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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka vilket förhållningssätt blivande socionomer har till specifik 

kompetens i mötet med homo-, bisexuella, transpersoner och queera klienter. Tidigare forskning visar 

att HBTQ-personer har ett lågt förtroende för bland annat socialtjänst, polis och domstolar samt 

uppger sig bli utsatta för diskriminering och kränkande behandling i högre grad än den heterosexuella 

befolkningen. Forskning visar på att utbildning och bättre kompetens om HBTQ-kulturen hos 

yrkesverksamma kan förändra situationen.  

Uppsatsen utgår från en modell för kulturell kompetens i arbetet med sexuella minoriteter och 

personer med ett könsöverskridande uttryck. Modellen definierar innebörden av ett HBTQ-perspektiv 

och är framtagen för att förbättra det sociala arbetet med HBTQ-klienter. 

Studien är kvantitativ och empirin utgörs av 203 enkätsvar från studenter som samtliga har lång 

erfarenhet av socionomutbildningen. Analysen av resultatet har utgått från den kulturella 

kompetensens tre principer; attityder, kunskap och färdigheter. Slutsatserna från undersökningen är att 

studenter anser att specifik kunskap i mötet med HBTQ-klienter är viktig. De anser även att den 

specifika kompetensen är något som bör förmedlas på socionomutbildningen. Vidare tyder resultatet 

på att socionomutbildningarna i dagsläget inte förmedlar ett HBTQ-perspektiv som en integrerad del i 

undervisningen. Ytterligare en slutsats är att studenterna anser sig ha bristande kunskap gällande 

HBTQ-kulturen. Att inkludera kulturell kompetens för sexuella minoriteter i socionomutbildningen 

skulle minska risken för att HBTQ-klienter diskrimineras eller utsätts för kränkande behandling i det 

sociala arbetet.  

 

 

Nyckelord: bisexuell, HBTQ, homosexuell, kulturell kompetens, queer, socialt arbete, 

socionomstudenter, socionomutbildningen, specifik kunskap, transperson 

 

 

  



 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine which approach future social workers have regarding specific 

competence in the meeting with lesbian, gay, bisexual, transgender and queer clients. Previous 

research shows that LGBTQ people have a low confidence towards social services, police and courts 

and say they face discrimination and degrading treatment to a greater extent than the heterosexual 

population. Research shows that education and better skills of LGBTQ culture among professionals 

can change the situation.  

The essay is based on a model of cultural competence in working with sexual minorities and people 

with a transgender expression. The model defines the meaning of an LGBTQ perspective and is 

designed to improve social work with LGBTQ clients. 

The study is quantitative and empirical data consists of 203 survey responses from students with a 

long experience of the social work education. The analysis of the results is based on the cultural 

competence three principles; attitudes, knowledge and skills. The conclusion of the study is that 

students believe that specific knowledge in meeting with LGBTQ clients is important. They also 

believe that the specific competence is something that should be communicated in social work 

education. The result also indicates that the educations at present do not convey an LGBTQ 

perspective as an integral part of the teaching. Another conclusion is that the students feel they have a 

lack of knowledge regarding LGBTQ culture. To include cultural competence for sexual minorities in 

social work education would reduce the risk that LGBTQ clients are discriminated against or subjected 

to degrading treatment in social work. 

 

Keywords: bisexual, cultural competence, homosexual, LGBTQ,  queer, social work, social work 

students, social work education, specific knowledge, transgender 
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Förord 

I den här uppsatsen används förkortningen HBTQ som står för homo-, bisexuella, transpersoner och 

queera personer. En stor del av den tidigare forskningen på området berör endast homo-, bisexuella 

och transpersoner (HBT). I dagsläget är dock queerbegreppet en etablerad del i vad som tidigare endast 

benämndes HBT. För att på ett korrekt sätt återge våra källor kommer vi vid presentationen av tidigare 

forskning använda HBT. I övrig text används HBTQ för att även inkludera queera personer i 

undersökningen.  

Uttrycket specifik kunskap som används i uppsatsen syftar till kunskap som är kopplad till HBTQ-

kulturen.  
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1. Inledning  

 “Människan är rädd för det okända. Vet man bara litet om ett fenomen, en grupp eller en företeelse 

kan den lilla vetskapen till och med förstärka rädslan. Är den kunskap man har dessutom baserad på 

felaktigheter och vanföreställningar kan rädslan övergå i skräck eller till och med hat.”  

Så inleds Folkhälsoinstitutets skrift “föreställningar/vanföreställningar” från 2002. Skriften är en 

komprimerad sammanställning av rapporten Svenska befolkningens attityd till homosexuella och 

homosexualitet som gjordes år 2000 av forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier 

(FSI) i samarbete med Folkhälsoinstitutet. I undersökningen uppskattades att var tredje till var fjärde 

svensk medborgare hade en negativ attityd gentemot homosexuella människor. I huvudsak tycktes de 

negativa attityderna höra samman med felaktiga uppfattningar om homosexuellas levnadssätt. För att 

minska negativa attityder pekar författaren på vikten av att ha en korrekt kunskap om homosexuella 

och erfarenhet av människor med denna läggning.  

I socialtjänstlagens inledande bestämmelser slås det fast att människor på demokratins och 

solidaritetens grund ska främjas i sin ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt 

ha ett aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet (1 kap.1§ SoL). Vidare förväntas socialarbetare följa 

diskrimineringslagen. Det innebär att motverka diskriminering och främja lika rättigheter för alla 

oavsett könsöverskridande identitet, könsöverskridande uttryck eller sexuell läggning. För att kunna 

arbeta efter lagen krävs att blivande socialarbetare har nödvändig kunskap gällande bland annat 

sexuella minoriteter. Att som socialarbetare ha aktuell kunskap om en persons juridiska rättigheter 

gällande exempelvis familjebildning eller önskemål om att byta juridiskt kön är lika viktigt som att i 

sitt bemötande ha ett inkluderande språk. Med inkluderande språk menar vi att använda sig av uttryck 

som inte segmenterar den rådande heteronormen.  

Homo-, bisexuella, transpersoner och queera personer finns inom alla områden som socialt arbete 

innefattar. Uppskattningsvis finns det i Sverige mellan 5 - 10 procent som antingen lever öppet 

homosexuellt eller har homosexuella känslor som inte levs ut på grund av social rädsla. RFSL skriver 

på sin hemsida att denna statistik är svår att säkerställa. Så länge det finns fördomar gentemot HBTQ-

personer kommer det att finnas individer som inte vågar svara sanningsenligt gällande sin sexuella 

identitet (RFSL, 2015). 
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2. Bakgrund  

Forskning påvisar att människor inom gruppen homo-, bisexuella och transpersoner i högre grad lider 

av psykisk ohälsa, har större sannolikhet att bli utsatta för våld och i större utsträckning funderat på att 

ta sitt liv (Folkhälsomyndigheten, 2014). Detta tyder på att gruppen är i behov av stöd och hjälp. Såväl 

internationell som nationell forskning visar att HBT-personer har ett sämre hälsotillstånd samt i högre 

utsträckning varit utsatta för diskriminering och kränkande behandling jämfört med den övriga 

befolkningen. Forskningen visar också att kunskap och utbildning gällande HBT-personers 

livssituation utgör faktorer som kan förändra situationen. Den 2 januari 2014 angav regeringen en 

nationell strategi för att stärka HBT-personers lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck. Det övergripande målet för Sveriges folkhälsa är att det ska finnas samhälleliga 

förutsättningar för alla medborgare att få en god hälsa baserad på lika villkor (Regeringskansliet, 

2014). 

En femtedel av Sveriges HBT-personer har någon gång upplevt sig vara diskriminerade (FHI, 

2006). I socialstyrelsens rapport, gällande bemötandet av HBT-personer inom socialtjänsten, 

framkommer det att socialarbetare har svårt att motverka diskriminering av HBT-personer då de som 

klientgrupp inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad. Enligt rapporten finns en övergripande 

tendens som visar att socialarbetare i sitt bemötande av klienter förutsätter att alla är heterosexuella, 

vilket kan leda till att klienten får ta emot kommentarer som kan uppfattas som kränkande eller direkt 

diskriminerande. Rapporten menar att anledningen till att detta sker beror på brister i de generella 

systemen, lagstiftningen och i grundutbildningarna för socialarbetare (Socialstyrelsen, 2003).  

Kunskap om och bemötande av HBTQ-personer utgör ett viktigt utvecklingsområde inom 

Socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015). Forskning visar att Sverige inte är ensam om att brista i 

kompetensen gällande sexuella minoriteter. För att motverka diskriminering och utöka kompetensen 

har begreppet kulturell kompetens inom socialt arbete utvecklats i USA och England. Med kulturell 

kompetens menas den kunskap som är nödvändig för att bemöta minoritetsgrupper på ett jämlikt sätt. 

Forskarna Van Den Bergh och Crisp(2004) har, genom att anpassa begreppet kulturell kompetens till 

arbetet med sexuella minoriteter, utvecklat ett ramverk vilket riktar sig till socialarbetare och som 

syftar till att förbättra arbetet med sexuella minoriteter inom socialt arbete. Van Den Bergh och Crisp 

menar att det saknas tydliga riktlinjer för hur socialarbetare ska bemöta HBTQ-personer på ett 

professionellt sätt. Författarna efterlyser en tydlighet i hur ett kompetent förhållningssätt gentemot 

sexuella minoriteter ska se ut för socialarbetare. De har utvecklat tre principer för att tydliggöra hur 

socialarbetare kan bli bättre i det professionella arbetet med sexuella minoriteter. De tre principerna är 

attityder, färdigheter och kunskap hos socialarbetaren. Crisp och Van Den Berghs arbete med att 

säkerställa att HBTQ-personer inte exkluderas i det sociala arbetet stämmer väl överens med vad andra 

forskare har kommit fram till: att specifik kunskap om HBTQ-personer är av vikt för att förhindra 

diskriminering och kränkande behandling.  
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

3.1 Problemformulering 

År 2005 gjorde dåvarande diskrimineringsombudsmannen en kartläggning av huruvida Sveriges 

socionomutbildningar förmedlade kunskap om HBT-personers livssituation i undervisningen. 

Resultatet visade på stora brister i förmedlandet av kunskap om gruppen. Rapporten betonade att ett 

HBT-perspektiv bör inkluderas i undervisningen på socionomprogrammet. Detta för att minimera 

risken för strukturell diskriminering och osynliggörande av sexuella minoriteter i framtida 

yrkesutövande (HomO, 2005). I tidigare forskning presenteras kulturell kompetens som ett teoretiskt 

ramverk över den kunskap, de färdigheter och de attityder som har betydelse för bemötandet av 

sexuella minoriteter (Van Den Bergh & Crisp, 2004). Den kulturella kompetensen definierar därmed 

vad ett HBT-perspektiv i undervisningen innebär. Clark (2006) menar att den kulturella kompetensen 

utgör en väsentlig del av professionalismen i socialt arbete. Avsaknaden av den riskerar att leda till 

marginalisering och diskriminering av sexuella minoriteter inom ramen för det sociala arbetet. Vi tror 

därmed att en eventuell frånvaro av ett HBT-perspektiv i undervisningen är lika problematisk idag 

som för tio år sedan. Regeringens strategi från 2014 betonar också behovet av ökad kompetens på 

området. Även Socialstyrelsen publicerade 2015 riktlinjer som belyser vikten av att olika 

verksamheter inkluderar ett HBTQ-perspektiv. Med HBTQ-perspektiv menar Socialstyrelsen dels en 

hög kompetens om HBTQ-personers livssituation och dels ett bra bemötande (Socialstyrelsen, 2015).    

 Det har varken gjorts någon uppföljning av HomO:s kartläggning eller någon ny undersökning 

sedan år 2005. Även om vi i denna studie inte har utrymme att göra en lika omfattande undersökning 

som HomO:s, finner vi det relevant att undersöka vad studenterna idag anser om den specifika 

kunskapens betydelse för ett framtida professionellt bemötande av HBTQ-klienter.  

 

3.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om vilket förhållningssätt blivande socionomer har till specifik 

kompetens avseende homo-, bisexuella, transpersoner och queera klienter.   

 

3.3 Frågeställningar  

 Hur förhåller sig blivande socionomer till att ha specifik kunskap gällande HBTQ-klienter?  

 Hur ställer sig studenterna till att ett HBTQ-perspektiv inkluderas i undervisningen? 
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4. Centrala begrepp och tillbakablick 

Här presenteras begrepp som genomgående används i uppsatsen samt en kort historik. Följande 

definitioner är hämtade från RFSL:s samt Sveriges förenade HBTQ-studenters (SFQ) hemsidor. 

 

4.1 Begreppsdefinition 

Bisexuell: en person som blir kär i eller attraherad av en person oavsett kön. 

Diskriminering: missgynnande behandling av en människa på grund av dennes kön, könsidentitet 

eller könsuttryck, etniska tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder. 

HBTQ: samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. 

Heterosexuell: en person som blir kär i eller attraherad av en person av motsatt kön. 

Heterosexism: ett begrepp som beskriver hur uppfattningen om heterosexualitet som den normala 

sexualiteten leder till förtryck och diskriminering av sexuella minoriteter. 

Heteronorm: alla människor antas tillhöra ett av två kön; man eller kvinna. Dessa två förväntas vara 

varandras motsatser; feminin och maskulin, samt bli kära i varandra. Att tillhöra heteronormen ger 

ekonomiska, politiska och sociala fördelar. 

Homofobi: en negativ syn på homosexualitet. Kan ses som en ideologisk uppfattning. 

Homosexuell: en person som blir kär i eller attraherad av en person av samma kön. 

Komma ut: att som sexuell minoritet aktivt behöva informera omgivningen om att hen befinner sig 

utanför normen. 

Kulturell kompetens: ett pedagogiskt ramverk vilket innefattar professionens attityder, kunskap och 

färdigheter gällande minoritetsgrupper i ett samhälle. 

Kön: ett socialt konstruerat uttryck som delar in människor i kvinnor och män. Kön kan delas upp i 

fyra olika delar: 

Biologiskt kön: definieras utifrån en persons yttre och inre könsorgan, könskromosomer och 

hormonnivåer. Det biologiska könet avgörs hur den fysiska kroppen ser ut. 

Juridiskt kön: det kön som registrerats i folkbokföringen, på passet eller en persons legitimation. Det 

juridiska könet går även att utläsa av den sista siffran i det svenska personnumret. I Sverige går det 

endast att registrera två juridiska kön, kvinna eller man. Barn tilldelas ett juridiskt kön baserat på det 

biologiska könet. 

Könsidentitet: det kön en person känner sig som oavsett biologiskt kön. 

Könsuttryck: hur en person väljer att uttrycka sitt kön, genom exempelvis kläder, kroppsspråk eller 

socialt beteende. 

Maktstrukturer: de strukturer som på en samhällsnivå ger människor olika förutsättningar att 

påverka samhället och sitt liv. 
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Normer: förväntningar, oskrivna regler och ideal som handlar om vad som ses som det mest 

önskvärda, fördelaktiga och positiva och vad som inte anses vara det. Normer förändras över tid, är 

situationsberoende och formas utifrån maktförhållanden. 

Sexuell läggning: finns i olika varianter och uttryck. Uppsatsen berör homosexualitet, bisexualitet och 

heterosexualitet. 

Sexuella minoriteter: personer som inte definierar sig inom rådande sexuell norm i samhället. 

Transperson: ett paraplybegrepp för personer som genom sitt könsuttryck eller könsidentitet avviker 

från könsnormen. 

Transsexuell: en medicinsk diagnos och innebär att en person inte identifierar sig med det juridiska 

kön som personen tilldelades vid födseln.  

Queer: ett begrepp som i grunden ifrågasätter heteronormen. Queer kan innebära en önskan om att 

inte behöva tillhöra ett kön. En queer syn på kön och sexualiteten innebär att dessa kategorier görs. 

Queer är både en teoribildning (queerteori) och en aktivistisk rörelse. Queer som identitetsuttryck kan 

ses som ett samlingsbegrepp över att på något vis befinna sig utanför normerna beträffande kön och 

sexualitet.  

 

4.2 Historisk tillbakablick 

Genom att lyfta fram hur lagar och rättigheter för HBTQ-personer har tillkommit över tid ges en 

övergripande bild av hur denna grupps position i samhället har förändrats.  Lagar har använts som 

verktyg för att både begränsa och utöka rättigheterna för gruppen.  

Innan 1890-talet fanns inte homosexualitet som ett begrepp, att ha sex med någon av samma kön 

ansågs vara ett brott eller en synd. Under 1900-talet kom begreppet homosexualitet att utvecklas och 

likställas med en kriminell handling. Det var först 1944 som homosexualitet avkriminaliserades och i 

takt med att den moderna sexologin utvecklades definierades begreppet istället som en sjukdom. För 

många män och kvinnor fungerade diagnosen som en lättnad och förklaring till känslorna gentemot 

personer av samma kön. Samhällets syfte med att stämpla homosexualitet som en sjukdom var att visa 

omsorg om den sjuke som inte ansågs kunna stå ansvarig för sina känslor och beteenden. I och med att 

sjukdomsbegreppet infördes ställdes samhället inför ett antal moraliska och juridiska dilemman. Man 

ville särskilt skydda unga medborgare från att exponeras för homosexuella handlingar men samtidigt 

inte sätta sjuka personer i fängelse. Lösningen blev att jämställa homosexualitet med sinnessjukdom. 

