
”KIM VILL BLI KALLAD HEN” 

Om trans- och queerpersoners upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens 
bemötande 

JONNA NILSSON 

KRISTINA PETTERSSON 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete inom socialt arbete 
Grundnivå 
15 hp 
Socionomprogrammet 
SAA034 

Handledare: Mehrdad Darvishpour  
Examinator: Anna-Lena Almqvist 
 
Datum: 20-03-2015 

 



”KIM VILL BLI KALLAD HEN” 
Författare: Jonna Nilsson och Kristina Pettersson 
Mälardalens högskola 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Socionomprogrammet 
Examensarbete inom socialt arbete, 15 högskolepoäng 
Vårtermin 2015 

 

SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka trans- och queerpersoners upplevelser av det professionella 

bemötandet vid kontakt med socialtjänsten. Av tidigare forskning och rapporter inom 

området framgår det att HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp i samhället. De drabbas i 

högre grad än andra av våld, hot om våld och diskriminering. Dessutom tydliggörs det att 

klienter anser att ett positivt bemötande är viktigt för att utveckla en god och trygg relation 

till den professionella, samt att intersektionalitet kan användas för analysera olika grader av 

förtryck och identitetsformering. Även de teoretiska perpektiven intersektionalitet, 

queerteori och erkännande har tillämpats i studien. Därefter genomfördes sex kvalitativa 

intervjuer med personer som identifierade sig själva som transpersoner och/eller 

queerpersoner som i någon utsträckning varit i kontakt med socialtjänsten. I resultatet 

framgick det att samtliga respondenter i någon grad upplevde brister i bemötandet. Detta 

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

okunskap gällande normavvikande könsidentiteter. Dessutom upplevde respondenterna att 

heteronormen inte var lika förtryckande som cisnormen. De ansåg att de professionella inom 

socialtjänsten behöver utöka sina kunskaper om HBTQ-personer samt vara mer normkritiska 

i sitt arbete. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyse how individuals, who identify as transgender and/or queer, 

experienced the reception by Swedish social services employees. Previous academic enquiry 

and reports within the subject area shows that LGBT individuals are a specifically vulnerable 

social group in the society. They are more exposed to violence, threats of violence and 

discrimination. Further, it shows that clients consider that a positive reception is necessary to 

develop a good and secure relationship with the professional and also that intersectionality 

can be used to analyse different levels of oppression and identity formation. The theoretical 

perspectives intersectionality, queer theory and recognition has also been applied in the 

study. Qualitative interviews were carried out with six qualifying individuals that have been 

in contact with social services. The result showed that all the participants had to some extent 

experienced the reception as poor. This appeared in being called by the wrong pronoun, a 

lack of understanding about the participants’ gender identity and a lack of knowledge about 

norm-deviant gender identities. Additionally they found heteronormativity not as oppressive 

as cisnormativity. The participants claimed that the social services need to make sure the 

employees expand their knowledge about LGBT individuals and become more norm-critical 

in their profession. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

I samhället råder ett flertal normer som fungerar som underförstådda sociala regler som talar 

om hur vi människor ska vara. Normer formas utifrån maktförhållanden och legitimerar 

dessa (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

[RFSL], 2014). En av samhällsnormerna är heteronormen som talar om vad som är manligt 

och kvinnligt och den ter sig i uttryck på olika sätt. Dels genom föreställningen att det bara 

finns män och kvinnor och att detta inte är föränderligt utan konstant, dels genom att 

kvinnor och män ska attraheras av varandra. Könsuttrycket ska överensstämma med det 

biologiska könet och kvinnor ska vara feminina medan män ska vara maskulina (Berg & 

Wickman, 2010). På grund av den rådande heteronormen kan det antas att personer som 

inte lever upp till normen ses som avvikande och annorlunda. Homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queerpersoner (HBTQ) hör, genom sin sexualitet, könsidentitet eller både 

och, till en grupp som avviker från heteronormen. De riskerar därför att i högre utsträckning 

än heteronormativa personer drabbas av diskriminering, förtryck och utsatthet som leder till 

minskat självförtroende, psykisk ohälsa och lidande (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

I slutet av 2008 gav den dåvarande regeringen Ungdomsstyrelsen (2012) uppdraget att 

utföra en utredning för att ta reda på HBTQ-personers utsatthet i samhället. Utredningen 

visade att HBTQ-personer i större utsträckning än den övriga befolkningen utsätts för våld, 

hot om våld och diskriminering. Ungdomsstyrelsen skriver att HBTQ-personers generella 

dåliga psykiska välbefinnande kan förstås genom att de är utsatta och utsattheten förhindrar 

individer inom gruppen att utveckla en självständighet. Genom intervjuer med unga 

transpersoner drogs slutsatsen att transpersoner upplever osynliggörande och stigmatisering 

på en systematisk nivå. Intervjupersonerna kopplade själva anledningen till heteronormativa 

föreställningar, på grund av svårigheten med att utveckla och bejaka sin könsidentitet och 

bristen på förebilder. De uppgav att det var en lättnad att kunna identifiera sig som trans, 

men att motståndet från samhället i form av kränkningar, oförstående bemötande och andra 

aspekter led till att de upplevde psykisk ohälsa. Många transpersoner som Ungdomsstyrelsen 

(2010) intervjuat uppger att de inte fått något stöd hemifrån när de kommit ut som 

könsöverskridande. De upplever sig ha blivit missaktade genom att deras föräldrar har vägrat 

använda rätt pronomen, ifrågasatt barnets könsidentitet samt begränsat barnets 

handlingsutrymme. 

Ungdomsstyrelsen (2012) skriver i sin rapport att offentliga aktörers bemötande gentemot 

och kunskap om HBTQ-personer måste förbättras och ha ett inkluderande perspektiv mot de 

stödsökande individerna. Många unga HBTQ-personer upplever att de blir kränkta och 

diskriminerade i möten med sjukvården och socialtjänsten och även om avsikten i 
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bemötandet inte är att kränka kan okunskapen leda till omedveten diskriminering från den 

professionelles sida. Därmed kan konsekvensen bli att unga HBTQ-personer inte känner 

något förtroende för samhällets institutioner trots att de egentligen är i behov av att söka 

hjälp. Ungdomsstyrelsen föreslår därför att personer som arbetar med unga bör utbildas i 

hur HBTQ-personers psykiska ohälsa kan förebyggas och hur de kan bemöta de stödsökande 

för att motarbeta stereotypa könsroller (Ungdomsstyrelsen, 2012). 

