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Sammanfattning	
HBTQ-personer i Sverige riskerar i högre grad att diskrimineras och marginaliseras. Detta 
påverkar den psykiska hälsan som inte minst hos unga HBTQ-personer är sämre än den 
hos heterosexuella cispersoner. Att arbeta som vägledare innebär att möta dessa personer i 
det dagliga arbetet och att stödja dessa klienter i deras karriärutveckling. För många 
HBTQ-personer pågår en inre konflikt av olika identiteter som utvecklas och 
karriärutvecklingen kan då bortprioriteras då det helt enkelt inte finns nog med psykisk 
energi att fokusera på den. Syftet med den här studien är att belysa vilka behov HBTQ-
personer kan ha inom vägledning, vad som krävs av vägledare för att möta dessa och hur 
vägledare kan arbeta för att främja karriärutvecklingen hos HBTQ-personer som de möter 
i sitt arbete. Framför allt behöver vägledare kunskap om identitetsprocesser, medvetenhet 
om egna fördomar och vad samhällets normer och förtryck mot HBTQ-personer innebär 
för de inre processer som genom livet påverkar de utvecklingsprocesser som HBTQ-
personer genomgår. Med bakgrund i detta så tas också utbildningsfrågan upp och vad 
utbildningsanordnare kan inkludera för att öka den multikulturella 
vägledningskompetensen hos blivande vägledare. Studien är en litteraturstudie baserad på 
artiklar inom vägledning och karriärutveckling.  
 
Nyckelord: vägledning, HBTQ, karriärutveckling, multikulturell kompetens	 	
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1. Inledning	
	

De allmänna råden för studie- och yrkesvägledning som Skolverket (2013) formulerat 
inkluderar bl.a. direktioner om att elever bör erbjudas vägledningssamtal som vidgar deras 
perspektiv om sina egna förutsättningar och hur dessa står i relation till utbildnings- och 
yrkesval. Vidare så är det också rektorns ansvar att alla elevers behov tillgodoses i dessa 
vägledningssamtal (Skolverket, 2013), men vilka behov av vägledning uppstår för elever 
som tillhör minoriteter och dessutom kan befinna sig i en identitetskris där en ny identitet 
upptäcks som dessutom i många fall inte är helt socialt accepterad? Hur kan dessa behov 
mötas? 
 
Homo- och bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ) har i utredningar uppvisat en 
större risk att drabbas av ohälsa än heterosexuella cispersoner på grund av de i större 
utsträckning utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. Många HBTQ-ungdomar 
uppgav att de blivit negativt bemötta av samhället i allmänhet. Ohälsan som 
diskrimineringen leder till gör att ungas självständighetsutveckling bromsas 
(Ungdomsstyrelsen, 2010). Unga HBTQ-personer riskerar också att osynliggöras vilket än 
mer leder till psykisk ohälsa då deras identitet inte blir bekräftad på samma villkor som de 
grupper som följer den sociala normen. Att befinna sig i en miljö som synliggör 
minoriteter gör att den kan upplevas tryggare för HBTQ-personer och därmed bidra till en 
förbättrad psykisk hälsa. I en utredning (Ungdomsstyrelsen, 2010) granskades unga 
HBTQ-personers förtroende för olika samhällsinstitutioner där tydliga skillnader 
uppvisades i jämförelse med den övriga befolkningen. Institutioner som hade lågt 
förtroende var bl.a. skolan och arbetsförmedlingen. Detta låga förtroende kan göra att 
unga inte vågar vara öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet på grund av 
rädslan att bli negativt bemött eller diskriminerad.  
 
Utifrån personliga erfarenheter av utbildningen för studie- och yrkesvägledare så finns det 
en avsaknad av kunskap och träning i hur man möter personer från stigmatiserade och 
marginaliserade grupper. Dessa personer möter en helt annan vardag än de som tillhör 
majoritetsgrupper och inte bryter mot några av samhällets normer och ställs därför inför 
andra utmaningar och har andra behov än grupper som är kulturellt dominanta. I denna 
studie vill jag behandla olika delar av vägledning för HBTQ-personer specifikt men även 
multikulturell vägledning generellt genom att göra en litteraturstudie över den senaste 
forskningen inom området. Genom att göra det hoppas jag kunna fylla det tomrum av 
kunskap som jag upplevt och även se över om det är så att särskild kompetens krävs för att 
möta klienter med olika kulturella identiteter. 	 	
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2. Syfte	och	frågeställningar	
2.1. Syfte	

Syftet med studien är att undersöka vilken forskning som gjorts kring vägledning för 
HBTQ-personer med fokus på strategier, metoder och kompetens som vägledare behöver 
eller kan använda. Frågeställningen är: 
 
- Vad säger forskningen gällande studie- och yrkesvägledning för HBTQ-personer? 
	

3. Begreppsförklaring	och	användning	
Studie- och yrkesvägledning kommer hädanefter att benämnas som vägledning liksom 
studie- och yrkesvägledare kommer att benämnas vägledare. Personer som kommer till 
vägledare för vägledning och samtal benämns i denna rapport som klienter.  
 
Många begrepp och förkortningar som används återkommer ofta och nedan beskrivs dessa 
i en ordlista. Denna ordlista är till för att klargöra vad som menas med olika begrepp när 
de används i studien. Samtliga förklaringar är de begreppsdefinitioner som RFSL 
(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) använder. 
 
HBT eller HBTQ 
En sammansättning av orden homosexuell, bisexuell, transperson och queer. I flera 
sammanhang talar man om hbt-personer men allt oftare inkluderas även queer. 
Förkortningen används som ett paraplybegrepp (RFSL, 2015). 
 
Queer 
Queer är i grunden ett ifrågasättande av heteronormativitet men för många används 
begreppet av personer som benämning på sin läggning och/eller könsidentitet. Således 
används även uttrycket för att sätta ord på önskan om att alla kön och sexualiteteter ska 
inkluderas eller att inte behöva identifiera sig (RFSL, 2015).  
 
Cisperson 
Ordet cis kommer från latin och betyder ”på samma sida”. En cisperson är en person som 
identifierar sig med det kön som tilldelades hen vid födseln (RFSL, 2015). 
 
Transperson 
En person som delvis eller inte alls identifierar sig med det kön som blivit tilldelad hen vid 
födseln. Trans är även det latin och betyder överskridande vilket kort innefattar vad 
begreppet syftar till. Detta är också ett paraplybegrepp med flera undergrupper, väsentligt 
att förstå är dock att begreppet handlar om könsidentitet och könsuttryck (RFSL, 2015).  
 
Cisnormativitet / Cisnormen 
En samhällsnorm som utgår från att alla människor identifierar sig med det kön de blivit 
tilldelade och lever utefter de sociala normer som gäller för det könet (RFSL, 2015).  
 