1944 infördes även lagen om kastrering och på anstalter runt om i Sverige övertalades homosexuella 

män att låta kastrera sig. Totalt kastrerades omkring 460 män som ett medel för att kontrollera den 

samhällsskadliga sexualiteten (Sterky Seppänen, 2005).  

Nedan följer en sammanställning av årtal med betydelse för utvecklandet av HBTQ-personers 

rättigheter i Sverige (RFSL, 2015).  
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1944: avkriminaliseras homosexualitet. Homo- och bisexualitet ses istället som en sjukdomsdiagnos 

som kan botas genom vård och inlåsning på mentalsjukhus. 

1979: Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som en sjukdomsdiagnos. 

1978-1984: staten genomför Homosexutredningen som syftar till att undersöka eventuell kvarvarande 

diskriminering i lagstiftningen. Det föreslås någon form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och 

skydd enligt hetslagen. 

1987: näringsidkare och offentligt anställda förbjuds enligt lag att diskriminera homosexuella.  

1999: lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning införs. Ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) inrättas. 

2002: lagen mot diskriminering inom högskolan på grund av sexuell läggning införs. 

2003: lagen om hets mot folkgrupp inkluderar nu homo-, bisexuella och heterosexuella personer från 

att diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. 

2005: diskriminering i samband med sexuell läggning förbjuds gällande det sociala området så som 

socialtjänst, socialförsäkringssystemet, A-kassa och hälso- och sjukvård. 

2006: lagen mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever på grund av sexuell 

läggning införs.  

2009: könsöverskridande uttryck eller identitet inkluderas som diskrimineringsfaktorer i 

diskrimineringslagstiftningen. Socialstyrelsen avskaffar transvestism, fetischism och sado-masochism 

som sjukdomsbegrepp. 

2011: ett grundlagsförbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning införs i regeringsformen. 

2013: kravet på sterilisering för personer som önskar byta kön samt kraven att vara folkbokförd i 

Sverige och vara ogift avskaffas. 

2014: regeringen presenterar en strategi för att främja lika rättigheter och möjligheter för individer 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
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5. Tidigare forskning 

Här följer en beskrivning av vår litteratursökning samt en överblick över ett antal nationella och 

internationella rapporter knutna till HBT-personers livssituation och dess koppling till ämnet socialt 

arbete. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av och reflektion över kunskapssammanställningen 

samt uppsatsens inriktning. Det bör noteras att queera personer inte uttryckligen inkluderas i redovisad 

forskning. Detta med anledning av att den forskning som även berör queera personer inte är direkt 

kopplad till vår forskningsfråga. 

 

5.1 Tillvägagångssätt vid litteratursökning  

Vi har i vår kunskapssökning genomgående angett sökorden social work och education. Dessa har 

kombinerats med olika versioner av homo-, bisexuella, transpersoner och queera personer: HBT, 

LGBT, LGBTQ och sexual minorities. Vidare har vi sökt på begreppet mental disorder i kombination 

med ovanstående begrepp. Vi har gjort våra sökningar i de databaser som inkluderar forskning inom 

socialt arbete: ASSIA, SocINDEX, Social services abstracts, Academic Search Complete samt ESH 

Discovery, en sökmotor som är ansluten till många databaser. 

Det finns ett stort antal studier och artiklar som fokuserar på HBTQ-frågor inom socialt arbete, 

samtliga har tillkommit under de senaste 15 åren. Merparten av studierna fokuserar på verksamma 

professionella inom socialt arbete eller på hur studenter som tillhör en sexuell minoritet upplever sig 

bli bemötta på utbildningen. Vi har gjort ett urval bland artiklar och rapporter baserat på en bedömning 

av deras rubriker. De som tydligt anknutit till vårt forskningsområde har vi valt att granska och i vissa 

fall presentera. Studier som berör området men som vi inte bedömt tillför något ytterligare till 

kunskapsöversikten har inte presenterats i uppsatsen. Samtliga artiklar som vi valt ut är vetenskapligt 

granskade. Vidare har vi sökt information via Socialstyrelsen, Regeringens publicerade rapporter samt 

Folkhälsomyndigheten.   

 

5.2 “Alla är lika för mig” 

I en kartläggning, gjord av dåvarande ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning (HomO), från 2005 framkom att Sveriges socionomutbildningar saknade ett planmässigt 

arbete för att förmedla kunskap om homo-, bisexuella och transexuella personers livssituation. 

Undersökningen pekade även på att avsaknad av detta perspektiv i sig osynliggör gruppen.  

Rapporten betonade vikten av att inkludera begrepp som homo-, bisexuella och transpersoner i 

kursplanen för att på så sätt undvika strukturell diskriminering och osynliggörande. HomO framhöll 

också att bristande kunskap i förlängningen leder till att socialarbetare inte har de kunskaper som är 

nödvändiga för att följa socialtjänstlagens krav om att vara väl förtrogen med de levnadsförhållanden 

som finns inom kommunen. Rapportens analys av studenternas svar på den enkät som ingick i 
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undersökningen visar på att okunskapen bland annat innebär ett förutsättande att alla klienter är 

heterosexuella och att de har samma behov. Viljan att behandla alla klienter lika riskerar därmed att 

leda till diskriminering och ett oprofessionellt bemötande som grundar sig i rådande 

heteronormativitetet (HomO, 2005). 

 

5.3 “Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och 

bisexuella personer” 

År 2014 gjorde folkhälsomyndigheten (tidigare Folkhälsoinstitutet) en sammanställning av 

regeringens uppdrag att se över utvecklingen av HBT-personers hälsa mellan åren 2005-2012. I 

studien inkluderades endast homo- och bisexuella personer, resultaten för gruppen transpersoner 

redovisas i en egen rapport i den 1juni 2015. Det övergripande målet för den svenska 

folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen på 

en samhällelig nivå. Riksdagen har fastslagit elva målområden som alla utgör områden med faktorer 

som påverkar hälsan i befolkningen. Statens folkhälsoinstituts undersökningar och internationell 

forskning tyder på att det framför allt är de strukturella faktorernas påverkan, såsom stigmatisering och 

diskriminering, som bidrar till HBT-personers sämre hälsa jämfört med den heterosexuella 

majoritetsbefolkningen.  

 Rapporten är en sammanställning av resultat från den nationella folkhälsoenkäten “Hälsa på lika 

villkor”. Syftet med rapporten var att identifiera de bestämningsfaktorer som har betydelse för HBT-

personers hälsa. I 2005 års befolkningsundersökningar identifierades följande bestämningsfaktorer för 

HBT-personers sämre hälsa, framför allt för sämre psykisk hälsa jämfört med majoritetsbefolkningen: 

 

 diskriminering (inklusive kränkande behandling och dåligt bemötande) 

 utsatthet för våld, hot, trakasserier och rädsla 

 brist på tillit till andra människor 

 avsaknad av emotionellt stöd 

 konsumtion av tobak, alkohol och cannabiskonsumtion 

 

Rapporten visar på att de allra flesta homo- och bisexuella personer har ett bra eller mycket bra 

allmänt hälsotillstånd. Trots detta framkommer det att det fortfarande finns stora skillnader i den 

självrapporterade hälsan samt förutsättningar för en god hälsa jämfört med den övriga befolkningen. 

Rapporten visar också på en fortsatt sämre psykisk hälsa för homo- och bisexuella än hos den 

heterosexuella befolkningen, särskilt utmärkande var yngre personer i åldrarna 16-29 år. Det 

framkommer att det är betydligt vanligare att homo- och bisexuella personer upplevt kränkande 

behandling och ett dåligt bemötande. Att ha varit utsatt för våld är också något som är mycket 

vanligare inom gruppen. Homo- och bisexuella personer har enligt rapporten lågt förtroende för 
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socialtjänst, sjukvård, skola, domstolar och riksdag. Något som också framkommer är att det tycks 

vara vanligare för dessa personer att sakna ekonomiskt kapital och att vara i ekonomisk kris än för den 

övriga befolkningen. Även alkoholkonsumtionen är högre inom denna grupp än hos den 

heterosexuella populationen. Bland bisexuella kvinnor är det 5 gånger vanligare att ha haft 

självmordstankar än hos heterosexuella kvinnor, och det är betydligt vanligare att någon gång försökt 

ta sitt liv.  

Slutsatsen av Folkhälsomyndighetens rapport är att homo- och bisexuella har en sämre psykisk 

hälsa, en sämre allmän hälsa samt i högre utsträckning varit utsatta för diskriminering. Dock 

konstateras att kunskap om homo- och bisexuella personers livssituation växer, bland annat genom 

ändrad lagstiftning, ökad medvetenhet om normer och mänskliga rättigheter. Rapporten efterlyser ändå 

mer forskning inom området för att utvecklingen ska fortsätta. Arbetet med att fördjupa kunskapen om 

homo- och bisexuella personers ohälsa anses vara en mycket angelägen och brådskande uppgift med 

tanke på att många rapporterat att de upplevt sig ha blivit diskriminerade eller dåligt bemötta av 

vårdinstanser och myndigheter. Slutligen tar rapporten upp att det tycks finnas systematiska skillnader 

i hur homo- och bisexuella personer upplever sin hälsa jämfört med övriga befolkningen och att dessa 

skillnader är oacceptabla. En slutsats rapporten drar är att det finns ett behov av fördjupade studier om 

hälsofrämjande och förebyggande arbeten för homo- och bisexuella personer i samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

5.4 “Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten” 

År 2003 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga vilken betydelse en persons sexuella 

läggning eventuellt kunde ha för bemötandet inom socialtjänsten. Vidare syftade kartläggningen till att 

undersöka vilka åtgärder som socialtjänsten själva vidtagit i form av exempelvis åtgärdsplaner samt att 

komma med förslag på åtgärder för att minska de uppmärksammade bristerna. Rapporten ”Sexuell 

läggning och bemötande i socialtjänsten”, uppmärksammade att socialtjänsten i stor utsträckning 

förutsätter att alla människor är heterosexuella vilket leder till ett osynliggörande av HBT-personer. 

Detta fastställdes som den största anledningen till ett dåligt bemötande av gruppen inom socialtjänsten. 

Bristande kunskap riskerar också att leda till att HBT-personer inte få det stöd de har rätt till. 

Rapporten visar att ett dåligt bemötande kan handla såväl om diskriminerande särbehandling, 

kränkningar eller bristande observans. Med bristande observans menas en okunskap och ovana i att 

möta exempelvis homo- eller bisexuella personer. Socialstyrelsen menar att just bristande observans är 

särskilt allvarligt då det riskerar att leda till sämre stöd för den som söker hjälp. De lyfter särskilt ut 

barn och ungdomar som personer som drabbats av detta samt personer som blivit utsatta för 

partnervåld. Rapporten drar paralleller till att ett osynliggörande av gruppen bottnar i den rådande 

heteronormen. 
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Socialstyrelsen avslutar sin kartläggning med att ge ett antal förslag för att förbättra bemötandet av 

HBT-personer inom socialtjänsten. De uppmanar kommunerna att vidta åtgärder som förhindrar 

kränkning på grund av sexuell identitet inom socialtjänsten. De betonar även att 

socionomutbildningarna behöver belysa den sexuella läggningens betydelse i det sociala arbetet och 

genom reflektion ge studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

5.5 “Evaluating the Phobias, Attitudes, and Cultural Competence of Master of 

Social Work students toward the LGBT Populations“ 

År 2003 gjordes en studie på en magisterutbildning för socialarbetare på ett universitet i USA. 

Studiens syfte var att utveckla en bedömningsskala för att utvärdera attityder, fobier och kulturell 

kompetens hos studenterna gentemot HBT-personer. Resultatet visade att majoriteten av studenterna 

hade en positiv inställning till HBT-personer men att de uttryckte sig ha låg kulturell kompetens om 

gruppen. Studien visade på att det fanns en lägre acceptans och fler fördomar gentemot bisexuella och 

transpersoner personer än mot homosexuella. Anledningen till detta kopplar forskarna till bristande 

kunskap och menar att ansvaret för en ökad förståelse och ökad kunskap ligger hos lärare och forskare. 

Det som studien tar upp som mest kritiskt är det faktum att socialarbetare ofta saknar information om 

HBT-samhället samt relevant kunskap för att kunna arbeta med HBT-personer på ett adekvat sätt. 42,4 

% av studenterna uppgav att de saknade kunskap för att kunna möta denna grupp i sin yrkesroll. Att så 

många studenter upplever sig sakna kunskap menar forskarna är ett bevis på bristande utbildning för 

socialarbetare vilket resulterar i att människor blir feldiagnostiserade, riskerar att bli illa bemötta samt 

att fel vård och behandling ges.  

Den kunskap som skulle vara relevant för blivande socialarbetare anses vara kunskap i 

identitetsutveckling hos HBT-personer, ”komma-ut” processen och att studenterna lär sig arbeta för att 

påverka situationen för HBT-personer genom att verka för ett HBT-vänligt samhälle. Att minska 

socialarbetares och blivande socialarbetares fördomar och avståndstaganden gentemot HBT-personer 

är ett viktigt första steg för att förbättra situationen för gruppen. En av studiens slutsatser är dock att 

det viktigaste är studenters och socialarbetarnas vilja att jobba med sina egna värderingar, fördomar 

och avståndstaganden. En slutsats var också att universitetet behöver utveckla arbetet med att 

inkludera kunskap om HBT-personers livssituation i utbildningen. Detta för att framtida 

yrkesverksamma ska kunna erbjuda denna grupp effektivt stöd (Bridge & Logie, 2007). 

 

5.6 “Teaching note-heterosexism as experienced by LGBT social work 

educators” 

I Journal of social work education, en tidsskrift som syftar till att belysa viktiga frågor och faktorer 

som har relevans för utbildningen av socialarbetare, skriver Lisa M. Johnson (2014) om heterosexism. 
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När heterosexualitet av studenter ses som den normala sexualiteten påverkar det både lärare som 

identifierar sig inom HBT-gruppen och i förlängningen det sociala arbetets praktik. Johnson pekar på 

det ansvar utbildningen har i att hjälpa studenterna till att kritiskt granska socialpolitiska frågor och 

belyser specifikt kränkandet av HBT-personers mänskliga rättigheter. Vidare framhåller Johnson 

utbildningens ansvar i att uppmuntra studenterna till självreflektion och därmed bidra till en 

medvetenhet om hur egna värderingar kan påverka det professionella bemötandet. Hon nämner även 

att högskolorna har ett ansvar i att ge studenterna en utbildning i vad det innebär att vara professionell 

och att det däri ingår att agera utifrån den etiska kod som utarbetats av NASW (2008), National 

Association of Social Workers. Koden innehåller riktlinjer som syftar till att främja social rättvisa, 

kulturell kompetens och acceptans av varierande identitetsuttryck. 

Artikeln tar upp den problematik som följer av att HBT-personers rättigheter inte specifikt lyfts 

fram i utbildningen. Detta aktualiseras genom studenters uttalanden om att HBT-personer inte 

förtjänar speciella rättigheter. Effekten av att inte problematisera att vi lever i ett heteronormativt 

samhälle blir att andra sexuella identiteter osynliggörs och att rättigheter därmed förbises.  

Även om det inte förekommer ett öppet nedvärderande mot människor på grund av deras sexuella 

läggning, existerar dessa åsikter i samhället och de riskerar att påverka det professionella bemötandet. 

Johnson pekar därmed på vikten av att i utbildningen öva studenterna i att reflektera över egna 

värderingar samt att diskriminerande uttalanden uppmärksammas och bemöts. Utbildningen ska belysa 

frågor som rör sexuell identitet och könsidentitet samt bidra till kunskap om vilka svårigheter HBT-

gruppen riskerar att möta i samhället på grund av sin sexuella läggning. Detta för att klienternas 

grundläggande rättigheter sedan ska respekteras i det sociala arbetets praktik (Johnson, 2014). 

 

5.7 “Defining culturally competent practice with sexual minorities: implications 

for social work educations and practice “ 

Ytterligare en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of social work education, vänder sig till 

studenter och praktiserande inom socialt arbete. Den tar upp behovet av ökad kompetens i det sociala 

arbetet gällande sexuella minoriteter. Författarna beskriver att intresset för en kulturell kompetens 

inom det sociala arbetet har ökat under senare år. Denna kompetens har historiskt sett varit knuten till 

mångfald i form av etnisk tillhörighet men har rört sig mot att även inkludera sexuella minoriteter. 