Inom det sociala arbetets praktik, där bland annat socionomer är verksamma, möter den 

professionella många olika människor och hur bemötandet är format kan vara avgörande för 

människornas förtroende gentemot den professionella. Socialarbetare bör ha stor kunskap 

om hur normer påverkar sätt att agera och interagera, och därmed kunna förhålla sig bra till 

människor för att inte kränka eller marginalisera redan utsatta grupper (Herz, 2012). 

Transpersoners utsatthet i många avseenden gör att de tar kontakt med sociala myndigheter 

av olika anledningar och att de sociala myndigheterna då måste vara förberedda på hur de 

ska arbeta. De bör besitta en hög nivå av kompetens och använda sig av en teoretisk 

referensram för att förstå förtryck och kön som en social konstruktion (Burge, 2007). 

Transpersoner får sällan egna plattformar att komma till tals på och forskning om hur 

utsattheten ter sig i uttryck för denna grupp i mötet med myndigheter är begränsad. Det kan 

därför anses som relevant att uppmärksamma trans- och queerpersoners perspektiv genom 

att ge dem tolkningsföreträde att redogöra för utsattheten i det professionella mötet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser trans- och queerpersoner har av det 

professionella bemötandet och hur utsattheten ter sig i uttryck vid kontakt med 

socialtjänsten. 

 På vilka sätt upplever trans- och queerpersoner heteronormativitet inom 

socialtjänsten? 

 Vilka emotionella behov önskar trans- och queerpersoner få uppfyllda under det 

professionella mötet? 

1.3 Centrala begrepp 

Social utsatthet: Social utsatthet skapas när levnadsvillkor i ett samhälle är ojämna. Det 

leder till att vissa grupper, beroende på sammanhanget, kan blir marginaliserade och socialt 

exkluderade. Utsattheten kan exempelvis definieras som ett utanförskap av deltagandet i ett 

samhälle (Rantakeisu, Kuusela & Karlsson, 2013). 

HBTQ: Förkortning för ett paraplybegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, 

transpersoner samt queerpersoner med olika identiteter och uttryck som avviker från 

normen gällande kön och sexualitet (RFSL, 2014). 
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Transperson: Med transperson menas en individ som avviker från könsnormen genom sitt 

könsuttryck och/eller könsidentitet. Oavsett huruvida det biologiska och juridiska könet är 

manligt eller kvinnligt kan transpersoner identifiera sig som män, kvinnor, både män och 

kvinnor eller inget av det (RFSL, 2014). 

Cisperson: Cis, som betyder “på samma sida” på latin, är motsatsen till trans. Det betyder 

att en cispersons juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är på samma 

sida. Till exempel kan det vara en person som är född med vagina, är registrerad som kvinna i 

folkbokföringen, definierar sin identitet som kvinna och ses av samhället som en kvinna 

(RFSL, 2014). 

Queer: Queer är ett brett begrepp som i huvudsak grundas i ett ifrågasättande av normer 

kring sexualitet och kön. Queerpersoner kan själva definiera hur deras queeruttryck används 

för dem som individer och kan syfta till att inkludera alla sexualiteter och kön, eller att inte 

behöva identifiera eller definiera sig alls (RFSL, 2014). 

Intergender/ickebinär: En person som är intergender eller ickebinär definierar och 

identifierar sig inte som kvinna eller man utan som mellan eller bortom könen (RFSL, 2014). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt har sju vetenskapliga artiklar använts för att redogöra för trans- och 

queerpersoners utsatthet, identitetsformering samt bemötandes betydelse. Artikelsökningen 

har skett genom högskolans databaser. Sökord som användes var bland annat ‘transgender’, 

‘queer’, ‘heteronormativity’, ‘client relations’, ‘intersectionality’ och ‘social services’. Vid 

sökning av vetenskapliga artiklar, begränsades sökalternativet genom att endast söka artiklar 

publicerade från år 2008 eller senare. Detta gjordes för att finna aktuella artiklar i 

förhållande till vår samtid. 

2.1 Unga transpersoners utsatthet i samhället 

Som Ungdomsstyrelsens (2010, 2012) rapporter visat på är utsattheten hos framförallt unga 

transpersoner utbredd inom HBTQ-gruppen. Unga transpersoner drabbas i högre 

utsträckning än unga cispersoner av psykisk ohälsa, diskriminering och våld. Clark et al. 

(2014) genomförde en enkätstudie med elever mellan 12 och 16 år för att ta reda på unga 

transpersoners utsatthet i Nya Zeeland. Totalt deltog 8166 elever. Genom svaren av de 96 

eleverna som uppgav att de identifierade sig själva som transpersoner kunde forskarna dra 

följande slutsats om gruppen; Transpersonerna var speciellt utsatta, där över hälften uppgav 

att de var rädda för att någon på skolan skulle göra dem illa och en femtedel uppgav att de 

regelbundet blev mobbade. Cirka 40 procent hade depressiva symptom, självskadebeteende 

och inte fått den vård de behövde. En av fem transpersoner hade någon gång under de 
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senaste 12 månaderna försökt ta livet av sig. Även de 202 elever som uppgav att de var osäkra 

på sin könsidentitet visades ha sämre psykisk hälsa än cispersonerna i studien. En liknande 

studie (Almeida, Johnson, Corliss, Molnar, & Azrael, 2009) genomfördes på 13-19 åringar i 

Massachusetts i USA för att ta reda på hur HBTQ-elevers hälsa påverkades av hur andra 

bemötte dem. Resultatet visade på att de 17 eleverna av de totalt 1032 deltagande som 

identifierade sig som transpersoner upplevde sig diskriminerade i högre grad än 

cispersonerna. Överlag visade studien på att HBTQ-eleverna har en sämre psykisk hälsa än 

den övriga gruppen, med depressiva symptom, självskadebeteende och självmordstankar. 

