
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project − first cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Transsexualism 

 

Normkritisk kunskap inom socialtjänsten?  

- En studie om transsexualism och socialtjänsten 

 

Jonna Sohlberg 

Sandra Svensson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för socialt arbete 
Examinator: Masoud Kamali, masoud.kamali@miun.se 

Handledare: Mona Livholts, mona.livholts@miun.se 

Författare: Jonna Sohlberg, joso1017@student.miun.se 

                   Sandra Svensson, sasv1003@student.miun.se 

 

Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 

Huvudområde: Transsexualism 

Termin, år: 5, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Institutionen för socialt arbete 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie presenterar kvalitativa intervjuer med socialarbetare för att undersöka, belysa 

och diskutera deras kunskapsnivå om transsexualism. Syftet med denna studie är att 

problematisera avsaknaden av ett normkritiskt förhållningssätt inom socialt arbete och 

uppmana till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Den metod vi använde i 

denna studie var semi-strukturerade intervjuer med fem kvinnliga socialarbetare gällande 

deras kunskaper om transsexualism utifrån tre teman, kunskap om transsexualism, bemötande 

och normer. Vi fann att deras kunskap var otillräcklig och att deras åsikter skildes åt gällande 

hur viktigt det är att motverka samhällets rådande normer inom socialtjänsten. Vår slutsats 

från denna studie är att ett kritiskt förhållningssätt till de rådande normer som finns i 

samhället är av stor betydelse för socialarbetare eftersom vi arbetar med socialt utsatta 

grupper. Vi uppmanar därför att det bör finnas ett intersektionellt förhållningssätt inom detta 

yrke och en förståelse för vad social utsatthet är och hur det påverkar människor och därmed 

undvika marginalisering av utsatta grupper, tillexempel transsexuella. 
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Normkritisk kunskap inom socialtjänsten? 

- en studie om transsexualism och socialtjänsten. 

   
Denna studie presenterar kvalitativa intervjuer med fem socialarbetare för att undersöka, 

belysa och diskutera deras kunskapsnivå om transsexualism. Studien problematiserar 

avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett 

intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap 

om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs 

även en diskussion om huruvida bemötandet av denna klientgrupp förändras eller inte utifrån 

en socialarbetares kunskapsbas. 

 
Jonna Sohlberg & Sandra Svensson  

 

Nyckelord: socialt arbete, normkritiskt synsätt, intersektionalitet, transsexualism 

 

Transpersoner är en grupp individer i samhället som uppfattas ha en överskridande 

könsidentitet och kan utifrån detta bli utsatta för diskriminering och trakasserier. De lever i en 

könsidentitet som inte överensstämmer med det som syns utanpå. Mot bakgrund av det 

sociala arbetets uppgift att verka för alla människors lika värde och strävan att motverka 

diskriminering bör man arbeta för en mer föränderlig inställning gällande de tillsynes orörliga 

könskategorierna.  

 

Socialarbetare uppmanas att möta sina klienter i den miljö dem befinner sig i och utifrån 

mötet skapa en förståelse av klienten. Det är därför av största vikt att alla myndigheter, 

framförallt socialtjänsten, i Sverige arbetar aktivt för att följa diskrimineringslagarna som 

arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter.  Den nya omarbetade lagen kom år 

2009 och innefattar nu även individer med könsöverskridande identiteter samt uttryck (kläder, 

kroppsspråk, beteende). En könsöverskridande identitet innebär individer med en oklar 

könsidentitet, exempelvis transpersoner såsom transsexuella eller intersexuella (www.do.se). I 

en rapport från Europakommissionen (2011) beskrivs det att trans- och intersexuella personer 

diskrimineras och blir utsatta för trakasserier. Dessa individer utsätts för diskriminerande 

behandling på olika sociala arenor i samhället, exempelvis på arbetsplatsen och inom 

sjukvården. Likaväl utsätts transpersoner för verbala hot, sexuella övergrepp och misshandel 

men det vanligaste var de nedsättande kommentarerna och de verbala hoten.  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver transsexualism som ett tillstånd där personen har en känsla 



 
 

 

av att vara född i fel kropp. Personen önskar att korrigera sitt utseende genom könskorrigering 

för att kunna leva i sin upplevda könsidentitet. Enligt WHO:s sjukdomsklassifikation, 

definieras transsexualism som en psykisk sjukdom och ses som en könsidentitetsstörning. 

Denna diagnos ställs av psykologer ur ett utredningsteam och kan ta upp till ett år. Dock kan 

väntetiden för att påbörja en utredning ta ett år eller mer vilket kan medföra psykiska 

påfrestningar för personen ifråga. Utredningen till en könskorrigering kan variera från län till 

län men kan sägas ta från 6 månader upp till tre år. I vissa län i Sverige är det ett krav att 

genomföra en “real life experience” vilket innebär att de personer som vill genomföra en 

könskorrigering ska uppträda i sin upplevda könsidentitet såväl gentemot familj som i 

samhället. Tiden för detta krav kan variera från län till län. Burdge (2007) lyfter att den 

transsexuella rörelsen är en minoritetsgrupp som lever med betungande konsekvenser både i 

lagrummen såväl som i samhällets syn och värderingar av deras könsidentitet.  

 

Som socialarbetare ska man utgå ifrån den enskilda individens uppfattning av dess egna 

behov och man ska möta sin klient med förståelse. Således är det en utmaning för socialt 

arbete att möta människor med respekt och även ha en god kunskapsbas om vad social 

utsatthet är. Enligt SoL 1kap§1(2012) vilar socialtjänstens verksamhet på en demokratisk 

grund där målen är att stärka och främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Det 

innebär att socialarbetare ska verka för att människor ska kunna erhålla ett aktivt deltagande i 

samhällslivet och uppnå jämlikhet i sina levnadsvillkor. Inom socialtjänsten ska man ta 

hänsyn till olika sociala situationer och inriktningen ska ligga på att utveckla och frigöra 

enskilda individers och gruppers egna resurser. Heyla (2008) samt socialstyrelsen (2010) 

uppmärksammar att målet inom det sociala arbetet är att arbeta för rättvisa, sociala strukturer, 

erbjuda människor säkerhet och utveckling samt arbeta för att upprätthålla alla människors 

rätt till självbestämmande och integritet.  

 

Således är syftet med denna studie att undersöka och belysa hur mycket kunskap det finns om 

transsexualism utifrån socialarbetares perspektiv. Våra frågeställningar är; Hur mycket 

kunskap finns det rörande denna klientgrupp inom socialtjänsten? Finns det ett behov inom 

socialtjänsten att ha kännedom om vad transsexualism är för att kunna upprätthålla ett 

respektfullt bemötande för dessa individer? Har socialarbetare ett tillräckligt normkritiskt 

synsätt för att bemöta och behandla transsexuella inom socialtjänsten? 