Kompetensen utgörs av förmåga att förstå de behov som finns hos gruppen samt möjligheten att 

erbjuda effektiva insatser. Van Den Berg & Crisp skriver i sin artikel att även om NASW nämner 

sexuella minoriteter i sina riktlinjer för socialarbetare så saknas det tydliga instruktioner för hur 

socialarbetare ska tillämpa god kulturell kompetens för att bemöta denna grupp på ett bra sätt. 

Författarna efterlyser en tydlighet i hur ett kompetent förhållningssätt gentemot sexuella minoriteter 

ska se ut för socialarbetare. Mer specifikt, vad är det för attityder, kunskaper och färdigheter som en 

socialarbetare behöver för att arbeta effektivt med HBT-klienter? 
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Artikeln tar upp problematiken med att åsikter knutna till heterosexism eller homofobi ofta förnekas. 

De ses, som nämnts i tidigare artikel, inte som passande inom det sociala arbetet. Icke desto mindre 

förekommer dessa värderingar och de tar sig istället uttryck på mer subtila sätt i form av bland annat 

nedsättande kommentarer gentemot klienter.  

En slutsats som görs i artikeln är att ett HBT-perspektiv måste inkluderas i undervisningen av 

socialarbetare för att kunskap om sexuella minoriteter ska ingå i den kulturella kompetensen i 

praktiken. Författarna lyfter här fram att processen att ”komma-ut ”som HBT ska förmedlas som en 

modell av identitetsutveckling. Likaså bör heterosexism och homofobi belysas som strukturella hinder 

för mänsklig utveckling. Kulturell utsatthet bör också tas upp som en riskfaktor för HBT-personers 

välmående. Att inkludera ett HBT-perspektiv i undervisningen handlar också om att i olika kurser 

exemplifiera aktuella frågor med svårigheter som HBT-gruppen kan komma att möta i samhället (Van 

Den Bergh & Crisp, 2004). 

 

5.8 Reflektion över tidigare forskning 

En slutsats som återkommer i vår kunskapssammanställning är att valt problemområde behöver 

undersökas och problematiseras ytterligare. Tidigare forskning kommer fram till att 

socionomutbildningarna bör inkludera en kritisk granskning av heteronormativitetens betydelse för hur 

sexuella minoriteter kan komma att bemötas i det framtida yrkeslivet. Vidare finns en explicit 

uppmaning att studenter och yrkesverksamma behöver arbeta med egna värderingar och reflektera 

över hur de kan påverka relationen till, och förståelsen för, klienten. Kunskapssammanställningen 

tydliggör vilka brister avsaknaden av specifik kunskap gällande HBTQ-personers livssituation kan 

leda till i det sociala arbetet. Utifrån detta finner vi det intressant att få en bild av om blivande 

socionomer upplever ett behov av specifik kunskap.  

Det bör poängteras att en del av forskningen är tio år gammal och att situationen för sexuella 

minoriteter idag har förändrats. Glappet mellan dagsläget och den tidigare forskningen utgör i sig en 

stark motivering till att genomföra vår studie. Utifrån den kunskapsöversikt vi gjort framkommer det 

att vårt forskningsområde inte har problematiserats i tillräckligt hög grad, vårt val av forskningsfråga 

utgör därmed en möjlighet till att öka kunskapen på området.  

Den forskning vi har valt ut är framtagen utifrån en strävan att tydliggöra problemområdet. De 

sökord som använts gör att den tidigare forskningen till stor del berör samma delar som vår uppsats 

har kommit att handla om. Vårt val av teoretiskt analysverktyg, kulturell kompetens, har också 

framkommit till följd av vår kunskapssammanställning. Det finns en problematik med detta 

underbyggande av den egna forskningsfrågan. Uppsatsen riskerar att både bekräftas av och på nytt 

bekräfta den tidigare forskningen. Med en medvetenhet om detta är dock vår ambition att öppet 

undersöka studenternas förhållningssätt för att tillföra deras tankar till forskningen om den specifika 

kompetensens betydelse inom socialt arbete.  
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5.9 Undersökningens inriktning 

Det saknas forskning på området som inkluderar queera personer. Vi har därmed valt att inkludera 

dessa i vår enkät för att undvika fortsatt exkludering av gruppen. Inom queerrörelsen har det funnits en 

önskan om att inte definieras utifrån etablerade kategorier. Att lyfta fram queera personer som en 

grupp kan därmed ses som problematiskt. Samtidigt har gruppen behövt definiera sig själv och sina 

mål för att ta plats i det offentliga rummet (Rosenberg, 2002).  Personer med queera uttryck ingår 

också i det samlingsbegrepp som Regeringen, Socialstyrelsen och RFSL använder sig av. HBTQ är 

därmed ett etablerat begrepp som inkluderar olika sexuella och könsöverskridande grupper. Hur 

studenterna förhåller sig till kompetens för en specifik grupp inom samlingsbegreppet får vi inte veta 

när vi använder den generella benämningen. Vi har dock utformat flera frågor i enkäten med syftet att 

belysa specifika delar av en HBTQ-kompetens.  

 I kategoriseringen av HBTQ finns självklart olika individuella livssituationer. Det finns också 

gemensamma drag för hur många HBTQ-personers liv ser ut och hur deras identitetsutveckling går 

till. Till exempel är processen att ”komma-ut” en sådan. Många homosexuella beskriver liknande 

erfarenheter av vad det innebär att komma ut för sin omgivning, där svårigheten sällan handlar om att 

vara homosexuell utan snarare det faktum att man förstår att man avviker från normen. Uppsatsen 

utgår från de strukturella likheter som HBTQ-personer kan tänkas dela.  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

6.1 Kulturell kompetens 

Kulturell kompetens utvecklades ursprungligen i USA för att hjälpa vårdpersonal att ge korrekt vård. 

Den är baserat på förutsättningen att människor kommer att förbättras från sin sjukdom och utveckla 

en mer hälsosam livsstil om vårdpersonalen har tagit hänsyn till patientens kulturella behov. Kulturell 

kompetens har särskilt använts i mötet med etniska minoritetsgrupper. Kulturell kompetens i denna 

mening handlar om att översätta information till det språk som talas inom patientens bostadsområde, 

möjligheten att tillgodose patienten med den religiösa tillhörighet den har, tillgodose lämplig kost 

(exempelvis halalkött) och visa på kunskap om annat som tillhör patientens kultur, så som ritualer runt 

en persons död.  

I USA och England har även kulturell kompetens anammats inom socialt arbete med HBT-

personer. Forskarna Van Den Bergh och Crisp (2004) lägger tyngdpunkt vid att som socialarbetare få 

möjlighet att reflektera över och utveckla en förståelse för den ojämlikhet som finns mellan HBT-

personer och övrig befolkning. De tar upp exempel på hur ojämlikheten tar sig i uttryck i form av 

diskriminering gällande familjebildning, såsom möjligheten till adoption, och risken för att drabbas av 

hatbrott. Kulturell kompetens som modell syftar i huvudsak till att skapa en jämlikhet i det offentliga 

livet och att utveckla lämpligheten hos tjänster inom välfärden (Fish, 2012, s. 34).  

Van Den Bergh och Crisp har utvecklat 25 punkter indelade i tre kategorier, attityder, kunskap och 

färdigheter, vilka syftar till att yrkesverksamma ska uppnå en kulturell kompetens i arbete med HBT-

klienter. I modellen ingår att olika sexuella identiteter ska bemötas just som variationer av sexualitet 

samt att en persons identifiering med HBT-begreppet är lika positivt för utvecklandet av den sexuella 

identiteten som hetero-begreppet är. Vidare innebär kompetensen att inte yrkesverksamma automatiskt 

antar att klienten är heterosexuell. Vikten av att använda identitetsbekräftande språk lyfts också fram 

som en viktig del av ett gott bemötande inom det sociala arbetets praktik. För att förverkliga 

kompetensen behöver socialarbetaren medvetandegöra och hantera sina egna fördomar. Även kunskap 

om den process det innebär att komma ut som homo-, bisexuell eller transperson ses som en viktig del 

av förståelsen för klienten då processen kan utgöra en riskfaktor för psykisk ohälsa.  

Med kulturell kompetens menas inte bara att ha förståelse för vad det kan innebära att tillhöra en 

sexuell minoritet. Det innebär också att reflektera över sig själv, sin egen kulturella position och sina 

egna värderingar. Den kulturella kompetensen kan utgöra en viktig del i socialarbetarens förmåga att 

erbjuda korrekta klientorienterade tjänster, då den möjliggör att hänsyn tas till specifika faktorer som 

har betydelse för HBT-klienter.  Även Lindsay Gezinski (2009) betonar vikten av att kulturell 

kompetens gentemot HBTQ-personer används som ett genomgående ramverk i utbildningen för att 

förbereda socionomstudenter på att arbeta med klientgruppen. Hon betonar betydelsen av ett HBTQ-

perspektiv som berör både en teoretisk nivå med kunskapsspridning och en praktisk nivå där 

studenterna övas i att kritiskt reflektera över sina värderingar. 
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Den kulturella kompetensen riktad mot HBT samt queera personer används också som analysverktyg i 

studien. Resultatet analyseras och struktureras utifrån principerna attityder, kunskap och färdigheter. 

Då vi har undersökt studenternas förhållningssätt till den specifika kompetensen är det studenternas 

attityder som resultatet speglar. Vi hoppas skapa en förståelse för vårt resultat i form av studenternas 

förhållningssätt, utifrån de faktorer som den kulturella kompetensen synliggör som viktiga för att 

minska risken för kränkande behandling, förtryck och diskriminerade av HBTQ-personer inom socialt 

arbete.  

Nedan följer en beskrivning i vad de olika principerna innehåller mer konkret:  

6.1.1 Attityder 

1. Reflektera över den egna sexuella identiteten och könstillhörigheten. 

2. Reflektera över tidigare möten med HBT-personer, såväl personligt som professionellt. 

3. Utvärdera egna reaktioner på HBT-personer, både positiva och negativa. 

4. Utvärdera de kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga aspekterna av den egna responsen på 

HBT-personer för att utveckla en medvetenhet om potentiell heterosexism och homofobi. 

5. Ta del av personliga och professionella aktiviteter som utvecklar förståelse för HBT-individer och 

kulturer. 

6.1.2 Kunskap 

6. Nyckelterminologi relaterad till HBT-personer. 

7. Demografisk karaktäristik. 

8. Mångfald och olikheter inom gruppen. 

9. Grupphistorik och traditioner. 

10. Gruppens erfarenheter av diskriminering, förföljelse och förtryck. 

11. Påverkan av lagstiftning och politik. 

12. Samhällsvetenskapliga teorier inom arbetsfältet gällande gruppen. 

13. Samhällsresurser. 

14. Arbetsmodeller med en kulturell känslighet för gruppen 

6.1.3 Färdigheter  

15. Skapa en HBT-vänlig miljö. 

16. Ta reda på, och inte anta, människors sexuella identitet och könsidentitet. 

17. Inte anta att en individs sexuella identitet eller könsidentitet är ett resultat av någon svårighet som 

individen har. 

18. Förstå den presenterade utmaningen ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga, se individen i sin 

kontext. 

19. Stötta personer som kanske kämpar med sin sexuella identitet eller könsidentitet. 

20. Uppmärksamma indikatorer av internaliserad homofobi. 
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21. Utreda hur mycket individen ”kommit ut”, inför vem/vilka och vem som stöttar individens 

sexuella identitet och könsidentitet. 

22. Inkludera ”vald familj” i vårdplaner. 

23. Referera till samhälleliga HBT-resurser. 

24. Ta handledning för att hantera eventuella konflikter i egen värdegrund. 

25. Ta del i utbildningar om HBT-frågor. 

 

6.2 Heterosexism 

Förtryck av HBT-personer benämns ofta som homofobi, ett begrepp som myntades för att förklara 

förtryck och diskriminering av sexuella minoriteter. Samtidigt skapades även begreppet heterosexism. 

Medan homofobi syftar på individuella anti-homosexuella attityder och beteenden, beskrivs 

heterosexism som ideologier och mönster av institutionaliserat förtryck av icke-heterosexuella 

personer på en samhällelig nivå (Fish, 2012, s. 36). De två begreppen har alltså olika betydelse.  

Heterosexism synliggör den dominans som skapas när heterosexualiteten utgör den norm mot 

vilken alla individer ställs. De som avviker från normen betraktas som onormala, moraliskt korrupta 

och som sämre än övriga medborgare. Heteronormativiteten befästs och reproduceras genom 

institutionalisering i lagar, media, religion och språk som antigen aktivt diskriminerar icke 

heterosexuella eller osynliggör dem genom tystnad. På samma sätt som sexism och rasism har 

definierat och tydliggjort förtrycket av kvinnor och färgade personer kan heterosexism teoretisera och 

skapa en förståelse för förtrycket av HBT-personer (Fish, 2012, s. 37). 

Följande definition identifierar nyckelkomponenter i förtrycket av HBT-personer: 

1. Heterosexualitet är normen mot vilken lesbiska, bögar och bisexuell ställs emot  

2. Icke-heterosexuella personer är underlägsna; de har historiskt sett sagts ha biologiska 

skillnader och vara moraliskt fördärvade 

3. Heterosexualitet som norm upprätthålls av samhällets institutioner; inkluderat lagliga 

rättigheter, media och religion 

4. Heterosexism delar samma konceptuella bas som rasism och sexism 

 

6.3 Intersektionalitetsteorin 

Intersektionalitetsteorin utgör en förklaringsmodell över ett samhälles maktordningar. Teorin syftar till 

att synliggöra hur människor kategoriseras hierarkiskt i förhållande till varandra utifrån faktorer som 

kön, klass, sexualitet och etnicitet. Kategoriseringen skapar maktordningar som leder till förtryck och 

diskriminering av de grupper som rangordnas lägre än andra.  Maktstrukturer är svåra att definiera då 

de upprätthåller accepterade normer i samhället.  Om majoriteten av befolkningen gynnas av normerna 
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ifrågasätts inte heller strukturen.  En accepterad norm utgör en integrerad del av vad som anses vara 

normalt. Därmed osynliggörs normen och tas för att vara naturlig och självklar (Mattsson, 2010).  

Ett samhälles maktordningar reproduceras när medborgarna, ofta omedvetet, godkänner de 

maktstrukturer som råder och agerar utifrån dem. Då maktstrukturerna ligger på en övergripande 

strukturell nivå kan det vara svårt att synliggöra hur de verkar på individnivå. Ett sätt att arbeta med 

glappet mellan den individuella och den strukturella nivån är att som individ ifrågasätta och 

problematisera antaganden om hur samhället är ordnat samt placera sig själv i denna ordning 

Intersektionalitetsteorin utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv som beskriver hur verkligheten 

tolkas med utgångspunkt i människans föreställningar om den. En intersektionell analys 

uppmärksammar hur överordnade gruppers företräde att definiera hur världen ska tolkas, påverkar vad 

som ska anses vara normalt och avvikande.  

 

6.4 Heteronormativitet  

I uppsatsen tar vi upp begreppet heteronormativitet som det normativa sättet att leva och den norm mot 

vilken HBTQ-personer ställs. För att förklara begreppet har vi använt oss av queerteorins sätt att 

beskriva heteronormativitet.  

Heteronormen innebär att heterosexualitet ses som det normala, åtråvärda och naturliga sättet att 

uttrycka sin sexualitet på. De sexuella uttryck som faller utanför normen definieras som fel och 

avvikande. Då heterosexualiteten är normgivande innehar den en hierarkiskt överordnad position 

gentemot sexuella minoriteter i samhället. Konsekvenserna av att befinna sig utanför heteronormen 

kan resultera i bestraffning i form av våld, diskriminering eller genom mer diffusa sanktioner som 

marginalisering, homofobi och osynliggörande. Queerteorin strävar efter att identifiera, beskriva och 

analysera vad som vidmakthåller heteronormativiteten (Rosenberg, 2002, s. 96-97). Genom att 

använda begreppet heteronormativitet snarare än heterosexualitet tydliggörs att det inte är sexualiteten 

i sig som ska undersökas utan det system som definierar ett visst sätt att leva på som det normala 

(Ambjörnsson, 2002, s. 32-33).  

Heteronormativiteten utgörs i huvudsak av två principer: 

1. uteslutande av avvikare från normen genom en uppdelning i ”vi och dem” 

2. inkludering av avvikelser i normen 

Den första punkten delar upp sexuellt uttryck i en dikotomi av normal och avvikande sexualitet. 

Uppdelandet innebär automatiskt en hierarkisk ordning som ger den ena delen en högre status än den 

andra. Det dikotoma tänkandet betonar just skillnaderna mellan kategorierna vilket ställer den 

heterosexuella normen mot den homosexuella. Den andra punkten innebär att heteronormativiteten 

vidmakthålls genom att delar av de avvikande sexualiteterna inkluderas och accepteras allteftersom 

samhället utvecklas. Det blir ett sätt att politiskt avväpna avvikarna som fortfarande inte är jämställda 

inom normen (Rosenberg, 2002, s.97-98).  