Costa och Davies (2012) utformade en studie för att ta reda på portugisiska ungdomars 

attityder gentemot homosexuella och transpersoner. Studien innehöll frågor som ungdomar 

mellan 15 och 19 år fick svara på i en enkät. Enkäten innehöll attitydfrågor som berörde 

homosexualitet, transpersoner och könsroller. Exempel på ett påstående som ungdomarna 

fick svara på var ”Människor är antingen män eller kvinnor”. Resultatet av studien var att 

ungdomarnas homo- och transfobi korrelerade med bilden av rådande normers uppfattning 

om manligt och kvinnligt. De personer som visade sig ha negativa attityder mot 

homosexuella och transpersoner, hade även en traditionell syn på könsrollerna. Exempel på 

ett påstående som berörde rådande könsroller i enkäten var ”Barn borde leka med leksaker 

som passar deras kön”. Costa och Davies tar upp att tidigare forskning visar på att människor 

som är könsöverskridande straffas och att detta drabbar män hårdare än kvinnor. På grund 

av att den manliga könsrollen är femininitetens motpol, innebär det att män blir 

socialiserade att vara homofobiska och antifeminina, och kan därför vara en förklaring till 

varför personer som antas vara män straffas hårdare när de överskrider sin manliga könsroll 

och blir mer feminina, än personer som antas vara kvinnor som överskrider den kvinnliga 

könsrollen och blir mer maskulina. 

Den tidigare forskningen om unga transpersoners utsatthet bekräftar rapporterna om att de i 

högre grad än unga cispersoner är utsatta för bland annat våld, hot om våld, diskriminering 

och psykisk ohälsa (Ungdomsstyrelsen, 2012; Clark et al., 2013; Almeida, Johnson, Corliss, 

Molnar, & Azrael, 2009). De är även utsatta på grund av andra ungdomars negativa attityder 

gentemot dem som ter sig i uttryck genom att ungdomarna har en stark traditionell syn på 

kön och könsroller (Costa & Davies, 2012). 

2.2 Utsatthet och identitetsformering 

I en studie av Lenning och Buist (2013) framhävs de sociala, ekonomiska och psykiska 

svårigheterna som transpersoner möter i sin vardag. Genom 300 besvarade enkäter och 

flertal intervjuer med transpersoner från flera olika områden i USA, får forskarna ett resultat 

vilket de senare analyserar utifrån ett intersektionellt perspektiv. I resultatet framkommer 

det att en stor grupp av respondenterna upplevde social stigma samt psykisk ohälsa. Flera av 

respondenterna upplevde även ekonomiska svårigheter, många hade höga 

behandlingskostnader då de genomgick en könstransformation med hjälp av exempelvis 

hormoner eller kostnader för hjälp vid psykisk ohälsa. Lenning och Buist menar att de tre 

faktorerna social stigma, psykisk ohälsa och ekonomiska svårigheter inte bara bör diskuteras 
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som tre avskilda påverkande faktorer hos den enskilde individen. De menar att de tre 

aspekterna även måste ses utifrån ett större perspektiv, som sociala konstruktioner, vilket 

leder till en strukturerad diskriminering i samhället som transpersoner ställs inför.  

Diamond och Butterworth (2008) diskuterar och analyserar i en artikel om sin tidigare 

studie som syftade till att observera och undersöka de problem transpersoner kan möta vid 

skapandet av identitet. Detta görs med hänsyn till identitetstrukturer som exempelvis kön, 

klass och etnicitet, det vill säga intersektionella variabler. Syftet med analysen var att skapa 

en förståelse av samspelet mellan dessa olika strukturer samt det som sker inom dem. 

Diamond och Butterworth menar att intersektionalitet tillämpas oftast utifrån sitt teoretiska 

underlag för att analysera relationer i samband med olika typer av förtryck. Däremot ville 

forskarna i denna analys undersöka intersektionalitet som en utmanande aspekt för 

skapandet av individuell identitet. Framförallt gällande kön och sexualitet i förhållande till 

att identifiera sig själv som transperson. De menar att en individ som anser sig vara 

transperson inte nödvändigtvis behöver vara exempelvis homosexuell eller transsexuell. 

Precis som det nödvändigtvis inte behöver betyda att en heterosexuell individ inte är en 

transperson och vice versa. Diamond och Butterworth förklarar att korsningar av dessa 

samband resulterar i nya, mer komplexa former av subjektiva upplevelser som behöver 

uppmärksammas för vidare analysering. De redogör även för den konflikt som kan uppstå 

gällande identifiering av biologiskt och psykologiskt kön då det som definieras som kön 

utifrån rådande samhällsnormer endast är tvådelat, maskulint eller feminint. I deras tidigare 

studie följer de, genom intervjuer under tio års tid, flera kvinnors upplevelser och 

erfarenheter vid identifiering av kön och sexualitet. I analysen redogörs fyra av kvinnornas 

utsagor och vid flertal tillfällen uppmärksammar forskarna att kvinnorna är medvetna om 

den sociala statusen de två könen innefattar. Det framkom att en av kvinnorna upplever att 

det har en påverkande effekt i hur hon uttrycker sin identitet. Däremot uppmärksammar 

forskarna att de nuvarande normerna och attityderna håller på att förändras och utrymmet 

för kön- och sexualitetsidentifiering utvidgas. De menar att medvetandegörande av vad som 

är intersektionalitet, sociala maktstrukturer, som påverkar den enskilde individens 

förutsättningar och levnadsförhållanden, kan medföra desintegration av begränsningarna för 

avgörandet av identitet. Det tydliggörs i den tidigare forskningen hur tillämpning av ett 

intersektionellt perspektiv underlättar analysering av trans- och queerpersoners utsatthet, 

utifrån ett samhällsperspektiv och ett individuellt perspektiv (Lenning & Buist, 2013; 

Diamond & Butterworth, 2008). 

 

2.3 Klienters upplevelser av bemötandets betydelse 

Denhov och Topor (2012) uppmärksammar i sin studie betydelsen av relationen mellan 

klient och professionell. Syftet med studien var att undersöka klientens upplevelser av 

relationen till den professionella där ändamålet är att hjälpa klienten till ett bättre 

välmående. I studien genomfördes 71 kvalitativa intervjuer med klienter inom psykiatrin i 

Sverige. Resultatet redovisades inom tre kategorier, interpersonal continuity, emotional 
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climate och social interaction. Studien fokuserade på relationer mellan klienter och 

professionella där den professionella betraktas utifrån att ha hjälpt klienten. Det visade sig i 

resultatet att majoriteten av klienterna upplever att relationen mellan klient och professionell 

hade en stor betydelse i själva hjälpandet och återhämtningen. Att skapa förtroende och tillit 

ansågs däremot vara mer krävande då klienterna upplevde att det krävdes tid och en enorm 

emotionell ansträngning för att lyckas med detta. Det framkommer även att klienterna 

känner en känsla osäkerhet då de blir tvungna att möta nya professionella flera gånger om. 