 

Metod & Material 



 
 

 

 

Vi har använt oss av en induktiv ansats med en kvalitativ inriktning genom studien. Målet var 

att söka fördjupad kunskap om vilken betydelse bemötande och normer har för socialarbetares 

förhållningssätt i mötet med transsexuella klienter. Vi har använt oss av kvalitativa, semi-

strukturerade intervjuer med frågeschema uppbyggt på tre teman, kunskap om transsexualism, 

bemötande och normer. Intervjuerna genomfördes med fem kvinnliga socialarbetare i åldrarna 

30-55 år. Socialarbetarna arbetade i svenska medelstora orter. De arbetade bland annat som 

handläggare inom missbruk och försörjningsstödsärenden, handläggare inom barn och 

familjeenheten samt inom ett mottagningsteam. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval. 

Detta innebar att vi skickade förfrågan om intervju till två socialförvaltningar Sverige i 

närheten av oss. Vi hade önskat en större variation i valet av intervjupersoner, såsom manliga 

socialarbetare och socialarbetare som dagligen har kontakt med transsexuella klienter. Men på 

grund av tidsbrist var det inte en möjlighet för oss i denna studie. Effekten av att vi enbart 

använt oss av kvinnliga intervjupersoner kan diskuteras, det är möjligt att resultatet hade 

framkommit annorlunda om vi intervjuat en manlig socialarbetare medan det inte heller 

behövt utgöra någon skillnad, detta är något vi endast kan spekulera i. På grund av detta urval 

vet vi att denna studie kan ha en svag reliabilitet. Men samtidigt vill vi betona att syftet med 

studien inte är att vi vill generalisera om den kunskap som finns eller inte angående 

transsexualism för alla socialarbetare. Vi har utgått från våra intervjupersoners egna 

erfarenheter om detta ämne, som verksamma inom socialtjänsten. Gällande de etiska 

övervägandena har vi i samband med utskicket av intervjufrågorna bifogat information om 

deras rätt till samtyckeskravet, att det när som helst har rätten till att avsluta sin medverkan 

under intervjuernas gång. Konfidentialitetskravet, innebär att personuppgifter kommer hållas 

anonymt om intervjupersonerna önskade detta. Vi informerade även om nyttjandekravet och 

således är det endast vi som kommer ha tillgång till intervjumaterialet och att det kommer 

förvaras utom räckhåll för andra och att materialet endast kommer användas i syfte till 

uppsatsen.  

 

Vi valde att göra ett frågeschema som var uppbyggt på tre teman som sedan skulle utgöra den 

centrala fokusen i vår studie. Vi ställde frågor till våra respondenter om vilken kunskap de 

hade om transsexualism, vilken utbildningsnivå de fått när de studerade till socialarbetare, hur 

de ansåg de själva bemötte transsexuella klienter och om normer har en aktiv roll i hur vi 

möter varandra i samhället och inom socialtjänsten. Intervjuerna vi gjorde spelades in och 

transkriberades för att vi lättare skulle kunna analysera materialet. Vi valde att använda oss av 



 
 

 

meningskoncentrering för att kunna tematisera, koda och göra materialet hanterbart. Vi utgick 

från våra transkriberingar och valde avsnitt och meningar i vårt intervjumaterial som vi senare 

kunna applicera på de tre teman vi utgått från, kunskap om transsexualism, bemötande och 

normer. Dessa synliggjorde vilken kunskapsnivå socialarbetarna hade om transsexualism, hur 

de ansåg transsexuella blev bemötta i samhället samt hur normer påverkar dem som 

socialarbetare.  

 

Tidigare forskning 

 

I tidigare forskning fokuserar författarna sig på områden såsom upplevelser av transsexuellas 

vardag, parallellt som de belyser ett behov av att socialarbetare bör axla ett större ansvar i 

förändringen av dessa individers livssituationer. Forskningen kommer lyfta, vad 

transsexualism är samt hur dessa personer bemöts och upplever samhället. Utifrån deras 

känslor, kollegornas känslor inför dem och hur transsexuella individer förändrar sin egen 

vardag på olika sätt. För att sedan presentera hur och varför socialarbetare bör motarbeta 

marginaliseringen av dessa människor i samhället. 

 

Transpersoner är ett paraplybegrepp för människor som utmanar heteronormen och de 

förväntande könskategorierna. Transsexuella är en grupp människor som tillhör detta 

paraplybegrepp förklarar Burdge (2007). Det finns olika individer under begreppet 

transpersoner, bland annat transsexuella, transvestiter, intersexuella, transgenderist och drag- 

queen/king således innebär det att gruppen är heterogen. Vidare uppmärksammar Brown. C, 

Dashjial. T, Acostat. J, (2012) att transsexuella individer möter diverse utmaningar i deras 

offentliga samt privata liv. Dessa utmaningar har förekommit på arbetsplatser både från deras 

arbetskollegor och deras arbetsgivare och detta innebär att transpersoner kan gå miste om 

relationer, uppleva isolering och känna av en ovilja från kollegorna att samarbeta med dem 

efter dem genomfört sin transformering. I citaten nedan beskriver en transsexuell kvinna sina 

känslor kring att vara född i fel kropp som följande; 

 

“It was very difficult growing up trying to hide my identity. I had to follow my father’s 

image.….I really didn’t have any career goals, other than the fact that I always wanted to be 

a housewife. Marry a man ...I hated being a man..I finished high school and then went into 

the military because I had to be the men. I raised a family” (2012:879) (Brown et al) 

  



 
 

 

De transsexuella kvinnor, male-to-female (MTF) som benämns i ovanstående studie berättar 

om sina upplevelser kring sina karriärval. De belyser hur de har funderat kring sina karriärval 

både före, under och efter sin könskorrigering. Före sin transformering valde dessa 

transsexuella kvinnor vad de beskriver som maskulina yrken. Detta var något som förväntades 

av dem, som “biologiska” män. Efter transformeringen kände de sig dock mer bekväma med 

att befinna sig i “feminina yrkena”. De ansåg att dessa yrken skulle passa bättre in på deras 

könsidentitet. 

 

I studien finns även ett exempel på en transsexuell man som arbetade som polis både under 

och efter sin könskorrigeringsprocess. Hon beskriver hur hennes kollegor inte längre ville 

arbeta med henne samtidigt som hon beskriver att de privilegier hon upplevde som man, gick 

förlorat när hennes könskorrigering var klar. I en liknande studie av Schilt och Westbrook 

(2009) uppmärksammar de hur transsexuella män, female-to-male (FTM) behandlades olika 

på arbetsplatsen under och efter könskorrigeringen. Det lyftes hur den förväntade 

heteronormen såg män som “de dominanta” och kvinnor som “de undergivna” vilket 

tydliggjorde ett hierarkiskt könssystem. Ett tydligt exempel är när Kelly berättar följande; 

 

“Before (transition) no one asked me to do anything really and then (after), this one teacher 

she´ like, “Can you hang up this? Can you move this for me?”... Like if anything needed to be 

done in this room, it was me.” (2009:448) (Schilt & Westbrook) 

 

Citatet ovan syftar till att en fortsatt behandling av transsexuella män enligt den traditionella 

könsrollen, av det manliga könet, gör att dessa roller förblir oförändrade. Det fanns dock en 

skillnad mellan hur transsexuella män blev behandlade av kvinnliga respektive manliga 

kollegor. De kvinnliga kollegorna accepterade dem när de befann sig i situationer där den 

transsexuella mannen kunde upprätthålla den typiska manliga rollen. Såsom att lyfta tunga 

saker eller döda spindlar. Däremot när sexualitet blev en synlig del av en situation ändrade de 

kvinnliga kollegorna sin behandling och uppfattning kring huruvida den transsexuella mannen 

var man eller kvinna. De manliga kollegorna såg däremot på de transsexuella männen som en 

heterosexuell man i de flesta situationer. 