18 

 

6.5 Reflektion över teoretiska val 

Vi har sökt oss till våra teoretiska förklaringsmodeller för att skapa en förståelse för den problematik 

som tidigare forskning presenterar. Håkan Jönsson (2010) pekar på att en fara med att utgå från teori 

samt använda den för analyserandet av empirin, är att teorin blir den mall i vilken empirin pressas in. 

Det finns därmed risk för förenkling och uteslutande av sådant material som inte passar in i den 

förklaringsmodell vi valt att använda. Det anknyter till den problematik som finns med att den egna 

teoretiska idén, förförståelsen, styr vad som anses vara problematiskt. Om vi inte problematiserar hur 

vårt teoretiska analysperspektiv påverkar vår insamling och tolkning av data finns det enligt Jönsson 

(2010) risk för att empiri som motsäger vår förklaringsmodell avfärdas genom att ses som uttryck för, 

i vårt fall, rådande heteronormativitet. Vi strävar därför efter att ha ett systematiskt förhållande till de 

enkätsvar vi får in för att undvika att vi sätter oss över dessa.  

Vår främst teoretiska utgångspunkt, samt vårt analysverktyg, utgörs av Van den Bergh & Crisps 

beskrivning av kulturell kompetens i arbetet med sexuella minoriteter. Den kulturella kompetensen är 

inte en renodlad teori utan kan närmare beskrivas som ett ramverk över faktorer som är betydelsefulla 

i arbetet med HBTQ-klienter. Det är därmed en mycket praktiknära teori som också kan användas som 

en konkret arbetsmodell både i undervisningssammanhang och inom sociala yrkesverksamheter. Vi ser 

en koppling mellan vår teori och en övergripande teoribildning i modernt kritiskt socialt arbete där de 

sociala problemens orsaker inte ses som individuella utan som en följd av strukturell ojämlikhet. 

De tre principer som den kulturella kompetensen utgörs av är förankrade i ett flertal vetenskapliga 

artiklar och i litteratur. Att försöka mäta förekomsten av en kulturell kompetens är ingenting vi utger 

oss för att kunna göra. Vi intresserar oss för hur studenterna förhåller sig till att ha den specifika 

kunskap som ett HBTQ-perspektiv i undervisningen innebär. Hur studenterna förhåller sig till specifik 

kunskap påverkas troligtvis av deras attityd till gruppen HBTQ.  

Vi har använt oss av intersektionalitetsteorin för att förstå hur faktorer som sexualitet och 

könstillhörighet påverkar en individs identitet och position i samhället utifrån de maktordningar som 

råder. Det är därmed en teori som styrker behovet av en kompetens som tar hänsyn till kontextuella 

faktorers betydelse för en individs levnadsvillkor. Den intersektionella teorin möjliggör en analys av 

hur skärningspunkterna mellan faktorer som ålder, kön, sexualitet, etnicitet och klasstillhörighet leder 

till under- och överordnade positioner i samhället (De los Reyes, 2005). Ur ett intersektionellt 

perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till en klients alla livsaspekter. Även om den intersektionella 

analysen inte används i den här uppsatsen belyser teorin ändå vikten av att synliggöra exempelvis den 

sexuella läggningens betydelse för bemötandet i socialt arbete (Mattsson, 2010). Den förtydligar också 

den kulturella kompetensens princip om attityder som baseras på en förmåga att reflektera över sin 

position i en hierarkisk struktur och vilken betydelse det får för bemötandet av klienter. 

Heteronormativitet är ytterligare ett teoretiskt begrepp som används som utgångspunkt i uppsatsen. 

 Heteronormativiteten utgör den norm mot vilken sexuella minoriteter ställs. Den ger därmed en 
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teoretisk förståelse för ojämlikheten i hälsa och bemötande mellan en heterosexuell majoritet och en 

HBTQ-minoritet som tidigare forskning beskriver.  

Det finns en risk att uppsatsens teoretiska utgångspunk, kulturell kompetens, kan uppfattas som ett 

pekpinne-instrument där socialarbetarna förväntas ha samma värderingar och åsikter för att kunna 

bemöta HBTQ-klienter på ett icke-diskriminerande eller kränkande sätt. Vi vill tydliggöra att det inte 

är syftet med användandet av den kulturella kompetensen. Den kulturella kompetensen utgår från att 

människor har olika erfarenheter, åsikter och förutsättningar och att det är något som måste beaktas i 

mötet med människor. Det gäller således även socialarbetare som grupp, där en mångfald troligtvis 

svarar väl mot en mångfald av klienter. Dock ska det sociala arbetet bedrivas med respekt för de olika 

diskrimineringsgrunderna, något som kan vara svårt att efterfölja om man inte har kunskap om hur 

dessa kan komma till uttryck eller har reflekterat över hur egna ståndpunkter kan påverka 

förhållningssättet gentemot klienterna. Den kulturella kompetensen utgör ett av många verktyg för att 

närma sig ett jämlikare socialt arbete.  
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7. Metod  

7.1 Kvantitativ frågeundersökning 

Vi använder oss av en kvantitativ metod för insamlande av empiri. Den utgörs av en 

frågeundersökning som riktar sig till studenter vilka befinner sig i slutet av sin utbildning till 

socionomer. Tekniken för att samla in materialet består av en strukturerad enkät. Vi bedömer att en 

enkät är mest fördelaktig som insamlingsteknik då den möjliggör ett stort urval, standardiserad 

data där frågorna inte varierar med respondenterna samt relativt enkel och direkt information (Bryman, 

2011).  

En fördel med att välja enkät som insamlingsinstrument för vår undersökning är att risken för att 

respondenterna hämmas av en rädsla att visa upp tillkortakommanden i sin kunskap minskas då 

enkäten inte innebär en intervjuareffekt. Detsamma gäller eventuellt upplevd press att uttrycka sig 

korrekt samt möjlighet att uttrycka normativt avvikande åsikter. Då några av frågorna i enkäten också 

kan uppfattas som känsliga att svara på tror vi att en enkät är till fördel då respondenterna har varit 

anonyma. 

Enkätformen möjliggör att en mer översiktlig bild kan tecknas av studenternas tankar om specifik 

kunskap på området. Det finns ingen ambition att mäta denna specifika kunskap, studien strävar 

istället efter att synliggöra studenternas förhållningssätt till den. Då vi vill resonera utifrån ett material 

som kan visa på generella tendenser väljer vi en kvantitativ metod. Insamlingstekniken som används i 

studien har en förmåga att nå ett större urval än vad kvalitativa tekniker erbjuder (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten kan dock problematiseras av att sociala företeelser inte är mätbara på samma sätt som 

naturvetenskapliga undersökningsområden. Att mäta något utan att ta hänsyn till subjektiva faktorers 

påverkan kan ses som ett sätt att förenkla en komplex verklighet (Bryman, 2011, s. 171). Vi är 

medvetna om att denna kritik även berör vår studie. Det påverkar vilka slutsatser vi kan dra av det 

insamlade materialet. Varför studenterna resonerar som de gör, vilka erfarenheter och åsikter som 

ligger bakom svaren, kan vi inte uttala oss om genom vår enkätanalys. Svaren kommer att resultera i 

en översiktlig bild av hur studenterna förhåller sig till specifik kunskap gällande HBTQ-klienter och 

eventuellt utgöra en språngbräda för fortsatt forskning med en kvalitativ ansats.  

 

7.2 Utformande av enkäten 

Enkäternas frågor är slutna med förbestämda svarsalternativ. Det fanns alltså ingen möjlighet för 

respondenterna att lämna kommenterar till sina svar. Svarsalternativen utgörs antingen av förbestämda 

kategorier eller av en likertskala där studenterna har kryssat för i vilken grad de håller med om det 

påstående som ställs. Enkäten presenteras i Bilaga 1. Vi har bedömt slutna frågor vara mest 

fördelaktigt då vi velat ha ett stort material att jobba med. Vi hoppades också att enkäten skulle 
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upplevas som lättillgänglig i och med de förbestämda svarsalternativen och inte ta alltför lång tid att 

svara på. Nackdelen med att inte erbjuda möjlighet att lämna kommentarer är att vi går miste om 

information om varför respondenterna har svarat som de gjort. Studien riskerar att få en tveksam 

validitet då vi inte kan veta om och på vilket sätt studenterna har tolkat frågor och svarsalternativ 

olika. De förbestämda svarsalternativen kan också leda till en irritation hos de respondenter som inte 

förstår frågan eller hittar ett lämpligt svar att välja på. Risk finns att frågor därmed väljs bort eller att 

studenten inte svarar på enkäten överhuvud taget. För att undvika det har frågor och svarsalternativ 

utarbetats med bakgrund i tidigare forskning om sexuella minoriteters levnadsvillkor och livssituation. 

Vetenskapliga artiklar samt litteratur som beskriver kulturell kompetens har också utgjort underlag för 

utformandet av enkäten. De frågor som presenteras i enkäten är utformade efter de tre kategorierna 

kunskap, färdigheter och attityder. Vi önskar med det täcka in de faktorer som har betydelse vid ett 

framtida bemötande av HBTQ-klienter. Även om undersökningens frågor är förankrade i definitionen 

av kulturell kompetens och utformade i likhet med andra studier på området, finns möjligheten att 

påståendena uppfattas som ledande. Risken med att påstå att något är viktigt är att det kan påverka 

respondenten att instämma.  

Inför utformandet av enkäten har vi använt de riktlinjer som beskrivs av Bryman i Metoder i socialt 

arbete (2011). Vi har strävat efter att använda oss av ett konkret och begripligt språk och undvika 

alltför långa och svåra formuleringar. Då enkäten rör en specifik kompetens kan begrepp som används 

i den uppfattas som komplicerade. Vi finner det dock nödvändigt att inkludera de begrepp som den 

kulturella kompetensen för sexuella minoriteter bygger på. Det finns också en risk att vår egen 

förförståelse begränsar möjligheten att skriva en lättförstådd och tydlig enkät. Det hade därmed varit 

fördelaktigt om enkäten delats ut till en testgrupp inför undersökningen. 

Studenterna är en grupp med stor variation av individer men genom att de delar erfarenheten av att 

ha gått utbildningen hoppas vi att de kan sägas ha relativt likartade förutsättningar att svara på våra 

frågor. Genom att ställa liknande frågor i följd hoppas vi att enkätens design uppfattas som enkel och 

tydlig. Frågorna är också strukturerade utifrån olika frågeområden för att göra enkäten lättare att tillgå. 

I strävan efter att inte fråga om två saker i samma fråga har det varit nödvändigt att skapa ett större 

antal frågor. Risken blir därmed att enkäten uppfattas som lång och som att frågorna påminner om 

varandra. Då vi har velat vara konsekventa med de begrepp vi använder finns även risk för att frågorna 

upplevs som tjatiga. Vi anser att det är att föredra framför att förvirra respondenten med olika sorts 

uttryck. 

  

7.2.1 Bias 

I enkäten har vi använt begreppet transsexuell i tre av definitionsfrågorna. Det är ett begrepp som kan 

utgöra en del av vad det innebär att vara transperson. I uppsatsen är det den vidare beskrivningen i 

form av transperson vi valt att använda. Vi strävar inte efter att göra en specifik undersökning av 

studenternas tankar om transsexualitet, varav begreppet är felplacerat i förhållande till vårt syfte med 
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undersökningen. Den betydelse denna diskrepans kan innebära för resultatet är att studenterna 

specifikt svarar på om de är eller känner någon som är transsexuell. Vi kan därmed inte sägas ha 

undersökt om de upplever sig vara eller känner en transperson i den vidare betydelse som resten av 

enkäten utgår från. Huruvida studenterna är medvetna om skillnaden mellan definitionen av 

transsexuell och transperson kan vi inte veta. Enkätens övriga frågor använder samlingsbegreppet 

HBTQ som är en förkortning av homo-, bisexuella, transpersoner och queera personer. Svaren på 

frågorna riktar sig alltså till kompetens rörande samlingsbegreppet och kommer att tolkas därefter. 

 

7.3 Urval 

Studiens population utgörs av socionomstudenter i slutet av sin utbildning. Urvalsramen består av 

studenter inskrivna vid Stockholms universitet, Södertörns högskola, Linköpings universitet, 

Mälardalens högskola och Örebro universitet. 

Inledningsvis avgränsades urvalet till att omfatta socionomutbildningar i Stockholmsområdet varav 

Stockholm universitet och Södertörns högskola valdes ut. Ersta Sköndal Högskola valdes bort då 

respondenterna skulle utgöras av vår egen klass. Vi bedömde att ett material från vår egen klass låg för 

nära vår upplevelse av utbildningen samt att valda skolor skulle utgöra ett lagom stort underlag för vår 

undersökning. Vi tog kontakt med ansvariga lärare på respektive lärosäte för att få ett godkännande att 

genomföra undersökningen. Ambitionen var att dela ut enkäten i föreläsningssalarna för att få en så 

hög svarsfrekvens som möjligt. De föreläsningar vi kunde få tillgång till hölls på Stockholms 

universitet. Efter överenskommelse med ansvariga lärare bokade vi in tider för att besöka skolan.  

Vid tidpunkten för vår insamling gick studenterna från Södertörns högskola termin sex. Det är 

också den sista terminen studenterna läser vid Södertörns program “Socialt arbete med 

storstadsprofil”. Ersta Sköndal Högskola ansvarar för termin sju och legitimerar studenterna efter den 

sjunde terminen. Södertörns studenter befann sig på praktik under aktuell termin varav en web-enkät 

skickades ut via e-post.  

Då Stockholms universitets studenter inte hade obligatoriska föreläsningar under termin sju blev 

närvaron lägre än väntat vid insamlingstillfällena. Vi kompletterade därför vår undersökning med att 

skicka ut enkäten via e-post till berörda studenter på Stockholms universitet. Det visade sig vid 

insamlingstillfällena att studenterna på termin sju delade sina kurser med masterstudenter i socialt 

arbete. Vi valde att låta närvarande masterstudenterna svara på enkäten och inkludera deras svar i 

undersökningen då de delar övriga respondenters erfarenhet av socionomutbildningen. Vi skickade 

även ut en web-enkät till frånvarande masterstudenter på Stockholms universitet. Vi är medvetna om 

att dessa respondenter skulle kunna skilja sig från övriga i egenskap av att inte vara socionomstudenter 

vid undersökningens genomförande. Vi ber dem dock att svara på enkäten utifrån sin erfarenhet av 

socionomutbildningen. Huruvida det får betydelse för hur de har svarat kan vi inte veta. 
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Då svarsfrekvensen fortfarande var låg efter vår första insamlingsperiod valde vi att göra ett 

tilläggsurval för att få en större mängd material att jobba med. Vi bedömde att det vore rimligt att 

utöka vårt urval med tre lärosäten och slumpade fram Mälardalens högskola, Linköpings universitet 

och Örebro universitet. Även dessa studenter fick enkäten skickad till sin studentmejl via ansvarig 

personal på skolorna. Totalt svarade 96 respondenter via pappersenkät och 107 via web-enkät. Vi är 

medvetna om att det förekommer en risk att någon student har svarat på enkäten två gånger om de 

blivit tilldelade enkäten både vid ett föreläsningstillfälle och i form av en web-enkät. Vi bedömer dock 

att sannolikheten för att så har skett är liten. 

Respondenterna i studien har alla erfarenhet av socionomutbildningen. Tillagda studenter från 

Mälardalen, Linköping och Örebro passar därmed in i vår undersökning. Vi intresserar oss inte för att 

göra en bedömning eller karläggning av skolornas kvalitet, utan fokuserar på studenters 

förhållningssätt. Så länge studenterna stämmer in på vår population anser vi att valet av skolor har 

mindre betydelse.  

Att utöka urvalsramen innebar en större mängd svar att göra vår statistiska analys av. Det löste 

dock inte problematiken med en låg svarsfrekvens i relation till antalet tillfrågade respondenter. Då 

svarsfrekvensen skulle ha varit låg även utan tillagt urval bedömde vi det som mer fördelaktigt att ha 

ett stort material att jobba med.  De begränsningar som följer med den låga svarsfrekvensen rör 

generaliserbarheten hos det stickprov vi använt oss av. Vårt material kan inte sägas vara representativt, 

varken för populationen i sin helhet eller för vår urvalsram. Dock innebär antalet svar att vi får ett 

resultat som är så pass stort att det blir intressant att diskutera vad det indikerar på. Ett större urval 

minskar undersökningens samplingsfel i form av skillnad mellan urvalet och den population urvalet 

baseras på (Bryman, 2011, s. 179). 

