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Förord 

Jag skulle vilja tacka alla intervjupersoner som tog sig tid till att medverka i studien. Utan er skulle 

studien inte blivit möjlig. Det var mycket värdefullt för mig att ta del av era erfarenheter. Jag skulle 

även vilja tacka min handledare som har väglett mig i uppsatsskrivandet och som har gett mig 

värdefull feedback. Ett separat tack till min vän Yvonne som jobbar inom socialt arbete och som har 

hjälpt mig med korrekturläsningen av min studie. Slutligen vill jag tacka min familj, mina vänner och 

kollegor som hela tiden har funnits där för mig och stöttat mig under uppsatsprocessen. Bemötandet av 

transpersoner inom socialtjänsten och upplevelser av bemötandet är ett viktigt ämne som ska forskas 

mer om. Jag hoppas att socionomstudenter, socialsekreterare, biståndshandläggare och övriga kommer 

att ha nytta av den här studien samt får en ökad kunskap om hur transpersoner bemöts inom 

socialtjänsten.  

 

 Svetlana Vasiljeva 2019-06-20 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt 

tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har 

upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta 

namn. Positiva upplevelser handlade om respekt av transpersonernas könsidentitet och att de blev 

tilltalade med rätt pronomen.  

Det här är en kvalitativ studie som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer per 

telefon med fyra personer. Studien har gjorts med induktiv metod och ett analytiskt ramverk som 

innehåller olika teorier och begrepp har valts utifrån datamaterialet. För att analysera studiens resultat 

har jag valt begreppet bemötande. Jag har även använt mig av socialkonstruktivistisk teori- Berger & 

Luckmanns sociologiska teori, begreppet heteronormativitet och teorin om den heterosexuella 

matrisen. Den heterosexuella matrisen handlar om förväntningar att alla är heterosexuella och 

övertygelsen om att det endast finns två separata kön som ställs i motsats till varandra.  

Studien har visat att transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten. 

Transpersoner har upplevt att de inte är tagna på allvar, bemöts med oförståelse och särbehandlas. 

Majoriteten av studiens respondenter har upplevt att de inte passar in i en given mall, det vill säga i 

heteronormen. Transpersoner har upplevt att sexuell läggning och könsidentitet ses av socialtjänstens 

handläggare som något socialt konstruerat och därför inte medfött, utan valt. Heteronormen och den 

homosexuella läggningen har lyfts av transpersoner som anledning till handläggarnas ovilja att hjälpa 

dem. Positiva upplevelser av bemötandet har handlat om att transpersoner har blivit bemötta lika 

oavsett könsidentitet, att handläggarna visat omtanke, respekt och erbjudit den hjälp som de behövde. 

Slutsatsen är att bemötandet kan upplevas olika beroende på vilken attityd handläggarna har samt hur 

transpersonerna själva definierar begreppet bemötande. Upplevelser av bemötandet inom 

socialtjänsten kan även variera från kommun till kommun.  

 

Nyckelord transpersoner, hbtq-personer, bemötande, upplevelser, socialtjänst 
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Abstract 

The aim of the study was to examine how transgender people experience the treatment from social 

services. Previous research shows that experiences of treatment of transgender people by social 

services are various. Transgender people have experienced lack of understanding and knowledge, 

misgendering and being called by the false name. Good treatment that transgender people experienced 

included                               ’               ty and the use of right pronoun.  

This is a qualitative study based on semi- structured interviews and made through the phone with 

four persons. The study has been made with inductive method where an analytical framework with 

different theories and definitions was chosen taking into consideration the data. Treatment as 

definition was chosen to analyse the results of the study. I have even used the theory of social 

constructivism- Berger & Luckmann’s sociological theory as well as the definition heteronormativity 

and the theory on the heterosexual matrix. The theory on the heterosexual matrix is about expectations 

that everyone is heterosexual and belief that there are only two sexes that are opposites of each other. 

  T       y        w                         ’   x                  m    by                     

various. Transgender people have experienced lack of understanding. Furthermore, transgender people 

have experienced that they have not been taken seriously and have been discriminated. The majority of 

respondents has experienced that they do not fit the heteronorm. Transgender people have also 

experienced that sexual orientation and gender identity are seen by administrative officials as 

something social constructed, and therefore not innate, but chosen. The heteronorm and homosexuality 

have been lifted by transgender people as the reason why administrative officials did not want to help 

them. Good treatment transgender people have experienced was about equal treatment regardless of 

gender identity. Transgender people have experienced that administrative officials have shown that 

they respect and care about them as well as they have been offered help they needed. Conclusion of 

the study is that treatment experienced by transgender people depends on which attitude administrative 

officials have towards transgender people as well as on how transgender people define the concept 

treatment. Experiences of the treatment by social services can vary between different municipalities 

too.  

 

Key words transgender people, treatment, experiences, social services 
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Begrepp 

I följande uppsats kommer jag att använda olika begrepp som kan vara okända för läsaren. Det är av 

dessa skäl jag ser behovet av att nedan tydliggöra begreppens betydelse som används i uppsatsen.  

 

Socialtjänsten- social verksamhet i kommunal regi. Socialtjänstens ansvar regleras i socialtjänstlagen 

som styr hur socialtjänsten ska arbeta. Innehållsligt kan socialtjänsten indelas i tre huvudgrupper av 

insatser: strukturinriktade genom medverkan i kommunens sociala planering, allmänt inriktade och 

individuellt inriktade. De allmänt inriktade insatser gäller uppsökande verksamhet eller verksamhet 

som riktar sig till speciella grupper, framför allt barnomsorg, äldreomsorg och omsorger om 

funktionshindrade och handikappade. De individuellt inriktade insatserna brukar sammanfattas under 

rubriken individ- och familjeomsorg (IFO) och omfattar främst fördelning av socialbidrag 

[ekonomiskt bistånd] och åtgärder för hjälp till missbrukare och till barn samt ungdomar med problem. 

Hit räknas även insatserna som hemtjänst, särskilda boendeformer, kontaktperson med mera (NE, 

2018b; Fahlberg, 2012). 

Transperson- ett paraplybegrepp som betecknar människor vars könsidentitet, helt och hållet eller 

delvis, inte stämmer överens med det juridiska kön som de tilldelades vid födseln. Begreppet 

transperson kan därför inbegripa olika individer bland annat personer som inte identifierar sig med det 

juridiska kön de tilldelades vid födseln (till exempel transsexuell) och individer som inte identifierar 

sig som vare sig kvinna eller man (till exempel genderqueer, bigender och intergender). Att vara 

transperson handlar inte om sexuell läggning, utan om könsidentitet. En transperson kan vara 

homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller ha en annan läggning. Ordet trans är latin och 

betyder "överskridande" (Folkhälsomyndigheten, 2015; RFSL, 2019a).  

 

Transsexuell- en person vars könsidentitet är kvinna och som vid födelsen blivit tilldelad könet man 

eller en person vars könsidentitet är man och som vid födelsen blivit tilldelad könet kvinna. 

Transsexualism är en medicinsk diagnos. Diagnosen krävs för att ändra juridiska kön och genomgå en 

könskorrigering (Regeringskansliet, 2017; RFSL, 2019a). 

 

Könsidentitet- en persons självupplevda kön, det vill säga det kön man identifierar sig med. Även den 

inre upplevelsen av att inte ha något kön alls räknas som en könsidentitet (Regeringskansliet, 2017).  

 

Könsuttryck-            b     m    m                m ”m      ”       ”         ”.  å          b       

till exempel vara kläder, kroppsspråk, hår och liknande (Regeringskansliet, 2017). 
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Heteronormativititet- antagandet att det bara finns två kön flicka/kvinna respektive pojke/man och att 

dessa är varandras motsatser eller komplement. Män och kvinnor förväntas vara heterosexuella och 

bete sig enligt normer för det kön de blivit tilldelade vid födelsen (Regeringskansliet, 2017). 

 

Heteronormen- den oskrivna regeln som säger att alla människor är heterosexuella och osynliggör alla 

som inte är det (RFSL, 2019a). 

 

Cisnormen- den oskrivna regeln som säger att alla människor känner sig som det kön de fick när de 

föddes och osynliggör alla som inte är det (RFSL, 2019a).   

 

Tvåkönsnormen/ Könsbinaritet- den oskrivna regeln som säger att det enbart finns två kön, man och 

kvinna, och osynliggör att det finns fler kön är man och kvinna. Tvåkönsnormen är normen som 

genomsyrar människors tankesätt och alla sociala institutioner och funktioner i samhället (RFSL, 

2019a; RFSL, 2019b). 
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1.INLEDNING 

1.1 Introduktion  

Under min uppväxt i Lettland hade jag aldrig hört någon diskutera homosexualitet ellerhbtq- frågor. 

Homosexualitet var ett av de mest tabubelagda ämnena och ordet homosexualitet ellerhbtq-person 

existerade då inte i min värld och inte heller i samhället jag växte upp i. Det var först under tonåren 

som jag lärde känna dem genom olika berättelser, där de framställdes som avvikare- sjuka, värdelösa 

människor som ofta varit föremål för förlöjligande. Transpersonerna var de som utpekadesoch det 

pratades och skrattades bakom ryggen på dem. Bemötande av hbtq- personer som jag upplevt sedan 

jag var tonåring har färgat av sig på mig och mitt sätt att se och tänka på hbtq-personer.  

När jag som vuxen flyttat till Sverige har min syn på hbtq- personer gradvis förändrats inte minst 

på grund av hbtq- personers starka samhällsengagemang och deras kamp för sina rättigheter som byggt 

upp respekt för dem hos mig. Socionomutbildningen som jag har kommit in på har också bidragit till 

en professionell utveckling och låtit mig förstå många saker. 

Under hösten 2017 fick jag under VFU-perioden som jag gjorde i Kerala, Indien gå på olika 

studiebesök och bland annat träffa transpersoner. Studiebesöken visade att trots den bedrivna politiken 

som har gett mer rättigheter till transpersoner och bidragit till introduktionen av transgenus som tredje 

genus år 2015 blir transpersoner fortfarande dåligt bemötta. De exkluderas från samhället och 

familjen, utsätts för våld och löper en extra hög risk att dö.  

Tack vare upplevelserna jag haft i Indien och de tidigare erfarenheter jag fick både i Lettland och i 

Sverige föddes min motivation att undersöka ämnet. Som blivande socionom har jag avgränsat ämnet 

till att enbart handla om bemötande av transpersoner inom socialtjänsten.  

I följande avsnitt presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte samt frågeställningar. 

Kapitlet inleds med en kortare bakgrund om problemområdet som resulterar i en problemformulering. 

Problemformulering, syfte och frågeställningar ämnar avgränsa samt belysa studiens ändamål.        

 

1.2 Bakgrund 

Det har skett en avgörande förändring i samband med övergången från det traditionella till det 

moderna samhället. I Sverige har individualiteten blivit det mest eftersträvansvärda och ställs före 

grupptillhörigheten. Förändringen innebär att den moderna människan förväntas se sig själv och sina 

medmänniskor som individer med en unik identitet och förhålla sig till det. Detta synsätt kan iakttas i 

alla möjliga sociala sammanhang- Människor bemöts individuellt som klienter, som väljare, som 

kunder och patienter med mera. Individen ställs inför utmaningen att leva sitt eget liv oavsett etnisk 

tillhörighet, religion, klass- och familjebakgrund. De tillskrivna kriterierna som genus och sexualitet är 

inte heller längre bestämmande för en människas plats i samhället (Löf, Michailakis & Olaison, 2018).   
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Samtidigt med den förändringen som beskrivs ovan har människor en benägenhet att kategorisera 

allt omkring sig. De sociala kategoriseringarna som till exempel kan vara kön, ålder med mera är ett 

grundläggande drag i människors sociala tänkande, något som människor gör automatiskt och 

rutinmässigt utan att lägga märke till det. Detta gör att en människa inte betraktas i grunden som en 

individ utan som en medlem i en specifik social grupp (Torres, 2010; Lindholm, 2005). Vissa grupper 

av människor kan ses som mindre värda samtidigt som klassificering av världen är viktigt för att 

kunna överleva i den. Genom att förankra det vi möter i något vi kan begripa eller något vi tycker är 

passande, gör vi världen välbekant och mindre hotfull och skrämmande (Johansson & Lalander, 2013). 

 I sin bok Gender trouble gör Butler en åtskillnad mellan kön och genus som enligt henne är två 

osammanhängande begrepp. Kön är binärt (ett sätt att tänka där det anses att det finns endast två kön: 

kvinnor och män), fixerat och konstant i jämförelse med genus som är kulturellt konstruerat och är 

därför varken orsaksmässig förklaring av kön eller fixerad som kön, menar Butler. Genom att vara 

radikalt oberoende av biologiskt kön blir genus ett påfund, vilket gör att en man och manlig lika gärna 

kan beteckna en kvinnokropp som en manskropp på samma sätt som en kvinna och kvinnlig kan lika 

lätt beteckna en manskropp som en kvinnokropp. Man föds inte som en man eller en kvinna, men blir 

en- En konstruktionsprocess utan början och slut- en pågående diskursiv praktik (Butler, 2006). 

Trots att människor eftersträvar ett visst sätt att leva sina liv är de beroende av sociala normer som 

sätter gränser för vad som ska visas inom det sociala området. De begränsar människornas rätt till 

självbestämmande (self- determination) och möjlighet att fritt välja sin identitet. Långtgående 

konsekvenser blir i många fall att vissa människor inte erkänns för vilka de är och betraktas inte som 

människor, vilket fråntar dem möjligheten att leva ett värdigt liv (Butler, 2004). 

Heteronormen är en av de sociala normer som går ut på att mannen ska bete sig maskulint och 

kvinnan ska bete sig feminint, och att alla människor är heterosexuella (Butler, 2006). Socialstyrelsens 

rapporter (2004; 2016) visar att socialtjänsten utgår inom de flesta fall ifrån att alla lever ett 

heterosexuellt liv. Heteronormativitet genomsyrar både mötet med människor och socialtjänstens 

strukturella uppbyggnad. Insatserna som socialtjänsten ger är inte anpassade efter personer som bryter 

mot heteronormen (Socialstyrelsen, 2004; 2016).    

I alla offentliga verksamheter råder diskrimineringsförbud. Syftet med diskrimineringslagen (2008: 

567) är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.   R           m   (1974: 152) 1    . § 2   å  ”D   

offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

m                              ”. 

Medborgerliga och mänskliga rättigheter är etiska värden och normer för socialt arbete. Principen 

om det höga, lika och obetingade människovärdet är ett kärnvärde och en grundläggande utgångspunkt 
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för andra etiska värden och normer och utgör även en grund för mänskliga och medborgerliga 

rättigheter(SSR, 2015). 