 

Det är inte enbart normer och upplevelser på arbetsplatser som påverkar transsexuella 

personer. Det är en stor känslomässig utmaning att komma ut i den offentliga sfären som 

transsexuell. Connell, (2010) och Schrock. P.D, Boyd. M.E, Leaf. M, (2009) uppmärksammar 



 
 

 

de utmaningar som uppkommer när en transsexuell person kommer ut, tillsammans med det 

emotionella arbetet som transsexuella genomgår när de möter samhället. Att “göra kön”, 

omintetgöra kön eller/och att återskapa kön på arbetsplatsen uppvisades i Connells studie 

kunde införliva en rädsla hos transsexuella personer. På grund av en av rädsla för 

diskriminering och förtryck valde Mark, en 64 årig transsexuell man som levt som en man i 

25 år, att inte “komma ut” för sina kollegor. På grund av det bristande lagliga samt sociala 

stödet som fanns vid den tiden. Han berättade istället att han efter en tid lärde sig hur han 

skulle “göra kön” på sin arbetsplats på ett sätt som gjorde att han passade in i en maskulin 

roll. Ytterligare exempel på en transperson som valde att förbli hemlig i sin transformering 

var, Jessica, en transsexuell kvinna. Hennes val att inte “komma ut” som transperson på 

arbetsplatsen grundade sig i en vilja av att ha ett privatliv snarare än en rädsla för hur 

arbetskollegorna skulle behandla henne. 

 

Vidare fanns det transpersoner som var öppna med sin transidentitet och som ansåg att det var 

ett politiskt engagemang att motsätta sig de traditionella könsrollerna. Kyle är ett exempel på 

en transsexuell man som tog en aktiv ställning och valde att behålla kvinnliga aspekter i sin 

framtoning på sin arbetsplats. Han insåg att omgivningen såg honom som en vit heterosexuell 

man och tog därför det medvetna valet att försöka skapa en annan typ av maskulinitet. Han 

behöll de uttryck som hade en typisk feminin samt maskulin känsla för att både skapa en 

identitet han själv kände sig bekväm med men samtidigt också för att motverka de stereotypa 

könsrollerna. I likhet med studien som Connell (2010) gjort uppmärksammar Schrock, et al 

(2009) de psykologiska hinder och känslor som transpersoner upplever när de befinner sig i 

den offentliga sfären. Transsexuella kvinnor använde sina känslor på sätt som hjälpte dem att 

skapa självförtroende och mod. Många transsexuella kvinnor hade en känsla av ångest när de 

skulle ut i den offentliga sfären klädda som kvinnor. Dessa känslor grundade sig i en rädsla av 

att misslyckas med att framgångsrikt se ut som en kvinna och förmedla detta till människor 

runt omkring. Kris berättade följande om sina känslor och tankar inför att presentera sig som 

kvinna offentligt; 

 

“Even when I thought I looked pretty good, it was such a struggle to leave the apartment. I´d 

get dressed to go and I´d sit and look out the blinds (and) look out the peephole in the door to 

see if anybody was out there. Then I would turn of the stereo and the TV. I would turn off all 

the lamps, then open the blinds so that I could look out and people couldn´t see me. And then 

when I didn´t hear a thing, no cars were coming, no cars were going, didn´t hear any 



 
 

 

neighbors, I´d open the door and run like hell to the car. When I got in the car, I was safe.” 

(2009:705) (Schrock et al) 

 

De transsexuella kvinnorna var tvungna att bygga upp ett mod innan de vågade ta sig utanför 

dörren. Detta känslomässiga arbete började internt hos de transsexuella kvinnorna 

tillsammans med ett kognitivt arbete. Ett sätt att kunna ta sig utanför dörren var att de sökte 

sig till, vad de såg som, säkra områden i den offentliga sfären. Säkra områden varierande från 

individ till individ. De sökte sig till lesbiska barer där deras rädsla minimerades medan andra 

sökte sig till New York City, till barer med temakvällar. Dessa områden hjälpte de 

transsexuella kvinnorna i studien att hålla sin rädsla under kontroll och gjorde att de kunde ta 

sig ut i den offentliga sfären. Samtidigt visar Connell (2010) att transpersoner har en förmåga 

att “göra kön” annorlunda på arbetsplatser samt att denna förmåga kunde motverka de 

traditionella könsrollerna som dominerar på arbetsplatser. Genom att framhäva en hybrid 

könsroll kan transpersoner utmana de traditionella könsroller som existerar idag och få andra 

att uppmärksamma och “göra kön” annorlunda på arbetsplatsen. 

 

Avslutningsvis uppmanar Burdge (2007) hur socialt arbete bör motverka förtryckande normer 

och förhållningssätt som transsexuella möter i samhället. Samtidigt som Nagoshi och Brzuzy 

(2010) uppmärksammar feministiska, queer -och socialkonstruktivistiska teorier som används 

inom socialtjänsten som upprätthållande av stereotypa former av genus/kön. Dessa teorier 

ovan anser de ha en statisk inställning till traditionella könsroller. De uppmanar att man inom 

det inom det sociala arbetet bör implementera transgender-teorin. Denna teori är öppen för 

flytande könsidentiteter och anser att det inte ska finnas en press på att människor antingen 

måste upprätthålla en manlig respektive kvinnlig roll. Det ska finnas möjligheter att röra sig 

mellan och överskrida dessa könsroller. 