Urvalet till studien kan närmast beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Vi har inte gett alla 

individer i populationen samma möjlighet att delta i studien. En sådan strategi hade riskerat att ge oss 

ett för stort material. Avgränsningen, vår urvalsram, har inte valts ut för att spegla populationen på ett 

närmare sätt än att respondenterna delar samma kriterium som populationen; att ha lång erfarenhet av 

socionomutbildningen. Så länge studenterna har motsvarat det kriteriet har de betraktats som lämpliga 

respondenter. Därav har studenter på termin sex och sju samt masterstudenter ansetts passa in i 

undersökningen. Vilken termin de går och vilket lärosäte de tillhör anser vi vara av mindre betydelse 

då det är studenternas tyckande som fokuseras i vår undersökning.  

 

7.4 Bortfallsanalys 

Bruttourvalet utgörs av de studenter som fått möjlighet att svara på enkäten. Då samtliga studenter i 

vår urvalsram har fått enkäten skickad till sin e-post utgörs vår bruttopopulation av 625 studenter. 

Varför svarsfrekvensen blir så låg och det externa bortfallet så stort kan vi inte veta med säkerhet. 

Skolorna har meddelat flera faktorer som kan bidra till bortfallet. Det pågår till exempel andra 
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enkätundersökningar under samma period, respondenterna kan därmed uppleva en mättnad i att svara 

på enkäter. Uppsatsskrivande och praktikperioder är andra faktorer som kan ha stor betydelse för den 

låga svarsfrekvensen. Enkäter distribuerade via internet tenderar också att ha en låg svarsfrekvens 

generellt (Bryman, 2011). Vi gör därmed en uppskattning av det externa bortfallet till 15 %, hur stort 

det är exakt kan vi inte veta med säkerhet. Nettourvalet blir därmed 531 studenter. Då vi fått in totalt 

203 enkäter blir svarsfrekvensen 38 %. 

Om vi hade behållit vår ursprungliga avgränsning gällande urval och endast delat ut fysiska enkäter 

till Stockholms universitet hade den stora frånvaron på föreläsningarna kunnat räknas bort från vårt 

bruttourval. Bortfallet hade därmed varit i princip obefintligt. Det hade dock resulterat i ett litet 

material att jobba vidare med. Svårigheter med att göra statistiska uträkningar på ett för litet material 

hade uppstått, vi skulle riskera att svaren utgjordes av spridda åsikter och det skulle kunna leda till 

godtyckliga slutsatser. Genom att skicka ut web-enkäter möjliggjorde vi för frånvarande studenter att 

svara. Vi hoppas med det utökade materialet kunna synliggöra utmärkande tendenser och diskutera 

deras betydelse för våra frågeställningar och vårt syfte. Även om resultatet av undersökningen inte kan 

generaliseras till populationen i sin helhet utgör det ett underlag för vår diskussion där vi utifrån 

tidigare forskning och vald teori kommer att resonera kring resultatets betydelse. 

Avsaknaden av en systematik i valet av respondenter leder i sig till en svårighet att generalisera till 

en större population. Studiens låga svarsfrekvens kan sägas få mindre betydelse då 

bekvämlighetsurvalets karaktär ändå skulle ha inneburit låg generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 232). 

  Det interna bortfallet av insamlad data, som innehåller felaktigheter och därmed behöver räknas 

bort, är i det närmaste obefintligt. Enstaka frågor berörs av blanka svar. Om respondenterna har missat 

att svara på berörda frågor eller hoppat över dem med mening kan vi inte veta. De blanka svaren 

kommer att redovisas i resultatet. I övrigt tycks studenterna inte ha haft problem med upplägget av 

frågor och svarsalternativ. Den felaktighet som uppstod i definitionen av transpersoner kan också 

sägas utgöra ett internt bortfall i relation till vad vi egentligen menade med begreppet. De frågor där 

kategorin ingick innehåller även ett odefinierat svarsalternativ (annan) som kan ha använts istället för 

den saknade kategorin transperson. Det tycks alltså inte påverka bortfallet utan snarare validiteten i 

just de frågorna. 

 

7.5. Bearbetning av resultat 

Enkätsvaren har analyserats med hjälp av datorprogrammet SPSS och alla enkätsvar kodades in i 

programmet. De variabeltyper vi använt oss av i enkäten är kvalitativa nominal- och ordinalvariabler. 

Variabeltyperna utgör mätnivåer som styr hur materialet kan analyseras (Djurfeldt, 2010, s. 141). Våra 

datanivåer tillåter oss att göra univariata analyser vilket innebär att en variabel i taget analyseras. Det 

ger en deskriptiv statistik som utgör ett första steg i bearbetandet av kvantitativ data. Utifrån 

frekvenstabeller, som visar den procentuella andelen svar för varje svarsalternativ, har sedan 
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stapeldiagram skapats för att beskriva hur respondenterna svarade. De datanivåer som vårt material 

utgörs av tillåter oss också att göra korstabeller för att jämföra hur olika grupper inom vårt urval har 

svarat på enkätfrågorna (Bryman, 2011, s. 322-325).  

 

7.6 Reliabilitet och validitet 

Studiens låga svarsfrekvens får betydelse för resultatets tillförlitlighet. Den låga svarsfrekvensen gör 

att resultatet riskerar att ha en slumpmässig karaktär och se annorlunda ut vid en upprepning. Enkäten 

utgör ett mätinstrument som är möjligt att återanvända då det inte är knutet till en specifik situation 

eller påverkad av en intervjuareffekt. Men även om enkäten mäter det den utges för att kunna mäta, 

studenternas förhållningssätt gentemot specifik HBTQ-kompetens, så kan inte slutsatserna från 

mätningen generaliseras. I den bemärkelsen mäts inte det som avses. Det betyder att både reliabiliteten 

och validiteten är låg. En låg reliabilitet hos mätningen påverkar tillförlitligheten för de slutsatser som 

genereras, alltså studiens externa validitet.  

Enkätfrågorna utgörs av nominal- och ordinalvariabler. Det innebär att vi inte utger oss för att 

kunna mäta kausala samband där orsak och verkan slås fast. Den interna validiteten blir därmed låg till 

följd av enkätundersökningens datanivåer. Materialet har hanterats utifrån de begränsningar som den 

låga svarsfrekvensen innebär då slutsatserna inte avses gälla utanför undersökningen. Resultatet talar 

endast för de respondenter som deltagit i enkätstudien. 

 

7.7. Etiska överväganden 

 

7.7.1 Genomförande 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) (2011) tar upp ett antal etiska aspekter och riktlinjer som 

vi har förhållit oss till vid genomförandet av vår studie. Samtliga respondenter har informerats om 

följande:   

Samtyckeskravet: vilket innebär att studien inte får genomföras utan deltagarnas samtycke samt att 

respondenterna när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande.  

Informationskravet: respondenterna har informeras om syftet med undersökningen samt att 

deltagandet är frivilligt. 

Konfidentialitetskravet: de uppgifter som respondenterna delar med sig av hanteras konfidentiellt med 

syftet att enskilda deltagare inte ska gå att identifiera i materialet. Den insamlade informationen 

hanteras så att obehöriga inte kan komma åt den.  

Nyttjandekravet: innefattar att den insamlade empirin förstörs efter uppsatsens färdigställande. 

Materialet kommer därmed endast att användas i vårt studiesyfte. 

Informationen om de etiska koderna har presenterats i ett försättsblad till enkäten, se bilaga 1. Vid 

de insamlingstillfällen där vi var på plats informerades respondenterna även muntligt innan enkäten 
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delades ut. Godkännande från skolornas terminsansvariga personal samt berörda lärare har också 

inhämtats före distribuering av enkäten. Vid utformandet av vårt syfte samt vid presentationen av 

studien har vi strävat efter att ansvariga för utbildningen inte ska uppleva sig vara negativt utpekade 

eller granskade.  

 

7.7.2 Reflektion 

Etiska hänsynstaganden berör vårt ansvar för den undersökning vi genomför samt för dess 

konsekvenser. I fråga om forskningens konsekvenser gällande respondenterna aktualiseras den etiskt 

utomvetenskapliga riktlinje som strävar efter att minimera lidande för de som deltagit i en 

undersökning (Forsman, 1997). Det kan ses som problematiskt att det är forskarens ansvar att göra en 

konsekvensetisk bedömning av något som alltså är en subjektiv upplevelse hos respondenterna 

(Bryman, 2011, s. 132). Vidare anknyter detta till den grundproblematik som följer bedömandet av 

konsekvenser: garanti för att respondenterna inte utsätts för eller upplever negativ påverkan kan inte 

ges då framtiden inte kan förutses. Dras detta argument till sin spets kan forskning överhuvudtaget 

ifrågasättas. Forsman (1997) frågar sig om det är en önskad utväg att inte forska för att därmed 

undvika negativa konsekvenser. En sådan utväg skulle i sig strida mot det forskningskrav som säger 

att forskning ska bedrivas om dess resultat ligger i allmänhetens intresse (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

19).  

Det blir därmed viktigt att principerna för den inomvetenskapliga etiken i form av samtyckes-, 

informations-, konfidentialitets- och nyttjandekrav upprätthålls genom hela forskningsprocessen, då 

brister i detta riskerar att leda till en dålig utomvetenskaplig etik för arbetet (Forsman, 1997, s. 95). 

En problematik som följer av nyttjandekravet är att det ställs mot andra forskares rätt att granska 

materialet för att bedöma forskningens transparens och validitet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 69-70). Att 

följa de etiska principerna möjliggör även för ett lägre bortfall till följd av att respondenterna känner 

sig otrygga med att delta i undersökningen.  

Då den publicerade forskningen blir offentlig går det inte att styra över i vilka sammanhang och för 

vilka syften den används. Vi skyddar våra respondenter genom att garantera dem konfidentialitet. Det 

finns dock anledning att problematisera graden av konfidentialitet för den insamlade empirin. 

Exempelvis framgår det av studien vilka skolor och terminer som är inkluderade. Vi frågar även efter 

personliga definitioner som kan uppfattas som utmärkande för individerna. Nämnas bör också att 

dessa frågor kan upplevas som både ingående och personliga. Även om enkätformen möjliggör en hög 

grad av anonymitet kan det eventuellt upplevas som provocerande att behöva definiera sig utifrån de 

kategorier vi valt ut. Total anonymitet, alltså undvikande av kategoriserande frågor, hade dock gjort 

det omöjligt att dra slutsatser från materialet.   
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8. Förförståelse samt vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Som socionomstudenter är vi självkart påverkade av vår egen upplevelse av hur vårt forskningsområde 

har berörts i utbildningen. En av författarna till uppsatsen har även en personlig koppling till HBTQ-

samhället. Formulerandet av forskningsproblemet grundar sig i en upplevd avsaknad av ett HBTQ-

perspektiv i undervisningen. Vi har strävat efter att låta den upplevelsen utgöra en drivkraft för ämnet 

samt övergå till en nyfikenhet inför hur andra studenter uppfattar situationen. På vilket sätt 

förförståelsen får betydelse för uppsatsen är svårt att säga. Vi har eftersträvat att skapa ett öppet syfte 

som inte förutsätter vad studenterna kommer att tänka och tycka i sina svar. Vi har även valt att 

genomföra undersökningen på andra lärosäten än vårt eget för att ytterligare distansera oss från 

respondenterna.  

Valet av tidigare forskning och litteratur baseras på den teoretiska idén om vad som utgör 

problemområdet för uppsatsen. Det finns en risk att vi i vår iver att underbygga vår undersökning 

väljer bort att inkludera perspektiv som motsätter sig vår ursprungliga idé. Genom att sträva efter 

transparens i forskningsprocessen hoppas vi tydliggöra hur våra val har styrt uppsatsens utformning. 

Förförståelsen anknyter också till de vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vår undersökning. Den har lett oss till att välja både teoretiska ramverk och tidigare forskning som 

utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv vilket problematiserar hur maktstrukturer görs och 

reproduceras. Det kan ses som problematiskt att sammanföra ett analysverktyg som har en 

konstruktivistisk grund och med en metod där vi själva har konstruerat frågor och svarsalternativ. 

Risken finns att detta begränsar vår möjlighet att i analysen av resultatet finna andra versioner av hur 

området kan förstås än de som våra kategorier från början möjliggjort.  

Vi delar intersektionalitetsteorins beskrivning av hur människor ständigt kategoriserar sin omvärld 

som ett sätt att strukturera verkligheten och på så vis göra den begriplig. Det följer en problematik av 

kategoriseringen då olika kategorier innehar olika maktpositioner i samhället. Vidare riskerar individer 

att tilldelas egenskaper som utgör föreställningen om en viss kategori (Mattsson, 2010). Att vi i 

uppsatsen anammar etablerade kategorier gör att vi är en del av den problematik som kategorisering 

utgör. Då vi väljer att lyfta fram en minoritetsgrupp i vår undersökning blir det viktigt att vi inte gör 

gruppen sexuella minoriteter till ett problem som vi vill beskriva. Det finns en risk för att gruppen 

marginaliseras ytterligare genom vår forskning om vi inte är tydliga med presentera att det vi ser som 

problematiskt är strukturella faktorer i form av diskriminering och stigmatisering av gruppen HBTQ. 

Vi utgår också från att samhället är heteronormativt, något som också förankras i forskning och teori 

där det är utifrån heteronormativitetens betydelse som förtryck och diskriminering av sexuella 

minoriteter förstås.  
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9. Resultat 

Nedan följer en resultatpresentation samt en reflektion över hur resultatet kan tolkas. Materialet är 

sammanställt i tabeller samt stapeldiagram. Det redovisade resultatet är avrundat till hela 

procentenheter.  

 

9.1 Enkätredovisning 

Tabell 1. Antal respondenter fördelade på respektive lärosäte samt fördelning i procent. (n 203). 

Lärosäte Antal  Procent 

Stockholm universitet 105 52 
Södertörns högskola 18 9 

Linköping universitet 28 14 
Mälardalens högskola 27 13 

Örebro universitet 25 12 
Total 203 100 
 

Tabell 2. Antal inskrivna respondenter per lärosäte samt svar per lärosäte angett i antal och procent. 

(n 625). 

Lärosäte Antal inskrivna  Antal enkätsvar Procent 

Stockholm universitet 277 105 38 

Södertörns högskola 58 18 31 
Linköping universitet 86 28 33 

Mälardalens högskola 77 27 35 

Örebro universitet 127 25 20 
Total 625 203 100 
 

Tabell 3. Antal respondenter fördelade per termin samt fördelning i procent.  (n 203). 

Termin Antal Procent  

6 83 41 
7 102 50 

Master 18 9 

Total 203 100 
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Tabell 4. Antal respondenter fördelade efter kön samt fördelning i procent.  (n 203). 

Kön Antal  Procent  

Kvinna 181 89 

Man 22 11 

Annan 0 0 
Total 203 100  
 

Tabell 5. Antal respondenter fördelade i ålderskategorier samt fördelning i procent. (n 180). 

Ålder Antal  Procent  

20-24 50 35 
25-29 78 39 

30-34 30 15 

35-39 8 4 
40-44 10 5 

45-49 2 1 
50-54 2 1 

Total 180 100 
 

9.1.1 Flera svarsalternativ möjliga 

Här följer redovisning av enkätens fråga 5-7 samt fråga 25 där studenterna har kunnat fylla i fler än ett 

svarsalternativ, den kumulativa procenten uppgår därmed inte till 100 i följande frågor.  

   

  

Figur 1. Studenternas svar på frågan ”Identifierar du dig som, heterosexuell, homosexuell, bisexuell, 

transsexuell, queer eller annan?”.  Svarsfördelning i procent. (n 203).    
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87 % svarar att de identifierar sig som heterosexuell, 5 % som homosexuell, 9 % som bisexuell och 

ingen identifierar sig som transsexuell eller queer. 3 % har angett att de identifierar sig som annan. Sju 

respondenter kryssade för både heterosexuell och bisexuell. Det bör tas i beaktning att begreppet 

transsexuell har använts i enkäten och inte paraplybegreppet transperson, vi kan inte veta om de som 

angett annan identifierar sig som transperson.  

 

 

Figur 2. Studenternas svar på frågan ”Känner du någon som identifierar sig som homosexuell, 

bisexuell, transsexuell, queer eller annan (ej heterosexuell)?”. Svarsfördelning i procent. (n 203). 

Samtliga respondenter har angett att de känner någon inom HBTQ-gruppen. Flest känner någon som 

identifierar sig som homosexuell.  

 

 
Figur 3. Studenternas svar på frågan ”Kryssa för de begrepp vars betydelse du känner dig förtrogen 

med”. Svarsfördelning i procent. (n 203). 
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I stort sett samtliga av våra respondenter känner sig förtrogna med begreppen hetero-, homo-, bi-, samt 

transsexuell.  Drygt hälften av de svarande känner sig förtrogna med begreppet queer. 

 

 

Figur 4. Studenternas svar på frågan ”HBTQ-personers livssituation har tagits upp under 

utbildningen vid ett enstaka tillfälle t.ex. en föreläsning, i aktuell kurslitteratur, som en särskild 

dag/temavecka, som en integrerad del i undervisningen, frågan har endast aktualiserats av 

studenterna själva, frågan har inte tagits upp eller vet ej”. Svarsfördelning i procent. (n 202). 

