i varje sådan situation.  
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Attityder till homo- och bisexuella personer 
Nedan beskrivs attityder till homo- och bisexuella utifrån tre olika perspektiv för att söka 

komma så nära denna studies syfte som möjligt. Först redogörs för generella attityder i 

Sverige, varefter fokus smalnar av till sjukvården som likt socialtjänsten är en 

människovårdande institution i offentlig regi. Därefter korsas Atlanten för att hitta studier som 

undersöker attityder till homo- och bisexuella personer inom socialt arbete. 

 Trots att attityderna bland ungdomar enligt Herlitz (2007) blivit bättre sedan 1987, finns 

det fortfarande mycket att arbeta vidare med. Framför allt då Ungdomsstyrelsen (2007) i en 

studie där de undersökt ungas (16-29 år) och äldres (35-74 år) attityder och värderingar kom 

fram till att det fanns en signifikant skillnad i attityder till homosexuella beroende på ålder, 

där unga generellt hade mer positiva attityder och äldre generellt hade mer negativa attityder. 

Mest negativ inställning till homosexuella uppvisade åldersgruppen 55-74 år. Samtidigt som 

unga generellt hade positiva attityder till homosexuella så visade studien att det var stor 

skillnad mellan könen, då unga män i större utsträckning var homofobiska än unga kvinnor. 

Studien visade också att storstadsbor i större utsträckning hade positiva attityder till 

homosexuella än boende i glesbygd. Ytterligare en grupp som hade mer negativa attityder än 

genomsnittet till homosexuella var de utrikes födda. Slutligen visade studien att det fanns en 

drastisk skillnad i attityder till homosexuella beroende på vilken klass en person tillhör. Unga 

med föräldrar som var tjänstemän hade mer positiva attityder än unga med föräldrar som 

tillhörde arbetarklassen. Att unga personer generellt hade mer positiva attityder till 

homosexuella än äldre personer förklarade Johansson (2007) med att de erhållit en mer 

komplex och adaptiv förmåga att leva i det moderna samhället. Unga och kvinnor var de som 

hade mest positiva attityder till homosexuella och enligt Ungdomsstyrelsen (2007) var det 

också dessa personer som i störst utsträckning ansåg att homosexuella ska ha samma 

rättigheter att gifta sig och bilda familj som heterosexuella. Av de unga ansåg 71 procent att 

homosexuella par ska ha lika stor rätt att gifta sig som heterosexuella par, 63 procent ansåg att 

homosexuella har lika goda förutsättningar att vara bra föräldrar och 46 procent ansåg att 

homosexuella bör få adoptera. De äldre hade avsevärt mer negativ inställning till 

homosexuellas lika rättigheter. Andelen som ansåg att homosexuella ska ha lika stor rätt att 

gifta sig var 54 procent, 44 procent ansåg att homosexuella har lika goda förutsättningar att 

vara bra föräldrar och endast 29 procent ansåg att homosexuella bör få adoptera. De grupper 

som hade mest negativa attityder till homosexuellas rättigheter var enligt Ungdomsstyrelsen 

(2007) unga män, unga med en religiös livsåskådning och äldre.  

 Homosexuella personer beskrev enligt Röndahl (2005) sjukvården i Sverige som 

heteronormativ och konservativ. Samtidigt menade Röndahl (2005) att omvårdnadspersonal 

hade fått mer positiva attityder till och en ökad kunskap om homosexuella jämfört med 

resultat från tidigare studier. Generellt uttryckte omvårdnadspersonal positiva attityder till 

homosexuella, men en tredjedel uttryckte endast neutrala eller toleranta attityder och några få 

uttryckte mycket negativa attityder. Röndahl (2005) menade att neutrala eller toleranta 

attityder inte är tillräckligt inom svensk sjukvård eftersom sjuksköterskeyrket kräver positiva, 

engagerande och empatiska attityder till alla patienter. Omvårdnadspersonal som trodde att 

homosexualitet är medfött hade enligt Röndahl (2005) signifikant mer positiva attityder till 

homosexuella än de som trodde att homosexualitet är något självvalt eller inlärt. Röndahl 

(2005) visade i sin studie att sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter hade mer 

positiva attityder till homosexuella än sjuksköterskor och undersköterskor. Vidare visade 

studien att omvårdnadspersonal med utländsk bakgrund generellt hade sämre attityder till 

homosexuella och uppvisade högre grad av homofobi än de födda i Sverige. Homosexuella 

patienter och anhöriga beskrev enligt Röndahl (2005) att sjukvårdspersonal kunde uttrycka sig 

heteronormativt, exempelvis genom att anta att alla är heterosexuella och istället för att fråga 

efter partnerns namn fråga efter mannens eller kvinnans namn beroende på om patienten var 



6 

 

kvinna eller man. Heteronormativitet upplevdes redan i väntrummet genom olika broschyrer 

och blanketter där civilstånd skulle fyllas i med mannens namn och kvinnans namn. Patienter 

som mött sjukvårdsperonal som verkat rädda för att bemöta homosexuella patienter ”på fel 

sätt” beskrev att de upplevt situationen som förtryckande och att de upplevt det som 

skrämmande att vara öppna med sin sexuella läggning (Röndahl, 2005). Röndahl (2005) 

argumenterade för att detta är problematiskt då kulturella normer och personliga attityder som 

går emot varandra gör människor ambivalenta. Detta leder till oro, ångest och rädsla. Dessa 

negativa känslor i sin tur leder till att det är svårt att agera positivt i kontakt med den grupp en 

har ambivalenta attityder till.  

När det gäller socialarbetarstudenter på masternivå och socialarbetares attityder till HBT-

personer
1
 i USA fanns det en trend av att det blivit bättre och att det fanns en låg nivå av fobi 

mot dessa personer (Logie, Bridge & Bridge, 2007 & Martinez et al, 2011). 

Socialarbetarstudenter på masternivå hade, enligt Logie et al (2007), bristande kunskap när 

det gällde HBT-personers levnadsvillkor och de kände sig inte säkra på sin egen kompetens i 

dessa frågor. Var sjätte student uppgav att hen inte var redo eller inte visste om hen var redo 

att försvara HBT-personer. Det fanns också ett statistiskt signifikant samband mellan etnicitet 

och fobier samt attityder. Gruppen ”African Americans” hade mer negativa attityder till HBT-

personer än gruppen ”Caucasians”. Även när det gäller religiös tillhörighet fanns statistiskt 

signifikant samband mellan attityder och grupperna katoliker, protestanter och andra. 

Protestanterna hade mer negativa attityder än de andra och gruppen katoliker hade minst 

negativa attityder. Socialarbetarstudenter tenderade också att ha sämre attityder till bisexuella 

och transpersoner än till homosexuella. När det gäller socialarbetare skrev Martinez et al 

(2011) att attityderna försämras när frågan kommer närmare den privata sfären. På frågan om 

de skulle uppmuntra sina barn till att utforska sin homosexualitet tenderade fler att vara mer 

negativa än på mer allmänna frågor kring ämnet. Socialarbetarna uttryckte också i viss mån 

mycket negativa attityder om homosexuella på religiösa grunder. Att homosexuella var 

perversa och syndiga och skulle hånas, undvikas och straffas var svar som framkom, även om 

det bara gällde några få.  

 Sammanfattningsvis reproduceras inom socialtjänsten föreställningar om könsroller, män 

och kvinnor behandlas olika och klienter förutsätts vara heterosexuella. När det gällde 

samhällets attityder till homo- och bisexuella personer fanns en spridning, allt från de unga i 

allmänhet som var mest positiva till de unga männen och äldre i allmänhet som var mest 

negativa. I sjukvården hade personalen generellt positiva attityder, men en tredjedel var enbart 

neutrala eller toleranta och endast ett fåtal var negativa. För socialarbetare i USA var 

attityderna i huvudsak positiva till homo- och bisexuella, men respondenterna hade bristande 

kunskap och kompetens i ämnet. Resultatet kommer att diskuteras i relation till denna 

vetenskapliga kontext.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska ramverket för denna studie är poststrukturalistiskt influerat och består av teorier 

om makt och normer samt hur dessa interagerar på både strukturell och individuell nivå. 

Ramverket används för att analysera socialarbetares maktposition i förhållande till homo- och 

bisexuella klienter när det gäller normer om sexualitet.  

 

                                                 
1
 Homo-, bi- och transpersoner. 
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Maktens normalisering 
Att diskutera makt är i vår tid nästan omöjligt utan att gå till den franske filosofen Foucault, 

även om hen själv menade att hens arbete framförallt syftade till hur vi blir till subjekt i olika 

sammanhang (Foucault, 2002; 1982). Hens teorier kring makt grundar sig i tre olika begrepp, 

makt, kunskap och subjekt där makten definierar kunskapen som internaliseras i individer 

som därmed blir till subjekt (Wright Nielsen, 2009). Foucault beskriver i Rabinow (1997) fyra 

teknologier för hur makt producerar sanning i samhället: produktionsteknologier (1) som i 

enlighet med Marx handlar om produktion, transformation och manipulation av vår tillvaro; 

teckensystemsteknologier (2) som ger oss möjlighet att använda och definiera tecken, 

symboler och mening; maktteknologier (3) som bestämmer hur människor bör bete sig och 

vad de ska vilja nå upp till; och självets teknologier (4) som ger individer möjligheten att 

påverka sina medel och förändra sina kroppar, tankar, själar och beteende för att uppnå lycka, 

vishet eller perfektion. För Foucault var de sista två mest intressanta. Ett exempel på hur den 

fjärde teknologin fungerar beskriver Foucault (2002) då samhället blev mer och mer 

vetenskapligt när det gäller sexualitet där allt skulle definieras, preciseras och namnges för att 

sedan delas in i normalt eller avvikande. En tystnad kring sexualiteten skapades samtidigt, att 

inte prata om det. Istället skulle sexualiteten ”bekännas”, genom den ur kristendomen 

sprungna ritualen, och internaliseras i medvetandet hos människorna. Den enskilda människan 

skulle genom påtryckningar inifrån sig själv tvingas bekänna in sig i en ”sexualmall” som 

vetenskapen skapat och ta på sig denna mall för att bli ett subjekt. Den allt mer utbredda 

vetenskapen hade makten att definiera vad som är normal sexualitet och vad som är 

avvikande, vilken sedan internaliseras i den enskilda människan. Wright Nielsen (2009) har 

använt sig av Foucaults teorier om makt i sin avhandling som kritiskt granskar empowerment 

i socialt arbete. Hen beskriver Foucaults subjektifieringsprocess på följande sätt:  

 
”Tildelt en subjektposition, placeret på et kontinuum mellem normalt og 

unormalt med en særlig viden [kunskap] om sig selv og med en særlig 

handlingskapacitet, bliver det afvigende eller unormale individ et objekt, der 

er åbent område for forandring og tilpasning i overensstemmelse med de 

gældende samfundsmæssige normative og videnskabelige bestemmelser af 

unormalt og normalt. Det sker gennem de velfærdssamfunds institutioner, 

som eksempelvis det sociale arbejde er en del af, og som virker ved at skulle 

opretholde denne samfundsmæssige normalitet.” (Wright Nielsen, 2009, s. 