 

Samtidigt diskuterar Burdge (2007) att yrkesprofessioner inom socialt arbete ska uppmanas 

till att förstå och acceptera transpersoner och inse att det är en minoritetsgrupp samt en grupp 

utsatt för diskriminering och förtryck. Transpersoner upplever diskriminerade behandling på 

arbetsplatser, inom och av familjen och i den offentliga sfären. Konsekvenserna kan uttrycka 

sig som en marginalisering i samhället. Det är därför viktigt att socialarbetare aktivt arbetar 

med att eliminera de traditionella könsrollerna samt att socialarbetare ska förespråka stöd och 

hjälp inom arbetsplatser. De ska även uppmana transsexuella individer att medverka för 

förändring i samhället. Vidare fortsätter Burdge att uppmana socialarbetare till att bygga upp 



 
 

 

transpersoners självförtroende och självacceptans. Ytterligare steg i rätt riktning är att 

socialarbetare ska vara medvetna att de måste ifrågasätta stereotypa könsroller och utbilda 

omgivningen om den mångfald som finns inom genuskategorier. Dessutom har socialarbetare 

möjlighet att motverka dessa könsroller genom att undvika användningen av genusbestämda 

pronomen såsom man/kvinna, hon/han. Slutligen lyfter Burdge att socialarbetare bör vara 

kritiska till användningen av ord som “biologiskt” eller “riktigt” när det är kopplat till 

genus/kön. Sådana ord kan väcka starka känslor för transpersoner som kan känna att 

socialarbetaren utmanar deras könsidentitet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi kommer att använda oss av den intersektionella teorin som Mattsson (2010) och De los 

Reyes och Mulinari (2005) förespråkar. De anser att denna teoretiska utgångspunkt ska kunna 

erbjuda ett användbart synsätt för och inom socialt arbete. De los Reyes och Mulinari lyfter 

vikten av kunskap inom myndighetsutövning och uppmärksammar att kunskap aldrig är 

åtskilt från rådande normer och samhällsstrukturer. Detta är även något Mattsson diskuterar 

när hon beskriver hur makt och kunskap är integrerade. De grupper som har en överordnad 

maktposition i samhället har även privilegiet att skapa och styra den kunskap som synliggörs i 

samhället och på så sätt skapa en värld som är fördelaktig för dem. Denna kunskap blir även 

given för individer i samhället och påverkar dem att tolka världen utifrån ett enda synsätt och 

detta är grunden för hur strukturella orättvisor skapas och upprätthålls. Den kunskap som ses 

som den ”rätta” kunskapen blir normen och även normaliserad i samhället och automatiskt 

blir annan kunskap sedd som ”avvikande”. Denna normalitet kring kunskap som 

maktstrukturer skapar synliggörs inom socialt arbete utifrån socialarbetares uppfattningar och 

finns även inom lagstiftningar och organisationer. Vi kommer med hjälp av denna teori 

försöka diskutera en avsaknad av denna teoretiska utgångspunkt inom socialt arbete och 

samtidigt uppmärksamma behovet kring en medvetenhet av hur kunskap (avsaknaden av 

kunskap) påverkar klienter inom socialtjänsten. Vi vill visa på att ett intersektionalitet 

perspektiv är nödvändigt inom socialt arbete för att uppmärksamma behovet av en förståelse 

kring kön som en konstruktion och hur det påverkar transsexuella klienter om socialarbetaren 

inte har kunskap om ämnet transsexualism.  

 

Vidare syftar den intersektionella teorin till att förstå människors livssituationer i relation till 

kategorier såsom sexualitet, kön, etnicitet samt klass. Mattsson (2010) lyfter att dessa 



 
 

 

kategorier antingen är underordnade eller överordnade, vilket leder till diskriminering av 

individer i samhället. Detta vävs samman i dimensioner och skärningspunkter där makt 

påverkar relationen mellan dessa olika kategorier. En sådan teoretisk ansats utgår från att 

varje kategori ovan är självständiga samtidigt som de är sammanvävda med varandra. 

Kategorierna bör förstås som integrerade, där kön aldrig bara är kön, utan att klass och 

sexualitet samt etnicitet påverkar individer utifrån olika kontexter.  

 

Mattson (2010) fortsätter att uppmärksamma att kategoriskapande och grupperingar är 

centralt inom socialt arbete. Kategorier inom socialt arbete skapas för att förstå vilka klienter 

det är socialarbetare arbetar med. Områden såsom missbruk, fattigdom eller kriminalitet 

skapas och innehåller klienter som kategoriseras därpå som fattiga, missbrukare eller 

kriminella. Det finns olika typer av kategorier, frivilliga och tvingande. De frivilliga är 

kategorier som människor själva definierar sig med medan tvingande är kategorier såsom kön, 

klass, etnicitet eller kategorier som yrkesprofessioner placerar människor i. Detta 

kategoriskapande är inte oproblematiska inom socialt arbete. Det kan skapa en vilseledande 

förståelse av klienterna och kan i sin tur riskera för att stereotypifiera klienterna. Samtidigt är 

detta en viktig del inom socialt arbete. Med hjälp av kategorier kan socialarbetare hjälpa 

människor, skapa resurser, sätta in insatser och organisera verksamheter för att tillgodose 

klientgruppens behov. Vidare uppmärksammar antropologen Claude Levi-Strauss och 

lingvisten Ferdinand de Saussure som företräder en strukturfunktionalistisk syn på begreppet 

kategori. Detta synsätt fokuserar på strukturer, system och understryker språkets betydelse för 

hur människor förstår världen. Människor antas förstå världen utifrån dikotomier, alltså 

motsatspar, såsom man-kvinna, natur-kultur, svart-vit. Dessa dikotomier bygger upp en klar 

bild av hur världen ska se ut och skapar därav en ifrågasatt syn på de gråzoner som finns i 

samhället. De människor som inte passar in som antingen kvinna eller man, svart eller vit, 

homo- eller heterosexuell rubbar grunderna för hur världen ska se ut. 

 

Kön är en kategori som skapas och återskapas i samhället och i interaktionen mellan 

människor. Mattsson (2010) uppmärksammar att kön inte bör ses som något biologiskt eller 

statiskt utan är föränderligt och har förändrats över tid. Kön är en socialkonstruktion och 

denna upprätthålls genom handlingar och språket. Människor gör kön genom hur vi agerar, 

pratar och hur vi möter andra och agerar gentemot dem. Ett exempel på detta är hur kvinnor 

gör femininitet och hur män gör maskulinitet genom att bära kläder som understryker 

normerna om vad som anses normalt, genom hur vi talar och genom hur vi förhåller oss till 



 
 

 

varandra. Däremot kan vi konstruera kön annorlunda genom att uppmärksamma, belysa, agera 

och synliggöra kön på olika sätt för att bryta och påverka de normer som förklarar hur kvinnor 

och män ”ska vara”.  

 

Resultat  

Vi kommer att presentera vårt material under tre frågeställningar för att tydliggöra temana vi 

har utgått ifrån, alltså kunskap, bemötande och normer.  

Hur mycket kunskap finns det rörande denna klientgrupp inom socialtjänsten? 

Intervjupersonerna i denna studie visade på en bristande kunskap gällande transsexualism och 

denna grupp i allmänhet. Kunskapen som kom till uttryck visade på en okunskap gällande vad 

det innebar att vara transsexuell. Alla intervjupersoner framhöll att de inte fått någon kunskap 

om transsexualism under sina utbildningsår. Den kunskap de erhöll var något som dem fått 

lära sig under sitt yrkesliv. De aspekter som var prioriterade under utbildningen var främst 

etnicitet, mötet med klienter samt hur viktigt det var att utveckla ett professionellt bemötande. 

Ingen av dem kunde minnas föreläsningstillfällen om HBTQ-rörelsen (Homo-bi-trans-queer). 