Lika och höga människovärdet kan ses som identiskt med människans grundvärdighet och vara 

utgångspunkten för vår rätt till ett värdigt liv. Inom vård, omsorg och socialt arbete kommer värdighet 

till uttryck i ambitionen att ge en värdig vård eller att ge förutsättningar för ett värdigt liv 

(Blennberger, 2005). 

Forskning med inriktning på transpersoners hälsa och livsvillkor visar dock att ambitionen inte 

alltid uppfylls och transpersoner utsätts för diskriminering. Enligt Folkhälsomyndighetens (2015) 

enkätstudie som har blivit största svenska folkhälsoenkäten riktad till transpersoner utsätts en hög 

andel transpersoner för kränkande behandling, diskriminering och våld. Transpersoner rapporterar lågt 

förtroende för samhällsinstitutioner som hälso- och sjukvården (43 procent), socialtjänsten (58 

procent), polisen (60 procent) och arbetsförmedlingen (71 procent)(Folkhälsomyndighetens, 2015).  

Enligt transpersoner saknar personalen inom hälso- och sjukvården kunskap om transpersoner. 

Transpersoner har känslan av att vara beroende av sjukvårdspersonal och av att inte bli tagna på allvar. 

Transpersoner upplever även att personalen missbrukar sin makt och tvingar de att avslöja privat 

information, nedvärderar dem samt avsiktligt undanhåller information från dem (Von Vogelsang et al., 

2016). 

Transpersoners förtroende för socialtjänsten är lägre än förtroendet hos gruppen hbtq- personer 

generellt (RFSL, 2016). Transpersoner upplever att bemötande inom socialtjänsten brister. Detta visar 

sig bland annat genom felkönande och felbenämningar, oförståelse för respondenternas könsidentitet 

och okunskap gällande normavvikande könsidentitet (Nilsson & Petterson, 2015). Enligt 

Socialstyrelsens rapporter (Socialstyrelsen, 2016; 2014) saknar socialtjänsten verktyg för att bemöta 

hbtq- personer med normkritiskt förhållningssätt. Risken för diskriminering, anställningsförlust och 

våld ökar för de som lever öppet som transpersoner (Butler, 2004). 

Erfarenheter av stress som transpersoner kan uppleva inom hälso- och sjukvården uttrycker sig i 

form av depression och självmordsförsök. Att transpersoner som regel har sämre tillgång till 

psykiatrisk vård och behandling av depression leder i förekommande fall till att deras psykiska hälsa 

riskerar att försämras ännu mer (McCann & Brown, 2017). 

Denna utgångspunkt och att bemötandet av transpersoner inom socialtjänsten är ett ganska outforskat 

område gör det intressant att utforska ämnet djupare. Det behövs mer kunskap om bemötandet av 

transpersoner inom socialtjänsten. Genom att intervjua transpersoner som har varit i kontakt med 

socialtjänsten ämnar den här studien att bidra med en djupare förståelse av transpersonernas ställning 

både inom socialtjänsten och i samhället.     
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1.3 Problemformulering 

Inom socialtjänsten liksom i alla offentliga verksamheter råder ett diskrimineringsförbud, vilket 

innebär att all sorts diskriminering ska motverkas och lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning med mera ska främjas. Samtidigt är heteronormen dominerande inom socialtjänsten, 

vilket gör att transpersonerna kan riskera att fråntas sin rätt att leva ett värdigt liv och behandlas lika. 

Rätt att behandlas lika oavsett vem man är tillsammans med den rådande heteronormen, som styr 

tankar och förhållningssätt gör det intressant att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet 

inom socialtjänsten.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet inom socialtjänsten.  

 

1.5 Frågeställningar 

 Vad upplever transpersoner i mötet med socialtjänsten när de bemöts av olika handläggare? 

 Hur kan vi förstå deras upplevelser?  

2. TRANSPERSONER INOM SOCIALTJÄNSTEN 

I detta kapitel presenteras en kort genomgång av materialet om hur transpersoner bemöts inom 

socialtjänsten och en genomgång av tidigare forskning som kan ha relevans för studien.   

 

2.1 Bemötande av transpersoner inom socialtjänsten 

I Folkhälsomyndighetens (2015) enkätundersökning som är inriktad på transpersoners hälsa och 

livsvillkor anger 58 procent av svarspersonerna att de har lågt förtroende för socialtjänsten 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). RFSL:s (2016) rapport visar att förtroendet för socialtjänsten är lägre 

hos transpersoner än hos gruppen hbtq- personer generellt. Lågt förtroende för socialtjänsten kan 

utgöra ett hinder för transpersoner för att söka stöd. Många transpersoner känner sig osäkra på om 

samhällsinsatser som exempelvis socialtjänsten ska ge professionellt bemötande (RFSL, 2016).  

En förstudie (Socialstyrelsen, 2016) har genomförts för att ta reda på vilken typ av kunskapsstöd och 

insatser som det finns behov av inom socialtjänsten i förhållande till hbtq- gruppen. I stort sett alla 

deltagare i studien menar att det finns en heteronormativitet i såväl socialtjänstens strukturella 

uppbyggnad, uppdraget, insatsernas utformning som i själva mötet med människor. I studien 

framkommer det även att inom socialtjänsten finns ett stereotypt synsätt på vem som är en hbtq- 
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person. De personer som inte passar in på beskrivningen av hbtq- personer blir osynliga och riskerar 

att inte få de insatser som dem kan vara i behov av (Socialstyrelsen, 2016).  

Att bemöta transpersoner rätt, särskilt unga transpersoner lyfts upp som extra svårt och krävande. 

Svårigheten ligger i att personalen inom socialtjänsten kan ha svårt att läsa en persons könsuttryck och 

kan därför känna sig osäkra på vilka frågor de kan ställa för att det inte ska upplevas som kränkande 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Bristande kunskap om unga transpersoners villkor kan leda till diskriminering, dåligt bemötande 

och inadekvata insatser (SOU 2017: 92). Ett exempel på vad som kan upplevas som diskriminerande i 

mötet med socialtjänsten finns beskrivet i en DO- anmälan (Socialstyrelsen, 2016). En transperson har 

tvingats att fylla i kön när personen inte identifierat sig som man eller kvinna då det inte funnits 

möjlighet att kryssa i ett tredje alternativ gällande kön. Det kan även hända att socialtjänsten inte har 

tillräcklig information om hur människor lever sina liv och hur deras nära relationer ser ut för att 

personerna inte känner sig trygga att berätta om det. Detta kan leda till fel bedömningar gällande 

vilken hjälp och stöd personen behöver (RFSL, 2019a). 

Enkätundersökningen (Socialstyrelsen, 2016) visar vidare att 80 procent av kommunerna inte har 

någon blankett med möjlighet att kryssa i ett tredje alternativ gällande kön. Mindre än 10 procent av 

kommunerna har tagit hänsyn till hbtq- perspektivet i utformningen av kommunens hemsida. När det 

gäller inkomna klagomål till kommunerna så kategoriseras inte dessa så att det går att utläsa om de 

berör hbtq- frågor. Inte heller hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gick det att söka bland 

klagomål och inkomna lex Sarah-ärenden för att se om klagomålen var hbtq- relaterade. Överlag 

konstateras det i förstudien (Socialstyrelsen, 2016) att socialtjänsten saknar verktyg för att bemöta 

hbtq- personer med normkritiskt förhållningssätt, vilket kan leda till att de insatser som ges inte är 

anpassade efter hbtq- personer. Det finns ett stort behov av kompetens inom socialtjänsten för att 

bemöta hbtq- personer.          

RFSL erbjuder utbildning så kallad hbtq- certifiering till alla verksamheter som vill öka sin 

kunskap om och förbättra sitt bemötande av hbtq- personer. Några av dessa verksamheter är 

socialtjänst, verksamheter inom vården, kvinnojourer med mera. Utbildningen är alltid anpassad efter 

den enskilda verksamheten och fokuserar exempelvis på hbtq- begrepp, normer och bemötande 

(RFSL, 2017). Över 400 verksamheter har hbtq- certifierats, både inom offentlig och privat sektor 

fram till år 2018 (RFSL, 2018). Dock som en rapport (Folkhälsomyndigheten, 2016) visar, garanterar 

hbtq- certifiering inte alltid ett bättre bemötande för transpersoner. I rapporten som syftar till att belysa 

bemötandet inom hälso- och sjukvården framför en av intervjupersonerna att utbildare kan hoppa över 

att informera personal om transpersoners behov framför andra minoritetsgruppers behov som är mer 

allmänt förankrade (Folkhälsomyndigheten, 2016). För att förbättra bemötandet av hbtq- personer 

inom vården eller social omsorg har RFSL tagit fram handboken som handlar om bra bemötande av 

hbtq- personer. Enligt checklistan för ett bra bemötande av hbtq- personer som finns i handboken ska 
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bland annat följande punkter beaktas: ställ öppna frågor, signalera att hbtq- personer är välkomna, 

använd det namn/ pronomen för partner som personen själv använder, ställ relevanta frågor, be om 

ursäkt om du råkar säga fel med mera (RFSL, 2019a). 

I syfte att öka kunskap om hbtq- personer har Socialstyrelsen arbetat fram en webbutbildning om 

normer utifrån ett hbtq- perspektiv som kan användas både av enskilda tjänstepersoner inom 

socialtjänsten och i grupp. Utbildningen ger verktyg för att förändra strukturer och bli mer 

normmedveten i syfte att öka hbtq- personers förtroende för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2018).  

 

2.2 Tidigare forskning  

Då denna uppsats önskar undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten har 

uppsatsförfattaren letat efter tidigare forskning, både nationell och internationell, som kan ha relevans 

för det valda ämnet. Genomgång av forskningsdatabaser gav begränsat antal träffar på studier som 

kunde ha direkt koppling till transpersoner och dess bemötande inom socialtjänsten. Det visade sig att 

det finns brist på forskning kring transpersoners upplevelser av bemötandet i kontakt med 

socialtjänsten i Sverige på forskarnivå. Därför har ett fåtal arbeten på kandidatnivå som handlar om 

bemötande och transpersoners upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten inkluderats i denna 

studie. Jag har även tagit del av forskning kring bemötande av transpersoner inom socialt arbete samt 

inom liknande områden som hälso- och sjukvården. Studien som har relevans till hälso- och 

sjukvården är en australiensisk studie som har bland annat fokus på upplevelser av transföräldrar som 

kommer i kontakt med sjukvården då deras barn behöver vård. Det uppges vara den första studien som 

fångar perspektiv av transfamiljer (Chapman, Wardrop, Freeman, Zappia, Watkins & Shields, 2012). I 

detta kapitel har även två amerikanska studier inkluderats trots att det saknas direkt koppling till min 

studie. Studier handlar om upplevelser av diskriminering hos transpersoner från intersektionellt 

perspektiv. Resultat av dessa studier kommer att lyftas i slutdiskussionen.          

Tidigare forskning visar att transpersoner upplever både ett positivt bemötande och ett mindre 

positivt eller ett bristfälligt bemötande inom socialtjänsten (Lind & Öhlin, 2017; Nilsson & Petterson, 

2015; Idänge, 2016). I en kandidatstudie (Lind & Öhlin, 2017) om hur transpersoner bemöts inom 

socialtjänsten när de kommer i kontakt med den i samband med en könsutredning har två 

transpersoner som deltagit i studien upplevt att socialarbetarnas kunskap om transfrågor brister, 

särskilt gäller det djupare kunskap. Den upplevda kunskapsbristen visar sig exempelvis genom att en 

av studiens respondenter blev kallad för sitt kvinnonamn och bemöttes av sin socialsekreterare som en 

kvinna då transpersonen fortfarande haft ett kvinnligt personnummer. Trots att den andra 

intervjupersonen också hade upplevt att inte bli tilltalad med sitt rätta namn ansågs socialarbetaren 

vara kompetent och ha rätt kunskap. Huvudslutsatsen som uppsatsförfattarna drar är trots att 

transpersonerna kan ha en gemensam uppfattning om att kunskap och kompetens inom socialtjänsten 

brister kan transpersonernas upplevelser av socialtjänsten skilja sig åt från person till person. 
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Resultaten av studien har visat även att transpersonens upplevelser av bemötandet hade samband med 

bemötandet som transpersoner som grupp upplever i samhället. Förväntningar på bemötandet som en 

av intervjupersoner hade både inför och efter mötet var låga även om personen själv har upplevt bra 

bemötande från socialtjänsten. Som det framgår utifrån studien beror det på att det finns dåliga rykten 

om socialtjänsten inom transsamhället. Socialtjänsten associeras hos transpersoner med otillräcklig 

hjälp, respektlöshet och brist på professionalitet. Att visa rätt attityd, beslutsamhet och självförtroende 

i mötet med de professionella lyfts upp av transpersonerna som betydelsefullt för att blir respekterad 

och tagen på allvar och för att inte bli felkönad. I en annan studie (Nilsson & Petterson, 2015) som 

undersöker hur trans- och queerpersoners upplever det professionella bemötandet i kontakt med 

socialtjänsten och hur utsatthet ter sig i uttryck vid kontakt med socialtjänsten har samtliga sex 

respondenter upplevt att bemötandet i någon grad brister. I studien har respondenterna upplevt 

heteronormativitet i mötet med socialtjänsten. Heteronormen ansågs av respondenter vara dock mindre 

förtryckande än cisnormen då respondenterna upplevde att socialtjänstens bemötande hade präglats av 

en normativ och förtryckande bild av kön och könsidentitet. Detta visade sig bland annat genom 

felkönande och felbenämningar, oförståelse för respondenternas könsidentitet och okunskap gällande 

normavvikande könsidentitet. En slutsats som författarna drar är att oförståelse och okunskap är stora 

bidragande faktorer till att respondenterna känner sig utsatta i det professionella mötet. En annan 

slutsats som dras utifrån respondenternas utsagor är att samhället är i stort hetero- och cisnormativt, 

vilket återspeglas inom det professionella sociala arbetet. 

Idänge (2016) har gjort en annan studie som inriktar sig mot transpersoners upplevelser av 

bemötandet från socialtjänstens socialsekreterare när det gäller handläggning av ekonomiskt bistånd 

och hur passering påverkar bemötandet inom socialtjänsten. Möjlighet att passera förklaras i studien 

som möjlighet att dölja vissa egenskaper så att det inte är uppenbart för omgivningen att 

stigmatiserande egenskaperna existerar. Överlag har sex transpersoner deltagit i studien. Fyra av 

intervjupersonerna kontaktade socialtjänsten efter att de ändrat sitt juridiska kön och merparten av 

informanterna har varit öppna med sin transidentitet i mötet med socialtjänsten. Resultaten visade att 

transpersonerna upplevde kontakten med socialtjänsten som positiv eller neutral. Informanterna har 

beskrivit att de upplevde att socialsekreterarna respekterade deras könsidentitet.  Positiva upplevelser 

handlade om positivt bemötande och en flexibel socialtjänst. En majoritet av respondenterna hade mer 

neutrala upplevelser av bemötandet och upplevde att socialsekreterarna agerade neutralt, formellt, stelt 

och opersonligt utifrån sina byråkratiska förutsättningar. Studien har även visat att det finns en 

skillnad i upplevelser mellan de respondenterna som passerar och de som inte passerar i deras 

könsidentitet. Skillnaden beror exempelvis på om respondenterna bemötts med rätt eller fel pronomen. 