66) 

 

Här belyser Wright Nielsen att institutioner som utför socialt arbete är en del av den 

maktkonstruktion som definierar sanning, vilken sedan internaliseras hos dess klienter. Ett 

exempel på hur makten definierar kunskap i svensk historia är hur homosexualitet var 

förbjudet enligt lag fram till 1944 och klassades som sjukdom till och med år 1979 

(Robertsson & Tovatt, 2008). Foucault (2003) beskriver disciplinens historiska ögonblick som 

”… det ögonblick då en konst att hantera människokroppen uppstår, som inte bara syftar till 

att öka måttet av dess färdigheter eller ens måttet av dess underkastelse, utan till att skapa ett 

förhållande som på en och samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den är – och 

tvärtom.”. Wright Nielsen (2009) beskriver det som en form av maktutövning som syftar till 

att samhället ska fungera så väl som möjligt, det är ett incitament för att människor ska agera 

för samhällets bästa och att den varken är god eller ond i dess natur utan en nödvändighet för 

att effektivisera ett samhälle. Foucault (2003) beskriver en mängd olika tekniker och metoder 

som disciplinering sker genom, hur tid delas in i nyttig och onyttig, hur vi analytiskt och 

fysiskt delas upp i olika rum och hur vi själva blir övervakare av oss själva. Det är alltså 

makten som bestämmer hur vi ska använda vår tid, för att på så sätt bli samhällsnyttiga och 

hur vi rent rumsligt delas upp i exempelvis omklädningsrum beroende på kön och hur vi 

abstrakt delas upp i en mängd olika kategorier. På samma sätt som fångar i ett panoptikon 
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genom sin ovetskap om ifall de är övervakade eller inte själva ser till att de inte bryter mot 

reglerna, blir vi genom internaliseringen av normalt och avvikande övervakare av vår egen 

normalitet.  

 

Queerteori 
Grundtanken i queerteorin är att det inte finns några kön och har influerats av den 

amerikanska filosofen Butler. Även våra definitioner av de fysiska könsorganen är beroende 

av vår sociala kontext till den grad att vi inte kan säga att det finns ett objektivt kön för 

kvinnor och ett för män. Av detta följer att sexualitet inte kan delas in i hetero- och homo- 

utan är oberoende av kön. Queerteorin försöker förklara hur vi, med ovanstående som premiss 

blir till kvinnor och män, hetero-, homo-, bi-, trans- och cispersoner
2
 (Butler, 1999 & 

Rosenberg, 2005). I denna studie kommer queerteori att beskrivas utifrån tre begrepp: 

heteronormativitet, den heterosexuella matrisen samt performativitet. 

Heteronormativitet 

Alla människor förutsätts enligt Rosenberg (2005) vara heterosexuella och det finns ett 

antagande om att det enda naturliga sättet att leva är heterosexuellt, detta brukar benämnas 

som heteronormativitet. De strukturer, institutioner, handlingar och relationer som 

vidmakthåller heterosexualitet som den enda naturliga och självklara sexualiteten avses också 

med begreppet. På samma sätt som en stor tavla mitt framför näsan på en döljer allt annat i 

synfältet, är heteronormen osynlig tills en vrider på huvudet. Utifrån Butlers förklaring på 

heteronormativitet beskriver Rosenberg (2005) att det måste förstås som att människor aktivt 

konstruerar normer för sexualitet genom en binär könsuppfattning, vilket innebär att allt som 

faller utanför normen stämplas som avvikande. Avvikare kan bestraffas på olika sätt, antingen 

genom konkreta straff såsom fängelsestraff och våld eller genom mer abstrakta straff såsom 

osynliggörande, marginalisering, stereotypisering och homofobi. Butler (1999) ifrågasätter en 

heteronormativ definiton av kvinnor och män där kvinnor per automatik ses som kvinnliga 

och feminina och män som manliga och maskulina. Butler (1999) menar att den binära 

uppdelningen av genus
3
 underförstått speglar kön. Hen menar vidare att om genus istället ses 

som någonting som är radikalt oberoende av kön så innebär det att orden kvinna och 

femininitet lika gärna kan beskriva en manlig som en kvinnlig kropp, samt att orden man och 

maskulinitet lika gärna kan beskriva en kvinnlig som en manlig kropp. 

Den heterosexuella matrisen 

Rosenberg (2005) beskriver Butlers förklaring av den heterosexuella matrisen som en modell 

som utgår från att den kulturella förståelsen av kroppar utgår från stabila kön. Detta innebär 

att kroppar inte är begripliga utan en kulturell förståelse, och den heterosexuella matrisen 

förutsätter att det finns två kön/genus, ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint som 

tillsammans utgör en genusordning. De båda könen ses som varandras motsatser som är 

hierarkiskt rangordnade genom heterosexualitet som ses som det enda självklara. Den 

heterosexuella matrisen kan på så vis förklara definitionen av vad som ses som socialt 

godkänt respektive icke-godkänt då könskategorier och heterosexualitet ses som socialt 

obligatoriska. Rosenberg (2005) förklarar att den heterosexuella matrisen och genusordningen 

historiskt sett har krävt makt för att vidmakthållas, vilket visar att könsroller och 

                                                 
2
 ”En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid 

har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet 

man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med 

sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”.” (RFSL, 2013). 
3
 Genus betecknar en socialkonstruktivistisk uppdelning i män och kvinnor och används som en motpol till ordet 

kön som har mer biologiska konnotationer (Gemzöe, 2002).  



9 

 

heterosexualitet inte kan ses som något ”naturligt” och därmed oproblematiskt. Istället måste 

det förstås som att människor görs till heterosexuella kvinnor och män. Om genusnormer 

skulle försvinna från samhället menar Butler (1999) att den heterosexuella matrisen skulle bli 

instabil då dess centrala protagonister ”man” och ”kvinna” skulle försvinna.  

Performativitet 

Rosenberg (2005) förklarar att performativitet handlar om att kön/genus måste ses som något 

som görs och inte något som är.  Performativitet utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, vilket innebär att kön görs genom aktiva processer och därmed inte kan ses som 

något stabilt eller självklart. Butler (1999) menar att den förväntning en människa har att 

tillhöra en könskategori producerar en könad essens, vilket innebär att samhällets dikotoma 

normer av manligt och kvinnligt internaliseras. Vidare menar Butler (1999) att könsidentiteter 

konstrueras genom en schematiserad upprepning av handlingar. Detta innebär att så länge 

handlingarna upprepas kan könsidentiter uppfattas som stabila. Samtidigt innebär det att det 

alltid finns en möjlighet till förändring. Detta då Butler (1999) förklarar att handlingar som 

avviker från rådande könsnormer, så kallade subversiva handlingar, kan leda till en 

uppluckring av könspositioner. Men personer som utför subversiva handlingar kan även 

stämplas som avvikare och hamna i en annan kategori. En kvinna som beter sig på ett sätt som 

endast förväntas av män kan exempelvis ses som en icke-kvinna, och vice versa. Även om 

Butler menar att performativitet handlar om könspositioner menar vi att det kan handla om 

alla former av normer. En annan sak är att om den schematiserade upprepningen av 

handlingar upphör kommer normerna förändras. 

 

Sammanfattning av teorier 
Den teoretiska ramen för vår uppsats består av en treenighet av heteronormativitet, 

socialarbetares makt och de subjekt som internaliserar normen (se figur 1). Performativa 

handlingar är den mekanism varigenom makten reproducerar kunskap (normer) och 

varigenom subjekten internaliserar normer i sig själva. Socialarbetare och den institution de 

ingår i, socialtjänsten, är en maktaktör som definierar vad som är normalt och avvikande. Vår 

undersökning söker svar på om och hur socialarbetare reproducerar heteronormativitet, alltså 

vilka sexuella läggningar som är normala och vilka som är avvikande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
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Metod 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning med syfte att 

undersöka attityder till homo- och bisexuella personer hos socialarbetare. Valet att göra en 

kvantitativ istället för en kvalitativ studie har motiverats med att resultatet ska gå att 

generalisera. Antalet respondenter som har deltagit är 117 socialarbetare i olika kommuner.  

 

Kritisk realistisk ansats 
Mitt emellan positivism och hermeneutik finns en vetenskapsteori som heter kritisk realism. 

Grundtanken är att världen kan delas in i två delar, en som är beroende av vår tolkning och en 

annan som inte är det. Det finns alltså objektiva sanningar samtidigt som det finns objekt som 

är beroende av kontext och våra tolkningar av dem. Till skillnad från positivismen har 

forskaren en form av aktörposition då hen inte behöver vara helt objektiv i sitt arbete, och till 

skillnad från hermeneutiken finns det här objektivt mätbara strukturer i samhället. På grund av 

detta har teorins användare ofta som mål att förändra samhället genom att identifiera och 

förändra dessa objektiva strukturer som skapar orättvisor (Bryman, 2008). För vår del har 

detta varit en adekvat ansats då vi ämnat mäta socialarbetares attityder till homo- och 

bisexuella personer för att på så vis identifiera en struktur i samhället som skapar orättvisa 

gentemot homo- och bisexuella personer. En förhoppning har varit att socialarbetare ska ta del 

av studien för att kunna förbättra sina attityder.  