Detta är något som tydligt framkommer i citatet nedan, när D, minns sin utbildning under 

intervjuns gång. 

“Sen kanske det nämndes men det måste ju ha fått väldigt lite fokus, eftersom man inte 

kommer ihåg det. Det kanske stod någon rad någonstans” (D) 

 

Den kunskap intervjupersonerna uppvisade varierade. Det fanns en viss förvirring gällande 

vilka begrepp de skulle använda när de förklarade vad transsexualism var. De relaterade 

transsexualism med sexualitet samt transvestism. Trots variationen i kunskapen om 

transsexualism belyste intervjupersonerna en förståelse kring de svårigheter som transsexuella 

möter i samhället. De diskuterade de möjliga svårigheterna för dessa individer att etablera sig 

på arbetsmarknaden, uppkomsten av psykisk ohälsa samt att identitetsskapandet för 

transsexuella individer försvåras på grund av samhällets normer. Detta blev tydligt när de 

diskuterade diverse svårigheter och psykisk påfrestning som de tror denna grupp av individer 

möter i samhället idag. E klargör en medvetenhet och förståelse inför transsexuellas 

livssituation;   

 



 
 

 

“vilken kris det måste skapa för den personen. Att alla kanske reagerar så konstigt. Jag tror 

också att många av dem lider av att, det är så svårt att berätta om det här, inför familj & 

vänner att jag inte är den ni tror att jag är. Det blir ju oftast stora hemligheter som blir 

infekterade. Det måste finnas en otrolig sorg i det, tänker jag. Att kanske aldrig våga ta det 

här steget heller, att vara den man känner sig att vara. Otroligt, otroligt kämpigt”. (E) 

 

Det fanns en viss okunskap gällande processen till könskorrigering. Intervjupersonerna hade 

knappa kunskaper gällande faktumet att transsexualism ses som en könsidentitetsstörning. De 

var inte medvetna om antalet år det tar att få diagnosen eller tillvägagångssättet för att sedan 

kunna genomföra sin könskorrigering. Denna information förvånande intervjupersonerna och 

fick dem att fundera på varför det klassas som en psykiatrisk diagnos. E drog paralleller till 

pedofili som sjukdom och ansåg det “abnormt” att transsexualism framställdes även det som 

ett sjukdomstillstånd. 

 

“..så det klassas som en sjukdom alltså? En störning, ah det är ju intressant! Jag skulle nog 

aldrig välja att tänka så”(E) 

 

Sammanfattningsvis ansåg intervjupersonerna att socionomutbildningen samt 

yrkesprofessionen inte skulle kunna ge totalt kunskap om alla grupper som finns i samhället. 

De ansåg att det inte går att specificera kunskapen inom “smala” områden. 

Intervjupersonerna menade att utbildningen i så fall skulle behöva vara längre än tre och halvt 

år. De tyckte att kunskapen som de erhållit under utbildningen såsom bemötande, kritiskt 

synsätt, etik samt sunt förnuft har gett dem redskap för att bemötta olika klienter utifrån deras 

behov.   

 

Åsikterna skildes åt gällande mängden av kunskap som var nödvändig för en socialarbetare att 

ha i mötet med transsexuella klienter. E och D ansåg att en alltför stor inblick i den 

transsexuella gruppen skulle skapa en problematisering av en grupp som inte behöver vara 

problematisk. Samtidigt som de lyfte att ett alltför stort fokus på transsexuella kunde ge 

upphov till att deras bemötande, som socialarbetare, kunde förändras enbart för att de möter 

en transsexuell individ. Rädslan de uppmärksammade och diskuterade var riskerna att placera 

människor i fack och på det sättet öppna upp för fördomar. De uppmanade istället en 

inställning till att se klienterna som ett “blankt papper” och påpekade att en nyfikenhet i 

mötet med nya grupper tillsammans med förståelse skulle vara tillräckligt. Ytterligare åsikter, 



 
 

 

som skiljdes från de andras, var bland annat att det borde finnas mer kunskap om 

“minoriteter” och samtidigt en uppmärksamhet kring samhällsdebatten för hur det ser ut för 

grupper som är socialt utsatta.  

 

“//i utbildningarna gör man ju redan det till ett problem och då har man skapat - Ja nu ska 

vi prata om det här för att det här är så speciellt. Det tror jag också är en fara. Det är samma 

sak här, ska vi lära oss bemöta vissa människor på olika sätt eller. Alltså för prata man om en 

sak, som det här så har vi på något sätt också förutsatt att det är något speciellt // Då har vi 

redan “fackat” in det liksom” (D)(E) 

 

 

Finns det ett behov inom socialtjänsten att ha kännedom om vad transsexualism är 

för att kunna upprätthålla ett respektfullt bemötande för dessa individer?  

 

Den större andelen av studiens intervjupersoner beskrev att möten med en transsexuell person 

kunde skapa vissa oklarheter i form av hur de, som socialarbetare, skulle bete sig samt bemöta 

dessa individer. Problematik som togs upp var bland annat; inre frågor samt nyfikenhet som 

socialarbetaren fylldes med, hur språket, såsom pronomen skulle användas och även en 

uppfattning att transsexuella möjligtvis kunde mötas av en negativ inställning i samhället. De 

syftade till att det säkert kunde uppkomma situationer där transsexuella individer bemöttes 

utan förståelse men nödvändigtvis inte på ett negativt sätt. Emellertid lade A vikt vid att 

ytterligare kunskap inom transsexualism möjligtvis skulle kunna leda till ett bättre bemötande 

i mötet med en transsexuell klient. 

 

“Att det är klart, hade jag varit expert på transsexualism när jag hade mött dem här 

personerna så hade dem antagligen fått ett bättre bemötande” (A)  

 

Vid frågan om, om transsexuella behandlas positivt eller negativt i ett första möte menade C 

på att transsexuella kunde bemötas negativt och att denna negativa behandling skulle kunna 

sluta i ett självdestruktivt beteende. Hon fortsatte att diskutera risker för psykisk ohälsa, 

alkohol och drogproblem samt som citatet nedan visar, på en utsatthet på arbetsmarknaden.   

 

“Det är väldigt svårt att leva i det här samhället om man är… vill byta kön..eller se ut som 

det andra könet och att det kan vara svårt att få jobb helt säkert (att det kan vara) man kan ju 



 
 

 

ha andra problem det kan bli ekonomiska problem för man kan inte få jobb eller hålla i sina 

pengar för att det går till kanske, som för andra som försöker självmedicinera..att det går till 

alkohol eller droger och att det hänger ihop för att man hör till en utsatt grupp” (C) 

 

Vidare uppmärksammades även att de fysiska attributen hos transsexuella individer samt 

klienter i allmänhet, kunde skapa oklarheter i förhållningssättet till individen. Ovissheten om 

vilket kön en person tillhör, ansågs C riskera att skapa oklarhet i mötet. 