Där relationer är hållna under en längre tid, skapas utrymme för frekvent kontakt mellan 

professionell och klient vilket leder till utveckling av en relation. Studien lägger även märke 

till det emotionella klimatet mellan den professionella och klienten där det visar sig att 

klienterna upplever att personkemin mellan de och den professionella är av stor betydelse. 

Här menar Denhov och Topor att klienterna anser att relationens kvalité ökar om den 

professionella uppfattas som genuint intresserad av klientens situation och behov. Många av 

klienterna som deltog i studien upplevde sig ha bättre relation till de professionella som 

ansågs ha ett gott bemötande. Bemötandets och mottagandets kvalité utgör förutsättningar 

för hur klienten uppfattar mötet som givande eller inte. De ansträngningar som de 

professionella behöver utföra för att mötet ska öka i kvalité, beskriver Denhov och Topor 

(2012) som uttryckande av simpel humanitet då små vardagliga handlingar kan vara av stor 

betydelse. 

Müssener, Svensson och Söderberg (2009) belyser bemötandets betydelse i mötet mellan 

professionell och klient. De menar att ett positivt bemötande oftast resulterar i att klienten 

upplever sig vara nöjd med de åtgärderna som erbjuds. Därför bedöms bemötandet att vara 

av samma vikt som åtgärderna i sig. Ett positivt bemötande grundar sig i bland annat att den 

professionella uppmärksammar klientens perspektiv genom att exempelvis respektera, 

stötta, lyssna på klienten och ta klienten på allvar. Genom att den professionella gör detta, 

menar Müssener m.fl. att klientens självkänsla och självförtroende blir starkare. När den 

professionella skapar en känsla av stolthet hos klienten istället för skam ökar delaktigheten 

och integreringen i det professionella mötet, som i sin tur leder till att möjligheten till ett 

positivt resultat av åtgärderna ökar. Sammanfattningsvis tyder den tidigare forskningen på 

att bemötandets kvalité visar sig ha stor betydelse för hur god klienten upplever relationen 

till de professionella, samt om hjälpåtgärderna anses vara effektiva eller inte (Denhov & 

Topor, 2012; Müssener, Svensson & Söderberg, 2009). 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 Intersektionalitet 

Genom att använda intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv, synliggörs 

maktstrukturer som påverkar levnadsförhållanden för olika grupper i samhället. 
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Intersektionalitet kan ses som ett verktyg för att förstå vad som orsakar förtryck och ojämna 

förutsättningar inom sociala grupper och utanför dem men även vad som vidmakthåller 

makt. Det intersektionella perspektivet uppmärksammar hur olika kategorier samspelar med 

varandra samt vad som sker inom dem. De intersektionella kategorier, eller variabler, som 

påverkar maktordningen är exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet och ålder. 

Intersektionalitet inför ett perspektiv som analyserar och förstår en komplex verklighet som 

utspelar sig i ett samhälle präglat av postkolonialism och postindustrialism (de los Reyes & 

Mulinari, 2005). Herz (2012) förklarar att vi inte alltid lägger märke till maktstrukturerna, 

att vi istället upplever en självklarhet gällande hur en individ bör uppträda utifrån den sociala 

grupp individen tillhör. Vidare menar Herz att på grund av de starka banden vi har till vissa 

inlärda mönster, granskar vi vad som står utanför maktstrukturerna istället för att granska 

vad som står inom dem. 

Intersektionalitet finner sin inspiration från flera olika forskningsområden så som feminism, 

postkolonialism, queerteori och marxism (de los Reyes & Mulinari, 2005). Den feministiska 

teorin lägger bland annat fokus på könsroller i samhället vilket skapar ojämna 

förutsättningar samt underordnade och överordnade grupper. Kön bör därför ses som en 

social konstruktion och inte endast som en biologisk egenskap. Intersektionalitet kan 

användas för att synliggöra och problematisera samband samt påverkan av två eller flera 

företeelser inom den akademiska världen. De los Reyes och Mulinari uppmärksammar 

exempelvis hur det intersektionella perspektivet utmanar den feministiska teorin genom att 

problematisera den hegemoniska ordningen som finns inom feminismen. Vidare redogör de 

los Reyes och Mulinari för hur maktstrukturerna inom och utanför kategorierna påverkar 

individens handlingsutrymme och identitetsformering. Att utrymmet för skapandet av 

exempelvis identitet begränsas då vissa grupper som står utanför dessa kategorier blir 

marginaliserade och exkluderade. Konsekvenserna blir ett bristande erkännande i koppling 

till upplevd tillhörighet av en kultur eller annan typ av social gemenskap. 

3.2 Queerteori 

Queerteori utmanar normer kring kön och sexualitet. Den queerteoretiska basen handlar om 

att analysera och se kritiskt på förhållandet mellan kön, genus och sexuellt begär som något 

självklart och naturligt. Det vill säga att en person som är född med det traditionella 

kvinnliga biologiska könsorganet (kön), ska på grund av detta bete sig feminint (genus) och 

dras sexuellt till personer med traditionellt manligt biologiskt könsorgan och en maskulin 

framtoning (sexuellt begär). Detta är heteronormativa föreställningar som queerteorin 

utmanar genom att gå bakom bilden av relationen mellan identitet och sexuell läggning (Berg 

& Wickman, 2010). Ett queerteoretiskt perspektiv utgår från att heterosexualitet är socialt, 

kulturellt och historiskt skapad. Queerteori problematiserar därför det vi ser som normalt 

och det vi mest åtrår genom att ifrågasätta hur normalitet uppstår och upprätthålls, samt 

konsekvenserna av uppdelningen av det vi ser som normalt och avvikande. På grund av den 

historiska och kulturella normerande heterosexualiteten anser queerteorin att 

föreställningarna om manligt och kvinnligt har skapats utifrån detta. Kön och genus 

samspelar i hur vi ser på människor och är en del i ett normsystem som inte enbart talar om 
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hur män eller kvinnor ska vara, utan även att de ska vara män eller kvinnor. De två separata 

könen framställs alltså som de enda möjliga identiteterna för människor (Ambjörnsson, 

2006). 