 

Kvantitativ metod 
Forskning med kvantitativ metod har tre huvudsakliga mål: att samla in mätbara data, 

undersöka kausala samband mellan olika variabler och generalisera resultatet till en större 

population (Bryman, 2008). Då vår önskan har varit att generalisera vårt resultat till 

socialarbetare generellt har det varit nödvändigt att använda en kvantitativ metod. En 

kvalitativ metod, som ger mer omfattande data ur samtal, texter eller observationer (Bryman, 

2008), skulle ha varit omöjlig att hantera i en studie som ämnar statistiskt generalisera 

resultatet. Mängden data skulle ha blivit ohanterlig i relation till den tidsram som har funnits. 

Kvantitativ metod har därmed varit nödvändig för att kunna generalisera resultatet. Metoden 

har också varit nödvändig för att kunna undersöka samband mellan olika variabler i 

materialet. Därför har en kvantitativ metod använts, för att kunna kvantifiera ett stort antal 

respondenters svar och sedan kunna dra statistiska slutsatser av resultatet.  

 

Litteraturgenomgång 
För att hitta tidigare forskning har vi använt oss av databaserna ”Social Services Abstracts”, 

”DiVA”, ”International Bibliography of the Social Sciences”, ”Sociological Abstracts”, 

”Google Scholar” samt ”Digitale utgivelser ved Universitetet i Oslo”. Sökord som har använts 

är: homosex*, HBT, HBTQ, LGBT, attitudes, attityder, socialt arbete, social work, 

socialtjänst, heteronormativitet, heteronorm, heteronormativity, heterosex*, genus, bemötande 

och upplevelser, i olika kombinationer. Resultatet har visat sig vara magert när det gäller 

HBT-frågor i Sverige, framför allt inom socialt arbete. Attityder gentemot icke-heterosexuella 

har också varit ett relativt outforskat område. Trots detta har de studier som bedömdes ligga 

närmast vår forskningsfråga valts ut. Detta är tillvägagångssättet vid en narrativ 

litteraturgenomgång, som enligt Bryman (2008) innebär en tolkningsinriktad genomgång som 

därför tenderar att vara omfattande och osystematisk. En narrativ litteraturgenomgång är 

också otydlig när det gäller kriterier för att ta med eller utesluta olika studier. Då vi 
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kontinuerligt har behövt bredda våra kriterier för studier för att hitta forskning som inte är av 

medicinsk karaktär har en narrativ litteraturgenomgång varit nödvändig.  

 

Urval 
Då syftet har varit att undersöka attityder hos socialarbetare har fem socialchefer i fem 

kommuner kontaktats med förfrågan om det fanns en eller flera enheter som på ett möte 

kunde ställa upp på att fylla i enkäten. Av kommunerna har det varit tre som ställt upp på att 

delta i studien. Respondenterna har totalt blivit 117 socialarbetare med arbete inom enheter 

inriktade på barn och familj, ungdomar och vuxna, inom socialtjänsten och 106 av dessa var 

utbildade socionomer. Resterande bestod av en flora av allt från skötare till 

behandlingsassistent. På två av tre arbetsplatser har vi varit närvarande när enkäterna fyllts i 

under ett möte där respondenterna satt bredvid varandra i ett stort rum. På den tredje 

arbetsplatsen har enkäten skickats till en enhetschef som sedan har delat ut den till 

medarbetare. De hade sedan en vecka på sig att fylla i enkäterna, varefter de hämtades på 

arbetsplatsen. Det optimala hade förstås varit att få alla respondenter att fylla i enkäten på 

samma sätt för att förutsättningarna för svarandet på enkäten inte skulle påverka, men då det 

inte fanns något möte inplanerat på den tredje arbetsplatsen var det inte möjligt för oss att gå 

tillväga på samma sätt. Skillnaderna mellan grupperna är att den tredje arbetsplatsen hade 

längre tid på sig och därmed möjligheter att diskutera mer med andra om enkäten samt att de 

hade möjlighet att fylla i enkäten i enrum och därmed mer anonymt.  

 

Datainsamlingsmetod 
För att samla in data har en attitydundersökning gjorts i form av en enkätundersökning med en 

så kallad Likert-skala. Metoden går ut på att formulera påståenden kring ett specifikt ämne 

varvid respondenten får ta ställning genom en femgradig skala. Skalan består oftast av 

svarsalternativen ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”varken eller”, ”instämmer inte” och 

”instämmer inte alls”. På detta sätt mäts, enligt Bryman (2008), variationer i intensitet av 

attityder. Vår enkät består av två huvudblock och ett antal bakgrundsfrågor. Det första blocket 

handlar om attityder och det andra om handlingar. Attitydblockets frågor har i första hand 

hämtats från tidigare studier, både svenska och amerikanska som har undersökt ungefär 

samma sak. De amerikanska frågorna har i några fall ändrats för att passa in i en svensk 

kontext där vi har förutsatt att attityderna till homo- och bisexuella personer inte är lika 

negativa som i USA, exempelvis har ”onaturlig” blivit ”mindre naturlig”. Vissa frågor har 

konstruerats av oss som en operationalisering av attityder till homo- och bisexuella. 

Operationaliseringen består av att konstruera indikatorer som mäter de begrepp som en önskar 

mäta (Bryman, 2008). Attitydpåståendena är en operationalisering utifrån attitydbegreppets 

två komponenter, den affektiva och kognitiva. Därför har många påståenden mätt både vilka 

tankar eller kunskaper respondenterna har om homo- och bisexuella och vilka känslor eller 

värderingar de har i samma frågor. Påståendena till handlingsblocket har konstruerats av oss i 

syfte att mäta socialarbetares handlingar i förhållande till homo- och bisexuella i yrkesrollen.  

 

Databearbetningsmetod  
Empirin har förts in i datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), där 

datan har bearbetats genom korrelationstabeller, korstabeller och frekvenstabeller. På detta 

sätt har vi fått en överskådlig bild av det statistiska materialet och eventuella samband som 

finns mellan olika variabler. Då antalet respondenter har varit så lågt att statistiska samband 

inte har kunnat dras i vissa frågor har deras svarsalternativ slagits ihop för att öka 

sannolikheten för att få fram korrelationen mellan variabler. I dessa fall har svarsalternativen 
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”Instämmer inte alls” och ”Instämmer inte” slagits ihop medan ”Instämmer delvis” och 

”Instämmer helt” slagits ihop för att på så vis få fler antal respondenter att jämföra mellan. 

För att få fram en generell bild av respondenternas attityder har alla attitydpåståendenas svar 

först inverterats så att låga värden alltid indikerar negativa attityder och höga värden indikerar 

positiva attityder. Därefter har attitydvariablerna satts ihop till en variabel. Den ihopsatta 

variabeln fick därmed värden mellan 11 och 55 (11 attitydpåståenden med fem svarsalternativ 

på varje fråga) för varje respondent. Dessa värden har sedan delats in i fyra spann, 11-22, 23-

33, 34-44 och 45-55. Därmed har en åtskillnad kunnat göras mellan de som har mycket 

negativa attityder (11-22), negativa attityder (23-33), positiva attityder (34-44) och de som har 

mycket positiva attityder (45-55). För att undersöka om respondenternas attityder har 

samband med deras handlingar i yrkesrollen har de fyra spannen slagits ihop till två, där 

värdena 11-33 står för generellt negativa attityder och värdena 34-55 står för generellt positiva 

attityder. När det gäller ålder har respondenterna delats upp i två ungefär lika stora grupper, 

för att kunna utläsa statistiska skillnader mellan grupperna. Den första åldergruppen innefattar 

alla respondenter från 20 till 39 år och den andra innefattar de från 40 till 65 år. Dessa grupper 

kommer hädanefter refereras till som ”yngre” och ”äldre”. För att mäta korrelationen mellan 

variabler har vi använt oss av det statistiska måttet Chi
2
 (p) som jämför ens resultat med det 

resultat som slumpen skulle ge för samma variabler (Borg & Westerlund, 2006).   

 

Reliabilitet 
I kvantitativ forskning finns det tre olika delar att beakta för att resultaten i studien ska bli så 

säkerställda som möjligt: stabilitet över tid, intersubjektiv reliabilitet och intern reliabilitet. 

Stabilitet över tid är i samhällsvetenskaplig forskning svårt och komplicerat då det är mycket 

som påverkar respondenternas svar. Exempelvis påverkar respondentens svar vid ett tillfälle 

de svar som hen lämnar vid ett senare tillfälle (Bryman, 2008). Eftersom vår 

vetenskapsteoretiska ståndpunkt har varit att alla sociala fenomen är socialt konstruerade och 

därmed varierar över tid och efter kontext har det varit irrelevant att säkerställa stabilitet över 

tid. De eventuella skillnaderna vid mätpunkt A och mätpunkt B behöver inte bero på låg 

reliabilitet utan kan lika gärna bero på förändringar i kontext. Den andra delen, den 

intersubjektiva reliabiliteten, handlar enligt Bryman (2008) om att det finns en risk att olika 

forskare gör olika tolkningar av samma material. Denna risk har vi minimerat genom att 

diskutera kring och få en samstämmig syn på hur resultatet skulle bearbetas och tolkas. Intern 

reliabilitet är den tredje delen i kvantitativ reliabilitet. Den syftar till att frågorna ställs på ett 

sådant sätt att en respondents svar blir konsistenta med varandra. Därför är det viktigt att 

ställa flera frågor som mäter samma sak (Bryman, 2008). För att säkerställa denna reliabilitet 

har vi genomfört en pilotstudie där respondenterna fått ge kritik till oss om enkäten. Resultatet 

har också testats med Cronbachs Alpha för attitydblocket, som är teoretiskt förankrat i 

begreppet attityd. Testet mäter hur väl frågorna mäter samma sak utifrån respondenternas 

svar, en hög andel svar som svarar på liknande sätt på alla frågor i ett frågeblock ger ett högt 

resultat på testet. Testresultatet redovisas med ett värde från 0 till 1 där 0 är ingen intern 

reliabilitet och 1 är utmärkt intern reliabilitet 

(se tabell 1), det vill säga att alla som svarat A 

på fråga B också svarat C på fråga D. 