47 % uppger att HBTQ-personers livssituation har tagits upp vid ett enstaka tillfälle under 

utbildningen. 29 % svarar att området har tagits upp i aktuell kurslitteratur. 5 % av de svarande anser 

att HBTQ-personers livssituation har tagits upp genom en särskild temadag/vecka. 18 % uppger att 

området har tagits upp som en integrerad del av undervisningen. Av de svarande har 20 % angett att 

frågan endast har aktualiserats av studenterna själva. 11 % anser att frågan inte har tagits upp alls på 

utbildningen. 11 % har angett att de inte vet. 1 person har inte svarat på den här frågan.   

 

9.1.2 Ett svarsalternativ möjligt 

Här följer en presentation av fråga 8-24, där endast ett svarsalternativ var möjligt. 
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Figur 5. Studenternas svar på frågan ”Det är viktigt att ha specifik kunskap om HBTQ-personer för 

att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt”. Svarsfördelning i procent. (n 203). 

Drygt hälften av respondenterna, 54 %, håller helt med om att specifik kunskap är viktig för det 

professionella bemötandet av HBTQ-personer. Om de som delvis instämmer, 39 %, räknas till de som 

är positiva till påståendet blir de tillsammans 93 %. De som helt tar avstånd är 3 %, delvis avstånd 2 % 

och 3 % vet ej.  

 

 

Figur 6. Studenternas svar på frågan ”I mötet med en klient har dennes sexuella läggning betydelse”. 

Svarsfördelning i procent. (n 200). 

De som tar helt avstånd och delvis avstånd från att klientens sexuella läggning har betydelse i det 

professionella mötet är vardera 30 %. Över hälften, 59 %, ställer sig därmed avståndstagande till 

påståendet. Det är 32 % som instämmer delvis och 4 % instämmer helt med att den sexuella 

läggningen har betydelse i mötet med klienten. 5 % svarar att de inte vet. 3 personer har inte svarat på 

frågan. 
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Figur 7. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om HBTQ-personers 

identitetsutveckling”. Svarsfördelning i procent. (n 203). 

De som helt anser sig ha tillräcklig kunskap om HBTQ-personers identitetsutveckling är 6 %. Delvis 

instämmer 34 %. Den största gruppen, 37 %, tar delvis avstånd från påståendet och 17 % upplever sig 

inte ha tillräcklig kunskap i frågan. 6 % svarar att de inte vet. 

 

 

Figur 8. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om ”komma-ut” 

processen”.  Svarsfördelning i procent. (n 203). 

Det är 19 % av studenterna som inte anser sig ha den kunskap de skulle behöva om ”komma-ut 

processen”. 36 % tar delvis avstånd. Över hälften, 55 %, ställer sig alltså avståndstagande till 

påståendet.  Av de svarande upplever 30 % att de delvis har tillräcklig kunskap och 8 % att de har 

tillräcklig kunskap. Nästan lika många 7 % vet inte om de har den kunskap de behöver. 
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Figur 9. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om vad det kan innebära 

att leva som icke heterosexuell”. Svarsfördelning i procent. (n 203). 

Det är lika många, 13 %, som anser sig ha och som inte anser sig ha tillräcklig kunskap om vad det 

kan innebära att leva som icke heterosexuell. Av de som ställer sig mellan dessa ytterligheter ligger 

övervikten 45 % hos de studenter som delvis anser sig ha tillräcklig kunskap. 24 % tar delvis avstånd 

och 5 % vet inte om den kunskap de besitter är tillräcklig.  

 

 

Figur 10. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om vad det kan innebära 

att leva med ett könsöverskridande uttryck”. Svarsfrekvens i procent. (n 203). 

Majoriteten av studenterna, 59 %, ställer sig avståndstagande till påståendet att de har tillräcklig 

kunskap om vad det kan innebära att leva med ett könsöverskridande uttryck. Helt avstånd tar 20 % 

och delvis avståndstagande är 39 %. De som anser sig ha tillräcklig kunskap är 6 % och 23 % anser sig 

delvis ha den kunskap de behöver. Det är 11 % som inte vet om deras kunskap är tillräcklig. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Vet ej

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Vet ej



35 

 

 

Figur 11. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om begreppet 

heteronormativitet”. Svarsfrekvens i procent.  (n 202). 

Det är 44 % av studenterna som anser sig ha tillräcklig kunskap om begreppet heteronormativitet. 38 

% instämmer delvis i påståendet. De som helt och delvis tar avstånd från påståendet är vardera 7 %. 

Respondenterna som svarat att de inte vet är 4 %. 1 person har inte svarat på frågan. 

 

 

Figur 12. Studenternas svar på frågan ”Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om de etiska riktlinjer 

samt den lagstiftning som syftar till att motverka diskriminering av sexuella minoriteter”. 

Svarsfrekvens i procent.  (n 203). 

Gällande etiska riktlinjer samt diskrimineringslagstiftning uppger hälften av de svarande, 51 %, att de 

delvis har tillräcklig kunskap. 14 % anser sig ha den kunskap de behöver. Den kumulativa procenten 

för de som tar avstånd från påståendet att ha tillräcklig kunskap är 33 %. Av dessa tar 27 % delvis 

avstånd och 5 % helt avstånd. 2 % av de svarande att de inte vet. 
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Figur 13. Studenternas svar på frågan ”Det är viktigt att HBTQ-personers rättigheter specifikt lyfts ut 

i utbildningen”. Svarsfrekvens i procent. (n 202). 

Hälften av de svarande instämmer helt i att HBTQ-personers rättigheter specifikt bör lyftas ut i 

utbildningen. 38 % instämmer delvis i påståendet. Delvis avstånd tar 3 % och helt avstånd tar 4 %. Det 

är 4 % som svarar att de inte vet. 1 person svarar inte på frågan. 

 

 

Figur 14. Studenternas svar på frågan ”Kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på 

socionomutbildningen”. Svarsfrekvens i procent.  (n 203). 

60 % håller helt med om att kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på utbildningen. 

Delvis instämmer 32 %. Delvis avstånd tar 4 % och helt avstånd 3 %. 2 % svarar att de inte vet. 
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Figur 15. Studenternas svar på frågan ”Kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på 

den framtida arbetsplatsen”. Svarsfrekvens i procent. (n 202). 

Det är 44 % som helt instämmer med att kunskap bör förmedlas på framtida arbetsplats. 36 % håller 

delvis med. Delvis avstånd tar 11 % och helt avstånd tar 4 %. Det är också 5 % av de svarande som 

inte vet. 1 person har inte svarat på frågan.  

 

 

Figur 16. Studenternas svar på frågan ”Teoretisk kunskap är viktig i det professionella mötet med 

HBTQ-personer”. Svarsfrekvens i procent. (n 200). 

38 % instämmer helt med att teoretisk kunskap är viktig i det professionella mötet med HBTQ-

personer. 46 % instämmer delvis med påståendet. Avstånd tar sammanlagt 13 % varav 4 % av dessa 

helt motsätter sig påståendet. Det är 2 % som inte vet hur de ska ställa sig till frågan. 3 personer har 

inte svarat alls. 
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Figur 17. Studenternas svar på frågan ”Det är viktigt att bemöta HBTQ-personer som heterosexuella 

personer”. Svarsfrekvens i procent.  (n 199). 

Instämmer helt gör 72 % av studenterna. Delvis instämmer 13 %. Det är 5 % som delvis tar avstånd 

och 2 % som helt tar avstånd från att det är viktigt att bemöta HBTQ-personer på samma sätt som 

heterosexuella. 7 % har svarat att de inte vet. 4 personer har inte svarat. 

 

.  

Figur 18. Studenternas svar på frågan ”Jag känner mig trygg med att bemöta HBTQ-personer i mitt 

framtida yrkesliv”. Svarsfrekvens i procent.  (n 203). 

Att känna sig trygg inför framtida bemötande av HBTQ-klienter är något som 61 % instämmer helt 

med. 33 % instämmer delvis med påståendet. 4 % tar delvis avstånd från frågan och 1 % tar helt 

avstånd. Det är 1 % som inte vet. 
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Figur 19. Studenternas svar på frågan ”Socialarbetarens personliga värderingar påverkar 

bemötandet av HBTQ-personer”. Svarsfrekvens i procent.  (n 202). 

46 % instämmer helt med att socialarbetarens personliga värderingar påverkar bemötandet av HBTQ-

personer. Delvis instämmer 40 %. Av de som ställer sig kritiska till påståendet är 6 % delvis 

avståndstagande och 3 % helt avståndstagande. Det är 5 % som svarar att de inte vet och 1 person som 

inte svarat på frågan. 

 

 

Figur 20. Studenternas svar på frågan ”Jag har i min utbildning fått tillräckligt med utrymme att 

reflektera över mina egna värderingar gällande sexuell identitet”. Svarsfrekvens i procent.  (n 202). 

Studenterna som anser att de har fått tillräckligt med utrymme under utbildningen att reflektera över 

egna värderingar gällande sexuell identitet är 8 %. Delvis anser 24 % att påståendet stämmer. Det är 
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41 % som delvis tar avstånd från att ha fått reflektionsutrymme och 20 % som helt tar avstånd från det. 

7 % vet inte om det utrymme de fått är tillräckligt 1 person har inte svarat på frågan.   

 

 

Figur 21. Studenternas svar på frågan ”Jag har i min utbildning fått tillräckligt med utrymme att 

reflektera över mina egna värderingar gällande könstillhörighet”. Svarsfrekvens i procent. (n 202). 

Under utbildningen anser sig 10 % av studenterna ha fått tillräckligt med utrymme att reflektera över 

värderingar gällande könstillhörighet. 27 % instämmer delvis med att ha fått det. Av de som inte 

upplever sig ha fått tillräckligt med utrymme är det 35 % som svarar delvis och 20 % tar helt avstånd 

från påståendet. Över hälften av respondenterna anser alltså att de inte fått tillräckligt med utrymme att 

reflektera över sina egna värderingar gällande könstillhörighet. Det är 7 % som inte vet och 1 person 

som inte svarat. 

 

9.2 Bivariata korstabeller 

Då HBTQ-personer har en personlig erfarenhet av att befinna sig utanför heteronormen ville vi 

undersöka om det framträdde en skillnad i hur heterosexuella och HBTQ-studenter ställde sig i olika 

frågor. Gruppernas olika storlek försvårar en direkt jämförelse men kan eventuellt indikera på ett 

resultat som är värt att undersöka vidare. Vi har valt att presentera korstabeller av några frågor som vi 

tycker kopplar starkt till våra frågeställningar. De sju studenter som angett sig vara både 

heterosexuella och bisexuella har lyfts ut från de bivariata korstabellerna då vi inte kan jämföra deras 

svar.  
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Figur 22. Studenternas svar på frågan ”Det är viktigt att HBTQ-personers rättigheter specifikt lyfts ut 

i utbildningen”. Svarsfrekvens i procent. (n 195). 

Det tycks finnas en något större spridning i hur den heterosexuella gruppen svarar jämfört med HBTQ. 

I den icke heterosexuella gruppen ställer sig samtliga respondenter, 100 % positiva till att HBTQ-

personers rättigheter specifikt lyfts ut i socionomutbildningen. Även den heterosexuella gruppen 

ställer sig positiva till påstående med sammanlagt 88 %, ett fåtal respondenter tar helt eller delvis 

avstånd. En av de heterosexuella har inte besvarat frågan alls.  

 

 

Figur 23. Studenternas svar på frågan ”Det är viktigt att ha specifik kunskap om HBTQ-personer för 

att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt”. Svarsfrekvens i procent.  (n 196). 
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Samtliga respondenterna instämmer med påståendet. Även här finns en något större spridning inom 

gruppen heterosexuella där 5 % tar helt eller delvis avstånd och 3 % inte vet. I gruppen HBTQ svarar 

98 % att de instämmer helt eller delvis i frågan, 2 % tar delvis avstånd.   

 

 

Figur 24. Studenternas svar på frågan ”I mötet med en klient har dennes sexuella identitet betydelse”. 

Svarsfrekvens i procent.  (n 196). 

I denna fråga skiljer sig de båda grupperna något åt. Gruppen HBTQ anser i högre grad att en klients 

sexuella identitet är av betydelse i mötet med en klient. 61 % instämmer helt eller delvis, 35 % tar helt 

eller delvis avstånd från påståendet, 4 % svarar att de inte vet. I den heterosexuella gruppen tar 63 % 

helt eller delvis avstånd och 33 % instämmer helt eller delvis i frågan, 5 % att de inte vet. Svaren är i 

stort sett motsatta.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Tar delvis
avstånd

Tar helt
avstånd

Vet ej

Heterosexuell

HBTQ



43 

 

 

Figur 25. Studenternas svar på frågan ”Kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på 
socionomutbildningen”. Svarsfrekvens i procent.  (n 196). 

I den här frågan finns inga större skillnader i hur respondenterna har svarat. I den heterosexuella 

gruppen instämmer 90 % helt eller delvis, 8 % tar helt eller delvis avstånd, 2 % vet ej. I HBTQ-

gruppen instämmer 91 % helt eller delvis till frågan, 7 % tar helt eller delvis avstånd och 2 % har 

svarat ”vet ej”. 

 

9.3 Reflektion över resultat 

9.3.1 Enkätredovisning 

Enkäten har undersökt studenternas förhållningssätt till specifik kunskap gällande HBTQ-personer. 

Vid tolkningen av resultatet har i vissa fall de instämmande respektive avståndstagande 

svarsalternativen slagits samman för att tydliggöra en positiv alternativt negativ inställning till 

påståendena. Det förekommer att vissa respondenter inte har svarat på en eller fler frågor. 

Stapeldiagrammen är baserade på de respondenter som svarat på frågan. Att inte svara är dock också 

ett svar, dessa har presenterats utanför den kumulativa procenten. 

Enkätfrågorna är utformade som positivt laddade påståenden i form av formuleringarna ”det är 

viktigt att”, ”jag har tillräcklig kunskap om” etc. Respondenterna har därefter aktivt behövt ta ställning 

till om de håller med om eller motsäger sig yttrandet. Det är möjligt att studenterna upplever att 

frågorna i sin framtoning antyder att de bör hålla med om påståendena. Det framgår inte om det är 

något som har påverkat studenternas svar och i så fall i vilken utsträckning. Det som talar emot att 

formen på enkäten har haft en sådan betydelse är att studenternas positiva och negativa tyckande 

varierar med frågornas innehåll. Att svaren varierar inom enkäterna tyder också på att studenterna inte 

har svarat per automatik utan gjort medvetna ställningstaganden.  
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En problematik i tolkningen av resultatet grundar sig i att det inte går att veta hur respondenterna har 

tolkat påståendena. Exempelvis anger störst andel av respondenterna att de tar avstånd från påståendet 

om att klientens sexuella läggning har betydelse i det professionella mötet. Samtidigt svarar de att 

specifik kunskap rörande bland annat den sexuella läggningen är viktig för det professionella 

bemötandet. Då vi inte vet hur studenterna har tolkat innebörden av ordets betydelse blir svaren på 

påståendet mångtydiga. Att studenterna svarat att den sexuella läggningen inte har betydelse kan bero 

på en vilja att framhäva sin syn på att alla klienter bör behandlas lika, oavsett personliga egenskaper 

och uttryck. Det är också det påstående som några studenter valt att kommentera utanför enkätens 

slutna svarsalternativ. Det får oss att sluta oss till att påståendet hade gjort sig bättre i en 

intervjusituation eller med möjlighet till förtydligande genom en kommentar i enkäten.  

  Ett avsnitt av enkäten rör studenternas upplevelse av om de besitter tillräcklig kunskap inom olika 

delar av den kulturella kompetensen. Den subjektiva tolkningen av vad som är tillräcklig kunskap kan 

göra att olika respondenter tolkar frågorna olika. Syftet med att använda uttrycket ”tillräcklig” var att 

undersöka studenternas förtroende för den kunskap de upplever sig ha. Det finns en möjlighet att en 

del studenter har funnit det svårt att svara på frågorna då de inte kan sätta termen ”tillräcklig kunskap” 

i relation till framtida yrkesmässiga krav. Resonemanget kan överföras till frågan om studenterna 

anser att kunskap bör förmedlas på den framtida arbetsplatsen. Det är ett påstående som kan uppfattas 

som svårbesvarat eftersom studenterna inte vet vilka situationer den framtida arbetsplatsen innehåller. 

Det kan också vara så att de anser att olika arbetsplatser kräver olika teoretisk kunskap varav frågan i 

sin generella bemärkelse blir svår att svara på. Av procenttalen att döma anser de flesta att det är 

viktigt med kunskapsförmedlande både på arbetsplatsen och under utbildningen.  