                                b   b m       m                      b                       ”    
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I en kanadensisk studie (Lyons, Shannon, Pierre, Small, Krüsi & Kerr, 2015) om hur transpersoner 

bemöts inom missbruksvården har transpersoner upplevt att de var accepterade som transpersoner och 

blev respekterade i sin könsidentitet då personalen var icke-dömande och kompetenta kring transfrågor 

samt behärskade terminologi. Den upplevda respekten för könsidentitet hos personalen resulterade i att 

vården som transpersonerna fick upplevdes som inkluderande. Negativa upplevelser av bemötande 

inom missbruksvården som nämndes av respondenterna var upplevelser av stigmatisering det vill säga 

upplevelser av social exkludering, trakasserier, att inte bli kallad vid sitt rätta namn, men även 

upplevelser av fysiskt och sexuellt våld. Respondenterna kände sig ovälkomna, isolerade och osäkra i 

behandlingsmiljön. Denna stigmatisering som transpersoner upplever kan påverka transpersonernas 

tillgång till behandlingsprogram och bidra till social ojämlikhet (Lyons et al., 2015). En amerikansk 

studie som handlar om bland annat diskriminering mot transpersoner och hur transpersoners hudfärg 

påverkar deras upplevelser av diskriminering vid tillgång till sociala tjänster kommer fram till att 

”      ”                                                                  m            å   m t till 

         j          ”    ”              .                                                          b         

öka kunskap inom socialt arbete (Kattari, Walls, Whitfield & Magruder, 2017). En annan amerikansk 

studie har undersökt de faktorer som bidrar till diskriminering av transpersoner inom socialt område 

och storleken av diskriminering. Resultaten har visat att 16 procent av urvalet har i någon grad upplevt 

diskriminering inom sociala området i samband med sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. 

Respondenterna som uppgav att de utsatts för diskriminering var i de förekommande fallen icke- vita 

människor under 45 år med en lägre inkomst samt haft negativa psykosociala utfall och/eller 

hälsorelaterade utfall (Klein, Mountz & Bartle, 2018). I en australiensk studie(Chapman et. al., 2012) 

som handlar om bland annat transföräldrar som kommer i kontakt med sjukvården har transföräldrarna 

upplevt kontakten med sjukvårdspersonalen som både negativt och positivt. Positiva upplevelser har 

inneburit att båda föräldrarna har fått lika stort inflytande över deras barns vård. Negativa upplevelser 

har handlat om att transföräldrar har upplevt transfobi och ett behov att utbilda de professionella. 

Studiens resultat har visat att sjukvårdssystemet i Australien är heteronormativt och inte inkluderande 

för transpersoner då det alltid fanns förväntningar att alla är heterosexuella samt att alla barn har både 

en pappa och en mamma.  Detta antagande, menar studieförfattarna, kan leda till att 

sjukvårdpersonalen ger olämplig vård och felaktig information till transpersoner och deras barn. Trots 

en rådande heteronormativitet har några transföräldrar haft positiva upplevelser. Positiva upplevelser 

gällde de transföräldrar vars utseende ansågs motsvara det kön de identifierade sig med. Dessa 

transföräldrar har upplevt att de bemötts som alla andra, som ett vanlig heterosexuellt par, och inte 

särbehandlas. Att behandlas lika utan att deras transidentitet blir avslöjad är dessutom något som 

transpersonerna själva önskade. En slutsats som dras i studien är att kunskap och kompetens som krävs 

för att möta transfamiljernas behov brister hos sjukvårdspersonalen (Chapman et. al., 2012).  
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3. METODER OCH MATERIAL 

I följande kapitel beskrivs de metodologiska ansatser som studien utgått ifrån, hur studien genomförts, 

vilka forskningsmetoder som används såväl som urval och avgränsningar som haft betydelse för 

studien. Sedan redovisas min förförståelse, de forskningsetiska överväganden som gjorts samt studiens 

metodreflektion.   

 

3.1 Metod   

För att uppnå studiens syfte har jag valt att göra en induktiv studie, vilket innebär att jag inte har utgått 

från redan befintliga teorier, utan har valt att generera nya teorier från insamlad empiri (Patel & 

Davidson, 2011). Styrkan med ett induktivt arbetssätt är möjlighet att göra intressanta upptäckter 

genom att dra slutsatser och tillföra ny kunskap utöver det som är givet och känt. Samtidigt innebär ett 

induktivt arbetssätt att studiens resultat blir färgat av forskarens subjektiva uppfattningar. För att 

slutsatserna som dras, inte logiskt följer ur premisserna, finns det risk att dra felaktiga slutsatser trots 

att premisserna är sanna (Patel & Davidson, 2011; Danermark, Ekström & Karlsson, 2018).  

Studiens resultat samlas in genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med transpersoner som 

utgår från olika teman. Semistrukturerade intervjuer med en utformad intervjuguide (se bilaga 1) ger 

forskaren och intervjupersonerna frihet och flexibilitet. Forskaren har en möjlighet att ställa följdfrågor 

och anpassa frågeordningen efter intervjuns villkor. Intervjupersonerna har möjlighet att tala fritt om 

sina upplevelser och besvara intervjuarens frågor med egna ord då kvalitativa intervjuer syftar till att 

upptäcka och identifiera den intervjuades livsvärld eller uppfattningar (Patel & Davidson, 2011; 

Bryman, 2011). 

 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

I strävan att uppfylla syftet med studien har jag tagit hjälp av relevant facklitteratur och tidigare 

forskning. Databasen jag har använt är främst Academic Search Complete, PubMed, DiVA- 

gemensam portal, Google Scholar och Libris. Sökorden jag främst har använt mig av är social 

services, transgender, LGBT, experiences, endevaour, transpersoner, hbtq-personer, socialtjänsten, 

bemötande, möte, treatment, ensamma såväl som i olika kombinationer. Sökresultaten visade att 

transpersonernas upplevelser av bemötande inom socialtjänsten är ett relativt outforskat ämne. Det 

finns brist på forskning kring transpersoners upplevelser av bemötandet i kontakt med socialtjänsten i 

Sverige på forskarnivå. Därför har ett fåtal arbeten på kandidatnivå som handlar om bemötande och 

transpersoners upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten inkluderats i denna studie. För att 

fördjupa mig i ämnet ytterligare har jag även tagit del av internationella studier. 
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3.2.2 Intervjuer  

Vid början av detta uppsatsarbete fanns idéer hos uppsatsförfattaren om att genomföra enkäter med 

transpersoner för att få reda på hur transpersonernas upplevelser av bemötande inom socialtjänsten 

skiljer sig beroende på ålder och bakgrund. Det visade sig snabbt vara en svår uppgift att genomföra, 

dels för att endast transpersoner som varit i kontakt med socialtjänsten kunde delta i studien, dels på 

grund av svårigheter att hitta transpersoner med olika bakgrund som motsvarade kraven och ville delta 

i studien. Under arbetets gång har därför uppsatsförfattaren valt att fokusera på transpersonernas 

upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten.  

Studien bygger på datainsamlingen från fyra kvalitativa intervjuer som utformades utifrån studiens 

syfte för att kunna utforska respondenternas upplevelser. Inför studien spred jag ett informationsbrev 

med information om studiens syfte, vad studien ämnar undersöka och hur det skulle göras. I samma 

brev informerade jag eventuella respondenter om att intervjuerna kommer att spelas in, men att själva 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Mina intervjuer var telefonintervjuer och vid 

varje intervjutillfälle gick jag igenom informationsbrevet via telefon och bad om samtycke om att få 

spela in intervjuerna.       

Telefonintervjuerna som utfördes blev 30-45 minuter långa i genomsnitt. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon. En fördel med telefonintervjuer var att de gav möjlighet att 

göra intervjuer med människor som var geografiskt avlägsna snabbt (Bryman, 2011).  

Under intervjun utgick jag från min intervjuguide med öppna frågor som passar bra för en 

utforskning av teman som forskaren inte är insatt i. Frågorna lämnar utrymme för ovanliga eller 

oförutsedda svar och leder inte respondenternas tankar i någon viss riktning (Bryman, 2011). 

Under intervjuerna ställde jag även uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor för att få igång mina 

      j              b       m    m                 ,  å   m ”    m        m      ? ”     ”       

          m    m        ?” (  ym  , 2011). 

Hydén (2000) understryker betydelsen av intervjuarens empatiska uttalanden som underlättar för 

intervjuaren att föra en dialog. Med empati menar Hydén (2000) i detta sammanhang förmågan att 

sätta sig själv i informantens position och leva sig in i hens situation. Under intervjuerna har jag 

kunnat leva mig in i några av respondenternas berättelser och har vid några tillfällen använt mig av 

 m            y     m ”      m   ”     ”                ”,                                 m    m   

respondenterna (Hydén, 2000).   

 

3.2.3 Transkribering 

Efter telefonintervjuerna transkriberades inspelningarna i sin helhet. Samtliga intervjuer 

transkriberades i så nära anslutning till intervjun som möjligt av mig. Intervjupersonerna har inte alltid 

talat i avslutade och fullständiga satser. För att orden ska bli begripliga för läsaren och läsaren kan 

förstå ordföljden har skiljetecken lagts till i texten (Denscombe, 2016). 
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Transkriberingen har underlättat för mig i nästa steg i arbetet det vill säga bearbetning av materialet 

då den gav mig möjlighet att göra upprepade genomgångar av intervjupersonernas svar och en 

noggrann analys av vad som sagts under själva intervjuerna (Bryman, 2011).    

 

3.2.4 Kodning av materialet och analys 

En kodningsprocess av den insamlade empirin gjordes för att närma mig respondenternas upplevelser 

av bemötandet och kunna påbörja analysen. Efter transkriberingen av alla intervjuer skrevs texten ut 

(Patel & Davidson, 2011). Kodningen som gjordes var öppen kodning som innebär att jag framförallt 

sökte svar på mina öppna frågor i insamlade data (Olsson & Sörensen, 2011). En fördel med öppen 

kodning var att jag kunde närma mig data utan bestämda föreställningar eller begrepp. Genom att 

systematiskt jämföra olika fall och tydliggöra likheter och skillnader mellan dem kan nya begrepp och 

kategorier utvecklas. Dessa begrepp och kategorier ger nya insikter och gör att specifika innebörden 

kan framträda på ett särskilt tydligt sätt. En nackdel med öppen kodning kan däremot innebära att 

huvudproblemet som teorin ska förklara inte blir tydligt formulerat och kategorierna blir dåligt 

integrerade till en utvecklad teori(Danermark et. al., 2018).   

För att bli väl förtrogen med data har jag läst utskrifterna upprepade gånger. Det gjorde att jag 

kunde fördjupa mig i detaljerna av vad som sades och vad som skildrades och därmed identifiera 

koder och skönja mönster i svaren (Olsson & Sörensen, 2011; Denscombe, 2016). Preliminära 

kategorier noterades för respektive utsaga i marginalen på intervjuutskriften (Patel & Davidson, 2011).  

Koder som utvecklades under den första informantutsagan jämfördes med de koder som utvecklats 

under den andra informantutsagan och vidare den tredje informantutsagan och så vidare ändå tills 

upprepade datainsamlingar inte tillförde något nytt till de valda kategorierna eller mönster (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

När omläsning av data genomförts identifierades fyra teman: Bemötande, Handläggarnas attityder 

och förhållningssätt, Upplevelser av sårbarhet hos transpersoner och Det goda mötet.  

 

3.3 Urval 

Insamling av empiri till studien gjordes genom intervjuer med transpersoner som varit i kontakt med 

socialtjänsten. De transpersoner som intervjuats kommer från socialtjänsten och har valts ut genom ett 

målstyrt eller målinriktat urval, det vill säga icke- slumpmässigt urval som kännetecknar de flesta 

urval i kvalitativa undersökningar. Med detta menar jag att jag valde ut deltagare på ett strategiskt sätt 

så att personer är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011). Studiens urvalsgrupp består av 

myndiga personer som har varit eller fortfarande är i kontakt med socialtjänsten.    

Transpersoner är en heterogen grupp och personer i den identifierar sin könsidentitet på en mängd 

olika vis. Enligt Folkhälsomyndigheten (2015) betecknas transpersoner som människor vars 
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könsidentitet och/ eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön som de tilldelades vid 

födseln. Begreppet transperson inbegriper följande individer: individer som inte identifierar sig som 

vare sig kvinna eller man (till exempel genderqueer, bigender och intergender), personer som inte 

identifierar sig med det juridiska kön de tilldelades vid födseln (till exempel transsexuell: man vill 

ändra på sin kropp så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten och/ eller korrigera juridiskt 

kön), människor som använder kläder och andra attribut som traditionellt förknippas med det juridiska 

kön de själva inte har (till exempel transvestit), individer som uttrycker sin könsidentitet genom att 

överdriva könskodade attribut i till exempel uppträdanden (till exempel drag) samt personer som inte 

kan eller vill definiera sig i fråga om kön (till exempel nongender). Trots att syftet med studien inte 

var välja en viss grupp individer utifrån gruppen transpersoner har intervjuerna visat att samtliga 

respondenter som intervjuades varit transsexuella.  

I den här studien var fokus ursprungligen på de transpersoner som varit bosatta i Stockholms län då 

tanken var att det kan finnas skillnader bland olika län som kan påverka socialtjänstens utformning. 

Inför studien spred jag ett informationsbrev om min studie. Olika inlägg med ett informationsbrev 

gjordes i sociala medier i grupper som HBTQ personer 25+, GayOfSweden, Varför apor aldrig bär 

rosa klänning, Socionom samt på Qruiser. Jag har sökt kontakt med RFSL dock har de inte visat något 

större intresse av att medverka i studien.   

Genom att inkludera transpersoner som är bosatta i olika län hoppades jag på att få tag i 10 

respondenter. Det visade sig fortfarande vara svårt att hitta respondenter, dels då en del potentiella 

respondenter hoppade av dels motsvarade inte en del potentiella respondenter de krav som 

uppsatsförfattaren ställde då de aldrig hade haft kontakt med socialtjänsten. Efter att jag hade erbjudit 

en belöning har jag kommit i kontakt med fyra transpersoner som varit i kontakt med socialtjänsten 

och som ville bli intervjuade.  