Alphavärdet för blocket i enkäten som mätte 

attityder blev 0,795, vilket innebär att de 

påståendena har en acceptabel intern 

reliabilitet. Som kan utläsas av tabellen 

bredvid är värdet dock mycket nära en bra 

intern reliabilitet. Handlingsblocket är inte på 

Cronbach’s Alpha (α) Intern reliabilitet 

α ≥ 0,9 Utmärkt 

0,8 ≤ α < 0,9 Bra 

0,7 ≤ α < 0,8 Acceptabel 

0,6 ≤ α < 0,7 Tvivelaktig 

0,5 ≤ α < 0,6 Dålig 

α < 0,5 Oacceptabel 

Tabell 1 
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samma sätt teoretiskt förankrat och påståendena mäter inte samma sak, utan snarare en myriad 

av olika handlingar som socialarbetare kan behöva välja mellan i sin yrkesroll. Därför har det 

inte varit relevant att testa intern reliabilitet för handlingsblocket. I resultatet kommer en 

jämförelse göras mellan attityder och enskilda handlingspåståenden för att urskilja samband. 

 

Validitet 
Utöver reliabilitet är även validitet viktigt i kvantitativ forskning. Validiteten syftar till att 

säkerställa att det som studien ämnar undersöka är det som faktiskt mäts. Detta innebär att 

frågorna ska vara utformade på ett sådant sätt att de svar som kommer fram ur dem är direkt 

relaterade till studiens syfte (Bryman, 2008). Som tidigare nämnts har vi använt oss av frågor 

som använts i studier med liknande syften och där validiteten varit hög. I de fall vi själva har 

konstruerat frågor har vi kritiskt granskat och testat frågorna genom en pilotstudie. Ett sätt att 

testa validiteten i en studie är att jämföra svaren på enkätfrågorna med en annan variabel som 

en tror eller vet påverkar svaren (Bryman, 2008). I vårt fall visste vi utifrån tidigare forskning 

att ålder är en variabel som påverkar attityder till homo- och bisexuella (Ungdomsstyrelsen, 

2010). Även i vår studie hade ålder ett samband med attityder, vilket tyder på att påståendena 

har hög validitet. När det gäller handlingspåståendena har det varit svårare att hitta en variabel 

som intuitivt skulle påverka svaren. Det är många faktorer som påverkar socialarbetare i deras 

yrkesroll och många av dem svåra att mäta. Exempelvis kan självsäkerhet och laglydighet 

påverka socialarbetare i deras handlande, medan de är svåra att mäta. Erfarenhet är en 

variabel som vi har försökt mäta genom att fråga om antal år i yrket. Det visade sig att det inte 

fanns något samband mellan detta och handlingspåståendena, vilket kan tyda på att det är fler 

saker som påverkar handlingarna i yrkesrollen än vår enkät har möjlighet att mäta. Dock har 

påståendena fortfarande mätt hur socialarbetarna handlar i konkreta situationer. 

 

Generaliserbarhet 
För att kunna generalisera en studie krävs att urvalet är representativt för den population som 

studien ämnar undersöka (Bryman, 2008). Då vårt urval har bestått av socialarbetare inom 

socialtjänsten, och då studien syftar till att undersöka socialarbetares attityder och handlingar 

är urvalet representativt för socialarbetare inom socialtjänsten. Därför är resultatet av studien 

generaliserbart till en större grupp socialarbetare inom socialtjänsten med liknande kontext. 

Det finns antagligen lokala skillnader mellan olika kommuner och olika delar av landet, 

skillnader mellan småstäder och storstäder och arbetsbelastning för att nämna några. Vårt 

urval har bestått av respondenter från både en mellanstor stad och småstäder, vilket gett vårt 

urval en viss geografisk bredd. Därmed är vårt resultat generaliserbart till en blandning av 

mellanstora städer och småstäder. Dock bara i en blandning, vårt resultat går inte att 

generalisera till enbart mellanstora städer, eller enbart småstäder då vi av etiska skäl inte 

frågat om bostadskommun. Då vi varit hos barn- och familjenheter, ungdomsenheter och 

vuxenenheter är vårt resultat representativt för andra liknande enheter i liknande städer. Dock 

är vårt urval inte ett sannolikhetsurval, som enligt Bryman (2008) betyder att urvalet slumpats 

ur hela populationen och därmed gett alla i populationen samma möjlighet att deltaga i 

studien vilket ökar generaliserbarheten för en studie. Vårt urval har istället varit ett 

bekvämlighetsurval då våra respondenter blivit de som gått att få tag på inom ett rimligt 

geografiskt område. I enkätsvaren har andelen frågor som inte svarats på inte varit högre än 

en procent, vilket tyder på en hög generaliserbarhet i svaren. Det har alltså funnits litet internt 

bortfall i studien, vilket ökar studiens generaliserbarhet. Det externa bortfallet, alltså antalet 

respondenter som hade möjlighet att svara på enkäten men inte gjorde det, var 27 procent av 

de 161 personer som hade möjlighet att besvara enkäten. Bortfallet kan ha påverkat resultatet 
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om den grupp som fallit bort haft signifikant annorlunda attityder till homo- och bisexuella. 

Denna grupp kan ha valt att inte medverka i undersökningen då de inte velat visa sina 

negativa attityder, framför allt i ett rum med arbetskamrater bredvid. Dock är detta otroligt då 

mötena där enkäten besvarades även hade annat på dagordningen vilket skulle betytt att de 

som medvetet inte medverkat också valt bort arbetsuppgifter. Det är därmed sannolikt att 

bortfallet snarare har berott på slumpen, vilket innebär att bortfallet inte påverkat resultatet 

märkvärt. 

 

Etiska överväganden 
De fyra forskningsetiska principer som styr all svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer säkerställer att de som deltar i forskningen ska få 

information om studiens syfte och vad den kommer användas till, att det är frivilligt, att 

information kommer att hanteras konfidentiellt så att enskilda personer inte kan härledas till 

enskilda svar samt att denna information endast ska användas i forskningsändamål. För att 

möta de forskningsetiska principerna har respondenterna både fått skriftlig information på 

förhand och muntlig information på plats om studiens syfte, frivilligheten, anonymiteten och 

att informationen endast kommer användas till vår egen studie. Då respondenterna kallats till 

möte av sin chef, som har en maktposition i förhållande till dem, kan frivilligheten ha 

påverkats. De kan ha känt sig tvingade att gå på mötet och fylla i enkäten trots att den ska 

vara frivillig. Förhoppningsvis har detta dock inte varit fallet. På grund av konfidentialitets-

kravet finns inga frågor i enkäten som kan härledas till enskilda personer, då respondent-

antalet har varit litet har även information om arbetsplats och tjänstekommun valts bort för att 

säkerställa konfidentialiteten för respondenterna.  

 En bakgrundsfråga om sexuell läggning har valts bort i konstruktionen av enkäten då det 

kan vara en känslig fråga att besvara på möte med kollegor sittande bredvid, samtidigt som en 

person tvingas ljuga eller ”komma ut” om hen inte ”kommit ut” på arbetsplatsen. Samma 

problem med anonymiteten gäller även för de andra frågorna som kan ha uppfattats som 

känsliga, då kollegor kan ha sett vad en svarat. Det kan finnas en risk att respondenter har 

känt att deras attityder blir ifrågasatta och ses som fel. Därför har det varit viktigt att vi i 

enkäten ställt påståenden som noga avvägts. En annan aspekt är att enkätens besvarande har 

tagit tid ifrån socialarbetarna som de istället kunnat använda till konkret socialt arbete. Det är 

därför viktigt att studiens resultat kommer till tillräcklig nytta för att väga upp den förlorade 

tiden.  

 

Resultat och analys 
Följande avsnitt består av studiens statistiska underlag i form av text, tabeller och diagram. På 

diagrammens x-axel redovisas svarsalternativen på påståendena och på deras y-axel redovisas 

antalet respondenter som svarat ett visst svarsalternativ. Analysen av det empiriska materialet 

redovisas kontinuerligt i avsnittet och utgår från teorier om heteronormativitet, performativitet 

och makt samt hur dessa påverkar människor som subjekt. 

Generellt ser attityderna positiva ut (se tabell 2) och det är endast en procent av 

respondenterna som har mycket negativa attityder till homo- och bisexuella personer. Dock 

finns det fortfarande 11 procent som har negativa attityder. Andelen personer som är mycket 

positiva är mindre än den andel som enbart är positiva. 
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 Mycket negativa 

attityder 

Negativa attityder Positiva 

attityder 

Mycket positiva 

attityder 

Andel 0,9 % 11,2 % 48,3 % 39,7 % 

 

 

Acceptans och naturlighet 
Av respondenterna var det 94 respektive 92 procent som helt eller delvis instämde i att de ser 

romantiska och sexuella relationer mellan två kvinnor respektive två män som lika acceptabla 

som relationer mellan en kvinna och en man (se diagram 1 och 2). Det finns en skillnad i 

attityder mellan åldersgruppen 20-39 år (yngre) och åldersgruppen 40-65 år (äldre) där de 

yngre socialarbetarna generellt har mer positiva attityder till homo- och bisexuella personer. 