 

“Man är inte medveten om det förrän man ser nån som avviker ..och om.....det kan var så 

att man stirrar på människan..efter skäggstubb o allt möjligt och inte hör vad dom säger 

utan....men man kan vänja sig..och man kan fundera över..vad är det? ..det kan var lite 

jobbigt att tänka på det..att jag hör inte vad den här människan säger..det spelar ingen roll 

om den tänker ta livet av sig för jag står o tittar på om det är en kvinna eller man..” (C) 

 

Trots att delar av intervjupersonerna var medvetenheten om att kön gjorde skillnad var denna 

åsikt inte delad av alla intervjupersoner. D vidhöll att det var en person hon mötte och 

individens kön eller andra egenskaper inte spelade någon roll i mötet med en klient. D 

betonade starkt att mötet med en transsexuell individ inte borde utgöra någon problematik 

gällande bemötandet. Detta utifrån att hon ansåg att mötet med en klient skulle vara präglat av 

fördomsfrihet.  

 

 “Alltså om jag möter en klient tror jag inte, oavsett, om det är en man eller kvinna .. att jag 

liksom funderar jättemycket, sen kanske man automatiskt beter sig annorlunda nu när jag 

tänker efter men.. utan att man tänker på det. Ja. Att man är annorlunda, så tror jag att det 

kan vara. Men jag tror inte att jag går in med någon inställning liksom, nej nu är det här en 

man, nu ska jag göra såhär, nu är den en kvinna, nu ska jag göra såhär i detta möte. Det är 

fokus och sen känner jag om jag träffar en transsexuell eller transvestit eller vad det nu är, så 

är det samma sak, det är grunden till mötet att jag möter en person” (D) 

 

B betonade också att utbildningen till socialarbetare förespråkar öppenhet, nyfikenhet och en 

självinsikt gällande ens egna fördomar och tankemönster och detta utgör grunden för ett 

professionellt bemötande med klienter.  

 

“det handlar ju om..bara för att man möter en person som är transsexuell så behöver det ju 



 
 

 

inte betyda att man ska kunna allt inom det området..det är ju bemötande frågor. Och jag kan 

inte allt inom alla områden utan man får väl fråga sig fram och det man inte kan måste man 

ju ta reda på. Så att jag menar..det är ju en bemötande fråga” (B) 

 

På frågan om mer kunskap var nödvändigt i mötet med en transsexuell klient ansåg D att det 

inte behövdes ytterligare kunskap gällande den transsexuella gruppen. Hon såg det som 

problematiskt att utifrån sin kunskap skulle behandla klienten annorlunda. Detta var något 

som hon betonade att hon inte ville riskera. Som citatet nedan visar, menade hon att 

värderingar och förståelse skulle räcka i mötet med en transsexuell klient.  

 

“För att egentligen så borde vi kanske inte fokusera på det heller utan man borde kanske 

mer fokusera på förståelse, empati, bemötande, acceptans och jobba med fördomar och 

personliga värderingar” (D) 

 

 

Har socialarbetare ett tillräckligt normkritiskt synsätt för att bemöta och behandla 

transsexuella inom socialtjänsten? 

 

Vid frågor om hur traditionella könsroller påverkar människor i samhället och socialtjänstens 

ansvar att motarbeta dessa normer, var åsikterna delade. A ansåg att det var av största vikt att 

motverka de normer som finns i samhället. Hon lyfte även att dessa normer påverkar oss mer 

än vad man tror och att de val människor gör som anses vara fria inte är avskärmade från 

normerna. Ett exempel som tas upp är i mötet med en transsexuell individ. Det blir tydligt hur 

traditionella könsroller påverkar interaktionen med dessa individer. Frågeställningar såsom; 

“det är något som inte stämmer in, var ska jag placera det här liksom” uppkom under 

intervjun med A. Detta är även något C funderar kring i citatet nedan: 

 

“varför börjar man fundera..så mycket på massa saker som man inte behöver fundera på 

överhuvudtaget.. som jag inte behöver fundera på, som jag inte funderar på med mina andra 

klienter..det kan man ju undra…” (C)   

 

Detta citat visar att de traditionella könsrollerna spelar en viktig roll i hur vi tänker när vi ser 

en person som avviker från det “normala” i samhället. Vidare i intervjun lyfter C att normer är 

något som påverkar mycket och även att förhållningssätten man har till traditionella 



 
 

 

könsroller är av betydelse. Ett exempel är hur man diskuterar diverse ämnen på arbetsplatsen. 

C anser att socialarbetare är på väg i rätt riktning gällande att motarbeta könsrollerna, dock 

går det inte åt rätt håll av sig självt. Under intervjun med A diskuterar även hon hur normer 

kring föreställningarna av kön synliggörs i mötet med nya människor och gör en reflektion 

kring hennes första möte med en transsexuell person.   

 

“när man träffar nya människor så börjar man ju och sortera in först är det kvinna eller 

man är den gammal eller ung och så fortsätter man såhär. Kön är ju nästan de första då och 

kan man då inte ens avgöra det så blir man själv helt låst, jag blev det, man sitter såhär: vad 

är det, liksom, och vad ska jag säga han, ska jag säga hon?” (A) 

 

Däremot fanns det åsikter som ställde sig osäkra till ett förändringsarbete av de traditionella 

könsrollerna. Det fanns en ambivalent inställning till om och hur socialarbete skulle motverka 

könsroller eller inte. Å ena sidan ansågs ansvaret för att motverka normer i samhället vara 

allas ansvar samtidigt som det fanns en tanke kring att det inte var relevant inom det sociala 

arbetet. D förespråkade en öppen inställning till att människor är olika, snarare än att 

kategorisera människor på grund av deras olikheter. De tankar och åsikter som hon tog upp 

var bland annat varför kvinnor skulle behöva axla männens “roll” i samhället enbart för att 

motverka könsroller. Detta ansågs onödigt och irrelevant   

 

“Istället för att motarbeta så vänd på det. Det handlar om allt tycker jag, någonstans måste 

vi öppna för att vi är olika som personer, vi kommer från olika saker, vi tycker olika. Bara vi 

inte skadar varandra”. (D) 

 

Sammanfattningsvis synliggörs det att åsikterna är skilda och att viljan att motverka normer i 

samhället och inom socialtjänsten är delade mellan intervjupersonerna. 

 

Diskussion och Analys 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur mycket kunskap det finns angående 

transsexualism inom socialtjänsten samt att belysa det möjliga behovet av denna kunskap. Vi 

ville undersöka om socialarbetare har ett tillräckligt normkritiskt synsätt för att upprätthålla 

ett professionellt bemötande gentemot denna klientgrupp. Vi kommer med hjälp av det 

intersektionella perspektivet försöka belysa hur viktigt det är att ifrågasätta och att ha en 

kritisk reflektion kring var ens kunskap om vad som är normaliserat eller avvikande kommer 



 
 

 

ifrån och kunskapens syfte. Vi vill mena att avsaknaden av kunskap om transsexualism inom 

socialtjänsten skulle kunna bidra med att osynliggöra transsexuella klienters utsatta position i 

samhället och riskera att diskriminera istället för att hjälpa. Därför anser vi att ett normkritiskt 

synsätt måste finnas inom socialt arbete och därmed också ett kritiskt förhållningssätt till de 

rådande normerna och en självinsikt för att skapa rättssäkerhet för klienterna.  I denna analys 

och diskussion kommer vi att utgå från våra tre centrala teman, alltså, kunskap om 

transsexualism, bemötande och normer. Under dessa tre teman kommer vi analysera utifrån 

vår tidigare forskning samt vår teoretiska referensram för att sedan koppla ihop det med 

studiens frågeställningar och personliga reflektioner.  