Heteronormativitet / Heteronorm 
Ett slags system av normer kring hur kön och sexualitet skall förstås. Enligt normen är 
människor antingen något av de två könen och det finns ingen skala däremellan (se 
tvåkönsnormen nedan). Denna norm innefattar även att alla människor förväntas vara 
heterosexuella och hur en skall bete sig utifrån det kön en ”tillhör” (RFSL, 2015).  
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Tvåkönsnormen 
Den samhälleliga norm som bygger på att det endast finns två kön utefter biologisk 
anatomi och att alla människor tillhör ett av dem. Normen handlar även om att de två 
könen innebär vitt skilda egenskaper och att de bör förhålla sig till varandra på ett visst 
sätt. Tvåkönsnormen gör att dessa två grupper ses som att ha större skillnad emellan sig än 
de skillnader som finns mellan individer i grupperna (RFSL, 2015).  
 
Intersektionalitet 
Ett intersektionellt perspektiv är användbart för att studera hur flera olika maktordningar 
kan kopplas samman och hur olika identiteter skapas. Det kan vara utifrån religion, kön, 
klass, sexualitet, klass m.m (RFSL, 2015).  
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4. Bakgrund	
För att ge en bred bakgrund till HBTQ-frågors plats i och relevans för studie- och 
yrkesvägledning kommer flera ämnen lägga grunden till resultat och analys. Forskningen 
som gjorts kring ämnet samt HBTQ-personers karriärutveckling är främst gjord i USA av 
amerikanska forskare och materialet kring situationen i Sverige är minimal; därför inleds 
avsnittet med en redogörelse av den svenska HBTQ-historien och var HBTQ-personer 
som minoritet idag befinner sig i samhället.  
	

4.1. Svensk	HBTQ-historia	
Även om HBTQ-personer existerat och levt i alla tider så avgränsas denna 
historieredogörelse till den andra halvan av 1900-talet fram tills idag. Kort skall dock 
1800-talet nämnas då gruppen ’HBTQ’ under den här tiden betecknades utifrån sina 
föreetelser med beskrivningar som ”konträr sexualitet” eller ”inversion”. Under 1900-talet 
förändrades dock detta i och med att lesbiska, bisexuella, homosexuella män samt 
transpersoner stärkte sina egna röster genom egna organisationer och därmed kunde förses 
med olika etiketter utifrån vilken undergrupp de tillhörde. Med andra ord var 
rättsväsendets och vetenskapens makt att beskriva och definiera dem slut (Norrhem, 
Rydström, & Markusson Winkvist, 2015).  
 
Under 1950-talet tog den svenska HBTQ-rörelsen sitt första organiserade steg i och med 
att RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, bildades. Under den här tiden 
handlade deras verksamhet till stor del om diskretion, och väldigt få medlemmar var 
öppna med sin identitet. När 1960-talets sexuella frigörelse påbörjades höll RFSL en låg 
profil allmänt; det fanns redan vid förbundets etablering en strävan att inte enbart 
förknippas med sex utan att sexuell läggning faktiskt handlade mer om kärlek och känslor. 
Under följande årtionde skedde en tydlig förändring i homokampen världen över, den 
radikaliserades och tog en tydligare politisk riktning. I många länder blev startskottet 
Stonewall-upproret som ägde rum i New York City 1969; en händelse som idag är 
anledningen till att Pride firas. I Sverige och inom RFSL skedde denna förändring genom 
att en yngre, mer radikal generation tog över efter de äldre aktivisterna. Under 1970-talet 
fick också RFSL spridning över hela Sverige då mindre avdelningar startades vilket 
innebar att fler fick möjlighet att träffa andra HBTQ-personer och ökade känslan av 
sammanhållning. För kvinnor framför allt fick detta en betydande effekt på deras sociala 
liv, de hade inte samma möjligheter att söka efter sällskap i det offentliga rummet som 
män hade (Norrhem, Rydström, & Markusson Winkvist, 2015).  
 
De första politiska initiativen togs också under 1970-talet; flera motioner gällande 
erkännandet av homosexuella togs upp i riksdagen. Detta ledde till utredningar som 
sedermera dels sänkte åldersgränsen för homosexuella förbindelser till att vara densamma 
som för heterosexuella, dels att samlevnad med någon av samma kön blev fullt accepterat. 
Under den här tiden och fram till 1979 var homosexualitet räknat som en sjukdom, vilket 
också varit en vedertagen självbild för många homosexuella (Norrhem, Rydström, & 
Markusson Winkvist, 2015). 
 
Sedermera drabbades dock HBTQ-Sverige av en tragedi som kom att påverka många, allra 
mest de homosexuella männen; 1980-talets aidsepidemi. Stigmatiseringen kring homo- 
och bisexuella ökade, media spelade en stor roll med sina löpsedlar som skrämde upp 
befolkningen och pekade ut HBTQ-personer som spridare av ”bögpesten”. Allt fler 
rekommendationer uppstod från RFSL’s håll men även från sjukvården som varken 
hjälpte eller stjälpte men bilden av de sjuka homosexuella männen var ett faktum. Under 
1980-talet så skedde dock även positiva framsteg för HBTQ-befolkningen i Sverige; det 
blev förbjudet att förolämpa någon på grund utav dennes läggning och i slutet av 1990-
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talet infördes även ett förbud mot att diskriminera någon inom arbetslivet på basis av 
dennes sexuella läggning. En förändring i diskrimineringslagen 2009 gjorde också att dess 
skydd kom att gälla även skolan och utbildningsanordnare. År 2011 så kom så också en 
förändring i grundlagen där förbudet mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
infördes (Norrhem, Rydström, & Markusson Winkvist, 2015).  
 
Även HBTQ-personers strävan efter lika rättigheter gav resultat under samma tidsperiod, 
1995 infördes registrerat partnerskap och slutligen könsneutralt äktenskap 2009. Rätten att 
ansöka om adoption för samkönade par som hade registrerat partnerskap infördes 2003 
och lesbiska gavs rätt till assisterad befruktning 2005 (Norrhem, Rydström, & Markusson 
Winkvist, 2015).  
 
Idag syns HBTQ-personer i media, och har en plats i det offentliga rummet och antalet 
Pride-evenemang tillkommer för varje år och är spridda över hela landet. Men samtidigt 
finns stigman, diskriminering och osynliggörande kvar i flera instanser av samhället, 
vilket följande utredning belyser i sitt granskande av unga HBTQ-personers hälsa i 
Sverige (Norrhem, Rydström, & Markusson Winkvist, 2015; Socialstyrelsen, 2015; 
Ungdomsstyrelsen, 2010).  
	