Totalt deltog fyra intervjupersoner som identifierade sig som transpersoner och var i åldrarna 25- 

49 år. Samtliga personer uppgav att de varit i kontakt eller har kontakt med socialtjänsten.   

  

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utförts utefter Lagen om etikprövning av forskning som avser människor(2003:460) som 

syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

För att ta hänsyn till personer som medverkat i studien har jag utgått från de fyra forskningsetiska 

principerna: informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. Av 

forskningsetiska skäl var studiens målgrupp över 18 år.  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 16 § kommer intervjupersoner 

informeras om studiens syfte, att deltagande i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas samt 

vem som ska genomföra forskningen genom ett informationsbrev (se bilaga 1) före genomförande av 

empiriinsamlingen. För att säkerställa att intervjupersoner har läst intervjubrevet i sin helhet och att 
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inga oklarheter kvarstår kommer informationen upprepas via telefon innan intervjun påbörjas.    

Personer som ska besvara intervjufrågorna kan inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. För att 

inhämta intervjupersonernas samtycke kommer jag att motivera individerna att medverka i studien och 

klargöra för dem hur viktigt deras bidrag är för att undersökningen ska ge ett rättvisande resultat (Patel 

& Davidson, 2011). Samtidigt ska jag inte utsätta deltagarna för någon påverkan eller påtryckningar 

om de skulle vilja avbryta deltagandet.  

Enligt etikprövningslagen 17 § är samtycket frivilligt och ska dokumenteras. Eftersom det inte 

alltid är möjligt att få ett skriftligt samtycke kan det med tanke på omständigheterna anses tillräckligt 

m          b      m y     m                                              ” å             ”. D     

innebär att det inte finns några personliga risker för respondenterna vid datainsamlingen (Denscombe, 

2016). För att mina intervjuer var telefonintervjuer och respondenterna ville vara anonyma ansågs ett 

verbalt samtycke vara tillräckligt. Samtycket har spelats inså att jag kan se till att jag har fått deras 

samtycke. 

Denscombe (2016) skriver att ett samtycke förutsätter att deltagarna i förväg vet vad forskaren 

förväntar sig av dem och vilken belöning dem kan räkna med för sin insats. Inför varje intervju gick 

jag en gång till igenom informationsbrevet och informerade respondenten om bland annat studiens 

syfte och om belöningen på 200 kronor för deltagandet.  

Nyttjandekravet bevakas under studiens gång genom att insamlade uppgifter används endast för 

forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften det vill säga 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. Detta görs genom att förvara den insamlade 

informationen konfidentiellt och radera den efter genomförandet av studien.  

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Det 

innebär dels att en intervjuare inte får lämna uppgifter till utomstående, dels att det inte får vara 

möjligt att identifiera en enskild individ när resultaten presenteras (Patel & Davidson, 2011). 

Jag har genom att obehöriga inte får tillgång till respondenternas personuppgifter eller annan 

information som inte är relevant för studien uppfyllt studiens konfidentialitetskrav. Detta görs genom 

att bevara transkriberingar och intervjuinspelningar i en separat mapp på datorn med en begränsad 

personlig tillgång till den. Efter den genomförda studien när alla delar av studien är klara kommer 

intervjuinspelningarna och transkriberingarna raderas. Konfidentialitetskrav kommer att bevakas 

genom att inte lämna några uppgifter till utomstående. Då personuppgifter som personnummer och 

adress inte är relevanta för studien kommer sådana frågor inte ställas av uppsatsförfattaren, vilket gör 

det omöjligt att identifiera intervjupersonerna när resultatet blir publicerat. Vid avrapportering av 

studien kommer uppsatsförfattaren använda fiktiva namn istället för personernas egna.  

Eftersom det krävs tillstånd från intervjupersonerna för att få göra ljudinspelningar under en 

intervju (Patel & Davidson, 2011) har jag inhämtat ett muntligt tillstånd av samtliga intervjupersoner 

för att kunna spela in intervjuerna med en mobiltelefon. 
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Självreflektion har följt hela studieprocessen. Jag är en vit, heterosexuell kvinna som inte har eller 

haft någon transidentitet och har därför inte självupplevd erfarenhet av det jag skriver om i studien. Jag 

är inte transsexuell och är därför ingen expert på transsexuellas liv. Experterna är de transsexuella 

själva. Med denna utgångspunkt ska min grundställning vara ytterst ödmjuk då jag inte anser mig ha 

någon större tillgång till verkligheten än någon annan.  

 

 

3.5 Förförståelse 

Denna studie utgår ifrån andra människors berättelser, i detta fall transpersoners berättelser, vilket i sin 

tur kommer att tolkas av författaren till studien i och med empiriinsamlingen, sammanställningen av 

studiens resultat och i studiens analys såväl som diskussionsdel.  

I kvalitativ forskning spelar forskarens egen identitet, bakgrund och egna övertygelser en roll i 

frambringandet och analysen av data (Denscombe, 2016). Jag har, vilket studien inleddes med, 

erfarenheter som kan kopplas till transpersoner och olika sätt att se på dem vid olika tidsperioder i mitt 

liv. Erfarenheter har inte endast skapat mitt intresse, utan gav mig en referensram genom vilken jag ser 

på uppsatsämnet. Kvalitativt inriktade forskare måste som alla andra forskare närma sig dataanalysen 

med ett öppet sinne. Om de inte gör det kan de anklagas för bristande objektivitet (Denscombe, 2016). 

I studiens genomförande har jag försökt vara objektiv och bortgå från mina tidigare erfarenheter. 

För att minimera mina egna tolkningar har jag utgått ifrån min nuvarande övertygelse om att alla 

människor har lika värde och alla har rätt till ett värdigt liv. Transpersoner och transsexuella finns i 

världen och förtjänar uppmärksamheten och rätten att behandlas på samma sätt som alla andra 

människor oavsett könsidentitet, könsuttryck, bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder och 

funktionsnedsättning.  

 

3.6 Metodreflektion 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Det finns flera metoder som kan användas för att utvärdera forskning. I vetenskapliga undersökningar 

används ofta validitet och reliabilitet, vilket undersöker vad vi mäter respektive hur vi mäter.  

Enligt Lindstedt (2017) handlar validitet om att mäta eller undersöka det som verkligen ska mättas/ 

undersökas. Systematiska fel som exempelvis val av fel metod eller tillämpning av metoden på ett 

felaktigt sätt kan påverka resultaten. I den här studien ämnar jag undersöka hur transpersoner upplever 

bemötande inom socialtjänsten. Kvalitativa intervjuer används för att göra denna studie.   

Olsson och Sörensen (2011) beskriver reliabilitet som graden av överensstämmelse mellan olika 

mätningar som görs med samma mätinstrument, det vill säga att det blir samma resultat vid varje 

mätning. Intervjuerna visade att tiden när kontakten med socialtjänsten har tagits varierade kraftigt.  
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Två respondenter har berättat att de fortfarande är i kontakt med socialtjänsten. Två andra 

respondenter har uppgett att de har besökt socialtjänsten för 10 år sedan. Under tioårsperioden som har 

gått sedan mötet med socialtjänsten ägde rum hade upplevelserna bleknat bort eller förändras helt. 

Socialtjänstens uppbyggnad och sättet att bemöta transpersoner har också förändrats med åren. 

Nuförtiden finns det exempelvis hbtq- certifiering och olika utbildningar som har ökat kunskap om 

hbtq- personer och deras bemötande hos socialtjänstens personal. Dessa förändringar kunde också ha 

påverkat transpersonernas upplevelser av bemötandet och gjort att bemötandet upplevs nuförtiden 

antingen som mer negativt eller mer positivt än det gjorde för 10 år sedan.  

För att öka studiens reliabilitet har jag beskrivit studiens tillvägagångssätt och metodval som 

exempelvis studiens genomförande på en detaljnivå. Även studiens intervjuguide ökade studiens 

reliabilitet då samtliga deltagare fått likadana frågor trots att det har förekommit att frågeordningen 

varierade och följdfrågor har inte ställts till alla respondenter.  

Studiens validitet och reliabilitet antas vara relativt låga. Reliabiliteten antas vara lägre än studiens 

validitet då validitet har mätts med rätt metod och uppsatsförfattaren kunde se till att transpersonerna 

har varit i kontakt med socialtjänsten genom att ställa olika frågor. Reliabiliteten, det vill säga chansen 

att det blir samma resultat vid varje mätning är låg. Antal respondenter var liten och transpersonernas 

berättelser var inte alltid mångfacetterade. Dessutom kunde upplevelserna av mötet ha förändrats 

sedan kontakten med socialtjänsten har skett. Särskilt gäller det de transpersoner som har varit i 

kontakt med socialtjänsten för 10 år sedan.  

 

3.6.2 Trovärdighet  

Bryman (2011) ifrågasätter om begrepp som validitet och reliabilitet som i de flesta fall används vid 

kvantitativ forskning är relevanta verktyg för att utvärdera kvalitativ forskning. Han föreslår istället att 

undersöka studiens trovärdighet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kännetecknas stark trovärdighet i 

de kvalitativa analyserna av välgrundade slutsatser som är fria från eget tyckande. Genom att jag 

haruppmärksammat min förförståelse i själva studien och har utgått från respondenternas egna 

upplevelser har jag försökt att vara så objektiv som möjligt och dra välgrundade slutsatser. Även citat 

som användes i resultatdelen höjer studiens trovärdighet då både läsaren och uppsatsförfattaren kan 

återvända till respondenternas utsagor. Detta gör det möjligt att kontrollera träffsäkerheten och 

bekräfta eller förbättra förståelsen av dem vars erfarenheter studeras (Denscombe, 2016).  

Överlag anser jag att studiens trovärdighet är ganska stark då jag har tagit hänsyn till 

forskningsregler, tidigare forskning, beskrivit alla viktiga led som metodval, studiens genomförande 

och försökt att bortse från min förförståelse.    
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3.6.3 Svårigheter 

Bryman (2011) skriver om betydelsen av att se intervjupersonens kroppsspråk under intervjun då det 

visar hur intervjupersonen reagerar på en fråga. För att mina intervjuer var telefonintervjuer var det 

omöjligt att se respondenternas kroppsspråk det vill säga minspel och gester som skulle ge mig mer 

information om intervjupersonernas upplevelse. 

Samtidigt kan intervjuarens fysiska frånvaro underlätta för intervjupersonen att svara på känsliga 

frågor (Bryman, 2011). Min erfarenhet visade dock att telefonintervjuer inte fungerade lika bra för alla 

intervjupersoner och det var endast två respondenter av fyra som gav mig fullständiga svar på 

frågorna. 

En viktig sak som Hydén (2000) påpekar är forskarens förmåga att skapa en relation till den 

intervjuade som leder till en fullödig och mångfacetterad berättelse. Arbetssättet som erbjuds av 

Hydén är en forskningsdesign som innefattar en serie upprepade intervjuer som kan bygga upp en 

större säkerhet och förmåga till reflektion hos intervjupersoner och därmed öka tillförlitligheten i det 

som sägs. Uppsatsförfattaren hade svårigheten att skapa relationen och genomföra upprepade 

telefonintervjuer dådet krävs träning för att bli en bra intervjuare. Som oerfaren intervjuare upplevde 

jag osäkerhet och svårigheter att hantera pauser. Jag kände mig obekväm i att intervjua transpersoner 

och ställa frågor som kan upplevas som känsliga för dem (Patel & Davidson, 2011). Svårigheten 

handlade även om intervjupersoner som hoppade av samt om svårigheten med att över huvud taget få 

tag på intervjupersoner. En serie upprepade intervjuer skulle vara till fördel för studien och höja 

studiens tillförlitlighet.  

En annan sak som Bryman (2011) skriver om är att det kan förekomma tekniska störningar när en 

intervju spelas in via telefon och att det krävs en särskild utrustning för att spela in intervjuer. I brist på 

en särskild utrustning spelades mina intervjuer in via telefon. Det fungerade utmärkt och inga 

störningar hade framkommit under intervjuerna.  

Chansen att få mer respondenter skulle kunna öka om jag skulle välja kvantitativ forskning istället 

för kvalitativ. Med kvantitativ forskning skulle jag dock inte kunna identifiera transpersonernas 

livsvärld och göra nya upptäckter. 

 

4. ANALYTISKT RAMVERK 

I följande kapitel presenteras studiens analytiska ramverk som ämnar avgränsa samt belysa delar av 

forskningsfältet som är av betydelse för studien. Kapitlet inleds med att undersöka begreppet 

bemötande, socialkonstruktivism och Berger & Luckmanns tresidiga modell. Kapitlet avslutas med en 

granskning av begreppen heteronormativitet och den heterosexuella matrisen. Det teoretiska ramverket 

kommer sedan användas för att analysera studiens empiriska resultat.  
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4.1 Bemötande 

Det finns olika definitioner av begreppet bemötande. Begreppet bemötande kan handla om hur en 

uppträder, uppför eller beter sig gentemot en annan (SAOB, 2018). I den mest omfattande betydelsen i 

förhållande till socialt arbete kan bemötandet syfta på allt som görs med och för klienten (Blennberger, 

2005). Blennberger (2005) skiljer mellan direkt bemötande då handläggaren och klienten träffas 

”        m          ”           å             m             m   ,  -post och brev. En annan åtskillnad 

som görs av Blennberger (2005) är åtskillnad mellan personbemötande och institutionsbemötande. 

Personbemötandet kan yttra sig såväl verbalt som icke-verbalt i exempelvis språkbruk, tonfall, 

ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk. Institutionsbemötandet kan handla sålunda dels om det 

samlade personbemötandet från institutionens företrädare, dels om sådant som institutionens 

tillgänglighet gällande tid för ett besök och besökets tidomfattning och stämningslägen eller signaler 

som ges av inredning (Blennberger, 2005).  

Ett begrepp som används i litteraturen i samband med begreppet bemötande är möte. Svenska 

Akademiens ordbok uppger att möten kan vara både plötsliga och planerade. De kan handla om ett 

         mm     mm                ”m   ”                           x m             mm              

ett möte för samtal. Mötet kan vara medel för att nå ett mål, men det kan också vara ett mål i sig att 

mötas(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Inom ramen för socialt arbete handlar mötet, det vill 

säga professionella mötet inte om sammanträde. Herz & Johansson (2015) beskriver begreppet 

professionellt möte som ett möte som sker i första hand i en människobehandlande, människovårdande 

eller en pedagogisk eller lärande kontext. Det ovannämnda mötet kan innebära olika typer av möten: 

möten mellan två människor, möten i mindre grupper eller i större sociala konstellationer (exempelvis 

arbetsplatser). Det som kännetecknar möten är att minst en av deltagarna ska definieras som 

professionell (Herz och Johansson, 2015). Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) skriver om 

kvalificerade mötet det vill säga professionella mötet som grundar sig på en bra relation mellan 

handläggare och klient. Huruvida kvalificerade mötet blir möjligt beror dels på förmågan att skapa en 

bra relation mellan handläggare och klient, dels på behov att fokusera på relationen då mötet med 

klienten i vissa fall kan handla om att klienten tar till sig relevant information och får klarhet om vad 

som ska göras (Blennberger, 2005).  