Ambjörnsson (2006) skriver att ”det som upplevs som normalt hela tiden existerar i relation 

till en tänkt och utpekad motsats” (s. 114). Om normen är att människor med rätt 

genusbeteende, även har rätt sexuellt begär och rätt biologiska kropp, kommer personer som 

avviker från den normen att ses som onormala. En av de främsta teoretikerna inom 

queerforskning är Judith Butler. Hon påstår att skapandet av genusbeteenden börjar från att 

vi är små där vi stöps in i roller och får olika förväntningar på oss beroende på om vi är födda 

med penis eller vagina. Butlers begrepp genusperformativitet behandlar just detta. Som 

exempel tar Ambjörnsson upp att när en barnmorska förkunnar att ett nyfött barn är av ett 

visst kön, är det bara början på ett helt liv där barnet kommer förväntas vara på vissa sätt på 

grund av sitt könsorgan. Enligt Butler finns det ingen inneboende ursprunglig identitet om 

manlig- eller kvinnlighet, eller hetero- och homosexualitet, utan det som är vår könsidentitet 

skapas genom kulturella och sociala regler som vi vill leva upp till för att inte ses som 

onormala (Ambjörnsson, 2006). Butler kallar begreppet för genusbegriplighet, som innebär 

ett normativt samspel mellan kön, genus och sexualitet, för att individer ska få sociala 

erkännanden, ses som normala och inte drabbas av negativa konsekvenser för att de är 

avvikande (Berg & Wickman, 2010). 

Den heteronormativa feministiska teorin lägger fokus på att dela upp kön och genus. Detta 

ska enligt feministiska teoretiker påvisa hur olika samhälleliga faktorer stöper in människor i 

olika könskategorier. Butler kritiserar detta och säger att vi istället bör ifrågasätta varför 

manlighet och maskulinitet, och kvinnlighet och femininitet, kopplas ihop med den 

anatomiska kroppen och det biologiska könet. Medan feministiska teorier anser att 

genusbegreppet används för att ta avstånd från det biologiska könet, anser Butler att det 

enbart är ett sätt att bestämma genus och inte ett verktyg för att fråga sig varför vi antar att 

dessa faktorer hör ihop (Berg & Wickman, 2010).    

3.3 Erkännande 

En diskussion som anses vara aktuell inom det socialfilosofiska och samhällsvetenskapliga 

området är individens behov att bli sedd av andra, uppmärksammas samt känna social 

bekräftelse och erkännande (Heidengren, 2009). Eftersom erkännande inkluderar individers 

och sociala gruppers handlingar, attityder och gester, utvecklar även erkännande social 

integration. Honneth (1995) diskuterar erkännande på ett flerdimensionellt plan. Han menar 

olika typer av erkännanden skapar förutsättningar att utveckla en självbild och identitet. I 

hans teori om erkännande presenteras tre former av erkännande och menar att dessa tre 

former av erkännande genererar chanser för individuellt självförverkligande. Den första 

formen ses som den mest grundläggande och beskrivs som kärlek i olika former. Ett exempel 

är individens utvecklar ett självförtroende i samband med relationen till primärpersoner, 

som föräldrar. Den andra formen av erkännande kallas för rättsligt erkännande. 

Förutsättningarna för att få ett rättsligt erkännande är att individen medverkar i en 
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utvecklande samhällsprocess, exempelvis skolgång och arbete. Denna typ av erkännande 

genererar en viss självaktning hos individen genom att skapa en känsla av gemenskap med 

resterande samhälle. Den tredje och sista formen av erkännande syftar till att utveckla 

individens självuppskattning genom att skapa en känsla av att individen bidrar till en social 

grupp eller en annan typ av kollektiv. Denna form görs i förhållande till normer som är 

förknippade till sociala prestationer. Förutom de tre former av erkännande, menar Honneth 

att det även finns tre former av missaktning och att dessa har en negativ påverkan på 

individens skapande av självbild. Den första väljer han att beskriva som fysiska övergrepp, 

denna typ av missaktning bryter ner individens självförtroende genom att skapa en bild av 

den sociala världen som en osäker plats. Den andra formen av missaktning kallar Honneth 

för rättsberövande och försvagar individens självaktning, detta genom att begränsa 

individens rättigheter i exempelvis deltagandet i ett större socialt kollektiv på grund av 

etnicitet, kön, klass etcetera. Den tredje formen av missaktning ter sig förnedring och 

kränkning och grundar sig i att få individen uppleva sig själv som nervärderad och icke 

omtyckt. 

Heidengren (2009) menar att teorin om erkännande dessutom innefattar en tillämpning 

inom arbetets praktik, framförallt i arbete med andra individer. Erkännande kan ses som en 

typ av social handling och i praktiken innebär det att den professionella måste 

uppmärksamma mer än bara de materiella behoven. Erkännande kan även användes som ett 

redskap för att analysera mellanmänskliga relationer och dess kvalité. I mötet mellan 

professionell och klient skulle det innebära att få klienten att känna sig och sina 

flerdimensionella behov uppmärksammade. 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Sex kvalitativa intervjuer har genomförts för att uppfylla studiens syfte som var att ta reda på 

trans- och queerpersoners personliga erfarenheter av socialtjänstens bemötande. Genom att 

genomföra kvalitativa intervjuer ökar möjligheten att förstå och få kunskap om utsattheten 

som trans- och queerpersoner drabbas av utifrån respondenternas egna perspektiv. 