På påståendet om relationer mellan två kvinnor är lika acceptabelt som heterosexuella 

relationer fanns det ingen större skillnad mellan åldersgrupperna, men när det gäller mäns 

homosexuella relationer var det endast 85 procent av de äldre som instämde i att de är lika 

acceptabla jämfört med 97 procent av de yngre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1 

Tabell 2 N = 116 

N = 117 
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Att det var 92 till 94 procent som instämde i påståendena tyder på en positiv inställning till 

homosexuella relationer. Då makten är den som definierar vad som är normalt och avvikande 

(Foucault, 2002) kan resultatet ses som att socialarbetare reproducerar en norm av acceptans 

för homosexuella relationer. Den accepterande normen kan sprida sig till andra människor, 

både klienter och kollegor. En internalisering av normen sker då människor som subjekt 

utsätts för och handlar enligt normen i upprepade performativa handlingar (Butler, 1999, 

Wright Nielsen, 2009). 

Resultatet visar vidare att 71 respektive 69 procent av respondenterna inte instämde eller 

inte instämde alls i påståendena att kvinnlig respektive manlig homosexualitet är mindre 

naturligt än heterosexualitet (se diagram 3 och 4). Dock är det samtidigt 19 respektive 18 

procent som helt eller delvis instämmer i påståendena, vilket med andra ord innebär att nästan 

var femte socialarbetare tycker att homosexualitet är mindre naturligt än heterosexualitet. Av 

de som instämde helt eller delvis i att kvinnlig homosexualitet är mindre naturlig än 

heterosexualitet var 78 procent 40 år eller äldre. För manlig homosexualitet var 65 procent av 

de som instämde helt eller delvis 40 år eller äldre. Vad som är naturligt är förstås svårt att 

definiera och det har heller inte varit vår avsikt. Ordet naturlig har positiva konnotationer och 

det viktiga blir hur stor andel som anser att homosexualitet är mindre naturligt än 

heterosexualitet, inte vad ordet betyder.  

 

 

 

 

 

Diagram 2 N = 117 
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Diagram 3 

Diagram 4 

N = 117 

N = 117 
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Även om majoriteten inte ansåg att homosexualitet är mindre naturligt var det nästan var 

femte som helt eller delvis ansåg det. Detta kan förstås genom en heteronormativ tolkning av 

resultatet. Heteronormativiteten förutsätter att social kvinnlighet följer av biologisk 

kvinnlighet och social manlighet följer av biologisk manlighet samtidigt som alla är 

heterosexuella. Det eller de som inte följer detta mönster ses också som avvikande (Butler, 

1999 & Rosenberg, 2005). Att göra skillnad mellan heterosexualitet och homosexualitet och 

se homosexualitet som något mindre naturligt gör homosexualitet till någonting avvikande 

och onormalt. De socialarbetare som anser att homosexualitet är mindre naturligt reproducerar 

därmed en norm av att homosexualitet och homosexuella är avvikande. De som å andra sidan 

inte ser det som mindre naturligt reproducerar en norm där homosexualitet inte ses som 

avvikande. Sammanfattningsvis anser respondenterna att homosexuella relationer är lika 

acceptabla som heterosexuella, men att homosexuella inte är lika naturliga som 

heterosexuella.  

 

Adoption och föräldraskap 
När det gäller kvinnliga homosexuellas rättighet att adoptera instämde 14 procent delvis och 

72 procent helt, medan svaren för manliga homosexuellas rättighet att adoptera var 15 procent 

respektive 69 procent (se diagram 5 och 6). I båda påståendena var det en av tjugo som inte 

instämde. Det fanns inga väsentliga skillnader mellan svaren bland äldre och yngre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5 N = 117 
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Om en mamma och en pappa är det bästa för ett barn eller inte gav delade meningar. 26 

procent instämde inte alls, 16 procent instämde inte, 23 procent instämde delvis och 5 procent 

helt (se diagram 7). 29 procent varken instämde eller inte instämde, vilket kan tolkas som ett 

”vet ej”. Påståendet kan tolkas som en motsats till antingen två mammor eller två pappor, eller 

flera eller färre än en mamma och en pappa. Detta inkluderar exempelvis familjer med 4 

pappor och 3 mammor och alla ensamstående. Dock är det troligast att respondenterna utifrån 

syftet med undersökningen och kontexten i enkäten relaterade påståendet till just två mammor 

eller två pappor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 N = 117 
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Enbart en av tjugo ansåg inte att homosexuella borde ha samma rättigheter att adoptera som 

heterosexuella, medan 28 procent ansåg att det bästa för ett barn är att växa upp med en 

mamma och en pappa. Detta betyder troligen inte att socialarbetare övervägt tycker att 

föräldrar de själva anser som sämre samtidigt ska få adoptera. Men 28 procent av 

respondenterna anser att heterosexuella är bättre föräldrar än homosexuella. Att anse att en 

mamma och en pappa är det bästa och att homosexuella inte bör ha samma rättigheter som 

heterosexuella att adoptera, kan grunda sig på en föreställning om att mammor är på ett sätt 

och pappor på ett annat, och att barn behöver få båda delarna för att må som bäst. Alltså ett 

heteronormativt tänkande där män ska vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga och att de 

är varandras motsatser som kompletterar varandra (Butler, 1999 & Rosenberg, 2005).  

 

Uppmärksamhet och könsroller 
Huruvida homo- och bisexuella får för lite uppmärksamhet i samhället är en fråga där 

svarsalternativet ”Varken eller” fått flest svar, närmare hälften när det gäller både män och 

kvinnor. Detta kan tyda på att många inte har kunskap om hur mycket uppmärksamhet homo- 

och bisexuella får i samhället. Utöver detta instämmer 33 procent i att homo- och bisexuella 

kvinnor får för lite uppmärksamhet medan 22 procent inte instämmer (se diagram 8 och 9). 

Av yngre (20-39 år) socialarbetare var det 15 procent som inte instämde i påståendet och av 

de äldre (40-65 år) var det 30 procent som inte instämde. På påståendet att män får för lite 

uppmärksamhet i samhället var det 27 procent som instämde i någon grad och 24 procent som 

inte instämde i någon grad. Även här finns det en skillnad mellan yngre och äldre 

socialarbetare då 16 procent av de yngre och 32 procent av de äldre inte instämde i 

påståendet. Begreppet uppmärksamhet kan tyckas vara subjektivt och vagt i sammanhanget, 

vilket kan ha fått respondenter att svara på påståendet utifrån olika tolkningar av 

uppmärksamhet. Dock spelar detta ingen roll för vår analys, oavsett om respondenterna svarat 

Diagram 7 N = 116 
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utifrån en personlig, medial eller politisk uppmärksamhet är det ifall de tycker att homo- och 

bisexuella får för lite uppmärksamhet som är det viktiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8 

Diagram 9 

 

N = 117 

N = 117 
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Heteronormativiteten i samhället är osynlig genom sin självklarhet. Att normen av 

heterosexualitet är osynlig och därmed inte ifrågasatt leder till att de som avviker från normen 

är osynliggjorda som avvikare. Istället förutsätts även de vara en del av normen tills motsatsen 

är bevisad (Butler, 1999). Osynliggörandet betyder att gruppen avvikande, i detta fall homo- 

och bisexuella, får lite eller ingen uppmärksamhet i relation till normen. Att respondenterna i 

22 procent av fallen när det gäller kvinnor och 24 procent när det gäller män inte ansåg att 

homo- och bisexuella får för lite uppmärksamhet kan bero på två saker. Antingen att de inte 

känner till hur mycket uppmärksamhet homo- och bisexuella får och därmed förutsätter att de 

får tillräckligt med uppmärksamhet, eller att de har kunskap om hur mycket uppmärksamhet 

gruppen får och inte anser att de bör få mer uppmärksamhet. Oavsett vilket är detta 

problematiskt. I och med att heteronormativiteten och därmed även från denna norm 

avvikande grupper är osynliggjorda (Butler, 1999), kan vi förstå resultatet som en 

reproduktion av heteronormativitet då respondenterna till viss del anser att homo- och 

bisexuella får tillräckligt med uppmärksamhet medan det finns en norm av heterosexualitet 

som osynliggör avvikande grupper.  

På påståendet om en föredrar att kvinnor beter sig maskulint och män beter sig feminint är 

resultatet att 62 procent varken instämmer eller inte instämmer (se diagram 10 och 11). Att 

varken instämma eller inte instämma betyder i detta fall troligen att respondenterna inte tycker 

att det spelar någon roll om kvinnor och män beter sig maskulint eller feminint. Av resterande 

var det 22 procent som inte instämde och 15 procent som inte instämde alls. Gruppen yngre 

svarade i högre utsträckning ”Varken eller” gentemot gruppen äldre, cirka 70 procent mot 

cirka 50 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 10 

 

N = 117 
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Den stora andelen respondenter som ansåg att det inte spelar någon roll om kvinnor och män 

beter sig feminint eller maskulint är ett gott tecken ur heteronormativ ståndpunkt om varken-

eller-svaren tolkas som att det inte spelar någon roll hur män och kvinnor beter sig. Enligt 

heteronormativiteten ska män bete sig maskulint och kvinnor feminint (Butler, 1999), vilket 

respondenternas svar går stick i stäv mot. Däremot är skillnaden mellan antalet respondenter 

som instämmer i någon grad och antalet som inte instämmer i någon grad intressant. I en 

kontext där kvinnor och män betedde sig maskulint och feminint i lika hög grad och där det 

var lika accepterat att göra detta skulle rimligtvis antalet respondenter som instämde vara lika 

stort som de som inte instämde. I relation till denna ”idealkontext” kan svaren på påståendet 

förstås som ett uttryck för heteronormativitet. Det är långt fler som inte instämmer i någon 

grad i att män och kvinnor ska bete sig på ett sätt som går emot deras kön. Män ska bete sig 

som män och kvinnor ska bete sig som kvinnor. Socialarbetarna föredrar att vi ska bete oss på 

ett visst sätt utifrån vårt biologiska kön och därmed reproducera heteronormativitet i högre 

grad än de föredrar att människor ska gå emot normen och därmed bredda den.   

 

Ålder 
För att svara på om ålder har ett samband med attityder har en korrelationsanalys gjorts 

mellan ålder och de olika attitydpåståendena. Nedanstående tabell redovisar hur ålder har ett 

samband med attityder. 