   

4.2 Socialkonstruktivism 

4.2.1 Socialkonstruktivism- begrepp och dess typer 

Socialkonstruktivism är samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller dess 

aspekter är socialt konstruerade det vill säga att de har konstruerats av människor i samspel med 

varandra och är produkter av kollektivt handlande. Historiskt sett har konstruktivismen influerats av 

bland annat fenomenologiskt inriktad sociologi och Chicagoskolan inom sociologin som spridit sig i 
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1966 i Peter Bergers och Thomas Luckmanns bok The Social Construction of Reality. I boken 

framstod konstruktivism som en social teori som hade ambitionen att förklara hur människor uppfattar 

och formar sin sociala verklighet (NE, 2018a). Socialkonstruktivism som teori om sociala verkligheten 

tillämpar det kritiska synsättet på sociala situationer. Detta innebär att olika företeelser som är tagna 

för givna ska uppfattas som något som kunde vara annorlunda och som skapats av människan. Teorin 

ger olika teoretiska förklaringar av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är 

strukturerade och fungerar (Wenneberg, 2010). 

En annan typ av socialkonstruktivism: socialkonstruktivism som kunskapsteori kan definieras som 

”                   m   m                  ”      m     å                      . D        nskap om 

yttervärlden som blir socialt konstruerad (Wenneberg, 2010).   

Socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet eller 

oundviklighet och grundar sig på antagandet att man inte tar det naturliga för givet som att allting inte 

skulle kunna vara på ett annat sätt. Det naturliga ska istället utforskas, menar Wenneberg (2010). 

Socialkonstruktivism som ontologisk ståndpunkt uppfattar den fysiska verkligheten och naturen 

som socialt konstruerad (Wenneberg, 2010). 

Kullberg (2012) skriver om genusdimensionen i socialt arbete och urskiljer två utgångspunkter av 

konstruktivism: strikt och radikal konstruktivism samt kontextuell konstruktivism. En strikt och 

radikal konstruktivistisk utgångspunkt förutsätter att såväl kön som genus är kulturellt det vill säga 

socialt skapade. Detta synsätt kan kopplas till teoretikern Butlers utgångspunkter (se även nästa 

kapitel). Inriktningen ifrågasätter heterosexualitet i betydelsen heterosexuella arrangemang och 

relationer som norm för at tillgodose sexuella begär och därmed heterosexualiteten som övergripande 

norm för familje- och samhällsbildning. En kontextuell konstruktivism förutsätter att kön är mer eller 

mindre givet och konstant. Genus det vill säga de positioner som kvinnor och män tar i samhället ses 

däremot som ett konstruerat och variabelt fenomen (Kullberg, 2012).   

 

4.2.2 Berger & Luckmanns tresidiga modell 

För att analysera transpersonernas upplevelser av bemötande inom socialtjänsten har jag valt att se på 

socialkonstruktivismen som på en sociologisk teori som Berger och Luckmann (1991) skriver om i sin 

bok. Teorin förklarar hur samhället fungerar samt hur individer blir samhällsmedlemmar. Wenneberg 

(2010) kallar denna teori för Berger & Luckmanns tresidiga modell eftersom den grundar sig på tre 

påståenden: samhället utgör en objektiv verklighet, människan är en social produkt, samhället är en 

mänsklig produkt. De tre begrepp som används för att koppla samman dessa påståenden är 

objektivering, internalisering, externalisering.  

Den sociala verkligheten existerar oberoende av de människor som befolkar den. Detta innebär att 

när ett barn föds deltar hon eller han inte i utformandet av världen. Världen konfronterar barnet som en 
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objektivt given verklighet och olika institutioner finns redan tillgängliga för barnet för att förklara hans 

eller hennes verklighet. För barnet är det bara att tillägna sig dessa institutioner och ta de för givna- 

legitimera dem. Genom legitimering sker en objektivering av de sociala institutionerna (Luckmann & 

Berger, 1991).  

Legitimering är inte alltid oproblematisk och olika problem kan uppstå när objektivering av 

institutionell ordning överförs till en ny generation. Legitimering som har både en normativ och en 

kognitiv beståndsdel säger inte bara till individen varför han eller hon ska utföra en viss åtgärd utan 

även varför saker är som de är. Berger och Luckmann (1991) skriver om negativ legitimering som en 

process som förnekar realiteten, där vissa fenomen eller tolkningar av fenomen inte anses passa in i 

ens världsbild. Detta görs genom att en avvikande företeelse ses som något negativt, något som inte 

ska tas på allvar. Således kan exempelvis hotet av grannskapet med icke- homosexuella grupper 

likvideras för ett homosexuellt samhälle genom att betrakta dessa grannar som sämre sorters 

människor (Luckmann & Berger, 1991).  

Sociala verkligheten är inte endast något som finns utanför utan även något inre, något subjektivt. 

När barnen växer upp påverkas dem av både en naturlig miljö och en specifik kulturell och social 

ordning som upprätthålls av dem som har ansvar för barnen. Under sin uppväxt lär sig barnen saker 

och ting om den sociala verkligheten, det vill säga att de internaliserar den sociala världens normer 

och institutioner och blir riktiga sociala varelser och samhällsmedlemmar genom att ha tillägnat dem. 

Människor blir en del av varandras väsen och därmed en social produkt (Luckmann & Berger, 1991). 

Internaliseringen sker genom socialisationsprocessen då individen introduceras i den objektiva 

världen av samhället eller i en del av den. Primär socialisation är första socialisation som genomgås av 

barnet i barndomen och som låter barnet bli en samhällsmedlem. Primär socialisation är ett viktigt led 

i socialisationsprocessen för barnet och utgör grunden för sekundär socialisation (Luckmann & 

Berger, 1991).   

I den sekundära socialisation sätts redan socialiserade individer in i nya sektorer av den objektiva 

världen av dennes samhälle. Samtidigt förutsätter sekundär socialisation att det finns föregående 

process av primär socialisation med redan utformade jaget och internaliserade världen som tenderar att 

vara beständig. Detta gör att sekundär socialisation kan vara problematisk. Problemet och därmed 

misslyckad socialisation blir resultat av biografiska händelser antingen biologiska eller sociala. Till 

exempel kan misslyckad socialisation vara följden av olika objektiva verkligheter som förmedlas till 

individen av olika människor som står nära honom eller henne. Avvikelser blir möjliga när 

konkurrerande definitioner av verkligheten uppstår och individen ges möjlighet att välja mellan olika 

            . ”                 ”               exempelvis en kille internalisera  ”         ” element av 

kvinnliga världen på grund av hans fars frånvarounder hans primära socialisationsprocess. 

Kvinnligheten som internaliseras i detta fall kan vara både synlig eller osynlig. Detta leder i både fall 

till att asymmetrin mellan socialt tilldelade identiteten och den subjektivt verkliga identiteten uppstår.  
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Sexualitet blir därmed en social konstruktion snarare än något som är biologiskt givet. Samtidigt 

begränsar biologiska faktorer som är skapade av samhället ett antal sociala möjligheter som är 

tillgängliga för individen. Det är samhället som avgör och konstruerar individens kroppsspråk och sätt 

att utrycka sig i samspelet med andra människor. På detta sätt sätter samhället begränsningar för en 

mänsklig organism samtidigt som den mänskliga organismen sätter gränser för samhället. Trots detta 

kan en misslyckad socialisation i en social värld åtföljas av en framgångsrik socialisation i en annan 

värld (Luckmann & Berger, 1991). 

Människor har en naturlig benägenhet att utforma vanor i syfte att reducera osäkerhet som upplevs 

när människor befinner sig i obekanta situationer, där de inte vet hur de ska bete sig. När vanor har 

skapats blir de externaliserade, vilket betyder att de sprider sig till andra människor som inte har 

deltagit i utformandet av dessa vanor. Ett stort antal institutioner som uppstår sträcker sig längre ut i 

samhället till fler människor (Samhället är en mänsklig produkt). Externalisering skapar en objektiv 

värld då kunskap blir internaliserad igen som objektivt giltig sanning under socialiseringsprocessen 

(Luckmann & Berger, 1991).   

 

4.3 Den heterosexuella matrisen och heteronormativitet 

M         m                             ”         ”, m      j              y                    m       

och en rad centrala normer, värderingar och sociala regler (Herz, 2012). Lundberg, Malmquist& 

Wurm (2017) skriver att normer ofta är oskrivna regler och förväntningar som anammas inom en 

social gemenskap. De kännetecknar en värdering om vad som är rätt eller fel och bidrar till att skapa 

trygghet och stabilitet inom olika grupper. Många normer är outtalade och så självklara att de inte blir 

synliga förrän någon bryter mot dem. 

En av sådana normer är heteronormen. Heteronormen handlar dels om en förväntan om att 

människor vi möter är heterosexuella, dels om värdering av heterosexualitet som det önskvärda och 

naturliga (Lundberg et al., 2017). Heteronormen präglar vårt samhälle och är införlivad i och 

upprätthålls genominstitutioner, lagar, relationer, strukturer och handlingar (Giddens & Sutton, 2014). 

Begreppet heteronormativitet är de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som 

upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt och naturligt och kan därför användas för att 

undersöka hur heterosexualiteten skapas, upprätthålls och fungerar (Ambjörnsson, 2016).     

Butler (2006) motsätter sig idén om ett naturlig kön och hävdar att det fysiska och det biologiska 

könet är socialt skapade. Med detta menar hon att det inte finns någon inneboende ursprunglig 

manlighet, kvinnlighet, homo- eller heterosexualitet endast en rad sociala och kulturella regler att 

förhålla sig till för att framstå som begripliga eller normala. 

Butler (2006) hävdar att kategoriseringar man och kvinna existerar enbart inom en 

heterosexualiserad förståelseram- den heterosexuella matrisen- där två separata kön framställs som de 

enda möjliga identiteterna och ställs i motsats till varandra, kroppsligt, beteendemässigt och samtidigt 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATove%20Lundberg
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAnna%20Malmquist
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMatilda%20Wurm
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATove%20Lundberg


 
29 

 

                            b    . F                m    ”      ”                   å                      

som kategoriseras som kvinnokropp, dels att ha uppträdandet som motsvarar samhällets förväntningar 

på en kvinna och det heterosexuella begäret (Butler, 2006). Därmed framstår andrasexuella praktiker 

som avvikande, onormala eller sjuka, osynliggörs och marginaliseras(Mattsson, 2015). 

På grund av den strikta uppdelningen mellan homo och hetero kan människor lätt känna sig 

fastlåsta. Många upplever sig varken tillhöra det ena eller det andra och framstår därför som konstiga, 

obegripliga eller icke-trovärdiga. Ett exempel som Ambjörnsson (2016) ger är de människor som inte 

bryr sig om könet när de väljer sex- eller kärlekspartner. Ett annat exempel är de personer som inte 

upplever sexualiteten som särskilt viktigt i livet och som inte nödvändigtvis behöver sexuella 

relationer. Även de som lever inom ramarna för homo- eller heterosexualitet kan känna sig obekväma 

med föreställningar som följer med detta. Den unga man som blir kär i andra män kanske inte känner 

igen sig i den stereotypa bild av bögen som ofta representeras som en modeintresserad partyfantast. En 

kvinna i trettioårsåldern som gillar ha sex med män kan känna sig pressad för att människor ständigt 

förutsätter att hon lever med en man och är på väg att skaffa ett barn(Ambjörnsson, 2016).  

Ambjörnsson (2016) skriver om en sorts heteronormativitetens periferi, där varken en sorts 

heterosexualitet eller en sorts homosexualitet existerar, utan det finns flera olika sätt att praktisera sex 

och vara sexuell på. Det innebär att även de som identifierar sig som heterosexuella kan falla utanför 

den heteronormativa ramen och uppleva sig stigmatiserade som exempelvis ensamstående.   

 

5. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet i form av insamlad empiri. Datainsamlingen har genomförts 

genom kvalitativa intervjuer och visar hur respondenterna beskriver sina upplevelser av bemötandet 

inom socialtjänsten.  

Vid kodning av materialet har gemensamma mönster framkommit. De fyra tematiska områdena 

som utkristalliserats sig är följande: Bemötande, Handläggarnas attityder och förhållningssätt, 

Upplevelser av sårbarhet hos transpersoner och Det goda mötet.   

Fyra respondenter intervjuades under studiens gång. Två respondenter hade tidigare haft kontakt med 

socialtjänsten på grund av att de behövde hjälp med sin ekonomi och ansökte då om ekonomiskt 

bistånd. De två andra respondenterna i den här studien var inblandade i barnärenden. Det ena ärendet 

gällde omhändertagande av barn då en anonym anmälan inkommit till socialtjänsten i samband med 

att en av föräldrarna planerade att genomgå en könskorrigering. Det andra socialtjänstärendet handlade 

om barnadoption. Avsnittet inleds med en kort presentation av samtliga respondenter. Namnen är 

fiktiva.  
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Presentation av studiens respondenter 

 

Sara, 49 år 

Sara använder hon som pronomen och kontaktade socialtjänsten för 10 år sedan eftersom hon var i 

behov av ekonomiskt bistånd. Under telefonsamtalet uppgav Sara att hon inte minns vissa saker. Sara 

hade vid tillfället för kontakten inte ändrat sitt juridiska kön, men hade kommit ut som transperson.  

Under telefonintervjun befann sig Sara på sjukhuset för att genomgå en könskorrigering. Om ett halvår 

planerar Sara att operera bröstet.    

 

Johan, 25 år 

Johan använder han som pronomen och kontaktade socialtjänsten först år 2018 på grund av sin dåliga 

ekonomi. Johan var arbetslös och ansökte om ekonomiskt bistånd. Johan har sedan dess haft ständig 

kontakt med socialtjänsten. Han har både besökt socialtjänsten och haft mejl- och telefonkontakt med 

socialtjänsten. Johan hade ändrat sitt juridiska kön innan han kontaktade socialtjänsten och kontakten 

pågår fortfarande. Johan väntar på beslut. Även om frågan om Johans sexuella läggning aldrig ställdes 

framgick det i intervjun att Johan är både transperson och homosexuell.     

 

Anna, 46 år 

Anna använder hon som pronomen och varit i kontakt med socialtjänsten för 10 år sedan i samband 

med en adoption. Anna har varit i kontakt med några handläggare. Kontakten med socialtjänsten är nu 

avslutad. Anna hade innan tidpunkten för kontakten med socialtjänsten ändrat juridiskt kön. I intervjun 

framgick det att Anna är en homosexuell kvinna.   