4.2. Unga	HBTQ-personers	hälsa	
Ungdomsstyrelsens (2010) utredning om unga HBTQ-personers situation i Sverige visar 
på mörka siffror angående den psykiska såväl som den fysiska hälsan hos HBTQ-personer 
i jämförelse med unga heterosexuella cis-personer. Personer som identifierar sig som HBT 
eller är osäkra visar i högre grad ett sämre allmänt hälsotillstånd och i undersökningarna 
uppgav fler HBT-personer att de lider eller har lidit av långvarig sjukdom. Cirka var femte 
heterosexuell cisperson hade en långvarig sjukdom medan siffran för HBT-personer 
visade sig vara mellan var 33 till 40 procent. Unga HBT-personer utsätter också sin hälsa 
för större risker menar Ungdomsstyrelsen då de uppvisar en större användning av tobak 
och droger såsom cannabis. Genom siffror från statens folkhälsoinstitut menar också 
Ungdomsstyrelsen (2010) att HBT-personer mer riskabla alkoholvanor än heterosexuella 
cispersoner.  
 
Hälsosituationen för HBT-personer blir än mer talande när siffror för psykisk hälsa 
redovisas (Ungdomsstyrelsen, 2010). Ångest och nedstämdhet visas i högre utsträckning 
bland dessa unga personer och statistiken över tankar om självmord och självmordsförsök 
visar högre siffror än de för heterosexuella cispersoner. Nästan hälften av alla unga homo- 
och bisexuella kvinnor hade haft tankar om att begå självmord medan en femtedel av de 
heterosexuella kvinnorna hade haft dessa tankar. Än större skillnad grupperna emellan 
visar statistiken för unga homo- och bisexuella män där 42 procent hade haft 
självmordstankar och endast tolv procent av de heterosexuella männen haft det. Allra 
högst utsträckning av självmordstankar visar dock transpersoner där hela 65 procent 
någon gång övervägt att ta sitt liv. Statistiken över självmordsförsök följer samma mönster 
men i lägre andelar, elva procent av de homo- och bisexuella männen, var fjärde homo- 
och bisexuell kvinna och så mycket som 27 procent av transpersonerna hade försökt att ta 
sitt liv (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Genom utredningen ’Hon hen han’ (2010) som Ungdomsstyrelsen gjort i samarbete med 
RFSL kunde ett samband mellan psykosocial hälsa och utsatthet för hatbrott eller sexuella 
övergrepp ses. Transpersoner och personer som är osäkra på sin könsidentitet är i mycket 
högre grad utsatta för våld och övergrepp och deras psykosociala livssituation mycket 
sämre än de övriga undersökningsgrupperna. HBT-personer löper större risk för utsatthet 
på flera områden. Det kan röra sig om en rädsla att gå ut ensam, att få hot om våld eller 
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rent utav utsättas för våld och kränkande eller diskriminerande bemötande. Statistiken 
över kränkande bemötande visar avsevärt höga siffror för kvinnor oavsett läggning, men 
samtidigt uppger en högre andel unga homo- och bisexuella att de blivit utsatta för 
kränkande behandling; 65 procent i jämförelse med 37 procent av de heterosexuella 
kvinnorna. Nästan hälften av alla homo- och bisexuella män uppgav att de blivit bemötta 
på ett kränkande sätt, endast 22 procent av heterosexuella män hade det. På det stora hela, 
i en annan enkät som utredningen använt, var siffrorna 30 procent av homo- och 
bisexuella och 41 procent av transpersoner som utsatts för kränkande behandling 
(Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Utredningen (2010) innefattade även statistik över förtroende för samhällsinstitutioner och 
vilka grupper som visade lågt förtroende för olika institutioner. Av intresse för studie- och 
yrkesvägledare kommer två av dessa att lyftas fram; skolan och arbetsförmedlingen. För 
båda dessa visades att HBT-personer i högre grad uppvisade ett lågt förtroende i 
jämförelse med heterosexuella cispersoner. Lägst förtroende fanns för Arbetsförmedlingen 
vilka 70 procent angav att de hade lågt förtroende för. Mindre än hälften uppgav att de 
hade lågt förtroende för skolan. Det finns flera studier angående bemötandet av HBTQ-
personer inom socialtjänsten samt HBTQ-personers förtroende för den; vilket 
Ungdomsstyrelsen (2010) menar kan vara av nytta även för andra verksamheter att ta del 
utav. För många HBTQ-personer handlar ett dåligt bemötande inte bara om diskriminering 
eller kränkande behandling utan kan rent av handla om okunskap. Speciellt för 
transpersoner kan det uppstå situationer där personen i första hand får utbilda i transfrågor 
och i andra hand vara klient/patient/student. Exempel där den professionella istället ”gjort 
rätt” är att hen insett sina kunskapsluckor och själv tagit reda på information utan att sätta 
den andra personen i en sits av att bli ifrågasatt eller använd som ett uppslagsverk 
(Ungdomsstyrelsen, 2010).  
	

4.3. Studie-	och	yrkesvägledning	för	HBTQ-personer	
Majoriteten av den forskning som gjorts gällande vägledning för personer som identifierar 
sig som HBTQ är idag över 10 år gammal, och som tidigare nämnt, gjord i USA. Därför 
kan det vara viktigt att ha i åtanke de kulturella och politiska skillnader som finns mellan 
Sverige och USA; framför allt att det finns helt skilda rättsliga hinder/möjligheter länderna 
emellan vilka kan påverka klienters syn på karriär och arbetsliv. För att redogöra kring 
forskningen om hur studie- och yrkesvägledare bör arbeta med HBTQ-personer kommer 
flera teman att tas upp gällande karriärutveckling, vägledningskompetenser, applicering av 
vägledningsteorier.  
	

4.3.1. Kompetenser	en	vägledare	bör	ha	
I en artikel i ”Journal of LGBT issues in counseling” beskrivs kunskap kring att möta 
HBTQ-personer i vägledningssammahang som en undergrupp till den mångkulturella 
vägledning som vägledare i dagens samhälle bör tillämpa (Logan & Barret, 2006). I 
artikeln, som är en forskningsöversikt, beskrivs hur vägledare kan förmedla en kulturellt 
medveten vägledning till såväl klienter som identifierar sig som HBTQ som deras 
familjer. Artikeln är skriven 2006 men med litteratur från så tidigt som 1970-talet. Precis 
som i Sverige fanns i USA en sjukdomsstämpel på homosexuella fram tills 70-talet och 
även om den då skrevs bort så fanns det en långsam förändring hos yrkesverksamma inom 
psykisk hälsa som fortsatte att se den icke-normativa sexualiteten som ett problem. 
HBTQ-personers psykiska hälsa fortsatte att vara sämre än den hos heterosexuella och 
bemötandet de fick av myndigheter eller sjukvård var i mindre grad tillfredställande än för 
heterosexuella. Detta kunde bero på okunskap hos personalen eller rent utav dömande och 
avvisande kommentarer eller beteenden. Även under 2000-talet menar Logan och Barret 
(2006) att HBTQ-personer upplever att personer de möter inom vägledning har liten eller 
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ingen kunskap om hur deras livssituationer kan se ut. Genom att sammanställa forskning 
och litteratur kring problemet vill författarna skapa en källa för utbildningsansvariga som 
sedermera kan förmedla dessa kompetenser till blivande vägledare. De betonar också att 
delar av denna forskningssammanställning är gjord för 10–20 år sedan men att resultaten 
fortfarande är relevanta (Logan & Barret, 2006).  
 