 

Kunskap om transsexualism  

Det framgår tydligt i tidigare forskning att transsexuella individer är en grupp i samhället som 

blir marginaliserade både i den offentliga sfären såväl som i den privata sfären. Brown et al, 

(2012) och Schrock et al, (2007) beskriver hur transsexuella individer stöter på utmaningar 

och diskriminering både på arbetsplatsen från kollegor samt arbetsgivarna. De påpekar även 

att många transsexuella personer upplever sig vara isolerade och att de har förlorat relationer i 

deras privatliv. De upplever även hur psykiskt svårt det är för dem att, i den offentliga sfären, 

accepteras av andra. De är rädda för att misslyckas i att se ut som sina upplevda 

könsidentiteter. Vid frågor om kunskapsnivån gällande transsexualism var våra 

intervjupersoners svar enhälliga. De framhöll att de inte fått någon kunskap om 

transsexualism under deras utbildningsår och att de ansåg sig inte behöva mer vetskap. Vi 

fann att deras kunskapsnivå om denna utsatta grupp var bristande men trots detta fanns det 

ändå en medvetenhet och förståelse av att det var en grupp som säkerligen mötte svårigheter i 

samhället utifrån okunskap. Paradoxalt nog ansåg två av våra intervjupersoner att ytterligare 

kunskap och ett fokus på denna grupp skulle problematisera och rikta fördomar mot 

transsexuella individer istället för att motverka diskriminering och felbehandling av dem. I 

relation till vad Mattsson (2010) uppmärksammar av att det inom socialtarbete finns ett behov 

av kategorisering och gruppering finner vi det anmärkningsvärt att den transsexuella gruppen 

i samhället inte skulle behöva samma fokus som andra grupper inom socialtarbete.  

Kategoriseringar inom socialtarbete innebär att klienter faller inom dessa kategorier och det 

menar Mattsson inte är oproblematiskt men kan ses som nödvändigt för att kunna erbjuda det 

stöd och hjälp som behövs för socialt utsatta grupper. En kategorisering kan innebära en större 

förståelse inför en grupp människor och ett sätt att erhålla resurser, organisera verksamheter 

och skapa insatser. I vårt resultat fann vi det intressant hur de förespråkade att desto mindre 



 
 

 

kunskap vi erhåller om transsexualism desto mindre fördomar skulle följa med under ett möte 

med en transsexuell klient. Vi anser detta vara orimligt. Hur ska vi som socialarbetare kunna 

skapa oss en förståelse samt kunna erbjuda hjälp och stöd till en klientgrupp som vi inte vet 

någonting om. Ett sådant synsätt skulle aldrig förespråkas i ett möte med en missbrukare eller 

ett barn som farit illa. Inom dessa områden uppmuntras kunskap och förståelse samt att det 

finns ett stort nätverk av stöd och hjälp för dessa klienter. Vi förstår därför inte hur det 

kommer sig att en större kunskap om transsexuellas situation i samhället skulle generera 

fördomar och missförstånd.  

Bemötande 

 

Inom det intersektionella synsättet förespråkas det en förståelse för de maktstrukturer som är 

synliga i skärningspunkterna mellan kategorier såsom kön, sexualitet, etnicitet och klass. En 

människa är aldrig enbart en kategori och de kategorier en individ befinner sig inom påverkar 

individen. Mattsson (2010) fortsätter att beskriva att det finns tvingande eller frivilliga 

kategorier och att de tvingande är kategorier såsom kön. I vårt resultat framhålls det en syn på 

kategorin kön som oproblematiskt i mötet med en transsexuell person. D framhöll att vilket 

kön en person har inte borde utgöra någon skillnad i mötet men att det kunde ske automatiskt 

att man förhåller sig olika. Däremot var denna automatiska behandling av könen inte något de 

gick in medvetna om i ett möte. C visade på en medvetenhet av att kön utgjorde en skillnad av 

ens bemötande under ett möte, att inte veta om att det är en man eller kvinna man träffar 

ansåg hon kunde skapa oklarheter. Hon uppmärksammade att man började leta efter fysiska 

attribut hos klienten för att kunna placera denna person i ett kön. Denna syn på kön är också 

synlig i den tidigare forskning där Connell (2010) uppmärksammar hur transsexuella kvinnor 

och män bemöttes olika efter dem genomgått sin transformering. De transsexuella kvinnorna 

och männen uppmärksammade att de antingen förlorade eller fick tillgång till privilegier 

utifrån vilket kön de transformerades till. Genom att omgivningen behandlar människor efter 

de tillskrivna könsnormerna resulterar det i att de traditionella könsrollerna blir oförändrade. 

Vidare uppmärksammade Connell rädslan hos transsexuella personer att komma ut som 

transsexuell på sina arbetsplatser på grund av tron att de skulle bli diskriminerade. Vi anser 

att det är anmärkningsvärt att det fanns en ovilja till att erkänna att kön gör skillnad och att 

intervjupersonerna hade svårigheter att se varför könsnormer skulle utgöra problem i deras 

bemötande av transsexuella individer. Transsexuella individer lever mellan två könsidentiteter 

och som bevisat genom tidigare forskning befinner dem sig i en social utsatthet i samhället. 

Detta är även tydligt i den svenska diskrimineringslagen där det tydligt står att diskriminering 



 
 

 

på grund av könsöverskridande identiteter samt uttryck inte är tillåtet. Lagen finns för att 

skydda dessa individer och när myndighetsutövare inte erkänner att kön är en faktor som kan 

bidra till diskriminering anser vi detta som oroväckande. 

 

Normer 

 

Under intervjutillfällena frågade vi våra intervjupersoner om det var viktigt för socialarbetare 

att motverka de traditionella könsnormerna i samhället. Resultatet visar på delade åsikter om 

detta. A och C framhöll att dessa könsnormer ska motverkas och att människors tillsynes fria 

valmöjligheter påverkas av normerna i samhället. När A berättade om hennes första möte med 

en transsexuell klient erkände hon att hon upplevde sig låst i situationen vilket hon ansåg 

berodde på att hon inte kunde placera klienten i ett kön. Däremot ansåg D att samhället istället 

för att motverka könsnormerna skulle öppna upp för alla individers olikheter. I likhet med A 

och C framhåller Burdge (2007) att det är viktigt för socialarbetare att arbeta för förändring 

mot de traditionella könsrollerna. Socialarbetare bör ha förståelse gällande den transsexuella 

klientgruppen samt vara medvetna om hur deras situation i samhället ser ut. Detta är även 

något Nagoshi och Brzuzy (2010) uppmärksammar då de anser att det förhållningssätt socialt 

arbete har till könsnormerna förespråkar en orörlighet till de traditionella könsrollerna. Vidare 

anser de att detta statiska synsätt bör förändras för att kunna erbjuda ett jämställt stöd till alla 

klienter. Det intersektionella perspektivet bör användas för att motverka det ojämlika och 

förtryckande förhållningssätten som synliggörs när kategorier som kön påverkar människors 

behandling av andra. Mattsson (2010) diskuterar att människor har en tendens att se världen 

utifrån dikotomier. Dessa dikotomier framhåller en tillsynes endimensionell syn på världen. 