 

Erik, 33 år 

Erik använder han som pronomen och har varit i kontakt med socialtjänsten sedan år 2006. Erik blev 

anmäld till socialtjänsten år 2010 eftersom han hade biologiska barn och planerade genomgå en 

könskorrigering. Under handläggningstiden år 2018 har Erik genomgått en könskorrigerande 

operation. Erik hade varit i kontakt med olika handläggare inom socialtjänsten. Det framgick i 

intervjun med Erik att han är heterosexuell och bor ihop med en tjej och sina barn nuförtiden. Erik har 

fortfarande kontakt med socialtjänsten.      

 

5.1 Bemötande 

Genomgång av intervjuerna visade att de flesta respondenter hade varit i kontakt med socialtjänsten 

vid olika tillfällen och vid olika tidpunkter i sitt liv. I överlag beskrevs respondenternas upplevelser 

vara blandade. Nästan alla respondenter hade haft både positiva och negativa upplevelser av 

bemötandet inom socialtjänsten. En respondent av fyra har inte upplevt bemötandet inom 
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socialtjänsten som positivt och berättar inte om några positiva upplevelser av bemötandet inom 

socialtjänsten. 

Trots att respondenterna inte fick möjlighet att definiera innebörden av begreppet bemötande har 

begreppets innebörd lyfts upp i deras egna upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. Följande 

citat exemplifierar den positiva upplevelsen av bemötande hos en av respondenterna: 

Erik: [...] Den här handläggaren vi har nu-”Ä          my               ?” ”D   m            må  b      

  ”... vad      ...”J   b    m                m                 b                                 j           

  ” O          j  my             . Det blir ju positivt istället när de går in och hjälper istället. Då blir det 

liksom ett helt annat läge. 

I citatet ovan beskriver Erik hur han bemöts av sin nuvarande handläggare som han fick efter att Eriks 

före detta handläggare har bytts ut. Erik har positiva upplevelser av bemötandet eftersom Eriks 

handläggare bryr sig om honom, är tillgänglig för honom och hjälper honom. Bemötandet är präglat av 

omtanke, vilket gör stor skillnad.  

En annan respondent beskrev sina upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten som negativa 

eftersom handläggarna inte varit samarbetsvilliga samt då de ställt krav på henne som resulterat i att 

hon inte fått den hjälp som hon varit i behov av, det vill säga ekonomiskt bistånd. De krav som ställdes 

på Sara var de krav som handläggarna brukar kräva för att få ekonomiskt bistånd: 

Sara: [...] De arbetade mot mig. Jag gick till socialtjänsten för att jag ville få hjälp, men de ställde 

motprestationer för att få nånting innan de kunde ge mig nånting. Jag hade en lite dålig ekonomi sinne 

tyckte de då. En dålig ekonomi. De har läst på mitt kvitto. De tyckte att jag ska hjälpa dem först innan de 

hjälpte mig för att de har utläst från mitt kvitto att jag har dålig ekonomi. 

Johan, en annan respondent, pratar om sina upplevelser och gör åtskillnad mellan handläggarens 

attityd och vad handläggaren gör för att hjälpa brukaren:     

Johan: Jag uppfattar den ena personen väldigt positivt när jag pratar med henne, men samtidigt extremt 

svår att samarbeta med henne därför att hon ger mig aldrig riktigt rätt information. Så att jag vet aldrig 

riktigt vad de vill ha utav mig [...] Och den andra personen uppfattar jag som extremt negativ istället. Hon 

verkar väldigt arg och fientlig och avvisande och det verkar på hennes motion [sic] att hon inte 

överhuvudtaget vill prata med mig [...] När jag säger positivt eller negativt bemött så syftar jag nog mer 

till attityden. Det känns att de haft olika attityder. Den ena haft väldigt negativ attityd gentemot oss, den 

andra haft väldigt positiv attityd gentemot oss, men ingen utav de var särskilt professionell.  

 

I citatet över beskriver Johan hur han tolkar sina upplevelser av ett positivt och ett negativt bemötande 

när han ansökte om ekonomiskt bistånd. Enligt Johan kan ett oprofessionellt bemötande upplevas som 

ett positivt bemötande. Om handläggaren inte samarbetar med brukaren och inte ger nödvändig och 

rätt information till brukaren, men ändå är trevlig som person kan bemötandet upplevas som positivt. 

Upplevelser av bemötandet- både positiva och negativa- beskrevs av respondenterna utifrån olika 

perspektiv- utifrån brukarperspektiv, då respondenterna beskrev sina egna känslor, och utifrån 

handläggarperspektiv, där handläggarattityder och förhållningssätt synliggjordes.    

En av respondenterna beskrev bemötandet inom socialtjänsten i relation till sjukvården trots att 

frågan om hälso- och sjukvården aldrig ställdes till honom. Bemötandet inom socialtjänsten 

framställdes av Erik som negativt men ansågs ändå vara bättre än inom vården. Anledningen till att 
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bemötandet förbättrats berodde på att Erik blev en kille på pappret och kunde betraktas som en 

heterosexuell kille: 

Erik: Ja vet bara liksom är du transsexuell då kommer du få det svårt både inom socialtjänsten och 

vården. Det är helvete som transsexuell. [...] Utan även idag när jag har på pappret att jag är en kille så får 

man fortfarande problem i vissa sammanhang i alla fall inom vården just nu. Inom socialtjänsten har det 

blivit bättre, men inte inom vården. 

 

5.2 Handläggarnas attityder och förhållningssätt 

Samtliga respondenter har lyft handläggarnas attityder och förhållningssätt när de beskriver sina 

upplevelser av bemötandet under intervjuerna.  

Tre av fyra respondenter upplevde att de blivit föremål för könsstereotyper. Genom att uttrycka sig 

på ett visst sätt och hålla fast vid heterosexuella normer och traditionell binär könsuppfattning har 

handläggarna ifrågasatt respondenternas transidentitet. Handläggarnas attityd kan exemplifieras med 

följande exempel: 

Johan: Ja, Jag tror att det [bakgrund] spelar roll. Jag tror att det spelar roll. Dels att jag är trans. Min 

sambo är ju också trans. Jag tror att båda de grejerna spelar väldigt stor roll. Jag tror att de [handläggare] 

blev misstänksamma mot oss så fort de fick veta det [...] Och de verkar generellt väldigt skeptiska och 

nästan irriterade över faktum att vi är trans både två... och också väldigt skeptiska och irriterade över 

faktum att vi är trans och homosexuella, ett homosexuellt par. Jag tror inte riktigt att de förstår riktigt... 

förstår på den här kombinationen tror jag att vara både trans och gay. 

 

Citatet ovan beskriver hur Johan blivit bemött av handläggarna inom socialtjänsten när han ansökte 

om ekonomiskt bistånd. Johan upplevde att han bemöttes av skepticism, misstänksamhet och irritation 

av handläggare då det var svårt för handläggare att förstå hur det är att vara en transperson och 

homosexuell.   

Anna, en annan respondent, berättar om liknande erfarenhet av att ha blivit bemött med oförståelse 

gentemot sin homosexuella läggning. Anna bodde med en annan kvinna när hon bestämde sig för att 

adoptera barn. Anna berättar om sin erfarenhet på följande sätt: 

Anna: Ja, det tror jag. Det tror jag många gånger. Det upplevde jag så. För att barnens mamma var inte 

okej med det och det var hon inte heller, förstår jag. Hon på socialen... att hon hade de grundtankarna på 

hennes sätt att bemötta, hennes sätt att prata när jag tog upp det. Jag bodde med en annan kvinna då ju och 

det barnets mamma var inte okej med det och vad kallas man det socialhandläggaren var inte heller okej 

med det... för att barnen ville ju egentligen vara kvar. De ville ju inte flytta till mamman då, men att de 

kämpade för att de skulle till mamman. Jag tror att det var lite påverkande [...] De var fosterbarn, pappan 

ju ville att jag adopterar de och från början ville soc också att jag adopterar dem, men sedan fick jag en 

annan handläggare som var emot, att jag skulle inte göra det. 

 

Min tolkning är att Anna blivit utsatt för könsstereotyper av socialtjänsten när hennes handläggare 

bytts ut till en annan handläggare. Att som transkvinna bo ihop med en annan kvinna och ha barn 

ansågs vara fel. Anna pratar även om handläggarens sätt att bemöta henne och prata med henne.  

Erik berättar om hur han blivit bemött av socialtjänsten under tiden då han hade två biologiska barn 

och ville ändra sitt juridiska kön: 
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Erik: Det var hemskt. Det var fruktansvärt. För att de gick in hela tiden de sa liksom att de tyckte att det 

var onormalt överhuvudtaget. Man kan inte bara byta kön. Jag kan inte gå från mamma till pappa. Du kan 

inte gå från mamma till pappa. Det låter jätteologisk. Om du skulle vara pappa varför har du två barn?   

  

I citatet beskrivs hur handläggare inom socialtjänsten resonerat kring Eriks könskorrigering i relation 

till hans dåvarande roll som mamma och senare hans roll som pappa. Att vara en man och ha två 

biologiska barn anses inte vara logiskt eller normalt för socialtjänsten då en man inte kan födda barn.    

Erik berättar vidare om socialtjänstens ifrågasättande attityd och vägran att acceptera hans beslut 

avseende könskorrigeringen:   

Erik: 2015 gick de till och med så långt för att jag orkade inte kämpa mot soc så jag hamnade i en svarta 

och gick in i väggen och hamnade på psyke i två veckor ungefär. Så när jag kom tillbaka de tog upp mig 

och använde ord som typ ”Vi anser att Erik behöver hitta sig själv” och ”     har inte hittat sig själv”. 

Erik dessutom vill bli kallad för han och vill genomgå operationer. Och vi anser då att han inte är 

känslomässigt kapabel till att ta hand om barnen och de tror att det blir mer förvirrande för barnen att jag 

vill göra en könskorrigering än att jag stannar kvar som mamma. 

Utifrån citatet ovan kan följande tolkning göras. Handläggarna på socialtjänsten betraktar kön och 

kropp som något förutbestämt och ursprungligt givet. Enligt handläggare på socialtjänsten har Erik 

inte hittat sig själv, vilket kan tolkas som att Erik inte förstått själv vem han är. Handläggarna anser att 

Erik ska acceptera sin nuvarande kropp och kön och att han inte ska göra en könskorrigering och 

förvirra sina barn.    

Handläggarnas attityder och förnekande av Eriks transidentitet kan ses genom handläggarnas sätt 

att prata med Eriks barn. Erik beskriver mötet mellan handläggarna inom socialtjänsten och sina barn 

på följande sätt:  

Erik: Alltså vad jag tycker att det sjukaste som socialtjänsten egentligen gjorde det var att de pratade med 

mina barn i enskilda samtal ibland och min dotter kunde komma gråtande efter samtalen och sen de har 

gått och sagt till henne liksom ” ej, du kan inte säga pappa för att pappor ska ha snopp mellan benen” och 

såna grejer. Och det blir ju att det blir jobbigt och de hade det svårt både min son och min dotter för att 

socialtjänsten ska inte ens behöva ställa de frågorna enligt mig, inte till nån som är så pass liten och ung. 

”Har pappan skaffat snopp?” ”Vad säger kompisar?” 

Citatet visar socialtjänstens försök att synliggöra Eriks biologiska kön för hans barn. Genom att 

påpeka att det finns brister i överensstämmelsen mellan Eriks könsorgan och hans önskade 

könsidentitet vill socialtjänsten visa Eriks barn att hans papparoll inte är naturlig eller möjlig. Mötet 

beskrivs som känslomässigt svårt både för Erik och Eriks barn.  

Att utnyttja sin maktposition visade sig också vara ganska vanligt bland handläggarna. I intervjun 

berättar Erik om sina handläggare som alltid pratat om hans transsexualitet och homosexualitet, men 

aldrig tagit upp hans relation till barnen eller de förhållandena han och hans barn levde i. Bristande 

förståelse för vad en bra förälder innebär kan enligt Erik leda till att makten missbrukas:  

Erik: Men det är vad jag sagt till henne att det är synd att det finns ändå personer i maktposition där de är 

helt oförståeliga och ändå lägger sitt tryck att tänka istället för att bara sköta sitt jobb för att det finns inga 

bevis på att transsexuell eller homosexuell skulle vara en dålig förälder. Det finns ingenting som styrker 

det. Medans det finns sådana som har maktpositionen som går in för att jävlas med de familjerna som 

lever som man vill leva... vara sig själva helt enkelt. Och det har ju varit så hela tiden ändå fram nu när 

jag på paper är kille då har de börjat backa. Då har de ingenting att säga till mig längre. 
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I citatet ovan lyfts Eriks vilja att leva som han vill och vara sig själv. Handläggare inom socialtjänsten 

framstår vara oförstående kring Eriks behov och trycker ner honom. Erik drar slutsatsen att 

socialtjänstens attityd gentemot honom dock har blivit bättre när han blivit en kille på pappret.     

Sara berättar om upplevelser av maktmissbruk då hon har tagit kontakt med socialtjänsten för att 

förbättra sin ekonomiska situation. Maktmissbruket likställdes på så sätt med handläggarnas ovilja att 

samarbeta med henne och hjälpa henne. Sara beskriver bemötandet på följande sätt:  

Sara: De tog över liksom. Man brukar prata om maktmissbruk. De tog över och jag kände mig 

underlägsen. Alltså lite svårt att förklara på ett annat vis. Jag kände mig liten där. Jag kände mig förtryckt 

och mindre värd. Jag kan inte förklara på ett annat vis, tyvärr [...] De arbetade mot mig. Jag gick till 

socialtjänsten för att jag ville få hjälp, men de ställde motprestationer för att få nånting innan de kunde ge 

mig nånting.  

I citatet ovan beskriver Sara även känslorna som bemötandet har väckt hos henne: känslan av 

underlägsenhet, mindervärdighet och känslan av att bli utsatt för förtryck.  

 

5.3 Upplevelser av sårbarhet hos transpersoner 

I intervjuerna har respondenterna lyft upp sina egna känslor och upplevelser av bemötandet inom 

socialtjänsten. Under det här temat presenteras hur transpersoner beskrivit sina egna upplevelser.   

Känslan av att inte passa in i en given mall som transperson och särbehandlas visade sig vara mest 

förekommande då tre av fyra respondenter har beskrivit den i sina intervjuer.  

Erik berättar om sina upplevelser av att inte passa i papparollen trots att han har genomgått 

könskorrigering år 2018 och skaffat sig ett nytt pass. Han beskriver upplevelsen på följande sätt:  

Erik: Jag är ju gift med en kvinna. Och under tiden då vi var tillsammans då blev hon gravid och på grund 

av att socialtjänsten vet att jag föddes som tjej och vi kan inte på biologiskt sätt få barn så försökte de att 

få bort mig som biologisk pappa till barnet även om vi förklarat hur det gått till genom. Så måste jag ta 

bort mig som pappa och sen adoptera och det tycker jag är absurd för att om jag hade fött som kille så 

skulle det aldrig hänt överhuvudtaget och jag behövde inte gå igenom det. Så fortfarande blir man inte 

behandlat som vilken kille som helst och även om jag är kille på papper. Det är för att socialtjänsten är 

sådana här. 