Dessutom ökar möjligheten att låta respondenterna tala mer fritt om sina upplevelser då en 

kvalitativ intervju syftar till att skapa ett samtal mellan respondent och intervjuare och inte 

ett förhör (Bryman, 2011). Samtal med respondenterna som går in på djupet och i vissa fall 

rör känsliga ämnen behövs för att erhålla oss den kunskap som studien ämnar ge om den 

utsatta gruppen. 
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4.2 Urval 

Studiens urvalsgrupp består av personer som identifierar sig själva som trans och/eller 

queer samt varit i kontakt med socialtjänsten vid något tillfälle. Problematiken med 

urvalsgruppen är att det är en grupp som är osynliggjord i samhället på grund av 

diskriminering, våldsutsatthet och stigmatisering. Det kan ha haft en påverkan i hur det 

har upplevts som svårt att hitta personer till studien trots att sökandet pågick under en 

längre tid. Många av trans- och queerpersoner finns och kan leva ut sina identiteter fullt 

ut på internet, därför har det varit ett givet val att främst använda oss av sociala medier 

för att nå ut till studiens urvalsgrupp. Genom sociala medier har kontakt tagits med 

RFSL och RFSL Ungdom, med en förfrågan om att vidarebefordra våra önskemål om 

intervjupersoner till studien. Även Twitter har använts, en mikrobloggstjänst, där vi 

skrivit inlägg på max 140 tecken, som fått stor spridning genom funktionen retweet som 

innebär att inläggen vidarebefordras till andras Twitterflöden, och på så sätt 

uppmärksammas fler människor om studien. Utöver dessa urval har ett snöbollsurval 

använts som enligt Bryman (2011) är ett slags bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

genom de personer som har kontaktats gällande studien, har kontakt tagits med 

ytterligare personer som de har hänvisat oss till. 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Studien består av sex semistrukturerade intervjuer som pågått i 35-60 minuter med varje 

enskild respondent. Intervjuerna har genomförts med respondenternas önskemål och 

trygghet i åtanke, därför har respondenterna själva fått välja hur de önskar att intervjun 

genomförts. En chattintervju, fyra telefonintervjuer samt en fysisk intervju har genomförts. 

Intervjuvariationerna diskuteras i metoddiskussionen. Intervjuguiden (se Bilaga) har 

innehållit öppna frågor för att ge respondenterna utrymme att svara fritt samt få använda 

egna ord i beskrivelser av exempelvis upplevelser eller definitioner av begrepp. Bryman 

(2011) menar att öppna frågor kan gynna de som intervjuar inom de områden eller teman de 

upplever sig vara mindre insatta i. Eftersom denna studie syftar till att förstå 

respondenternas utsatthet och upplevelser kring rådande samhällsnormer i förhållande till 

deras kontakt med sociala myndigheter, upplevs öppna frågor kunna användas som 

hjälpmedel för att ge svar på de aktuella frågeställningarna. Vid början av de intervjuerna 

som genomförts via fysiska samtal och telefonsamtal har respondenterna fått information om 

att intervjuerna kommer spelas in. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

De inspelade intervjuerna transkriberades för att enklare finna svar på studiens 

frågeställningar samt uttalanden som kan kopplas till studiens syfte. Den insamlade datan 

från de avsedda intervjuerna har bearbetats och analyserats i relation till teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning. Resultatet och analysen presenteras i form av en 
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tematisk analys som enligt Bryman (2011) går ut på att identifiera centrala teman och 

subteman i den kvalitativa datan som samlats in, och utifrån den tematiseringen kunna 

bygga vidare på arbetet. De valda teman som presenteras i resultatet och analysen baseras 

delvis på studiens syfte och frågeställningar men framförallt på återkommande ämnen som 

respondenterna berört under intervjuernas gång. Dessutom har respondenterna 

avidentifierats i studien genom att ha blivit givna fiktiva namn. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Med intern validitet menas att undersöka det som är avsett att undersöka i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Extern validitet uppmärksammar frågan om studiens 

resultat är generaliseringsbart eller inte (Bryman, 2011). I denna studie upplevs studiens 

syfte utredas, däremot anses studiens resultat inte vara generaliserbart eller representativt då 

studien bygger på en kvalitativ metod där endast sex personer har deltagit. Resultatet från 

dessa intervjuer kan inte tillämpas bland alla transpersoner då den begränsas av de få 

respondenternas utsagor. Däremot var inte syftet med studien att den skulle kunna 

generaliseras utan det viktigaste var att den interna validiteten uppfylldes, vilket den anses 

har gjort.  

Reliabilitet förklaras enligt Bryman (2011) som tillförlitlighet och indikerar på att om studien 

skulle genomföras på nytt skulle resultaten bli ungefär detsamma. Reliabiliteten kan alltså 

anses som god ifall studien är trovärdigt genomförd. Tillvägagångsättet i denna studie 

upplevs som god, trots att det uppstått variationer av intervjumetoder. Detta för att svaren vi 

fått på våra intervjufrågor har genererat i liknande svar och för att genomförandet av 

intervjuerna har utgått utifrån en kvalitativ metod. 

4.6 Etiskt ställningstagande 

Inom forskning är det viktigt att ta hänsyn till de personer som medverkar i forskningen eller 

studien, därför har etiska frågor som innefattar integritet, frivillighet, konfidentialitet och 

anonymitet uppmärksammats. I denna studie har intervjupersonerna, innan deltagandet, 

blivit informerade om de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

respondenterna ska få information om studiens syfte, vilka moment som ingår samt att det är 

frivilligt att delta och att de kan när som helst avbryta deltagandet om så önskas. Med 

samtyckeskravet menas att respondenterna själva får bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet indikerar på att endast behöriga kan ta del av de insamlade 

uppgifterna på så sätt att respondenternas identitet inte kan avslöjas. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i syfte till studien (Bryman, 2011). 

Att som respondent prata om sin könsidentitet när den är förtryckt och utsatt innebär en 

sårbarhet som måste bejakas av intervjuarna. Därför har det varit av stor vikt att 

intervjufrågorna formulerats med eftertanke, för att inte vara kränkande, ifrågasättande eller 

på annat sätt förringa respondenternas upplevelser och erfarenheter. Genom att vi 
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informerat vad studien har för syfte vid första kontakt och berättat varför vi tycker att ämnet 

är så pass viktigt att uppmärksamma, anser vi att respondenterna har varit förhållandevis 

förberedda. En av våra bakgrundsfrågor rör dock vilken problematik respondenterna möter i 

sitt vardagliga liv, och kan uppfattas som känslig för somliga att svara på. Efter ett 

övervägande ansåg vi likväl att frågan var viktig och relevant för att bekräfta den tidigare 

forskningen samt förstå vilken typ av vardagsproblematik som kan leda till att trans- och 

queerpersoner söker sig till sociala myndigheter. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Presentation av respondenterna 

Samtliga respondenter identifierar sig själv som transpersoner och har i denna studie blivit 

tilldelade nya namn. Saga, Julia och Elsa identifierar sig som transkvinnor och Johan som 

transman. Julia nämner även att hon identifierar sig själv som demigirl vilket hon beskriver 

som “mestadels tjej men även ickebinär”. Även Kim och Alexis identifierar sig själva som 

icke-binära men även som queer. Respondenterna befinner sig i åldersspannet 18 till 50 år. I 

redogörelsen av respondenternas utsagor har hänsyn tagits till respondenternas pronomen. 