Kompetenserna som vägledare bör ha (benämns som counselors vilket inkluderar alla som 
i sitt yrke på något sätt vägleder såsom kuratorer eller andra som möter klienter kopplat 
till psykisk hälsa) delas in i olika teman och det första som nämns är professionell 
identitet. Detta inkluderar kunskap om det ”hjälpande” yrket och dess historia med 
betoning på faktorer och händelser som gjort att HBTQ-personer tillgång till dessa 
avskurits. Vägledare bör också ta till sig kunskap om vilka behov och problem HBTQ-
klienter kan ha och använda sig av icke-stigmatiserande och bekräftande resurser. Det är 
också viktigt att värdesätta vikten av att utbilda yrkesverksamma, studenter, handledare 
och klienter i kunskap kring HBTQ-frågor och framför allt utmana fördomar och 
missuppfattad information (Logan & Barret, 2006).  
 
Nästföljande område handlar om social och kulturell mångfald, eller kanske än mer, social 
och kulturell medvetenhet. Vägledare bör ha kunskap om och vara medvetna om vilken 
påverkan heteronormen har i samhället och hur denna strukturella norm influerar, rent av 
sänker, värderingar av HBTQ-personer och hur institutioner och traditioner med grund i 
heteronormen reproducerar negativa attityder mot HBTQ-identifierande personer. 
Vägledare måste också vara medvetna om personliga fördomar; heteronormativa, 
könsnormativa, rasistiska m.fl., och hur dessa kan påverka attityder hos såväl vägledare 
som klienter. Även om klienter identifierar sig som HBTQ kan de ha internaliserade 
fördomar som följer ovannämnda normer. Vidare är det viktigt att vägledare har kunskap 
kring identitetsskapande och integrering av olika identiteter; var klienter befinner sig i sitt 
skapande av kulturell, sexuell, etnisk och könsidentitet. Här är det viktigt att ha ett 
intersektionellt perspektiv för att se hela identiteten och inte bara var och en för sig (Logan 
& Barret, 2006).  
 
Kunskap om utvecklingsstadier och teorier och hur dessa inte alltid stämmer överens med 
HBTQ-personers utveckling är också viktigt för vägledare. Detta framför allt i 
bedömningar av klienter och deras behov i förhållande till vad som står framför dem. 
Identitetsskapandet är ständigt pågående, från barndom till pension, för alla men för 
HBTQ-personer är det också ett pågående arbete att hantera stigman och positionen som 
minoritet samtidigt som identiteten formas. Likaså bör vägledare vara medvetna om vilka 
svårigheter som HBTQ-personer statistiskt visat störst risk att drabbas av såsom ångest 
och depression; självmordstankar; akademiska misslyckanden; drogmissbruk; och fysisk, 
psykiskt och sexuellt våld. Dessa problem kan också komma att påverka personers 
utveckling vilket vägledare bör ha i åtanke (Logan & Barret, 2006).  
 
Logan och Barret (2006) tar även upp viktiga kunskaper att ha kring karriärvägledning för 
HBTQ-personer; vissa delar gäller konkreta kunskaper kring arbetsmarknader och vilka 
rättigheter HBTQ-personer har eller saknar på eventuella arbetsplatser och vilka 
diskrimineringsgrunder som skyddar en på arbetet. Andra delar fokuserar på att vägledare 
skall vara medvetna om vilka stereotyper som kan ligga till grund för karriärval och arbeta 
för att klienter gör karriärval som uppfyller såväl deras identitetsskapande som HBTQ-
person samt deras yrkespersonlighet. Ett konkret exempel som flera författare också 
förespråkar är att synliggöra yrkesförebilder som tillhör en sexuell minoritet för att visa på 
möjliga karriärvägar (Logan & Barret, 2006).  
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5. Metod	
Studien är en litteraturöversikt med forskningsartiklar som främsta datakälla. Valet av 
metod har sin bakgrund i att det finns en avsaknad av kunskap inom området i Sverige 
men samtidigt bevis för att en kompetensutveckling inom HBTQ-frågor skall eftersträvas i 
alla verksamheter som på något sätt möter HBTQ-personer (Socialstyrelsen, 2015). En 
litteraturstudie kan på så vis klargöra luckan i kunskap som finns och vidare föra fram 
integrerad kunskap om området (Torraco, 2005).  
	

5.1. Datainsamling	och	avgränsningar	
För att hitta relevanta artiklar har sökningar gjorts i två olika databaser, vilka valdes efter 
vilka ämnen som inkluderas, över vetenskapliga tidskrifter. I tabellen nedan finns 
beskrivet vilka databaser sökningar gjorts samt en sammanställning över vilka sökord och 
dess kombinationer som genererat relevanta artiklar. Sökorden som använts för att finna 
artiklar, med grund i frågeställningarna, är lgbt, counseling, multicultural, counseling, 
career (se Tabell 1 nedan). Allra först genomfördes en pilotsökning för att se om det fanns 
tillräcklig forskning som kunde relateras till studiens syfte och frågeställningar. Flera 
sökningar gjordes, i de två databaserna, med de ovannämnda sökorden i olika 
kombinationer. Därefter granskades artiklarna som hittats utifrån relevans till ämnet eller 
artiklarnas karaktär; sk. reviews inkluderas inte som datatillförande. Däremot användes 
dessa till att granska den forskning som tidigare gjorts vilket Torraco (2005) menar är 
lämplig metod för att hitta äldre artiklar och publikationer. Däremot har en avgränsing 
gjorts under artikelsökningar för att få fram vad den senaste forskningen säger. 
Sökkriteriet för publikationsperiod har begränsats till år 2000 – 2017.  
 
Tabell	1.	Översikt	över	artikelsök	efter	databas	och	sökord.	Observera	att	dubbletter	förekommer	och	anges	då	som	
använda/lästa	vid	den	sista	sök-nivå	som	de	hittades.	Sammanlagt	har	elva	artiklar	använts.	