Citatet ovan visar Eriks vilja att bli behandlad som alla andra killar. Erik som var född som en tjej har 

inte förmågan att skaffa biologiska barn med sin nuvarande fru. Att behöva ta bort sig som biologisk 

pappa till barnet för att sedan adoptera barnet beskrevs som absurd av Erik. Erik känner sig 

särbehandlad. Vem som kan anses vara förälder regleras i Föräldrabalken. I Föräldrabalkens 

               m     1     1§   å      b              j     ”Ä      b               m           m   

   m  ,                   m b          ,  m               j   […] ”. Faderskapspresumtion gäller 

inte olikkönade par där någon eller båda ändrat juridisk könstillhörighet. När någon av 

föräldrarna har ändrat könstillhörighet kommer den förälder som inte fött barnet att fastställas 

som förälder genom bekräftelse eller dom (RFSL, 2019c). För att Föräldrabalken bygger på 

utgångspunkten att familjeförhållanden handlar om parförhållande och kärnfamiljen kan 

transpersoner uppleva sig osynliggjorda (Socialstyrelsen, 2018). 
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Homosexualitet lyftes av två respondenter som orsaken till handläggarnas ovilja att hjälpa dem. En av 

respondenterna beskriver det så här:  

Anna: Hade jag bott med en man så kanske hade det ordnat att ha de kvar. De var fosterbarn... pappan ju 

ville att jag adopterar de och från början ville soc också att jag adopterar dem, men sedan fick jag en 

annan handläggare som var emot. 

Erik utvecklar resonemanget ytterligare och lyfter skillnaden i bemötande av homosexuella mellan 

olika kommuner:   

Erik: Och det hela tiden känns om jag skulle flytta hit som en kille eller om jag hade flyttat hit som en tjej 

och levde med en kille då har det varit ett annat läge. Då hade de säkerligen gett hjälpen med allt som jag 

vill ha medans jag gjorde inte det. Jag var ärlig. Jag visste. Jag vet liksom hela mitt liv vem jag är, vilket 

jag förklarade för dem [handläggare]. Och jag sa ju att det är jättekonstigt när vi ju tillhör en annan 

kommun så skulle de komma in och hjälpa massor och när man vill ha kuratorn då kommer de och 

besöker två gånger i veckan och ser hur man mår medans ni bara trycker ner en. 

I citatet ovan beskrivs Eriks vilja att vara ärlig trots upplevelsen av att inte bli behandlad lika och bli 

nekad hjälpen som homosexuell inom socialtjänsten. Erik lyfter upp skillnader i bemötandet av 

homosexuella mellan olika kommuner, vilket han upplever som konstigt.  

Känslan av att inte passa in och uppfylla samhällets och socialtjänstens förväntningar framställs av 

Johan på följande sätt: 

Johan: Jag tror inte att jag representerar den bilden som de har utav en manstödbärare liksom. Jag 

uppträder med mitt kroppsspråk och ibland i vissa karamboll [sic] mer feminint än vad jag tror de tänker 

en man ska vara. Jag bor i ganska litet samhälle där synen på manligt och kvinnligt är väldigt binärt. Man 

förväntas vara lite mer som liksom skogshuggare- stora jeans och flanellskjorta liksom, titt om bilar och 

att ha skägg, inte prata om känslor, de kan sport. Det är alltså väldigt stereotypt och gammaldags på det 

sättet och jag och min sambo verkar inte passa i den mallen på något sätt för att jag tror det provocerar 

dem [handläggare inom socialtjänsten] också. Det känns att de inte ser oss som två vuxna människor även 

fast vi ändå har åldern inne för att vara det. Och jag tror att den är bidragande faktorn. Jag tror att kommit 

in där och sett ut som deras stereotyp utav en man ska vara så tror jag att de hade tagit oss på större allvar 

och räknat med och hjälpt oss.  

Här pratar Johan om stereotyper och sin oförmåga att passa in i en given mall, vilket enligt Johan 

tolkas som oförmågan att passa in i binära könsuppfattningar som kille eller man. Johan upplever att 

ett feminint kroppsspråk gör det svårt för socialtjänsten att definiera honom som en kille, vilket bidrar 

till att han inte blir tagen på allvar och inte blir hjälpt.  

 

5.4 Det goda mötet 

Under intervjuerna har några positiva upplevelser av bemötandet tagits upp av respondenterna. 

Positiva erfarenheter var inte något respondenterna pratade mycket om i jämförelse med negativa 

upplevelser som beskrevs mer detaljerat.  

Att bemötas positivt oavsett vilket könsidentitet man har ansågs vara något för alla: 

Anna: Att bli bemött hur jag blivit bemött av den här killen. Det tycker jag alla ska göra. Han var väldigt 

positiv. Han trodde inte att det spelade roll levde man med en man eller en kvinna. Han var väldigt bra 

faktiskt. Han kom ju hem till oss och då vi träffades och han fikade och vi pratade.  
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Anna beskriver positiva upplevelser av bemötandet, där hennes könsidentitet var oviktig. Samtidigt 

kan handläggarens sätt att bemöta henne tolkas som mycket personligt, vilket inte kännetecknar ett 

professionellt bemötande. Enligt Anna fick hon träffa sin handläggare hemma och fika med honom.   

Det positiva bemötandet framställs av en annan respondent som något som gör stor skillnad: 

Erik: Vi fick en annan handläggare som inte var homofob eller emot transsexuella. Och som dessutom 

gick in och tog mitt ärende och behandlade mitt ärende som en SOL placering som en frivillig placering. 

Och uppmanade även cheferna till att göra en intern utredning för att handläggare jag har gått fel till. Vi 

fick ju även en annan familjehem som var mycket mycket bättre som var också inte emot transsexuella 

        m   x              [...]                       : ”Ä          my               ?” D   m            

mår bättre   . ”vad      ...”J   b    m                m                 b            ”     ”D           

     m     j             .” O          j  my             . D   b    j                            å         

hjälper istället. Då blir det liksom ett helt annat läge. 

 

Respondenten beskriver bemötandet som präglades av omtanke och respekt. Erik särbehandlades inte 

som transperson och kunde få den hjälp han behövde. 

Sammanfattningsvis så fanns det olika tolkningar på vad som antogs vara ett bra alternativt ett 

dåligt bemötande. I sina tolkningar utgick respondenterna från sina egna upplevelser av bemötandet. 

Bemötandet kunde tolkas och upplevas som dåligt om handläggarna har ställt krav på brukaren och 

inte var samarbetsvilliga. Samtidigt kunde brist på samarbetet och tydlighet känneteckna ett positivt 

bemötande och tolkas positivt om handläggarna hade ett trevligt och positivt sätt att prata med 

brukaren. 

För att beskriva sina upplevelser har respondenterna lyft både handläggarnas förhållningssätt och 

sina egna känslor som bemötandet väckte. Handläggarna beskrevs i intervjuerna som skeptiska, 

misstänksamma, avvisande, fientliga, oförståeliga och framställdes som förespråkare för binära 

könsuppfattningar och heteronormen. Respondenterna har i sin tur upplevt att de inte passar in i 

heteronormen och särbehandlas.  

Upplevelser av bemötandet visade sig vara blandade bland transpersoner. Bemötandet från 

handläggarna kunde upplevas olika från person till person beroende på hur handläggarna samtalar med 

transpersoner och vilken attityd handläggarna har gentemot dem. Det har även framkommit i 

intervjuerna att bemötandet upplevdes av respondenter olika beroende på vilken kommun som 

respondenterna varit bosatta i, vilket de själva redovisade för. Erik hade negativa upplevelser av mötet 

eftersom handläggarna bland annat har försökt att påverka hans beslut att genomgå en 

könskorringering. Det biologiska könet har betraktats av handläggarna som förutbestämt och 

ursprungligen givet. För att få Erik att acceptera sin kropp istället för att operera kroppen har 

handläggarna fört olika samtal både med honom, men även med hans barn när Erik var en tjej. När 

operationen har genomförts och Erik blivit en kille på pappret har handläggarnas attityd gentemot 

honom förbättrats, ansåg han.           
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Positiva upplevelser av bemötandet har inneburit att handläggare har bemött transpersoner lika 

oavsett deras kön och könsidentitet och inte särbehandlat dem. Transpersoner har upplevt att 

bemötandet präglades av omtanke och respekt samt att de kunde få den hjälp som de behövde.   

6. ANALYS 

Detta kapitel innehåller analys av studiens resultat men hjälp av analytiskt ramverk presenterat tidigare 

i studien.  

6.1 Transpersonernas upplevelser 

Resultatet visade att respondenterna hade både positiva och negativa upplevelser av bemötande inom 

socialtjänsten. Om bemötandet upplevdes som bra eller dåligt berodde på hur transpersoner själva 

tolkade begreppet bemötande då bemötande kunde handla om handläggarnas uppträdande och 

beteende, men även om vad som har gjorts för brukaren och om brukaren har fått den sökta hjälpen. 

Till exempel har studiens resultat visat att Sara och Johan har båda två ansökt om ekonomiskt bistånd 

och inte fått det. Sara har upplevt bemötandet som dåligt för att handläggare inte var samarbetsvilliga 

och hon inte fått den ekonomiska hjälpen som hon önskade. Johan i sin tur beskrev en av sina 

upplevelser som positiv trots att han på samma sätt som Sara inte fått ekonomiskt bistånd och har 

upplevt att samarbetet mellan honom och handläggaren har brustit samt att handläggaren har varit 

oprofessionell. Positivt bemötande handlade för Johan framförallt om handläggarens positiva attityd 

och förhållningssätt gentemot honom.  

Erik, en annan respondent, beskriver socialtjänstens bemötande som allmänt negativt för 

transsexuella personer. Erik som själv är transsexuell har också upplevt att bemötandet från 

socialtjänsten varit negativt, men han anser att bemötandet blivit bättre när han blivit en kille pappret. 

Här kan bemötandet ses som institutionsbemötande som enligt Blennberger (2005) kan handla om 

samlat personbemötande från institutionens företrädare. Att Eriks upplevelser av bemötandet blivit 

mer positiva kan enligt mig kopplas till heteronormen och den heterosexuella matrisen. För att räknas 

  m    ”      ” m                                m                 m m        ,                 

heterosexuella begäret (Butler, 2006). Samtidigt är heteronormen en norm som är införlivad i olika 

sorts strukturer och handlingar (Giddens & Sutton, 2014). Genom att Eriks könsidentitet blivit 

samstämmig med hans kropp även på pappret, det vill säga införlivad i hans nya handlingar blev han 

       m    ”      ”         m                    x              med en tjej istället för en homosexuell 

relation som det varit förut. 

I sina intervjuer har transpersoner beskrivit hur de blivit bemötta av handläggarna inom 

socialtjänsten och sina egna upplevelser av bemötandet. Trots förekommande positiva upplevelser av 

bemötandet inom socialtjänsten var de flesta upplevelser inte positiva.  
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Johan, en av respondenterna, berättar att han hade möts av skepticism, misstänksamhet och 

irritation av handläggare inom socialtjänsten då han är både transperson och homosexuell. Berger och 

Luckmann (1991) skriver om negativ legitimering när realiteten och olika företeelse som finns i den 

inte tas för givna utan förnekas då de ses som något avvikande och därför negativt. Det kan leda till att 

vissa människogrupper inte tas på allvar och behandlas som sämre sorters människor. Upplevelsen av 

att inte bli tagen på allvar är något som Johan berättade om i intervjun. Utifrån Berger och Luckmanns 

teori (1991) betraktade handläggarna homosexualitet och transsexualitet som något avvikande. Johan 

delade inte handläggarnas realitet och ansågs därför vara sämre sortens människa i jämförelse med 

heterosexuella handläggare.  

Johan berättar om sina upplevelser av att inte passa in i socialtjänstens mall då han identifierar sig 

som en kille, men har ett feminint kroppsspråk. Enligt Johan är socialtjänstens könsuppfattning binär, 

vilket innebär att det finns endast två kön- kvinna och man och ett visst sätt att uttrycka dem. Ett 

feminint kroppsspråk och en manlig kropp blir enligt Johan oförenliga begrepp för socialtjänsten. 

Anledningar till detta är enligt Johan stereotyper och gamla föreställningar om kön som finns i 

samhället. Här kan paralleller dras mellan binär könsuppfattning och heteronormativitet då enligt 

heteronormativitet och den heterosexuella matrisen som Butler (2006) skriver om finns det också 

endast två separata kön som de enda möjliga identiteterna och som ställs i motsats till varandra 

samtidigt förväntas de ha rätt sorts begär. Heteronormen handlar dels om en förväntan om att 

människor är heterosexuella, dels om värdering av heterosexualitet som det önskvärda och naturliga 

(Lundberg et al., 2017). Socialstyrelsens rapporter (2004; 2006) och tidigare forskning (Nilsson & 

Petterson, 2015) visar att heteronormativitet genomsyrar socialtjänsten och mötet med människor. 

Genom att ha ett feminint kroppsspråk och vara en homosexuell transkille kan Johan inte uppfattas 

som en man och därför kan han inte heller passa in i den heterosexuella matrisen. Utifrån 

heteronormen är hans mänskliga natur onaturlig och avvikande. 

                                L   m     (1991)  m m    y                       ”              

   ”   m                                             sprocessen genom att internalisera det vill säga 

            ”         ”    m       m             ,              från kvinnliga världen. Enligt Berger och 

Luckmann (1991) kan en kille               ”         ”    m                         på grund av hans 

fars frånvarounder hans primära socialisationsprocess. Utifrån teorin kan Johan ses som en produkt av 

misslyckad socialisation som har tillägnat sig element som förhindrar honom att bli en riktig 

samhällsmedlem. Sexualitet/ Sexuell läggning ses på detta sätt som en social konstruktion istället för 

att ses som något givet eller medfött.  

Annas negativa upplevelser av att inte passa in i en viss mall kan också tolkas med hjälp av 

heteronormen. Anna som har en homosexuell relation nekades till slut rätten att adoptera barn. Enligt 

Anna var hennes nya handläggare emot att barn ska adopteras av ett lesbiskt par. Det finns en 

föreställning i samhället att en traditionell kärnfamilj består av en man, en kvinna och barn. Min 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3ATove%20Lundberg
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tolkning är att Anna och hennes sambo inte ansågs motsvara handläggarens traditionella uppfattning 

för hur en familj ska se ut.   