 

 

 

 

Diagram 11 
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Påstående Yngre (20-39) Äldre (40-65) Chi² (p) 

Jag ser romantiska och 

sexuella relationer mellan två 

män som lika acceptabla som 

relationer mellan 

heterosexuella. 

96,7 % 

instämmer helt 

eller delvis 

84,9 % 

instämmer helt 

eller delvis 

,069 

Kvinnlig homosexualitet är 

mindre naturlig än 

heterosexualitet. 

6,6 % 

instämmer helt 

eller delvis 

26,4 % 

instämmer helt 

eller delvis 

,004**
4
 

Manlig homosexualitet är 

mindre naturlig än 

heterosexualitet. 

11,5 % 

instämmer helt 

eller delvis 

24,5 % 

instämmer helt 

eller delvis 

,012* 

Homo- och bisexuella 

kvinnor får för lite 

uppmärksamhet i samhället. 

14,8 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

30,2 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

,127 

Homo- och bisexuella män 

får för lite uppmärksamhet i 

samhället. 

16,4 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

32,1 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

,08 

Jag föredrar att kvinnor beter 

sig maskulint. 

27,9 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

45,3 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

,053 

Jag föredrar att män beter sig 

feminint. 

27,9 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

47,2 % 

instämmer inte 

eller inte alls 

,076 

Det bästa för ett barn är att 

växa upp med en mamma 

och en pappa. 

23,3 % 

instämmer helt 

eller delvis 

34,0 % 

instämmer helt 

eller delvis 

,071 

 

 

Att det finns skillnader mellan yngre och äldre socialarbetare kan förklaras genom att normen 

för vad som är acceptabelt under åren har vidgats. Makten definierar vad som är kunskap, vad 

som är normalt och avvikande, vilket sedan internaliseras i alla människor i kontakt med 

denna norm (Wright Nielsen, 2009). Den kunskap om vad som är rätt och fel, normalt och 

onormalt har förändrats sedan den tid då de äldre socialarbetarna växte upp. Exempelvis att 

homosexualitet var olagligt till och med år 1944 och en sjukdom fram till 1979 (Robertsson & 

Tovatt, 2008). Denna kunskap om homosexualitet har socialarbetarna internaliserat i sig 

själva och genom performativa upprepade handlingar har de reproducerat denna mer 

heteronormativa attityd mer än de yngre har gjort. Detta betyder inte att när en person är född 

är den enda orsaken till varför äldre har mer negativa attityder, utan det kan också bero på att 

äldre personer har upprepat heteronormativa handlingar fler gånger än yngre vilket innebär att 

de har internaliserat heteronormativiteten starkare. Att äldre har mer negativa attityder kan 

alltså både bero på vilket samhälle de växt upp i och hur många gånger de utfört 

heteronormativa performativa handlingar.   

 

Flickvänner och pojkvänner 
Påståendena i följande avsnitt är konstruerade på så sätt att de besvaras utifrån hur troligt det 

är att respondenterna handlar på ett visst sätt. Om ett handlingsmönster är ganska troligt eller 

mycket troligt härleder troligtvis att handlingsmönstret har upprepats och kommer att 

upprepas om inget annat påverkar utfallet. På frågorna om hur troligt det är att de frågar 

                                                 
4
 * = signifikansnivån är lägre än 0,05. 

** = signifikansnivån är lägre än 0,01. 

Tabell 2 N = 116 
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kvinnliga klienter om de har pojkvän eller manliga klienter om de har flickvän svarade 32 

respektive 31 procent av respondenterna att det är ganska troligt eller mycket troligt (se 

diagram 12 och 13).  
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Att nästan var tredje socialarbetare frågar kvinnliga klienter om de har pojkvän och manliga 

klienter om de har flickvän är ett beteende som kan förstås som heteronormativt, då det 

förutsätts att män beter sig som män, att kvinnor beter sig som kvinnor och att alla är 

heterosexuella (Butler, 1999 & Rosenberg, 2005). Premissen i frågan är att klienter antas vara 

heterosexuella. Denna premiss måste motbevisas av homo- eller bisexuella klienter varje gång 

de utsätts för frågan, med andra ord tvingas klienten att antingen ”komma ut” inför 

socialarbetaren eller identifiera sig själv som någonting hen inte är. Ur ett maktperspektiv kan 

socialtjänsten förstås som en normaliserande aktör i samhället som definierar kunskap och 

normer, som sedan internaliseras hos människor som kommer i kontakt med den genom 

performativitetens schematiskt upprepade handlingar (Butler, 1999, Rosenberg, 2005 & 

Wright Nielsen, 2009). Att socialarbetare i frågan om pojkvän eller flickvän förutsätter att 

klienter är heterosexuella innebär att de definierar heterosexualitet som den normala 

sexualiteten, vilket sedan kan internaliseras hos klienterna. Detta blir tydligt i de fall klienter 

tvingas definiera sig som heterosexuella även om de har en annan sexualitet. Samtidigt 

osynliggör socialarbetarna, genom ett heteronormativt beteende som detta, homo- och 

bisexualitet när de genom upprepade handlingar reproducerar normen om heterosexualitet. Å 

andra sidan svarade 30 procent av respondenterna att det inte var troligt eller inte alls var 

troligt att de fråga kvinnliga klienter om pojkvän och manliga klienter om flickvän. På samma 

sätt som ovan kan repeterade handlingar istället bidra till att bredda normen att innefatta 

homo- och bisexuella personer om socialarbetarna frågar om partner istället för pojk- eller 

flickvän. Det finns alltså två grupper inom socialarbetarna, en grupp som reproducerar 

heteronormativitet som osynliggör och tvinga klienter att förhålla sig till normen, och en 

grupp som producerar en mer accepterande norm som förutsätter att människor kan vara 

hetero-, homo- eller bisexuella. 

 

Diagram 13 
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Vårdnadsutredningar och familjehemsplaceringar 
Av respondenterna svarade 14 procent att de ”Tar föräldrarnas homosexualitet i beaktande i 

en vårdnadsutredning.” och 27 procent att de ”Lägger vikt vid familjehemsföräldrars sexuella 

läggning vid familjehemsplaceringar.” (se diagram 14 och 15). Svaren säger i sig ingenting 

om ifall respondenterna gör detta i positiv eller negativ bemärkelse. Dock finns det ett 

signifikant (p = 0,010) samband mellan att lägga vikt vid familjehemsföräldrars sexuella 

läggning och att tycka att det bästa för ett barn är att växa upp med en mamma och en pappa. 

Därför är det troligt att de flesta respondenter som lägger vikt vid den sexuella läggningen gör 

det i negativ bemärkelse. Motsatsen skulle vara paradoxal, att de som ansåg att barn mår bäst 

av att växa upp med en mamma och en pappa skulle positivt särbehandla homosexuella par 

vid familjehemsplaceringar.  
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På samma sätt som ovan när det gäller de socialarbetare som inte frågar klienter om de har 

pojk- eller flickvän beroende på om klienten är kvinna eller man, kan de socialarbetare som 

inte lägger vikt vid föräldrars eller familjehemsföräldrars sexuella läggning bredda normen för 

vad som är accepterat. Då normer görs genom performativa upprepade handlingar (Butler, 

1999 & Rosenberg, 2005), kan socialarbetarna genom att visa att de anser att homosexuella 

föräldrar kan vara lika bra föräldrar som heterosexuella utvidga normen för vad som är bra 

föräldrar. Samtidigt lägger var fjärde socialarbetare troligen vikt vid familjehemsföräldrars 

sexuella läggning på ett negativt sätt för homosexuella, vilket kan förstås som ett 

heteronormativt beteende. Föreställningen om att heterosexuella skulle vara bättre 

vårdnadsgivare och föräldrar är en del av den heterosexuella normen, då kvinnor och män 

föreställs vara så olika att de behöver komplettera varandra (Butler, 1999 & Rosenberg, 

2005). Att vikt läggs vid sexuell läggning till homosexuellas nackdel vid 

familjehemsplaceringar kan också förstås som en form av bestraffning, då avvikande beteende 

i och med heteronormativiteten bestraffas i syfte att disciplinera människor till att tillhöra 

normen (Butler, 1999, Foucault, 2003 & Rosenberg, 2005).  

Då det är en process att bli familjehemsföräldrar som föräldrar får ansöka om, varefter 

ansökarna utreds av socialtjänsten kan en heteronormativ föreställning om vilka som är bra 

föräldrar påverka utredningen av de ansökande homosexuella föräldrarna. I ett andra steg, när 

barn placeras i familjehem kan också heteronormativiteten vara en påverkande faktor genom 

att homosexuella föräldrar inte får ta emot barn i samma grad som heterosexuella par även om 

de utretts vara lika bra föräldrar. Att på grund av sin sexuella läggning bli sedd som sämre 

förälder och därmed inte heller få uppdraget att vara familjehemsförälder kan förstås som ett 

straff mot de som avviker från normen att vara heterosexuell. Att socialtjänsten definierar 

heterosexualitet som den bästa sexualiteten hos familjehemsföräldrar är problematiskt då 

denna sexualitetsnorm internaliseras hos både socialarbetare och klienter i kontakt med den 

Diagram 15 
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heteronormativitet som socialarbetares handlingar ger uttryck för. Det upprepande av 

heteronormativitet som görs i socialtjänsten påverkar både kollegor och de klienter 

socialarbetarna arbetar för på ett sätt som gör att de båda i större grad kommer tänka och 

handla mer heteronormativt. Även de från normen avvikande är påverkade av normerna till 

den grad att de internaliserar den i sig själva och gör det till en del av sig själva som subjekt 

(Wright Nielsen, 2009). Detta betyder att de homosexuella klienter och socialarbetare som 

själva blir definierade som avvikande i heteronormen kommer internalisera denna 

föreställning om att heterosexuella är bättre föräldrar än homosexuella. De socialarbetare med 

mer accepterande attityder kommer samtidigt reproducera en norm som värderar 

homosexuella föräldrar som lika bra som heterosexuella. De personer som kommer i kontakt 

med dessa socialarbetare kommer istället internalisera denna föreställning om att 

homosexuella föräldrar och heterosexuella föräldrar är lika bra.  