Databas	 Sökord	 Antal	funna	 Antal	lästa	
abstract	

Antal	
använda	

Academic	
Search	Elite	

Counseling	AND	
multicultural	 2091	 1	 0	

Academic	
Search	Elite	

Counseling	AND	
multicultural	
AND	career	

190	 1	 1	

Academic	
Search	Elite	

Counseling	AND	
multicultural	
AND	career	
AND	lgbt	

2	 2	 2	

Academic	
Search	Elite	

Counseling	AND	
lgbt	 608	 5	 4	

Academic	
Search	Elite	

Counseling	AND	
lgbt	AND	career	 19	 15	 3	

ERIC	 Counseling	AND	
multicultural	 916	 1	 0	

ERIC	
Counseling	AND	
multicultural	
AND	Career	

75	 1	 1	

ERIC	 Counseling	AND	
multicultural	 0	 0	 0	
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AND	career	
AND	lgbt	

ERIC	 Counseling	AND	
lgbt	 35	 3	 2	

ERIC	 Counseling	AND	
lgbt	AND	career	 3	 1	 1	

	
Eftersom att engelskans counseling syftar till arbete med klienter i flera olika 
verksamheter såsom socialt arbete, psykisk hälsa, och andra terapeutiska professioner fick 
en viss avgränsning göras i urvalet av artiklar. Artiklar som behandlade counseling inom 
sjukvård, psykvård (såsom vid missbruk, ätstörningar, sexuella övergrepp) valdes bort, då 
professionella inom dessa verksamheter ställs inför andra utmaningar än dem som studie- 
och yrkesvägledare möter. Artiklar som rör school counselors och career counselors har 
däremot inkluderats; som de engelska motsvarigheter till den svenska yrkestiteln studie- 
och yrkesvägledare. Antalet artiklar som då stämt in på de inklusionskriterier som 
formulerats var avsevärt mindre än det antal funna som anges i tabell 1 vilket också 
förklarar den i förhållande mindre mängden lästa abstrakt eller använda artiklar. Samtliga 
artiklar som använts är granskade, sk. peer-reviewed.  
	

5.2. Kvalitetsgranskning	
Booth, Papaioannou och Sutton (2012) menar att en kvalitetsgranskning av studier och 
artiklar som används till en litteraturstudie dels syftar till att undersöka studiernas metoder 
och huruvida resultat är väl grundade och dels vilken grad av validitet de har. På så vis så 
har också relevansen av studierna undersökts och huruvida de har något att applicera och 
tillföra just denna studie. Svagheter i de artiklar som hittats har undersökts och ställts mot 
relevansen i resultatet utifrån det syfte som denna studie har. En faktor som framför allt 
tagits i beaktning är huruvida författarna i sina studier har diskuterat och problematiserat 
de metoder de använt för sina studier. Mer ingående har samtliga artiklar bedömts i olika 
stadier som kännetecknas av olika grader av djupare läsning och förståelse. I det första 
stadiet ligger fokus på att få en preliminär förståelse för vad studien eller artikeln 
behandlar och hur den är konstruerad. I nästa stadie läses artikeln mer ingående för att öka 
förståelsen av de olika koncept och begrepp som använts i studien. Genom att gå igenom 
artiklar på detta vis får läsaren en generell bild av vad varje studie/artikel kan bidra med 
(Booth, Papaioannou, & Sutton, 2012).  
 

5.3. Metoddiskussion	
Denna studie avser att göra en första inblick i hur vägledare och vägledning kan anpassas 
för att möta HBTQ-personer på ett professionellt sätt. Därför har urvalskriterierna gjorts 
smala för att just innefatta vägledning som rör karriär och studier samt karriärutveckling. 
Detta gör att urvalet artiklar inte är särskilt stort, vilket också jag menar visar på en 
avsaknad av forskning om än den utvecklas framåt. Ett bredare urval som hade inkluderat 
artiklar om ’counseling’, för den i studien specifika gruppen, inom socialt arbete, psykisk 
hälsa m.m. hade säkerligen kunnat bidra till resultatet och tillämpas inom 
karriärvägledning men som första nedslag i den aktuella karriärvägledningsforskningen 
menar jag att det aktuella urvalet ger en heltäckande bild med möjlighet till 
vidareutveckling och vidare forskning. Vidare så kan en som forskare inte heller hitta allt 
som skrivits om ämnet, som endast två-språkig begränsas urvalet till artiklar som inte 
behöver översättas vilket då exkluderar artiklar som skrivits eller översatts på andra språk 
än engelska och svenska. Detta kan vara problematiskt då det kan förekomma en viss 
partiskhet då mer framstående artiklar eller studier som funnit signifikanta resultat mer 
sannolikt har blivit publicerade på engelska men studier som innebär en mindre 
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påverkan/framstående resultat publiceras på författarens språk (Booth, Papaioannou, & 
Sutton, 2012).  
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6. Resultat	
Ur den litteratursökning som genomförts har flera aspekter av karriärvägledning för 
HBTQ-personer framkommit samtidigt som de genomgående skrivs att det behövs mer 
forskning och empiri av vilka resultat som modeller och metoder kan ge. För att ge en 
överskådlig redogörelse kring de olika faktorer som utgör karriärvägledning av HBTQ-
personer sammanfattas dessa utifrån olika teman som syftar till att ge en slutlig helhetsbild 
av hur karriärvägledare kan arbeta för att möta och tillgodose HBTQ-personers behov på 
ett bekräftande sätt.  
	

6.1. Den	multikulturella	vägledningen	för	HBTQ-personer	
Multikulturell vägledning är ett begrepp som används för att beskriva vägledning med 
klienter som tillhör en minoritet, historiskt marginaliserad grupp eller en grupp som inte 
tillhör den dominanta i samhället. Till en början kan det se ut som att multikulturell 
vägledning är detsamma som vägledning för majoritetsgrupper (Pope, 2011; Pope 2004; 
Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni, & Chen, 2010) men Pope (2011) menar att det 
kan handla om mindre nyanser i vägledningen som kan avgöra huruvida den kan leda till 
något positivt eller negativt för klienten (Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni, & Chen, 
2010). HBTQ-personer, som den minoritet de utgör, är en undergrupp inom den 
multikulturella vägledningsforskningen och vägledare behöver liknande kompetenser för 
att arbeta med denna grupp som andra kulturella grupper kopplade till etnicitet, religion, 
funktionsvariation m.m (Brooks & Inman, 2013). Den ursprungliga forskningen och 
metodformuleringen kring karriärvägledning gjordes utav akademiker som tillhörde 
majoriteten; vita och den är också baserad på normer rotade i maskuliniteten och 
västvärldens värderingar kring bl.a. individualism, självbestämmande, och synen på 
karriären som en linjär process. Mängden forskning kring karriärvägledning för den mer 
komplexa och multikulturella befolkningen är avsevärt mindre än den som idag till stor 
del ligger till grund för hur karriärvägledning ska gå till (Vespia, Fitzpatrick, Fouad, 
Kantamneni, & Chen, 2010). Denna avsaknad av forskning till trots så finns det ändå 
bevis på att generell vägledningskompetens är starkt kopplad till multikulturell kompetens 
(Brooks & Inman, 2013).  
	