Erik, en annan respondent, har upplevt bristen på bekräftelse och förståelse från socialtjänsten 

avseende hans könsidentitet. Erik hade två biologiska barn och planerade att genomgå en 

könskorrigering när han blev anmäld till socialtjänsten. Även Eriks upplevda könsidentitet togs inte på 

        å                m        j                      ”            j   ”          m         

könskorrigering. Att Erik ska byta roll från att vara en mamma till att bli en pappa till sina barn ansågs 

av handläggarna vara onaturligt och onormalt. Utifrån Berger och Luckmanns (1991) teori vägrade 

handläggarna acceptera Eriks transsexualitet som en del av objektiva världen då den var något som 

inte passade i deras världsbild.  

Genom att få Erik att acceptera sin kropp och kön försökte handläggarna istället justera 

verkligheten så att den passar dem. I detta fall ansågs samkönade homosexuella relationen som Erik 

som tjej befann sig i vara mer önskvärt för handläggarna än heterosexuella då könskorrigering kunde 

”        ”       b         å        m         . H                           b                

könskorrigering kan kopplas till deras oro för misslyckad socialisation utifrån Berger och Luckmanns 

(1991) sociologiska teori. Enligt Berger och Luckmanns teori (1991) kan oron innebära att Eriks barn 

         ”             ”                   ”         ”    m   - Eriks son kan tillägna sig olika element 

av kvinnliga världen och Eriks dotter kan internalisera element av manliga världen. På så sätt kan även 

Eriks barn teoretiskt sett bli transpersoner, något som socialtjänsten kan anses vilja undvika.  

Genom att synliggöra sin medvetenhet kring sin situation och sitt liv som transpersoner har 

transpersoner uttryckt önskemål att behandlas som alla andra. Det, som intervjuerna visade, gällde 

framförallt heterosexuella transpersoner. Erik som har genomgått en könskorrigering för att bli en man 

har upplevt att bemötandet inom socialtjänsten har blivit bättre. Dock känner han sig fortfarande 

särbehandlad som en kille. För att Erik föddes som en tjej har han inte förmågan att skaffa biologiska 

barn men sin fru. När Eriks fru blev gravid var Erik därför enligt existerande lagen tvungen att 

adoptera barnet för att barnet kunde anses vara hans. Särbehandlingen som Erik kände kan kopplas till 

heteronormen som är införlivad i och upprätthålls genominstitutioner, lagar, relationer, strukturer och 

handlingar (Giddens & Sutton, 2014). Önskemålet om att kallas för en kvinna är något som även Sara 

har uttryckt i intervjun. Det har dock inte framkommit utifrån intervjun vilken sexuell läggning Sara 

har. 

Handläggarnas positiva upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten kan enligt Berger och 

Luckmanns (1991) teori kopplas till handläggarnas legitimering av transpersoner och deras livsvärld. 

Utifrån ovannämnda teorin förnekar handläggarna inte transpersonernas existens utan betraktar de som 

en del av en subjektiv verklighet. Transpersonerna ses av sådana handläggare som människor som är 

lika mycket värda oavsett hur de lever sitt liv. Annas positiva upplevelse av bemötande inom 

socialtjänsten handlade om att bli bemött på ett personligt sätt som vilken som helst människa. Anna 
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har berättat att handläggaren har kommit hem till henne, fikat och pratat med henne. Eriks positiva 

erfarenhet av bemötande handlade om att handläggaren bemött honom med omtanke, respekt och har 

erbjudit hjälp som Erik behövde.                 

 

7. SLUTSATSER 

Utifrån studiens resultat har jag kommit fram till att transpersoner har olika upplevelser av bemötandet 

inom socialtjänsten, vilket även tidigare forskning vittnar om.  Nästan alla respondenter hade haft både 

positiva och negativa upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. En respondent av fyra har inte 

upplevt bemötandet inom socialtjänsten som positivt och berättar inte om några positiva upplevelser 

av bemötandet inom socialtjänsten. 

Transpersoner har upplevt att de inte är tagna på allvar, bemötts med oförståelse och särbehandlats. 

Positiva upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten har handlat om att transpersoner har blivit 

bemötta lika oavsett könsidentitet, att handläggarna visar omtanke, respekt och erbjuder den hjälp som 

den enskilde har varit i behov av. Enligt tidigare forskning kan bemötande upplevas olika från person 

till person. Denna studie har visat att bemötandet kan upplevas olika beroende på vilken attityd 

handläggarna har samt hur transpersonerna själva definierar begreppet bemötande. Upplevelser av 

bemötandet uppgavs bero även på vilken kommun transpersonerna varit bosatta i. 

Majoriteten av studiens respondenter har upplevt att de inte passar in i en given mall det vill säga i 

heteronormen som samhället och därmed socialtjänsten är präglat av. Heteronormen och den 

homosexuella läggningen som inte passar in i normen har lyfts av transpersoner som anledningen till 

handläggarnas ovilja att hjälpa dem. Socialtjänstens bemötande beskrevs av någon även som allmänt 

negativt för transsexuella personer. Detta resultat är samstämmig med tidigare forskning. Tidigare 

forskning visar dock till skillnad från min studie att socialtjänsten är både hetero- och cisnormativ och 

att cisnormen är mer förtryckande än heteronormen. Cisnormen visar sig genom felkönande, 

felbenämningar och oförståelse för respondenternas könsidentitet. I den här studien har respondenter 

inte tagit upp några upplevelser eller erfarenheter av att bli tilltalade med fel pronomen eller 

felkönade. Det har dock framkommit att handläggare har varit misstänksamma och arga på grund av 

svårigheter att förstå transpersonernas könsidentitet och att det kan finnas homosexuella transpersoner.  

Handläggarnas oförmåga att förstå olika könsidentiteter kan förklaras med socialtjänstens 

benägenhet att betrakta kön som binärt och stereotyper som finns inom socialtjänsten och i samhället. 

Enligt tidigare forskning finns det inom socialtjänsten ett stereotypt synsätt på vem som en hbtq- 

person är. Därför riskerar de transpersoner som inte passar in på beskrivningen att osynliggöras och 

inte få nödvändiga insatser. Att handläggarna saknar förmågan att förstå transpersonernas 

könsidentitet kan anses vara en bidragande faktor till varför förtroendet för socialtjänsten hos 

transpersoner är lågt. Förtroendet för socialtjänsten hos transpersoner är lägre än hos gruppen hbtq- 
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personer generellt. Lågt förtroende för socialtjänsten kan leda till att transpersoner kan välja att inte 

söka hjälp.  

Både i studien och i tidigare forskning har transpersoner uttryckt en vilja att bli sedda som alla 

andra människor och inte särbehandlas. Studiens respondenter har upplevt att sexuell läggning och 

könsidentitet ses av handläggare inom socialtjänsten som något socialt konstruerat och därför inte som 

medfött eller förutbestämt, utan valt. Positiva upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten kan på så 

sätt ses i studien som handläggarnas benägenhet att se transpersonernas sexuella läggning och 

könsidentitet som något naturligt och medfött, något som de ursprungligen äger. I ett fall har 

anledning till ett förbättrat bemötande varit att personen har genomgått en könskorrigering och blivit 

en kille på pappret, vilket gjorde att han genom att befinna sig i en tvåkönad relation harslutat att bryta 

mot heteronormen. I ett annat sammanhang har transpersonen däremot upplevt att heteronormen var 

förtryckande. Avsaknaden av den traditionella pappa- och mammarollen och biologiska förmågan att 

föda barn från en partner som ursprungligen inte har tillhört det motsatta könet gör att transpersonen 

inte motsvarar den bild av en kärnfamilj som existerar i samhället och i lagstiftningen. Den 

heteronormativa lagstiftningen skapar hinder för transpersoner att bli sedda som alla andra och bidrar 

till särbehandling. 

 

8. SLUTDISKUSSION 

Studiens syfte är att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet inom socialtjänsten. För att 

uppfylla syftet har uppsatsförfattaren sökt svar på studiens frågeställningar: Vad upplever 

transpersoner i mötet med socialtjänsten när de bemöts av olika handläggare? Hur kan vi förstå deras 

upplevelser? I och med empiriinsamling som gjorts och efterföljande analys av empirin med hjälp av 

det analytiska ramverket anser jag att studien har svarat på dessa frågeställningar.  

Kandidatstudiens resultat visar sig vara samstämmigt med resultat av liknande studie. 

Transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten som kan skiljas från person till 

person. Studiens resultat har dock visat att upplevelser av bemötandet kan skiljas beroende på 

handläggarnas attityd, men även hur transpersonerna själva definierar begreppet bemötande. En 

slutsats som uppsatsförfattaren har kommit fram till är att socialtjänsten i stor utsträckning är präglad 

av heteronormen som osynliggör transpersoner då de anses avvika från heteronormen.  

Det har framkommit i studien att transpersoner vill behandlas som alla andra. Dock är det svårt 

med likabehandling även för heterosexuella då alla är olika. De som identifierar sig som 

heterosexuella kan på samma sätt som transsexuella falla utanför den heteronormativa ramen och 

uppleva sig stigmatiserade (Ambjörnsson, 2016). Transpersoner kan också känna sig som 

heterosexuella, men kan ha kropp och en partner som tyder på motsatsen. Genom att genomgå en 

könskorrigering får transpersonerna kroppar som stämmer bättre överens med deras könsidentitet. Den 
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yttre förändringen kan dock vara otillräcklig för likabehandling. Medfödda biologiska skillnader 

mellan könen kan hindra transpersoner att ses som alla andra trots att de har genomgått en 

könskorrigering.  

A                                        x               b           m     ”         ”              

som en inre begäran kan också bidra till att transpersonerna osynliggörs och stämplas som avvikare då 

                          ”     ”    a ”        ”    .  D                            x     m ses av 

socialtjänstens handläggare som en sjukdom som ska botas. I dagens Sverige ät transsexualism en 

diagnos som transpersonerna får för att ändra sitt juridiska kön och genomgå en könskorrigering 

(RFSL, 2019a). Särbehandling av transpersoner kan även bero på att socialtjänsten kan ha en felaktig 

uppfattning om vem transpersoner är då att vara en transperson handlar inte om sexuell läggning, utan 

om könsidentitet. Transpersonerna kan vara homosexuella, heterosexuella eller bisexuella oavsett om 

de har genomgått en könskorrigering eller inte (Folkhälsomyndigheten, 2015; RFSL, 2019a). Det finns 

transpersoner som inte vill eller kan identifiera sig med något kön alls och känner sig varken som man 

eller kvinna (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hur upplever dem bemötandet när de kommer i kontakt 

med socialtjänsten? Löper dessa personer större risk för negativa upplevelser av bemötandet än 

transexuella inom socialtjänsten?  

Migration till Sverige har bidragit till att det finns transpersoner med olika bakgrund och 

trosuppfattningar. Hur ser deras upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten ut? Tidigare 

internationell forskning (Kattari et. al., 2017; Klein et. al., 2018) har visat att graden av upplevd 

diskriminering av transpersoner inom socialt område skiljer sig beroende på deras hudfärg, ålder och 

inkomst. Min studie har även visat att transpersonernas upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten 

kan se olika ut beroende på vilken kommun transpersoner är bosatta i.  

 

8.1 Funderingar om framtida forskning 

Efter studiens genomförande uppkom flera funderingar runt studiens forskningsområde.  Följande 

ämnen ansågs av uppsatsförfattaren vara viktiga och intressanta att forska vidare om: 

 

 Hur definierar transpersoner begreppet bemötande? Hur påverkar definitionen av begreppet 

deras upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten? 

 Hur nongender bemöts inom socialtjänsten? Vad upplever de som inte hör hemma i något av 

de traditionella könen?  

 Hur upplever transpersoner bemötande inom socialtjänsten i olika kommuner? Hur påverkar 

hbtq- certifiering deras upplevelser?     
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 Transpersoners upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten ur ett intersektionellt 

perspektiv. Hur kategorierna som bakgrund, trosuppfattning, ålder och klass påverkar 

transpersonernas upplevelser av bemötande inom socialtjänsten?  

 

För att kunna generalisera slutsatser är stora undersökningar med ett stort antal respondenter att 

föredra. Kvalitativa intervjuer kan kombineras med kvantitativa metoder som exempelvis 

enkätundersökningar eller användas som den enda metod för att samla empirin och genomföra studier.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syfte: Öka kunskapen om hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten.  

 

Bakgrundsinformation 

Hur gammal är du? 

Är du en transperson? 

Vilket pronomen vill du att jag använder? 

 

Bemötande 

Minns du när du besökte socialtjänsten för första gången? 

Hur upplevde du bemötandet? 

Har bemötandet varit bra/ dåligt (positivt/negativt)? 

Vad är enligt dig att bli bemött positivt? 

Vad är enligt dig att bli bemött negativt? 

Vilka förväntningar hade du inför besöket? 

Tror du att din bakgrund spelade roll för hur du blivit bemött? Hur? 

Tror du att din könsidentitet spelade någon roll för hur du blivit bemött? Hur? 

Tror du att din ålder spelade någon roll för hur du blivit bemött? Hur? 

Är det något mer som spelade roll för hur du blivit bemött? 

 

Uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor 

Kan du berätta lite mer om det? 

Kan du ge exempel på det? 

Kan du ge mer detaljerad beskrivning av det? 

 

Avslutningsfrågor 

Om du kunde önska, hur hade det varit att komma till socialtjänsten/ blivit bemött inom 

socialtjänsten? 
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Finns det något mer som du skulle vilja berätta som du har kommit på under intervjun? 

Är det någon fråga som jag missat som du tycker är viktigt för studien? 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till intervjupersoner  

 

Hej!  

Jag heter Svetlana Vasiljeva och går på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke 

högskola i Stockholm. Just nu skriver jag ett examensarbete, där syftet är att undersöka hur 

transpersoner över 18 år upplever bemötandet inom socialtjänsten.  

Enligt forskningen finns det brister i bemötandet av transpersoner inom offentliga 

verksamheter. Vad har du för erfarenheter? Välkommen till en intervju!  

Jag söker dig som identifierar sig som transperson och varit i kontakt med socialtjänsten för 

att få stöd och hjälp. Intervjun beräknas ta omkring en halv timme/ en timme och du kan själv 

bestämma platsen för den alternativt bli intervjuad via telefon. Hela intervjun kommer att 

spelas in. Efter intervjun kommer inspelningen transkriberas det vill säga texten kommer att 

skrivas ut. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att endast jag 

kommer att ha tillgång till det och dina svar kommer inte att kunna identifieras.  

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Studien genomförs som en del av 

min utbildning och informationen används endast i detta syfte. Du kommer att få en belöning 

på 200 kronor för medverkan.   

Om du har frågor och/eller är intresserad att medverka i studien kontakta mig via min e-mail: 

svevasi@esbhstudent.se  

Hälsningar, 

Svetlana 
 

 