Pronomen som använts är hen, hon och han. 

5.2 Erfarenheter av utsatthet och samhällets förtryck 

Det visar sig utifrån respondenternas utsagor att majoriteten av dem har vid ett eller flera 

tillfällen blivit felkönade samt blivit bemötta av dömande blickar. Med felkönande menas att 

respondenterna har blivit tilltalade eller beskrivna utifrån felaktigt kön eller pronomen, det 

kön eller pronomen som respondenterna inte identifierar sig med. Som transkvinna upplever 

Saga olika svårigheter i samhället. Både hon och Julia har tidigare blivit utsatt för misshandel 

och idag möter Saga motstånd i form av andra människors reaktioner, oftast vid offentliga 

platser. Många frågar om hon anser sig själv som man eller kvinna. Saga uppger även att hon 

är inkomstberövad då hon på grund av sin transidentitet har svårt att få jobb. Kim har 

upplevt verbala trakasserier och får dömande blickar om hen klär sig på ett visst sätt som 

andra människor inte anses vara korrekta med hens identitet. Johan har levt som man i 11 år 

men aldrig märkt av några större negativa reaktioner från omgivningen. En del har dock sett 

Johan som ”butchig” och antagit att han var lesbisk. Även Elsa säger att hon inte stöter på 

stora svårigheter i sin vardag på grund av sin transidentitet. Det hon stör sig mest på är när 

andra individer ifrågasätter hennes val av att klä sig eller uttrycka sig som en kvinna. Enligt 

resultatet av studien som Clark et al. (2013) gjorde med 12-16-åringar på Nya Zeeland hade 

40 procent av de unga transpersonerna depressiva symptom, självskadebeteende och 
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saknade kompetent vård. I vår studie nämner Julia och Johan, som tidigt var öppna med att 

de var transpersoner, att de hade olika svårigheter som en konsekvens av deras könsidentitet. 

De saknade stöd hemifrån och fick inte hjälp från socialtjänsten. Johan drabbades av psykisk 

ohälsa och umgicks i kretsar där kriminalitet och droger var vanligt. Det han berättar om sitt 

umgänge kan på ett sätt ses som ett rop på hjälp, och på ett annat som självskadebeteende. 

Det är enligt Ungdomsstyrelsen (2010) även vanligt att unga transpersoner blir missaktade i 

hemmet av föräldrar som inte accepterar sina barns transidentiteter och enligt Burge (2007) 

leder missaktandet av transpersoner till att de kan behöva söka stöd från sociala 

myndigheter. På ungdomsboendet Alexis bodde på under ett års tid upplevde hon att 

personalen hade bristande kunskaper om hur hon som ickebinär och queer skulle bli bemött 

då personalen inte verkade förstå att det fanns identiteter utanför de traditionella 

könsrollerna. Enligt Costa och Davies (2012) studie om portugisiska ungdomars attityder 

korrelerade de negativa attityderna mot homo- och transpersoner med bilden av att starkt tro 

på de traditionella könsrollerna om manligt och kvinnligt. Alexis berättar även att trans- och 

homofobi inte togs på allvar av personalen på boendet och detta kan tolkas i relation till att 

de inte förstod kön utanför manligt och kvinnligt. Även om det inte var personalen själva som 

yttrade sig homo- och transfobiskt, var eventuellt deras acceptans mot dessa uttalanden en 

konsekvens av att de saknade kunskap om kön och maktstrukturer gällande grupper som 

avviker från normen. Ambjörnsson (2006) skriver om hur det queerteoretiska perspektivet 

ifrågasätter normsystemet som talar om hur män och kvinnor ska vara, samt att män och 

kvinnor är de enda accepterade könsidentiteterna. Queerteori utgår från att det vi ser som 

norm gällande sexualitet och identitet är socialt, kulturellt och historiskt skapat och det då är 

rimligt att dra slutsatsen att våra antaganden om andra personer och våra attityder gentemot 

dem präglas av detta, precis som i Alexis situation på boendet med personalen. 

5.3 Kontakten med socialtjänsten 

Alla respondenter har erfarenheter av kontakt med socialtjänsten inom de senaste tio åren. 

Både Johan och Julia tog kontakt med socialtjänsten i relativ ung ålder och Burge (2007) 

skriver att under sådana omständigheter måste det förutom hög nivå av kompetens och en 

förståelse för utsattheten, även finnas en förberedelse för hur de professionellas arbete ska 

bedrivas. Dock upplever varken Johan eller Julia att socialtjänsten tog deras utsatthet som 

transpersoner på allvar, trots att det i Julias situation hade gått överstyr.  

Jag sökte hjälp på grund av psykisk och fysisk våld i hemmet, vilket inte togs på allvar trots att 

jag då kom in med blåmärken på halsen efter att ha blivit strypt så länge att jag var nära att bli 

mördad då. Jag sa även att en av anledningarna var att ”jag är tjej även om inte det inte ser ut 

som det”. 

Johans föräldrar ställde sig oförstående till hans identitet vilket resulterade i återkommande 

konflikter i hemmet. Julia och Johan upplevde att deras hjälpsökande nonchalerades av 

socialtjänsten och togs inte på allvar förrän några år senare då de uppsökte hjälp igen på 

grund av kvarstående problem. Johan började skolka från skolan och enligt egen utsago 

umgås i ”dåliga kretsar” för att påvisa sitt dåliga mående. Trots det dröjde det tills han blev 
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myndig innan han fick hjälp och tilldelades eget boende via socialtjänsten. Även Elsa och 

Alexis kom i kontakt med socialtjänsten under tonåren på grund av familjesituationen, men 

problematiken i hemförhållandet var inte relaterat till deras könsidentiteter. Med samtycke 

från föräldrarna blev Elsa familjehemsplacerad och Alexis blev placerad på ett 

ungdomsboende. Kim har sökt insatser från LSS (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) då hen har en neurotypisk funktionsvariation (alternativt kallat 

funktionsnedsättning) som innebär vissa sociala svårigheter. Saga har varit i kontakt med 

socialtjänsten både före och under sin hormonbehandling, även kallad könstransition. 