 

Attityder och handlingar 
I en jämförelse mellan den sammansatta attitydvariabeln och de enskilda 

handlingspåståendena visar resultatet att det inte finns några signifikanta samband mellan 

attityder och handlingar i vår undersökning (se tabell 4). Även om det finns procentuella 

skillnader är sannolikheten att skillnaderna beror på slumpen alldeles för stor för att några 

statistiska samband ska kunna dras. 

 

 

Hur troligt är det att du 

gör eller skulle göra 

följande? 

Positiva attityder Negativa attityder Chi² (p) 

Frågar kvinnliga klienter 

om de har pojkvän. 

31,4 % troligt eller 

mycket troligt 

35,7 % troligt eller 

mycket troligt 

,696 

Frågar manliga klienter 

om de har flickvän. 

31,4 % troligt eller 

mycket troligt 

35,7 % troligt eller 

mycket troligt 

,696 

Tar föräldrarnas 

homosexualitet i 

beaktande i en 

vårdnadsutredning. 

13,5 % troligt eller 

mycket troligt 

14,3 % troligt eller 

mycket troligt 

,996 

Lägger vikt vid 

familjehemsföräldrars 

sexuella läggning vid 

familjehemsplaceringar. 

24,5 % troligt eller 

mycket troligt 

42,9 % troligt eller 

mycket troligt 

,237 

 

 

Klientens övervakare 
Vad leder då denna internalisering av heteronormen till hos de klienter som är i kontakt med 

socialarbetarna? Foucault (2003) beskriver att människor blir övervakare av sig själva i ett 

samhälle där de förväntar sig vara övervakade, oavsett om de egentligen är det eller inte. Hen 

menar att den internaliserade självbilden av normer för vad som är avvikande och normalt och 

en föreställning om att vi är övervakade av makten gör oss till övervakare av oss själva. Vi tar 

till oss normer för vad som är rätt och fel, agerar därefter och bestraffar oss själva om vi inte 

lyckas agera i enlighet med normen. Den internalisering av heteronormativitet som klienterna 

gör i mötet med socialarbetarna kan därmed sägas göra klienterna till övervakare av sig själva 

när det gäller normer för vad som är rätt och fel sexualitet. Denna internaliserade norm 

kommer förenklat påverka två grupper av människor, de som ingår i normen och de som inte 

N = 116 Tabell 4 
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gör det. Båda dessa grupper kommer övervaka sig själv efter vilka ”misstag” de gör och 

försöka agera på ett sätt som är mer ”rätt”. Om de inte lyckas kommer de kanske till och med 

bestraffa sig själva på olika sätt för att de inte lyckas passa in i normen. Detta betyder inte att 

alla från normen avvikande klienter efter mötet med socialarbetare kommer bestraffa sig själv. 

Det är endast i mötet med socialarbetare som reproducerar en heteronormativitet som en 

internalisering och sedan en eventuell bestraffning kommer ske. Det motsatta är också 

givetvis sant, de socialarbetare med positiva attityder gentemot homo- och bisexuella kommer 

troligen reproducera en norm som internaliserad hos klienterna snarare stärker självkänslan 

och självbilden.  

 

Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens slutsatser redovisas varefter resultatet, hur metoden 

påverkat resultatet och hur studien förhåller sig till annan forskning inom området diskuteras.  

 

Slutsatser 
Syftet har varit att undersöka om socialarbetare har positiva eller negativa attityder till homo- 

och bisexuella personer och hur de handlar gentemot dessa, samt om och hur dessa attityder 

och handlingar reproducerar heteronormativitet.  

Nio av tio socialarbetare hade positiva attityder och nästan hälften av dessa hade mycket 

positiva attityder till homo- och bisexuella personer. Homosexuella relationer sågs av i stort 

sett alla respondenter som lika acceptabla som heterosexuella, medan det var färre som ansåg 

att homosexualitet är lika naturligt som heterosexualitet. De allra flesta ansåg att 

homosexuella ska ha samma rättigheter att adoptera som heterosexuella, men heterosexuella 

föräldrar sågs som bättre föräldrar än homosexuella. 

Ålder har betydelse för attityderna då äldre socialarbetare generellt har mer negativa 

attityder än yngre socialarbetare. Detta kan förklaras med att äldre personer vuxit upp i ett 

samhälle där homosexualitet setts som en sjukdom och de har internaliserat den synen i sig 

själva, och att de utfört heteronormativa handlingar fler gånger och därmed internaliserat 

heteronormativiteten djupare i sig än de yngre har gjort.  

Resultatet visar att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan 

socialarbetarnas attityder och de handlingar som undersökts i denna studie. 

Genom sin maktposition och tolkningsföreträde skapar socialarbetarna normer för vad som 

är normalt och avvikande. De reproducerar heteronormativitet både genom attityder och 

genom handlingar, exempelvis genom att anse att homosexualitet är mindre naturligt än 

heterosexualitet och genom att fråga efter pojk-eller flickvän beroende på om klienten är 

kvinna eller man. Detta innebär att socialarbetarna förutsätter att alla är heterosexuella och att 

homosexualitet är någonting avvikande och onormalt. I slutändan kan detta leda till att icke-

heterosexuella personer i mötet med socialtjänsten internaliserar en norm som anser att de 

själva är avvikande, vilket kan få konsekvenser för både självbilden och självkänslan. 

 

Metodologiska spörsmål 
En begränsning med denna studie är att delar av resultatet inte är generaliserbara då antalet 

respondenter varit för lågt. De samband som fanns mellan socialarbetarnas attityder och deras 

handlingar i yrkesrollen var inte signifikanta då det var få respondenter som hade negativa 

attityder till homo- och bisexuella personer. För att resultatet skulle bli mer generaliserbart 

borde respondenterna varit fler. Andelen varken-eller-svar var högre bland 

handlingspåståendena än bland attitydpåståendena vilket kan tyda på att de var otydliga och 
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svåra att ta ställning till. För att undvika detta kunde vi ha ställt vinjettfrågor för att alla 

respondenter skulle förstå frågan på samma sätt och därmed haft samma föreställda 

handlingssituation i tanken när de besvarat frågorna. Svarsalternativet ”Varken eller” kan 

också problematiseras i sin helhet då det kan tolkas på många olika sätt beroende på vilket 

påstående det gäller. Hade resultatet varit bättre om skalan istället varit fyrgradig? Alla 

respondenter hade på detta sätt ”tvingats” ta ställning på varje påstående, vilket hade kunnat 

leda till att fler helt enkelt inte hade besvarat frågorna istället. Ett alternativ hade varit att 

använda sig av ett separat ”Vet ej”-alternativ som fanns bredvid den ordinarie skalan, vilket 

skulle gjort tolkningen av svaren enklare. De som nu svarat ”Varken eller” kan ha menat att 

de inte vet vad de anser i frågan. Något som kan ha påverkat resultatet är att vi var med 

respondenterna i datainhämtningsfasen och att de satt tätt tillsammans i samma rum och 

därmed kunde se varandras enkäter och hur de svarade på påståendena. Detta kan ha medfört 

att socialarbetarna valde att svara mer socialt önskvärt än vad de hade gjort i en annan 

situation. Om så är fallet är attityderna i resultatet mer positiva på papper än de är i 

verkligheten. Mörkertalet ökar alltså i och med valet av datainhämtningsmetod.  

Det är värt att notera att studien endast mäter de attityder som socialarbetarna anser sig ha 

och hur troligt de själva anser att det vore att de handlade på de sätt som 

handlingspåståendena anger. Svaren är på så vis subjektiva. Det betyder att en klient kan 

uppfatta socialarbetarnas attityder och handlingar på ett annat sätt än vad socialarbetarna 

själva gör. Det går också att diskutera ifall handlingen att svara på enkäten kan ses som en 

handling påverkad av attityder. Respondenterna har svarat på ett visst sätt utifrån sina 

attityder och vad skiljer denna handling från att rynka på näsan i mötet med en homo- eller 

bisexuell klient? 

Att handlingspåståendena har låg validitet och inte korrelerar med attityderna kan bero på 

att handlingarna inom socialarbetares yrkesroll är strikt kontrollerade av allehanda etiska 

regler, lagar, policys, förordningar och normer både lokalt och nationellt. Hur socialarbetare 

handlar har alltså inte enbart med attityder att göra, utan beror på många andra faktorer. Det 

finns förväntningar på att de ska agera på ett visst sätt i yrkesrollen som förmodligen påverkar 

mer hur de handlar än hur de tycker. Lagtext exempelvis uttrycker inte vad vi ska tänka och 

tycka utan hur vi ska handla. Är det ens möjligt att mäta något så komplicerat som handlingar 

relaterade till attityder i en yrkesroll som påverkas av så många faktorer? 

Ett problem med studien är att den i viss mån osynliggör bisexuella personer genom att 

inte ha några frågor som är specifikt riktade till bisexuella personer, vilket gör att det inte går 

att göra jämförelser mellan bisexuella och andra. Resultat från Martinez et al (2011) tyder på 

att socialarbetare i USA har mer negativa attityder till bisexuella än homosexuella, vilket kan 

betyda att vårt resultat gett skillnader mellan grupperna.  

 

Normalitet och osynlighet 
Tidigare studier har visat att det finns signifikanta skillnader i attityder utifrån kön, etnicitet 

och religiös åskådning (Logie et al, 2007 & Martinez et al, 2011). Vi har inte kunnat få fram 

något resultat som varken bekräftar eller dementerar dessa samband. När det gäller kön och 

etnicitet var det alldeles för få män och utlandsfödda för att några samband skulle kunna gå att 

finna och religiös åskådning var inte med som bakgrundsvariabel på enkäten på grund av 

anonymitets- och etikproblem. När det gäller ålder och hur det visat sig i vårt resultat att äldre 

generellt har mer negativa attityder till homo- och bisexuella än unga finns det likheter med 

tidigare studier. Ungdomsstyrelsen (2010) har visat hur ålder påverkar attityderna till 

homosexuella där de äldre är de med mer negativa attityder. Frågan är hur detta kommer 

påverka framtiden, kommer attityderna med tiden förbättras i och med att fler och fler 

yrkesutövande socialarbetare är uppvuxna i en tid där homo- och bisexuella ses som mer och 
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mer normala i och med politiska reformer, lagförändringar och mediala skildringar och hur 

lång tid kommer det i så fall ta innan vi har ett samhälle där heterosexualitet är lika normalt 

som homo- och bisexualitet? 