Det finns enbart män-kvinnor, svarta-vita, heterosexuella-homosexuella och de individer som 

befinner sig mellan dessa kategorier anses som avvikande. I enlighet med vårt resultat anser vi 

det är viktigt för socialarbetare att ha ett intersektionellt synsätt gentemot normer i samhället 

och dess klienter. Detta på grund av att det intersektionella perspektivet bidrar till att se 

kategorier som sammanvävda istället för att ses som enskilda. För om människor väljer att se 

världen utifrån dikotomier betyder det att den transsexuella gruppen ses som avvikande och 

onormal då det inte passar in i någon av dikotomins kategorier. Detta bidrar till att socialt 

utsatta grupper riskerar att utsättas för diskriminering och förtryck. En transsexuell upplevs av 

omgivningen som att befinna sig i en könskategori som inte stämmer överens med dess egen 

upplevelse av sig själv. Detta anser vi utgöra en risk för diskriminering av myndighetsutövare 

som inte är medvetna om dess situation i samhället och vetskapen om överskridande 



 
 

 

könsidentiteter. Att, som socialarbetare, förbigå att personer behandlas olika utifrån 

egenskaper de inte själva rår över anser vi vara farligt för dessa klienter. Kön är som skrivet 

ovan en socialkonstruktion och som Mattsson (2010) uppmärksammar kan ett annorlunda 

förhållningssätt till de tillskrivna rollerna om huruvida kvinnor och män ska bete sig skapa en 

förändrad syn på dessa roller. Om vi förändrar hur vi agerar, talar och förhåller oss till dessa 

normer kan vi också förändra hur kvinnor och män ”ska vara”.  

Sammanfattning 

I ett försök att besvara våra frågeställningar och syfte anser vi att våra intervjupersoner i 

denna studie uppvisade knapp kunskap om transsexualism. Däremot anser vi att de utifrån sin 

yrkeserfarenhet och sin sunda inställning mot socialt utsatta grupper kan upprätthålla ett 

professionellt bemötande gentemot denna klientgrupp. Det vi saknade var däremot ett kritiskt 

förhållningssätt till de rådande normerna i samhället då vi anser att det är viktigt att vara 

normkritiskt. I relation till att två av våra intervjupersoner ansåg att ytterligare kunskap om 

transsexuella klienter skulle kunna problematisera och skapa fördomar istället för att skapa 

förståelse vill vi påpeka att vi anser att ytterligare kunskap om transsexualism skulle vara 

enbart positivt. Kunskap genererar förståelse inte fördomar. Socialstyrelsens riktlinjer talar för 

att man som socialarbetare ska ha förståelse för sina klienter, och möta personen på dennes 

arena och förutsättningar. Att man då förespråkar att ha mindre kunskap om exempelvis 

transsexualism på grund av rädslan för att föda fler fördomar bidrar då istället till att återskapa 

och ge den redan förutfattade meningen om den transsexuella gruppen ännu större fotfäste. 

Om man sätter detta i relation till De los Reyes och Mulinari (2005) samt Mattson(2010) som 

lyfter att kunskap och makt alltid är sammanvävda och man som socialarbetare bör fundera 

över vilken kunskap man fått om särskilda grupper men inte om andra och vad detta beror på, 

kunskapen har alltid ett syfte av de som sänder ut den. Vi menar på att ett reflekterande 

intersektionellt tänkande inom det sociala arbetet kommer bidra till att medvetandegöra de 

föreställningar och skillnader man tillskriver människor och därefter skapar risken till att 

upprätthålla dessa. Alla individer i samhället, om än omedvetet, bidrar till att skapa och 

återskapa förtryckande strukturer. Att då som socialarbetare inte medvetandegöra det 

vardagliga handlandet, som är den största återskapande av förtryckande strukturer är inte 

hållbart. Att socialarbetare har en professionellt överordnad position gentemot sina klienter är 

något som redan är allmänt känt, myndighetsutövning är exempel på denna makt. Att det 

finns en ojämnt fördelad maktrelation mellan socialarbetare och klinter är något som 

möjligtvis aldrig kommer kunna försvinna fullt ut men den ojämlika fördelningen kan och 

måste synliggöras. Så även om det finns reglerade lagar för motarbetandet av diskriminering 



 
 

 

för denna grupp kommer detta vara irrelevant om det inte finns en medvetenhet hos 

socialarbetare att kritiskt reflektera över sitt tänkande gällande de rådande normerna, 

kunskapen samt kategoriseringen av människor som existerar i vårt samhälle. 

Vi som socialarbetare måste fundera huruvida vi tänker, pratar och bemöter människor och 

varifrån dessa förhållningssätt kommer. Att ställa sig utanför sig själv och granska, distansera 

sig och förstå varför något som transsexualism får oss att ställa inre frågor till oss själva. 

Såsom, vad är det för något, hur ska jag och vad ska jag säga? Varför beter jag mig 

annorlunda i detta möte? Detta anser vi är frågor som är viktiga, inte enbart för socialarbetare 

utan för alla människor. För att kunna utvecklas i sin profession samt som medmänniska. Ett 

beslut, på grund av, en personlig åsikt ska inte kunna göras godtyckligt inom socialtjänsten. 

Vi vill därför betona att den kunskap som socialarbetare inte besitter kan möjliggöra beslut på 

grunder utifrån egna åsikter, vilket man bör ta i beaktning.  
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English summary 

This study presents qualitative interviews with social workers to investigate, highlight and 

discuss their knowledge about transsexualism. The purpose of this study is to problematize the 

lack of a standard critical approach in social work and calls for an intersectional perspective 

within the profession. The methodology we used in this study was semi-structured interviews 

with five female social workers regarding their knowledge of transsexualism under three 

themes, knowledge about transsexualism, attitude and norms. We found that their knowledge 

was inadequate and that their opinions parted regarding how critical against society’s norms 

one should be in the social services occupation. Our conclusion from this study is that a 

critical approach to the standards that exist in society is of great importance for social 

workers because we work with socially vulnerable groups. We therefore urge that there 

should be an intersectional approach in this profession and an understanding of what social 

vulnerability is and how it affects people and thus avoid the marginalization of vulnerable 

groups such as transsexuals. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