6.2. Kunskap	och	medvetenhet	
Det allra första en vägledare bör göra innan hen skall arbeta med HBTQ-personer är att 
föra en diskussion med sig själv och undersöka vilka dolda eller undermedvetna 
föreställningar och fördomar en har som kan påverka vägledningsprocessen. Olika 
förutfattade meningar kan ha stor påverkan på klienten och resultatet utav vägledningen 
kan bli sämre om dessa inte har hanterats av vägledaren (Pope, o.a., 2004). Vägledarens 
attityder mot olika läggningar har i forskning tydligt visat kunna förutsäga 
vägledningskompetensen (Brooks & Inman, 2013). För att bli mer medveten om vilka 
fördomar eller förutfattade meningar en har kan en undersöka hur mycket en själv har 
blivit påverkad av ens kulturella och/eller religiösa bakgrund och hur det har påverkat hur 
en hanterat frågor kring sexuell läggning och i vilken mån ens bakgrund har skapat ens 
fördomar (Brooks & Inman, 2013). En vidareutveckling av att inte bara vara medveten om 
sina fördomar är att också att som vägledare lära sig mer om och ta del av HBTQ-kulturen 
för att på så vis visa klienten en större trovärdighet i sin attityd och medvetenhet. 
Strategier för att göra detta kan vara att ta del av föreläsningar, läsa böcker eller på andra 
sätt delta i kulturevenemang som riktas mot HBTQ-personer (Pope, o.a., 2004). 
	

6.2.1. Identitetsutveckling	
En väsentlig faktor som vägledare måste ha kunskap om är hur identitetsutvecklingen för 
en HBTQ-person kan se ut (Pope, o.a., 2004). När vägledare möter en klient kan hen 
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befinna sig var som helst i denna utveckling och det är då viktigt att vara lyhörd på detta 
så att vägledningen i sig inte tar något för givet eller startar en process som klienten inte 
ens kan ta till sig för att utvecklingsprocessen av den sexuella identiteten eller 
könsidentiteten är viktigare. Framför allt hos klienter som är i tonåren är det viktigt att ha 
kunskap om hur identitetsutvecklingen kan se ut då den sker på flera olika plan i just den 
åldern (Pope, o.a., 2004). Den ”nya” kulturella identiteten, som det kan innebära att en 
utvecklar när en inser att en attraheras av samma kön eller inte identifierar sig med det kön 
en blivit tilldelad, utvecklas i en social kontext där stigman och marginalisering rent 
allmänt påverkar utvecklingsprocesserna av identiteter. I ett hetero- och cisnormativt, men 
även homo- och transfobiskt, samhälle så skall HBTQ-personers sexuella identitet 
utvecklas där deras känslor inte stämmer överens med den heterosexuella majoriteten. 
Processen innefattar att identifiera, definiera och acceptera den sexuella läggningen 
och/eller könsidentiteten (Schmidt & Nilsson, The Effects of Simultaneous 
Developtmental Processes: Factors Relating to the Career Development of Lesbian, Gay 
and Bisexual Youth, 2006).  
 
De tidiga stadierna innebär många negativa känslor kopplat till internaliserad homofobi, 
identitetskonflikter och en generell rädsla för att utveckla denna nya identitet vilket i sig 
då leder till att mer psykisk energi läggs på denna process än andra utvecklingsprocesser 
som kan pågå (Pope, o.a., 2004; Schmidt & Nilsson, 2006). En process som då kan 
bortprioriteras är karriärutvecklingen; en utveckling som på riktigt tar sin början under just 
tonåren genom skolval, betyg och arbete. Utifrån detta är det också viktigt att vara 
medveten om att flera kulturella identiteter samspelar och utvecklingen av dessa kan vara i 
olika stadier och hamna i konflikt med varandra (Pope, o.a., 2004). I kunskapsinhämtandet 
kring identitetsutveckling så är det dock viktigt att lära sig om de olika grupperna inom 
denna minoritetsgrupp framför allt avseende transpersoners identitetsutveckling och 
sedermera den process som en könskorrigering kan innebära (Sangganjanavanich, 2009).  
 
Inom forskningen kring vägledning av HBTQ-personer så har frågan kring att komma ut 
varit central där dels tillvägagångssätt dels omfattning behandlats i litteraturen. 
Vägledaren kan ta upp frågan om öppenhet i karriärvägledningen och diskutera med 
klienten hur hen vill förhålla sig till det. Det kan finnas både för- och nackdelar med att 
komma ut, beroende på vilket yrkesområde eller socialt område och detta kan vägledaren 
hjälpa klienten att överväga. Än en gång bygger detta på vägledarens kunskap om vad det 
är att komma ut och att det finns två olika aspekter; att komma ut till sig själv (i mångas 
mening ett avslut på den tidigare beskrivna utvecklingsprocessen) och att berätta om sin 
sexuella läggning för andra. Här fordras även ett intersektionellt perspektiv från 
vägledaren då flera kulturella faktorer kan påverka i vilken mån en person kan komma ut, 
på vilka sätt och vad det kan innebära för personen (Pope, o.a., 2004).		
	

6.3. Karriärteorier	och	appliceringen		
En av de väletablerade karriärteorierna som lägger stor vikt på hur psykisk energi fördelas 
under livets alla stadier är Donald Supers (1957, 1980, 1990 i K. & Nilsson, 2006) teori 
om hur människors olika identiteter eller livsroller utvecklas och fokuseras på. Supers 
teori är också relevant för att undersöka HBTQ-personers karriärutveckling då den tar 
diskriminering och marginalisering i beaktning. Utifrån denna teori har sedan Savickas 
utvecklat sin konstruktivistiska karriärteori där karriären ses som skapad i en process där 
individer i en slags respons till den omgivande kontexten. De sociala influenser som 
påverkar självkonceptet inkluderas i denna process. Savickas teori och fokus på 
implementering av självkonceptet gör den också mycket relevant för HBTQ-personer då 
den kan användas som teoretisk utgångspunkt för att undersöka hur sexuell identitet och 
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social acceptans eller marginalisering kan påverka en individ som försöker förverkliga sin 
självbild genom sin karriärutveckling.  
 
Tillsammans kan dessa teorier vara användbara för att förstå hur individer handlar i sin 
karriär. Genom forskning som gjorts utifrån dessa teorier så har det framkommit flera 
viktiga resultat som kan vara av värde för vägledare att ha kunskap om. På grund utav att 
HBTQ-individer genom sin identitetsutveckling lägger stor del av sin psykiska energi på 
just detta så finns en risk att karriärmogenheten blir försenad då karriärutvecklingen och 
dess inre process bortprioriteras (Schmidt & Nilsson, The Effects of Simultaneous 
Developtmental Processes: Factors Relating to the Career Development of Lesbian, Gay 
and Bisexual Youth, 2006).  
	