Även frågorna som innehåller termen ”tillräckligt utrymme” öppnar för en osäkerhet hos 

respondenterna i tolkningen av frågan. Studenterna har troligtvis olika förväntningar på det utrymme 

som ska ges att reflektera över olika frågor. Den egna åsikten om vad som utgör tillräckligt utrymme 

påverkar också upplevelsen om det har givits eller inte. Behovet av att reflektera över detta kan skilja 

sig åt och bero på en mängd faktorer som inte mäts i undersökningen. Över hälften av respondenterna 

anser att de inte fått tillräckligt med utrymme att reflektera över sina egna värderingar gällande sexuell 

identitet och könstillhörighet. 

Begreppet ”specifikt”, som återfinns i två enkätfrågor, kan liksom begreppet ”tillräcklig” upplevas 

som svårtolkat. Studenterna kan exempelvis anse att HBTQ-personers rättigheter bör lyftas fram men 

inte specifikt i bemärkelsen att de får mer utrymme än de allmänt beskrivna rättigheter som alla 

medborgare har. Dock är studenterna relativt eniga om att HBTQ-personers rättigheter specifikt bör 

lyftas fram i utbildningen. Termen ”lyfts ut” borde egentligen varit ”lyfts in” eller ”lyfts fram”, vilket 

bättre skulle ha speglat vårt syfte med frågan.  Vi tror inte att det har fått någon större betydelse för hur 

studenterna har tolkat frågan.  
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Samtliga respondenter antas i och med sin utbildning ha kunskap om rådande 

diskrimineringslagstiftning. Ändå är det 33 % som inte tror sig ha tillräcklig kunskap om 

lagstiftningen gällande HBTQ-personer. Anledningen till detta skulle kunna vara att frågan innehåller 

två olika delar, etiska riktlinjer och diskrimineringslagstiftning. Frågan var ställd utifrån att etiska 

riktlinjer samt diskrimineringslagstiftning båda syftar till att garantera ett gott bemötande och 

motverka diskriminering. Om kunskapen hos studenterna skiljer sig åt mellan dessa två delar kan 

frågan ha upplevts som problematisk att svara på.  

En generell tolkning vad gäller de frågor där det är flera personer som inte har svarat och där 

många har svarat att de inte vet, är att påståendena är för otydligt ställda. En fråga där detta 

aktualiseras är om HBTQ-personer bör bemötas på samma sätt som heterosexuella personer. 

Majoriteten av studenterna, 85 %, ställer sig dock positiva till påståendet. Även om frågorna är ställda 

utifrån ett professionssammanhang, vilket presenteras i presentationen av enkäten, finns det dock risk 

för att studenterna tolkar vissa frågor, exempelvis denna mer allmänt och att de vill tydliggöra åsikten 

att alla människor ska behandlas lika.   

Materialet visar en fördelning mellan heterosexuella och HBTQ-personer som speglar samhället i 

stort, där HBTQ-gruppen utgör 5-10 %.  

 

9.3.2 Korstabeller 

I korstabellerna har vi lagt samman HBTQ-respondenternas svar i en grupp för att ställa dessa mot de 

svarande som definierar sig som hetero. För att undersöka om det gick att fastställa något statistiskt 

samband genomförde vi signifikanstester för våra korstabeller. Resultatet av testerna visade att det inte 

fanns signifikans, se bilaga 2. Det betyder att vi inte kan veta om de tendenser vi såg i korstabellerna 

berodde på slumpen eller inte. Vi kan alltså inte veta om den samstämmighet vi tycker oss se i HBTQ-

gruppen beror på att de definierar sig som just HBTQ.  

Vid en korstabulering mellan kön och enkätens övriga frågor, fann vi inte några skillnader i hur 

respondenterna svarade. Chi2-testen visade inte på signifikans. Se bilaga 3 för fyra exempel på dessa 

korstabeller. Då endast 22 respondenter var män och svaren inte skilde sig markant, blir det svårt att 

utesluta en slumpfaktor i svaren. Vi kan inte veta huruvida det uteblivna sambandet mellan kön och 

attityd till specifik kunskap beror på att antal svarspersoner är så pass få eller om det faktiskt inte har 

betydelse vilket kön respondenterna har.  

Då åldersspridningen i respondentgruppen visade sig vara så liten valde vi att inte undersöka 

ålderns eventuella betydelse för hur respondenterna har svarat. Att 74 % av respondenterna befinner 

sig i samma ålderspann, 20-29 år, kan i sig diskuteras. Är det denna åldergrupp bland 

socionomstudenter som anser att vår forskningsfråga är intressant och viktig eller är denna 

ålderskategori även dominerande bland de icke-svarande? Då vi inte vet vilken ålder de som inte valt 

att delta i enkäten har går detta inte att veta.  
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10. Analys  

I följande stycke följer en analys av resultatet utifrån vårt teoretiska ramverk kulturell kompetens. 

Inför analysen har vi fördelat frågorna och svaren från enkäten under de tre principerna som den 

kulturella kompetensen utgörs av.  

 

10.1 Attityder 

I enlighet med den kulturella kompetensen är individens egna värderingar och reaktioner på HBTQ-

personer en viktig del i det professionella arbetet med denna minoritetsgrupp. Att kontinuerligt få 

möjlighet att prata om och utvärdera sina tankar och känslor är av yttersta vikt för att uppnå de 

kriterier av den kulturella kompetensen som sammanfattas i attitydprincipen (Van Den Bergh & Crisp, 

2004). För att förverkliga en kontinuitet i reflekterandet behöver det ingå som en integrerad del i 

utbildningen. Endast 32 % anser sig ha fått möjlighet att under utbildningen få reflektera över sina 

egna värderingar gällande sexuell identitet och 37 % gällande egna värderingar kopplade till 

könsöverskridande uttryck. För att utbildningen ska kunna sägas erbjuda en kulturell kompetens ingår 

det att studenterna ges möjlighet att diskutera och värdera såväl positiva som negativa åsikter och 

tankar om HBTQ-personer. Detta för att utveckla de kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga 

aspekterna av den egna responsen på HBTQ-personer. Syftet med detta är att minska risken för en 

potentiell heterosexism och homofobi inom professionen (Gezinski, 2009). Vi finner det viktigt att 

lyfta att en stor andel av studenterna, 86 %, anser att socialarbetares personliga värderingar påverkar 

det professionella bemötandet av klienten. Samtidigt uppger en låg andel studenter sig ha fått 

möjlighet att reflektera över egna värderingar. Vi tycker oss här se ett utvecklingsområde för 

socionomutbildningen där reflekterande över de egna värderingarna i högre grad möjliggörs under 

utbildningen.  

Trots att de punkter som utgör attityddelen i den kulturella kompetensen inte tycks ha förmedlats 

under utbildningen så tyder resultatet på att studenterna känner sig trygga i att bemöta HBTQ-klienter.   

Det skulle kunna bero på att studenterna har en hög tilltro till sin förmåga att möta människor med 

olika sexuell identitet och könsidentitet oavsett i vilken utsträckning de har fått reflektera över egna 

värderingar under utbildningen.  

Studenterna har i hög grad angett att de känner någon inom HBTQ-gruppen vilket utifrån den 

kulturella kompetensen kan ses som positivt. Enligt den kulturella kompetensens princip om attityder 

ingår att ta del av personliga och professionella aktiviteter som utvecklar en förståelse för HBTQ-

personer och deras kultur (Fish, 2012).  
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10.2 Kunskap  

Majoriteten av studenterna, 93 %, instämmer i någon grad med att specifik kunskap är viktig för det 

professionella bemötandet av HBTQ-klienter. Det är ett resultat som egentligen berör den kulturella 

kompetensen i sin helhet och som talar för att det finns ett intresse för området hos studenterna. Den 

höga andelen svarande som står bakom resultatet kan tolkas som att det finns en medvetenhet om att 

den specifika kompetensen är viktig att ha. Majoriteten av studenterna, 93 %, anser helt eller delvis att 

kunskapen bör förmedlas på socionomutbildningen. Det tyder på att det från studenternas sida finns ett 

starkt stöd för att integrera ett HBTQ-perspektiv i undervisningen.  

Tittar vi på hur studenterna har svarat på påståendena som definierar delar av den specifika 

kunskapen (identitetsutveckling, ”komma-ut processen”, könsöverskridande uttryck) ser vi att en 

majoritet inte anser sig besitta tillräcklig kunskap. Endast 6-8 % av respondenterna instämmer helt 

med att de har tillräcklig kunskap om de specifika aspekter av HBTQ-kulturen som vi har berört i vår 

enkät. Det uppstår därmed ett glapp mellan den kunskap studenterna anser sig ha och den positiva 

inställningen till att specifik kunskap förmedlas. I relation till att studenterna uppger avsaknad av 

kunskap finner vi det intressant att så stor andel studenter uppger att de känner sig trygga med att 

bemöta HBTQ-personer i sitt framtida yrkesliv. Tyder det på att studenterna anser att den specifika 

kompetensen inte har avgörande betydelse för det professionella bemötandet? Samtidigt är studenterna 

överens om att den specifika kunskapen är viktig. En alternativ tolkning till att en så låg andel av 

studenterna anser sig besitta tillräcklig kunskap om de specifika frågorna är att studenterna kan ha 

upplevt det vara svårt att veta om kunskapen de har är tillräcklig, varav de istället har svarat att de 

delvis instämmer med påståendena.   

Den kulturella kompetensen i arbetet med HBTQ-personer utgörs av kunskap som är specifik i 

relation till gruppen. Det är dock viktigt att påpeka att även om kunskapen definieras som specifik kan 

den bara uppnås genom att förmedlas som en integrerad del i undervisningen (Van Den Bergh & 

Crisp, 2004). Det blir därmed intressant att synliggöra hur studenterna upplever att kompetens om 

HBTQ-personer har förmedlats i undervisningen. Störst andel av studenterna anger att HBTQ-

personers livssituation har tagits upp vid ett enstaka tillfälle under utbildningen. Utifrån den kulturella 

kompetensen är ett enstaka tillfälle inte tillräckligt. Då HBTQ-personers villkor endast lyfts fram vid 

ett enstaka tillfälle kan det istället bidra till en marginalisering av HBTQ-personer i undervisningen. 

Det finns också en risk för att gruppen stigmatiseras som avvikande från normen då den behöver lyftas 

fram på ett specifikt sätt. Med tanke på att den kulturella kompetensen i sin helhet inte kan uppnås 

utan att integreras i alla delar av undervisningen kan det ses som oroväckande att endast 18 % av 

studenterna har angett att perspektivet har förmedlats på ett integrerat under utbildningen.  

En aspekt som tas upp inom kulturell kompetens är vikten av att som socialarbetare ha kunskap om 

begrepp och nyckelterminologi som är kopplad till HBTQ-kulturen (Fish, 2012). Majoriteten av 

studenterna har uppgett att de känner sig väl förtrogna med begreppen homo- bi-, transsexuell och 
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queer. När det kommer till mer generella delar av kunskapen om HBTQ-kulturen såsom 

heteronormativitet, att leva som icke heterosexuell samt rådande lagstiftning och riktlinjer tycks 

upplevelsen av att ha kunskap vara något högre än i de mer specifika frågorna. Utifrån den kulturella 

kompetensens framhävande av den specifika kunskapen tycks det finnas utrymme för att mer kunskap 

gällande HBTQ- personers livssituation och kultur förmedlas  

Att det är flest antal respondenter som anser sig ha en avsaknad av kunskap eller inte vet om de har 

tillräcklig kunskap om olika faktorer skulle kunna tyda på att utbildningen inte inkluderat vad dessa 

faktorer kan innebära. Det skulle även kunna bero på att studenterna upplever frågorna som svåra att 

svara på då ”tillräcklig kunskap” är ett svårdefinierat begrepp.   

 

10.3 Färdigheter 

Ett påstående som studenterna tycks vara överens om är att det är viktigt att bemöta HBTQ-personer 

på samma sätt som heterosexuella personer. Hela 85 % ställer sig positiva till påståendet. Studenternas 

svar blir, utifrån kulturell kompetens som modell, problematiska. Om studenterna i sitt 

professionsutövande strävar efter att behandla alla klienter lika finns en stor risk för att HBTQ-

klienters behov förbises. I den kulturella kompetensens färdighetskriterier ingår att socialarbetare tar 

reda på och inte förutsätter en persons sexuella identitet och/eller könsidentitet (Fish, 2012). Då vi 

lever i ett samhälle där heterosexualitet är norm finns en stor risk att klienterna förutsätts vara 

heterosexuella. I strävan efter att behandla alla lika riskerar alltså heteronormen att upprätthållas och 

reproduceras. Påståendet kan alltså ses som en grundläggande motsättning mot vad det innebär att ha 

en kulturell kompetens. Frågan är dock om det går att analysera svaret på påståendet så pass långt. 

Studenterna har troligtvis varit måna om att förmedla att de strävar efter likabehandling av klienterna 

för att undvika att diskriminera någon på grund av dennes sexuella läggning/könsidentitet. Den 

kulturella kompetensen som modell har självklart samma strävan. Förutsättningen för ett icke-

diskriminerande arbete är dock att professionen tar hänsyn till de olikheter i levnadsvillkor som 

existerar mellan heterosexuella klienter och HBTQ-klienter till följd av heteronormen.  

Det kan ses som problematiskt att endast sex procent av de svarande uppger sig ha tillräcklig 

kunskap om HBTQ-personers identitetsutveckling. Utan kunskap om vad det kan innebära att hitta sin 

sexuella identitet i ett heteronormativt samhälle kan det bli problematiskt att bemöta klienten på ett 

sätt som inte upplevs kränkande eller diskriminerande. Det krävs enligt den kulturella kompetensens 

färdighetsprincip att socialarbetare har en medvetenhet om hur HBTQ-personers identitetsutveckling 

kan se ut. I identitetsutvecklingen ingår bland annat att ha kunskap om ”komma-ut” processer, det vill 

säga att ta reda på hur mycket en person kommit ut, inför vilka och vem som stöttar individens 

sexuella identitet och könsidentitet.  

Färdighetskriteriet ”att ta reda på och inte anta en persons sexuella identitet och könstillhörighet” 

aktualiseras även under påståendet att klientens sexuella läggning har betydelse i det professionella 
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mötet. Det är ett påstående som delar de svarande. Risken med att inte anse att den sexuella 

läggningen hos en klient har betydelse är att klienten då troligtvis förutsätts vara heterosexuell. Det 

kan leda till fortsatt heterosexism och osynliggörande av HBTQ-personer inom socialt arbete.  

 

10.4 Finns det en skillnad mellan de heterosexuella studenternas och HBTQ-

studenternas svar?  

I den här studien har vi valt att undersöka om det förekommer skillnader i studenternas svar utifrån hur 

de själva definierar sin sexuella identitet. De korstabeller vi har presenterat visar inte på några större 

skillnader mellan grupperna hetero och HBTQ. Även om det inte syns i vårt resultat kan det givetvis 

vara så att personer som har erfarenhet av att ha gått igenom processer som hör till den 

identitetsutveckling som föregår en HBTQ-identitet, också har en större medvetenhet om betydelsen 

av de frågor som den kulturella kompetensen berör.  

En möjlig anledning till att de studenter som identifierar sig som HBTQ-personer har en mer 

samstämmig inställning till frågan skulle kunna bero på att deras kunskap är knuten till egna 

erfarenheter. Att vara en HBTQ-person ökar troligtvis chansen att ha tagit del av personliga och 

professionella aktiviteter som utvecklar en förståelse för HBTQ-individer och kulturer, vilket är en av 

de aspekter som den kulturella kompetensen menar påverkar såväl attityd, kunskap och färdigheter. 

Utifrån vårt resultat behöver inte identifikationen med hetero eller HBTQ vara en avgörande faktor för 

hur studenterna ställer sig till HBTQ-relaterade frågor. 
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11. Slutsatser  

Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur studenter på socionomutbildningen förhåller sig till 

specifik kompetens i det professionella mötet med HBTQ-klienter. De två frågeställningar som legat 

till grund för uppsatsen har varit hur studenterna förhåller sig till specifik kunskap samt hur 

studenterna ställer sig till att ett HBTQ-perspektiv inkluderas i utbildningen. De slutsatser som 

presenteras nedan baseras på en analys av svar från 203 studenter. De kan till följd av studiens låga 

svarsfrekvens inte ses som representativa för blivande socionomer som grupp.  

Materialet tyder på att studenterna är positivt inställda till att ha specifik kunskap gällande HBTQ-

personer. Det framgår också att de anser att det finns ett behov av specifik kunskap i det sociala 

arbetet. Vidare finns det stöd i materialet för att socionomutbildningen bör förmedla den specifika 

kunskapen. Det tycks inte finnas några större skillnader i hur respondenterna svarat beroende på om de 

definierar sig som HBTQ eller heterosexuella.  

Det är en låg andel studenter som instämmer helt med att de har tillräcklig kunskap inför olika 

specifika delar av HBTQ-kulturen. Det är förstås inte en mätning av kunskapen utan en mätning av 

studenternas upplevelse av att ha den. Enkätens slutna svarsalternativ gör det dock svårt att veta hur 

studenterna tolkat frågorna. Om studenterna upplevt påståendena som mångtydiga eller svårtolkade 

påverkar det troligtvis deras benägenhet att helt instämma i påståendena. Det flest studenter anser sig 

ha tillräcklig kunskap om är begreppet heteronormativitet.  