Herz (2012) kom i sin avhandling fram till att socialarbetare genom att behandla alla lika 

gör kön till en icke-fråga. Genom sin objektivitet, neutralitet och individuella bedömning 

glöms ofta kön bort som en strukturell variabel värd att analysera. Är detsamma sant för 

sexuell läggning? Av de kommentarer som respondenterna gett i enkäten har ett flertal varit i 

stil med ”Det spelar ingen roll, vi behandlar klienter individuellt.” och ”Behandlar lika oavsett 

sexuell läggning.”, vilket vi menar kan tyda på en individuell bedömning på ett objektivt sätt, 

alltså att alla ska få lika behandling istället för likvärdig. Risken är att socialarbetarna 

härigenom handlar utifrån en omedveten föreställning om heteronormativitet när de tror sig 

handla objektivt. Normen om heterosexualitet är osynlig om den inte synliggörs medvetet, 

vilket gör att all föreställd objektivitet är beroende av heteronormativiteten. 

 

Byråkrati eller hälsa? 
Röndahl (2005) har skrivit om att sjuksköterskor bör ha goda attityder till alla patienter för att 

kravet på dem är att de ska vara positiva, engagerade och empatiska till alla patienter. 

Stämmer detta även för socialt arbete? Ponera att en socialarbetare handlar i sin yrkesroll 

emot sina egna värderingar, åsikter och attityder eller av samhället förväntade attityder. Att 

agera på detta sätt, emot sig själv, kan enligt Röndahl (2005) vara påfrestande för individen 

vilket kan märkas i mötet med patienter genom negativa känslor av olika slag. Dessa negativa 

känslor är också ett hinder för att kunna agera på ett positivt sätt gentemot de personer som en 

har negativa attityder till. Detsamma torde rimligtvis gälla även för socialarbetare, att 

socialarbetares negativa attityder leder till negativa känslor som i sin tur leder till negativt 

bemötande. Något som varken överensstämmer med Akademikerförbundets etiska riktlinjer 

eller grundlagen. Att särskilja sina egna åsikter och värderingar kan också tänkas ha en annan 

effekt, att socialarbetaren avskärmar sina känslor från det sociala arbetet och endast arbetar 

som en rationell person. Frågan är då vilka socialarbetare vi vill ha, de som använder sin hela 

arsenal av engagemang, positivitet och empati eller de som likt rationella byråkrater sköter 

sina arbetsuppgifter mekaniskt? 

Tidigare studier har visat att det finns en heteronormativitet inom socialtjänsten som också 

reproduceras (Herz, 2012 & Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen (2004) skriver till och 

med att de flesta kontakter med socialtjänsten har som utgångspunkt att klienten är 

heterosexuell. Vårt resultat visar på liknande hos socialarbetare, där var tredje svarat att det är 

ganska eller mycket troligt att de frågar om pojk-/flickvän i mötet med klienter vilket är fler 

än de som svarat nekande på påståendet. Det stora antalet varken-eller-svar är mer svårtytt i 

det här fallet. Betyder det att respondenterna inte frågar klienter om familjeförhållanden eller 

är det så att de i och med sitt varken eller menar att de istället frågar om partner? 

Ungdomsstyrelsen (2010) har genom intervjuer med ungdomar kommit fram till att frågan om 

flick- eller pojkvän upplevs som påfrestande bland de ungdomar som i olika sammanhang 

råkat ut för frågan. Att det är så många socialarbetare som i mötet med klienter reproducerar 

heteronormativitet är därmed problematiskt. Vad blir konsekvensen för klienter i allmänhet 

och ungdomar i synnerhet, på andra sidan i mötet och vad gör den mekaniskt utförda 

byråkratin med det sociala arbetet? Ungdomsstyrelsen (2010) har klarlagt att osynliggörande, 

negativt bemötande och diskriminering är den främsta anledningen till att HBTQ-personer 

mår sämre än heterosexuella både psykiskt och fysiskt. Den mekaniska socialarbetaren och ett 

heteronormativt agerande kan ses som negativt bemötande som kan vara direkt relaterat till att 

många människor mår sämre. 
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Avslutningsvis 
Tidigare forskning på området har minst sagt varit begränsat och behovet av en studie som 

synliggör socialarbetares attityder till homo- och bisexuella har därmed varit stort. Denna 

studie fyller därmed en kunskapslucka i forskningssammanhanget och belyser ett tidigare 

outforskat problem. En konkret konsekvens av själva studien är att respondenterna i och med 

deltagandet kan ha fått upp ögonen för eller blivit påminda om homo- och bisexuellas 

situation i mötet med socialarbetare. Vår förhoppning är att denna studie kommer användas 

som ett argument för vidare forskning på området, gärna kvalitativt där attityderna närmare 

kan studeras och större studier där socialarbetares attityder kan jämföras mot klienters 

upplevelser av bemötande. Även angränsande områden som trans- och queerpersoners 

upplevelser och attityderna mot dessa personer är viktiga att utforska vidare. Vi önskar också 

mer utbildning för socialarbetare om homo- och bisexuellas situation i samhället och ett 

allmänt synliggörande av homo- och bisexuella som människor vars sämre levnadsvillkor 

varken bör eller ska tolereras. Även om de flesta socialarbetare har goda attityder till homo- 

och bisexuella är detta inte bra nog. Socialtjänstlagen (2001:453) uttrycker att varje kommun 

har ”… det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.”, 

Akademikerförbundet SSR yrkar på att socialarbetare ska uppmärksamma utsatta grupper och 

Regeringsformen (1974:152) kräver att ”[d]et allmänna ska motverka diskriminering på grund 

av […] sexuell läggning…”. Därför är en enda socialarbetare som reproducerar 

heteronormativitet och därmed försämrar homo- och bisexuella klienters hälsa, en 

socialarbetare för mycket! 
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Bilaga 1: enkät 
 

Bakgrundsfrågor 

 

Kön:    Utbildning: 

 

Ålder:     Antal år i yrket: 

 

Födelseland:    

 

Enkäten består av attitydpåståenden som du ombeds att besvara utifrån vad du själv tycker.  

Notera att Varken eller syftar till att du varken instämmer eller inte instämmer.   

 

Allmänna attityder: 

 

 

1. Homo- och bisexuella kvinnor får för lite 

uppmärksamhet i samhället.  

 

 

2. Homo- och bisexuella män är generellt 

precis som alla andra.  

 

 

 

3. Jag ser romantiska och sexuella 

relationer mellan två kvinnor som lika 

acceptabla som relationer mellan 

heterosexuella.  

 

4. Manlig homosexualitet är mindre naturlig 

än heterosexualitet. 

 

 

 

5. Kvinnliga homosexuella par borde ha 

samma rättigheter att adoptera barn som 

heterosexuella par.  

 

 

6. Kvinnlig homosexualitet är mindre 

naturlig än heterosexualitet. 

 

 

7. Homo- och bisexuella män får för lite 

uppmärksamhet i samhället. 
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8. Jag föredrar att män beter sig feminint. 

 

 

 

9. Manliga homosexuella par borde ha 

samma rättigheter att adoptera barn som 

heterosexuella par.  

 

 

10. Jag ser romantiska och sexuella 

relationer mellan två män som lika 

acceptabla som relationer mellan 

heterosexuella.  

 

11. Våld i samkönade relationer är mindre 

allvarligt än i heterosexuella relationer.  

 

 

 

12. Jag föredrar att kvinnor beter sig 

maskulint. 

 

 

 

13. Homo- och bisexuella kvinnor är 

generellt precis som alla andra.  

 

 

 

14. Det bästa för ett barn är att växa upp 

med en mamma och en pappa.   

 

 

 

Attityder i yrkesrollen: 

 

15. Jag känner mig osäker i möte med en 

homo- eller bisexuell kvinnlig klient.   

 

 

16. Jag tycker att kvinnliga klienter i första 

hand ska träffa kvinnliga socialarbetare.  

 

 

 

17. Jag känner mig osäker i möte med en 

homo- eller bisexuell manlig klient. 
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18. Jag tycker att manliga klienter i första 

hand ska träffa manliga socialarbetare. 

 

 

 

 

 

Hur troligt är det att du gör eller skulle 

göra följande? 

 

19. Frågar kvinnliga klienter om de har 

pojkvän. 

 

 

 

20. I min yrkesroll försvarar homo- och 

bisexuellas rätt att adoptera? 

 

 

 

21. Tillsätter en homosexuell kvinna som 

kontaktperson till en heterosexuell kvinnlig 

klient.  

 

 

22. Tar föräldrarnas homosexualitet i 

beaktande i en vårdnadsutredning.  

 

 

 

23. Lägger vikt vid familjehemsföräldrars 

sexuella läggning vid familjehems-

placeringar.  

 

 

24. Tillsätter en homosexuell man som 

kontaktperson till en heterosexuell manlig 

klient. 

 

 

 

25. Frågar manliga klienter om de har 

flickvän. 

 

 

26. Tar initiativ till att avsluta 

familjehemsuppdrag i familjer där homo- 

och bisexualitet inte accepteras.   
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Några avslutande frågor 

 

27. Jag har fått kunskap om homo- och 

bisexuella personers livssituation och 

levnadsvillkor genom min utbildning. 

 

28. Jag har fått kunskap om homo- och 

bisexuella personers livssituation och 

levnadsvillkor genom vidareutbildning i 

yrket. 

 

29. Jag har fått kunskap om homo- och 

bisexuella personers livssituation och 

levnadsvillkor genom eget intresse.  

 

 

30. Jag har en homo- eller bisexuell person 

i min närhet. 

 

 

 

 

31. Övriga kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