6.4. Social	kontext	och	socialt	stöd	
För att som vägledare förstå och bedöma vilken situation en klient befinner sig i gällande 
såväl identitetsutveckling som karriärutveckling så är det viktigt att ha kunskap om hur 
social kontext och socialt stöd spelar en viktig roll för vilka förutsättningar en klient har 
(Pope, o.a., 2004; Schmidt & Nilsson, 2006). Detta kan handla om vilka kulturella 
identiteter klienten har att balansera (alltså vilken kulturell bakgrund hen har) och hur de 
förhåller sig till den dominanta kulturen eller den sociala kontext som hen har som miljö 
kring sig. Frågor som diskriminering, osynliggörande, icke-accepterande familj/vänner är 
några saker som kan påverka klientens utveckling, eller ens möjlighet till utveckling, och 
negativa upplevelser som dessa kan tas tillvara både medvetet och omedvetet av klienten. 
Tillhör en dessutom flera minoriteter så intensifieras detta (Pope, o.a., 2004). Schmidt, 
Miles och Welsh  (2011) genomförde en studie där upplevd diskriminering och socialt 
stöd och hur den relaterar till karriärutveckling undersöktes hos universitetsstudenter och 
fann då att det finns starka kopplingar där emellan. Socialt stöd visade sig vara den 
starkaste faktorn som kan påverka individer i deras karriärutveckling generellt och i 
förmågan att göra karriärval specifikt. Därmed blir det viktigt att vägledaren förstår hur 
homofobi, transfobi eller på andra sätt förtryck fungerar (Schmidt, Miles, & Welsh, 2011), 
då yttre sådana skapar internaliserade känslor och tankar baserade på vad samhället och 
den sociala miljö en befinner sig i säger. Vägledare kan också hantera detta genom att i sin 
vägledning vara bekräftande av klientens läggning eller könsidentitet, dels direkt men 
även indirekt genom att på olika sätt framföra att det är en trygg plats med hjälp utav 
litteratur eller kontakter till andra resurser såsom föreningar eller mötesplatser (Pope, o.a., 
2004; Beck, Rausch, Lane, & Wood, 2016). 
 
Vägledare som möter HBTQ-personer måste inse att det är närmast omöjligt att inte 
utsättas för diskriminering och får därför inte förminska eller osynliggöra dessa 
erfarenheter eller rädslor att utsättas för det; det kan vara rent av skadligt för klienten 
(Pope, o.a., 2004). Istället kan frågor kring diskriminering tas upp och belysas utifrån de 
olika kulturella identiteter som klienten har (Beck, Rausch, Lane, & Wood, 2016).  
	

6.5. Vägledningsteorier	och	modeller	
Några studier har även gjorts kring metoder som vägledare kan använda sig utav i 
vägledningen (Lemoire & Chen, 2005; Singh & Moss, 2016; Wynn & West-Olatunji, 
2009) vilka syftar till att på bästa sätt möta behoven hos HBTQ-personer. Person-
centrerad vägledning (eller Person-centered counseling) har goda förutsättningar för att 
arbeta med HBTQ-personer då det är en teori som fokuserar mycket på empati, positiv 
förstärkning och en generell humanistisk syn som genom att användas i vägledning kan 
leda klienten till självbejakande och självförståelse (Lemoire & Chen, 2005). Andra 
teorier som kan användas har fokus på kulturella aspekter och innebär att vägledningen 
bygger på ett intersektionellt perspektiv av klientens olika kulturella identiteter (Wynn & 
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West-Olatunji, 2009; Singh & Moss, 2016) men även fokus på styrkor och utveckling av 
dessa (Singh & Moss, 2016). 
 
Mark Pope (2011) utvecklade en modell över 13 viktiga punkter som kan tas i beaktning i 
vägledning med personer som tillhör en minoritet eller marginaliserad grupp, baserat på 
hans tidigare studier kring karriärutveckling för HBTQ-personer och etniska minoriteter.  
 
Det Pope menar har visat sig vara effektivt för multikulturell vägledning är dessa punkter: 
 

1. Ta ansvar och bli medveten om egna fördomar och förutfattade meningar 
2. Ha kunskap om den kulturella identitetsutvecklingsprocessen och använd denna 

kunskap. 
3. För att kunna erbjuda effektiv vägledning; ha kunskap om de specifika problem 

som olika kulturella grupper kan stöta på 
4. Diskutera öppet diskrimineringsfrågor för att förbereda klienten på att bemöta 

diskriminering i skola och arbetsliv. En nyckelfråga för vägledare enligt Pope. 
5. Gruppvägledning kan fungera som ett bra komplement för vissa etniska grupper 

där det råder en mer kollektivistisk kultur.  
6. Var uppmärksam på vilken roll familjen spelar i karriärval. 
7. De hinder som samkönade par kan stöta på i arbetslivet (beroende på lagar och 

policys). 
8. Var medveten om hur  bedömningstester eller matriser kan användas för klienter 

från multikulturella bakgrunder. 
9. Stöd klienter i deras arbete att komma över internaliserade fördomar, stereotyper 

och förtryck. Extra viktigt då sådana personliga processer kan komma att bli 
hinder för att lyckas inom andra identitetsutvecklingar. 

10. Var uppmärksam och fokusera på klienters behov eller önskan om att komma ut, 
om deras kulturella identitet är direkt synlig.  

11. För att undvika stereotypa val utifrån vad som klienter tror förväntas av dem kan 
yrkesmässiga förebilder användas i vägledningen. Så som att visa exempel på 
personer med samma läggning som lyckats väl inom olika karriärer. 

12. Låt kontoret eller vägledningsmiljön vara präglad av acceptans och stöd. Detta är 
ett tydligt sätt att visa att vägledare kan vara stödjande i de problem som individer 
inom olika kulturella populationer möter. 

13. Vägledare som arbetar med multikulturella grupper kan arbetande bekräftande och 
vara socialt engagerade för att stå upp för klienters rättigheter och vara kritisk till 
rådande normer (Pope, 2011, ss. 154-155, egen översättning) 

	
6.6. Utbildningsinnehåll	

Genomgående så har litteraturen i denna studie pekat på att kunskap hos vägledaren är det 
som främst leder till att klienter kan vägledas på ett sätt som bekräftar och accepterar deras 
sexuella läggning eller könsidentitet. En högre multikulturell kompetens leder till högre 
vägledningskompetens och bör därför vara en del i utbildnings- och fortbildningsprogram 
för blivande och yrkesverksamma vägledare. Att ha en viss utbildning inom vägledning 
präglad av att arbeta med multikulturella grupper ger inte bara en faktisk kompetens utan 
kan även fungera som stärkande och motiverande för vägledare i deras dagliga arbete. 
Studier (Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni, & Chen, 2010) har visat att erfarenheter 
av att möta klienter från grupper som inte tillhör majoriteten leder till ökad kompetens 
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vilket då belyser vikten av att utbildning inom multikulturell vägledning bör innefatta 
praktiska delar och vägledarstudenter bör få chans att praktisera på platser där de kan möta 
människor från en bred kulturell bakgrund. Det är också av värde att som vägledare få 
arbeta med klienter som har en annan kulturell bakgrund än den egna. För vägledare som 
möter en mer homogen grupp i sitt dagliga arbete är det viktigt att fortbildning finns 
tillgängligt för att öka den multikulturella kompetensen på den vägen istället. Författarna 
(Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni, & Chen, 2010) menar också att det kan vara 
svårt för nyblivna vägledare att översätta teori till praktik vilket också uppmanar 
utbildningsanordnare att se över vilka strategier som används för att bedöma kulturell 
kompetens för att försäkra att studenterna kan använda sin kompetens i praktiken och 
understryker vikten av att vägledarstudenter får öva praktiskt under sin utbildning (Vespia, 
Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni, & Chen, 2010).	
	