Sammanlagt är det 86 % av studenterna som delvis eller helt håller med om att socialarbetarens 

värderingar påverkar det professionella bemötandet av HBTQ-personer. Det finns alltså en stark 

uppfattning om att det subjektiva tyckandet har betydelse för professionsutövandet. Därmed tydliggörs 

ett behov av att arbeta med värderingar inom socionomutbildningen för att garantera ett framtida 

jämlikt professionsutövande och minimera kränkande behandling. 

Sammanfattningsvis aktualiseras uppsatsens syfte i att det tycks finnas en genomgående 

uppfattning om att specifik kunskap är viktigt i mötet med HBTQ-klienter. Det finns även stöd för att 

denna specifika kunskap bör förmedlas på utbildningen. Materialet visar också på bister i 

inkluderandet av ett HBTQ-perspektiv i socionomutbildningen.  
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12. Diskussion 

Socialstyrelsen har nyligen kommit ut med riktlinjer och principer för att säkerställa det professionella 

bemötandet gentemot HBTQ-personer inom socialtjänsten. Det är troligtvis en konsekvens av den 

utredning som gjordes av myndigheten 2003 samt en följd av den press den nationella strategin har 

satt på bland annat Socialtjänsten. Utredningen från 2003 betonar behovet av att 

socionomutbildningarna belyser den sexuella identitetens betydelse i det sociala arbetet. Merparten av 

de svarande i den här studien uppger en låg integrering av HBTQ-personers livssituation i 

undervisningen då frågan endast har aktualiserats vid ett tillfälle under utbildningen. Det är utifrån 

tidigare undersökningars slutsatser problematiskt då dessa lyfter fram det integrerade perspektivet som 

betydelsefullt. Genom att lärosätena tar upp kunskapsområdet vid ett enstaka tillfälle kan de uppge att 

de inkluderar HBTQ-personers livssituation utan att ange i vilken utsträckning detta sker. Om HBTQ-

personer ses som en grupp vilken kräver en särskild informationsdag riskerar gruppen att fortsätta 

lyftas fram som avvikande från normen. Vi tror därmed att det finns en risk för att förmedlande av 

kunskap får motsatt effekt från syftet att säkerställa ett jämlikt framtida bemötande av HBTQ-

personer. De konsekvenser som en brist på kulturell kompetens kan tänkas få för det professionella 

bemötandet av HBTQ-klienter är bland annat att gruppen marginaliseras och osynliggörs. En 

integrering av ett HBTQ-perspektiv i undervisningen skulle kunna skapa förutsättningar för att 

socialarbetare förses med en kulturell kompetens gällande HBTQ-klienter. Det skulle i sin tur 

minimera risken för att klienter upplever ett heterosexistiskt bemötande eller blir olika behandlade 

beroende på vem de möter inom professionen. 

Både uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskningen tar upp vikten av att 

yrkesverksamma har en förmåga att reflektera över hur de egna värderingarna påverkar mötet med 

klienten. En stor del av den kulturella kompetensen utgörs just av en medvetenhet kring hur de egna 

attityderna påverkar bemötandet av HBTQ-klienter. Det blir också tydligt utifrån valda teoretiska 

utgångspunkter att attitydarbete inte är något som det går att bli färdig med. Det är en förmåga som i 

sig utgör en process; ett ständigt ifrågasättande av hur den egna föreställningen om världen också är en 

förutsättning för hur denna kommer att uppfattas. Vi ser här en stark koppling till 

intersektionalitetsteorin som betonar behovet av att vara normkritisk för att undvika att 

diskriminerande normer och uppfattningar reproduceras. Behovet av att studenterna får möjlighet att 

reflektera över egna värderingar betonas också av Johnson (2014). Hon lyfter fram att även om 

nedvärderande åsikter inte öppet uttrycks så finns de fortfarande och riskerar därmed att få betydelse 

för det professionella bemötandet. Studenternas övertygelse om att socialarbetarens egna värderingar 

påverkar bemötandet av klienten styrker också behovet av att synliggöra och arbeta med dessa 

uppfattningar. Att utbildningen bör ta ett ansvar för att förmedla en medvetenhet om, och ett 

utmanande av, fördomar lyfts fram i de slutsatser som Bridge och Logies (2007) presenterar i sin 

studie. Detta för att framtida yrkesverksamma ska kunna erbjuda HBTQ-klienter ett effektivt stöd.  
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Tidigare forskning har även belyst att socionomutbildningen bör förmedla en kritisk granskning av 

heteronormativitetens betydelse för hur HBTQ-klienter bemöts i det framtida yrkeslivet, något som 

specifikt lyfts fram i HomO:s kartläggning från 2005.  

I uppsatsen har vi utgått från att vi lever i en heteronormativ värld. Vi är medvetna om att 

begreppet heteronormativitet är omdiskuterat och av vissa kan ses som ett politiskt ställningstagande. 

Vi vill här citera Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, för att 

förtydliga hur vi har förhållit oss till begreppet: 

 

 ”Att arbeta mot heteronormativitet innebär inte att det är något fel på heterosexualiteten. Det 

handlar snarare om att inte alltid utgå ifrån att alla är eller blir heterosexuella. Och om det nu är så 

att inte alla är eller blir heterosexuella, så finns det en del i vår närmaste omgivning som vi kanske 

måste titta på med nya ögon ” (Knöfel Magnusson & Olsson, 2007). 

 

Som blivande socialarbetare anser vi att det är av yttersta vikt att alla människor, oavsett kön, 

könsidentitet, sexuell identitet, etnicitet, religionstillhörighet eller funktionsskillnader ska behandlas 

jämlikt. Dessa grupper står även inkluderade i diskrimineringslagstiftningen som socionomer väntas 

följa och ha kunskap om i och med sin utbildning. Det kan tyckas oroväckande att endast 33 % av 

respondenterna anser sig ha tillräcklig kunskap om de etiska riktlinjer och den 

diskrimineringslagstiftning som syftar till att motverka diskriminering av sexuella minoriteter. Att 

besitta kunskap om diskrimineringsgrunderna är dock ingen garanti för att utesluta diskriminering. 

Socialarbetare har sina metoder, rådande lagstiftning, policys på arbetsplatsen och etiska riktlinjer att 

förhålla sig till, men de har även sin egen person som instrument i mötet med en klient. Med 

utgångspunkt i att vi lever i ett normativt samhälle, är det av yttersta vikt att såväl negativa som 

positiva tankar, känslor och beteenden gentemot människor som på något vis avviker från samhällets 

normer, ventileras inom socionomutbildningen. Anledningen till det är att klienter inte ska riskera att 

få olika behandling baserat på en socialarbetares personliga inställning till en viss grupp klienter.  
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13. Förslag på fortsatt forskning 

Baserat på de resultat som framkommit i den här studien skulle det vara intressant att göra en liknande 

undersökning riktad till samtliga studenter på Sveriges socionomutbildningar. I och med en sådan 

studie skulle det gå att undersöka om det finns skillnader i hur studenter på olika lärosäten tänker om 

den specifika kunskapen. Det vore även intressant att inkludera ansvariga på respektive lärosäte för att 

undersöka hur och på vilket sätt de valt att inkludera ett HBTQ-perspektiv i undervisningen. Det skulle 

också möjliggöra en jämförelse med HomO:s kartläggning från 2005 och synliggöra eventuella 

förändringar som skett sedan dess. Utifrån en undersökning som omfattar ett representativt urval kan 

också generella slutsatser för socionomutbildningen genereras. En kvalitativ studie gällande studenters 

inställning till specifik kunskap kan bidra till en vidare förståelse för och djupare insikt i bakgrunden 

till studenternas svar.  

En studie som inriktar sig på HBTQ-klienters upplevelse av bemötande inom socialt arbete skulle 

vara värdefull för att ytterligare belysa hur det sociala arbetet med HBTQ-klienter kan utvecklas. 

De rapporter som vi tagit del av inför denna undersökning lyfter alla fram transpersoner som en 

särskilt utsatt grupp i samhället. Det tycks därmed finnas ett behov av att lyfta ut denna grupp från 

HBTQ-begreppet för att synliggöra deras livssituation samt förbättra det sociala arbetet gentemot 

gruppen.  
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Enkät om blivande socionomers tankar gällande kunskap om HBTQ-klienter 

 

Denna enkät utgör en del av en C-uppsats. Vi som står bakom studien går termin sex på Ersta Sköndal 

Högskolas socionomutbildning.  

 

Studien syftar till att undersöka blivande socionomers förhållningssätt gentemot specifik kunskap 

avseende homo-, bi- transsexuella och queera klienter. Undersökningen riktar sig till 

socionomstudenter på termin sex och sju samt till masterstudenter. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

De uppgifter vi får in hanteras konfidentiellt och används endast i denna studie. Du behöver inte ange 

ditt namn eller någon uppgift som kan sammankoppla dina svar till dig.  

 

Enkäten tar mellan 5-10 minuter att besvara. 

 

Önskar du ta del av den färdiga uppsatsen får du gärna höra av dig till oss på nedanstående 

mailadresser. 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Åsa Lundberg och Anna Stenarv 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

asa@fgt.se            

anna.stenarv@hotmail.com 

mailto:asa@fgt.se
mailto:anna.stenarv@hotmail.com


 

1. Vilket lärosäte är du knuten till? 

 Socialhögskolan 

 Södertörns högskola 

 Linköping universitet 

 Mälardalens högskola 

 Örebro universitet 

 

 

2. Vilken termin går du på? 

 termin 6 

 termin 7 

 master 

 

 

3. Definierar du dig som:    

  kvinna   

  man 

  annat 

 

4. Ålder: 

________ år  

 

5. Identifierar du dig som: 

Flera alternativ är möjligt 

 

 heterosexuell 

 homosexuell 

 bisexuell 

 transsexuell 

 queer 

 annan 

 

6. Känner du någon som definierar sig som: 

Flera alternativ är möjligt 

 

 homosexuell 

 bisexuell 

 transsexuell 

 queer 

 annan (ej heterosexuell) 

 nej 

 

 

 

 



 

 

 

7. Kryssa för de begrepp vars betydelse du känner dig förtrogen med. 

Flera alternativ är möjligt 

 

 heterosexuell 

 homosexuell  

 bisexuell     

 transsexuell   

 queer 

 ingen av dem 

 

8. Det är viktigt att ha specifik kunskap om HBTQ-personer för att kunna bemöta denna grupp 

på ett professionellt sätt. 

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

9. I mötet med en klient har dennes sexuella läggning betydelse.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

10. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om HBTQ-personers identitetsutveckling.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

11. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om ”komma-ut processen”.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

12. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om vad det kan innebära att leva som icke 

heterosexuell.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

13. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om vad det kan innebära att leva med ett 

könsöverskridande uttryck.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

 



 

14. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om begreppet heteronormativitet.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd  

 vet ej  

 

15. Jag anser mig ha tillräcklig kunskap om de etiska riktlinjer samt den lagstiftning som syftar 

till att motverka diskriminering av sexuella minoriteter.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

16. Det är viktigt att HBTQ-personers rättigheter specifikt lyfts ut i utbildningen.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

17. Kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på socionomutbildningen.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

18. Kunskap om HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på den framtida arbetsplatsen.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

19. Teoretisk kunskap är viktigt i det professionella mötet med HBTQ-personer.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

20. Det är viktigt att bemöta HBTQ-personer på samma sätt som heterosexuella personer.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

21. Jag känner mig trygg med att bemöta HBTQ-personer i mitt framtida yrkesliv. 

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

22. Socialarbetares personliga värderingar påverkar bemötandet av HBTQ-personer. 

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 



 

23. Jag har i min utbildning fått tillräckligt med utrymme att reflektera över mina egna 

värderingar gällande sexuell identitet.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej  

 

24. Jag har i min utbildning fått tillräckligt med utrymme att reflektera över mina egna 

värderingar gällande könstillhörighet.  

 

 instämmer helt  instämmer delvis  tar delvis avstånd  tar helt avstånd 

 vet ej 

 

25. På vilket sätt har HBTQ-personers livssituation tagits upp under socionomutbildningen?  

Flera alternativ är möjligt 

 

 vid ett enstaka tillfälle, t.ex. en föreläsning 

 inkluderat i aktuell kurslitteratur 

 som en särskild temadag/temavecka 

 som en integrerad del i undervisningen 

 frågan har endast aktualiserats av studenter själva 

 frågan har inte behandlats alls 

 vet ej 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 
 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,973
a
 4 ,201 

Likelihood Ratio 7,691 4 ,104 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,967 

N of Valid Cases 184   

 

Figur 1. Chi-Square Test för korstabell mellan heterosexuella studenter och frågan ”Det är viktigt att 

HBTQ-personers rättigheter specifikt lyfts i utbildningen”. 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,442
a
 4 ,245 

Likelihood Ratio 6,725 4 ,151 

Linear-by-Linear Association ,319 1 ,572 

N of Valid Cases 184   

 

Figur 2. Chi-Square Test för korstabell mellan HBTQ-studenter och frågan” Det är viktigt att HBTQ-

personers rättigheter specifikt lyfts i utbildningen”. 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,987
a
 4 ,560 

Likelihood Ratio 4,493 4 ,343 

Linear-by-Linear Association ,501 1 ,479 

N of Valid Cases 185   

 

Figur 3. Chi-Square Test för korstabell mellan heterosexuella studenter och frågan ”Det är viktigt att 

ha specifik kunskap om HBTQ-personer för att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt”. 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,139
a
 4 ,189 

Likelihood Ratio 8,244 4 ,083 

Linear-by-Linear Association ,725 1 ,394 

N of Valid Cases 185   

 

Figur 4. Chi-Square Test för korstabell mellan HBTQ- studenter och frågan ”Det är viktigt att ha 

specifik kunskap om HBTQ-personer för att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt”. 

 

 

 



 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,336
a
 4 ,119 

Likelihood Ratio 7,368 4 ,118 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,972 

N of Valid Cases 182   

 

Figur 5. Chi-Square Test för korstabell mellan heterosexuella studenter och frågan ”I mötet med en 

klient har dennes sexuella identitet betydelse”.  

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,003
a
 4 ,199 

Likelihood Ratio 5,697 4 ,223 

Linear-by-Linear Association ,130 1 ,718 

N of Valid Cases 182   

 

Figur 6. Chi-Square Test för korstabell mellan HBTQ-studenter och frågan ”I mötet med en klient har 

dennes sexuella identitet betydelse”. 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,857
a
 4 ,097 

Likelihood Ratio 10,156 4 ,038 

Linear-by-Linear Association ,270 1 ,603 

N of Valid Cases 185   

 

Figur 7. Chi-Square Test för korstabell mellan heterosexuella studenter och frågan ”Kunskap om 

HBTQ-personers livssituation bör förmedlas på socionomutbildningen”. 

 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,438
a
 4 ,077 

Likelihood Ratio 10,137 4 ,038 

Linear-by-Linear Association ,456 1 ,500 

N of Valid Cases 185   

 

Figur 8. Chi-Square Test för korstabell mellan HBTQ-studenter och frågan ”Kunskap om HBTQ-

personers livssituation bör förmedlas på socionomutbildningen”. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,319
a
 4 ,677 

Likelihood Ratio 3,141 4 ,535 

Linear-by-Linear Association ,021 1 ,886 

N of Valid Cases 202   

 

Figur 1. En korstabell samt ett chi2-test över respondenternas svar på frågan ”Det är viktigt att 

HBTQ-personers rättigheter specifikt lyfts ut i utbildningen” fördelat på kön. Svarsfrekvens i procent. 

(n 202). 

 

 

 

  



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,598
a
 4 ,463 

Likelihood Ratio 4,974 4 ,290 

Linear-by-Linear Association ,635 1 ,426 

N of Valid Cases 203   

 

Figur 2. En korstabell samt ett chi2-test över respondenternas svar på frågan ”Det är viktigt att ha 

specifik kunskap om HBTQ-personer för att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt” 

fördelat på kön. Svarsfrekvens i procent. (n 203).   

  



 

    

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,806
a
 4 ,433 

Likelihood Ratio 3,695 4 ,449 

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,933 

N of Valid Cases 200   

 

Figur 3. En korstabell samt ett chi2-test över respondenternas svar på frågan ”I mötet med en klient 

har dennes sexuella identitet betydelse” fördelat på kön. Svarsfrekvens i procent. (n 200).  



 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,560
a
 4 ,634 

Likelihood Ratio 2,727 4 ,605 

Linear-by-Linear Association 1,711 1 ,191 

N of Valid Cases 203   

 

Figur 4. En korstabell samt ett chi2-test över respondenternas svar på frågan ”Kunskap om HBTQ-

personers livssituation bör förmedlas på socionomutbildningen” fördelat på kön. Svarsfrekvens i 

procent. (n 203).     

 