7. Diskussion 
	
Homo-, bisexuella och transpersoner samt queera och andra personer som bryter mot såväl 
heteronormen, cisnormen och tvåkönsnormen lever i Sverige idag under relativt goda 
förhållanden, om en ser tillbaka historiskt, men den psykiska ohälsan hos unga HBTQ-
personer är ändå påtaglig. Tillsammans med statistiken över förtroendet för olika 
samhällsinstitutioner blir det viktigt att se över vad som kan göras för att möta dessa 
personer, oavsett ålder och identitet. Inte minst för yrkesverksamma som har till uppgift 
att guida personer genom karriären; där grunden läggs hos studie- och yrkesvägledaren i 
skolan och den vägledning som erbjuds där. Vägledare möter där ungdomar mitt i en fas 
av identitetsutveckling, på flera håll, och för personer som just då också kommer fram till 
sin sexuella identitet eller könsidentitet blir detta det enda som betyder något. All annan 
utveckling sorteras omedvetet bort (Schmidt & Nilsson, 2006). Att som vägledare ha 
kunskap om detta menar jag kan förbättra bemötandet av klienter oavsett sexuell läggning 
eller könsidentitet då det i många fall går att använda kunskaperna inom multikulturell 
vägledning.  
 
Den stigmatisering och marginalisering som skett under en lång tid, i flera minoriteters 
fall, påverkar än idag dessa grupper och innebär att individer utvecklar sina kulturella 
identiteter i ett sammanhang där de inte riktigt passar in eller accepteras. Bekräftandet av 
olika kulturer, sexuella läggningar och könsidentiteter blir av yrkesverksamma ett verktyg 
för att synliggöra dessa minoriteter och normalisera olikheter (Ungdomsstyrelsen, 2010). 
Att ha förståelse för hur internaliserade negativa attityder och fördomar, som kan resultera 
i negativa tankar och känslor för den egna personen, omedvetet skapar fäste hos 
människor kan också underlätta arbetet att komma över dessa. Resultatet av denna studie 
menar jag visade att en grundläggande förutsättning för att vägledare ska kunna möta 
HBTQ-personer i yrket är kunskap, vilket också stämmer överens med den tidigare 
forskningsöversikt som gjorts.  
 
Att kunna tillgodose HBTQ-personers behov inom vägledning kan också, enligt 
resultaten, sträcka sig utanför vägledningssamtalet eller processen. Det kan handla om rent 
konkreta bevis på att vägledare är öppna och har kunskap om HBTQ-relaterad kultur 
vilket kan vara något så enkelt som att sätta upp en liten regnbågsmönstrad flagga (Pride-
rörelsens symbol) som ett tecken att alla är välkomna och kan känna sig trygga ifrån 
ifrågasättande eller diskriminering. Detta kan framför allt bli en positiv upplevelse för 
klienter som inte ens kommit ut och öka förtroendet för vägledaren (Pope, o.a., 2004) och 
vilket jag menar även stärker relationen mellan vägledaren och klienten. Med grund i 
statistiken över unga HBTQ-personers psykiska ohälsa samt det behov av socialt stöd som 
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forskningen visat att HBTQ-personer behöver för flera livsutvecklingsfaktorer däribland 
karriärutveckling så vill jag hävda att vägledare, framför allt inom skolan, är viktiga för att 
hjälpa unga hantera och förstå hur de olika utvecklingsprocesserna påverkar dem.	Vidare 
så finns en strävan att studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar, och 
utifrån vad resultaten i denna studie visat på hur vägledare kan arbeta så vill jag hävda att 
det också är hela skolans ansvar att skapa ett tryggt och öppet klimat för alla elever vilket 
också rekommenderats av organisationer i Sverige med stöd i läroplanerna för såväl 
gymnasieskolan som grundskolan (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF), 2015). MUCF (2015)menar också att det är viktigt att all personal som verkar 
inom en skola är överens om vilken värdegrund arbetet skall vila på och att det finns en 
enighet och gemensam förståelse för hur arbetet med HBTQ-frågor, normer och 
inkludering ska genomföras.  
 

7.1. Vidare	forskning	
Hur kompetensnivån hos vägledare ser ut i Sverige idag avseende multikulturell 
vägledning finns ingen forskning eller statistik om; detta skulle kunna vara ett område att 
undersöka för att sedermera kunna utveckla utbildningarna för att täcka de kunskaps- och 
kompetensbrister som finns. Om jag hypotetiskt skulle anta att det finns en låg 
multikulturell kompetens hos vägledare i Sverige så kan resultatet i en sådan studie vara 
en riktlinje för vad som kan inkluderas inom en sådan kompetenshöjande utbildning. För 
att undersöka behovet utav multikulturellt kompetenta vägledare i Sverige så skulle också 
fokus kunna ligga på klienter som fått vägledning och hur det påverkat deras 
karriärutveckling eller en allmän syn på hur kompetenta klienter anser vägledare vara i 
jämförelse med vägledares egna åsikter om deras kompetens.  
 
Vidare så finns det viss forskning på hur karriärutveckling kan se ut hos HBTQ-personer, 
men jag menar också att det kan vara komplext att förstå och tillämpa beroende på vilken 
social kontext och kultur en befinner sig i, därför kan jag se ett behov av att ytterligare 
undersöka vilka faktorer som påverkar HBTQ-personer i deras karriär. Genom den här 
studien har det framkommit att mängden psykisk energi som läggs på att acceptera en 
normbrytande läggning innebär att andra utvecklingsprocesser hålls tillbaka och bl.a. 
karriärutvecklingen påbörjas senare. Hur ser det då ut för människor som upplever mer 
diskriminering, marginalisering eller rent utav riskerar att fängslas på grund av sin 
sexuella läggning eller könsidentitet?  
 
Att undersöka människors karriärutveckling menar jag kräver ett intersektionellt 
perspektiv för att få förståelse för hur människors olika kulturella identiteter utvecklas och 
samspelar, och vidare forskning skulle därför kräva att ett intersektionellt perspektiv 
tillämpas. Detta går även i led med att vägledare behöver en multikulturell kompetens som 
utvecklas i samband med den generella vägledningskompetensen vilket vidare är ett 
område som framtida forskning kan fokusera på för att också utveckla utbildning och 
fortbildning för vägledare.  
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