5.4 Relationen till de professionella och det upplevda bemötandet 

Majoriteten av respondenterna upplever att de professionella inom socialtjänsten har 

bristande kunskaper om transpersoner. Julia uppfattade att de professionella inte tog hennes 

identitet på allvar, som om det endast var en fas som skulle gå över när hon blev äldre. 

Müssener, Svensson och Söderberg (2009) menar att detta är motverkande för ett positivt 

möte, då ett positivt bemötande grundar sig i just att den professionella tar klienten på allvar, 

visar respekt, stöttar samt lyfter upp klientens perspektiv. Julia beskriver bemötandet på 

följande sätt: 

Bemötandet jag fick möta i början, innan jag blev 18, gjorde så att jag inte vågade lita på mig 

själv fullt ut och bidrog också till att jag ifrågasatte min könsidentitet mer och mer. För den 

bilden jag fick var att det är någonting som inte finns eller bör finnas typ. Det bidrog också till 

att jag slutade att vara öppen med min transidentitet tills nu på senare år. 

Honneth (1995) menar att former av social bekräftelse och missaktning påverkar individens 

självbild, självförtroende och självkänsla. Bemötandet under det professionella mötet kan 

därför spela stor roll på hur det påverkar klientens känsla av säkerhet samt uppfattning av sig 

själv. Julia beskriver det första bemötandet som väldigt motstridande i förhållande till att 

känna god självkänsla och självförtroende, som det professionella mötet egentligen bör bidra 

med. Julia som redan upplevde missaktning i form av våld i hemmet, upplevde vidare 

missaktning från socialtjänstens sida. Hennes behov osynliggjordes och led till en negativ 

utveckling av självförtroende och självuppskattning. Även Johan uppger att han fick sämre 

självförtroende och självkänsla på grund av situationen hemma och för att han inte fick 

någon hjälp. Till skillnad från Julia och Johan, fick Elsa ett stort stöd för sin transidentitet i 

det nya familjehemmet. Hon menade på att bemötandet från socialtjänsten aldrig hade 

någon betydande påverkan, hon upplevde att stödet och bekräftelsen hon fick från det nya 

familjehemmet stärkte hennes självförtroende tillräckligt. Bemötandet från de professionella 

hos socialtjänsten upplever Elsa som neutralt och ganska bra. Hon uppfattar att de lade mest 

fokus på de basala behoven, som i detta fall var att finna en trygg hemmamiljö. Det var inte 

förrän efter sin omplacering hon ifrågasattes för sitt klädval, då hon innan placeringen 

fortfarande levde som kille.  

Saga upplever bemötandet från de professionella som ganska bra. Det uppstod dock tidigare 

tillfällen då hon inte blev benämnd efter önskat namn. Saga upplevde den första kontakten 
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med en professionell som svårast. Hon fick möta flertal olika professionella utan att behålla 

någon längre kontakt med någon av dem. Eftersom hon fick möta många olika professionella 

under den tid hon haft kontakt med socialtjänsten, uppfattades varje nytt möte som 

emotionellt utmanande då hon flera gånger om fick berätta om sig själv och sin bakgrund, 

även om syftet för varje möte var av samma slag. Även Julia och Kim upplever att det är 

tröttsamt att ständigt behöva förklara sin identitet. I Sagas och Julias fall blev aldrig en riktig 

relation etablerad då varje kontakt med en professionell var kortvarig. Saga hade en önskan 

om att få en kontinuerlig kontakt med en professionell och menar att det skulle kunna ge 

utrymme och skapa förutsättningar för en relation att utvecklas. Detta tydliggörs även av 

Denhov och Topor (2012) som menar på att det behövs tid för en relation att utvecklas. När 

inte den tiden finns och klienten får hoppa bland flera olika professionella, menar de att det 

skapar en osäkerhet hos klienten. Flera av studiens respondenter upplevde det svårt att skapa 

en trygg och god relation till de professionella, mestadels på grund av bristande förståelse för 

deras transidentiet. Även Ungdomsstyrelsens (2012) rapporter visar på att HBTQ-personer i 

många fall saknar förtroende för socialtjänsten på grund av att de blivit bemötta med 

bristande kompetens och oförståelse för överskridande könsidentiteter. En konsekvens av 

den bristande relationen anser Julia är att hon blev placerad i familjehem där föräldrarna var 

transfobiska och begränsade hennes könsidentitet. På grund av bristen av förståelse och 

acceptans från personal på boendet upplever inte heller Alexis att det gick att etablera en bra 

och trygg relation, vilket ledde till att hen började undvika personalen och spendera mer tid 

utanför ungdomsboendet. Hen tycker inte att personalen på boendet hade tillräckligt med 

kunskap för att kunna bemöta människor utanför hetero- och cisnormen och verkade inte 

förstå att det finns fler könsidentiteter än man och kvinna. De yrkesverksamma som Alexis 

träffade genom socialtjänsten verkade förstå transsexualitet, men inte att det fanns något 

utrymme för andra identiteter än binära kön. Hen upplevde även att homofobi och transfobi 

inte togs på allvar på boendet då ungdomarna slängde med uttryck som “jävla bög” och “jävla 

transa” utan att personalen reagerade. Alexis berättar att hen inte fick reda på att det gick att 

vara något annat än man eller kvinna förrän för bara något år sedan och uttrycker en 

besvikelse mot de professionella som borde haft mer kunskap i ämnet, kanske kunde de 

hjälpt hen att förstå sin identitet som ickebinär och queer redan då.  

Kim har haft flera problem med sin LSS-handläggare. Hen förklarar att handläggaren tycks 

sakna förståelse för både hens funktionsvariation samt hens könsidentitet som ickebinär.  

Jag blir tvungen att välja vilka saker jag ska se till att få rätt. Fokuserar jag på att bli förstådd 

och förstå systemet kan jag inte ta striden om rätt pronomen och identitet. Eftersom det inte 

hinns med. Det finns en oförståelse för vad det innebär att vara ickebinär. I 

journalanteckningar har det stått att ”Kim vill bli kallad hen” när den korrekta meningen 

borde vara ”Kims pronomen är hen”. 

Handläggarens okunskap och bristfälliga bemötande, i kombination med vissa yttre 

omständigheter i Kims liv, leder till en negativ påverkan på hens självkänsla och 

självförtroende. Kim upplever inte att hen aktivt blir begränsad från att uttrycka sin 

könsidentitet, men att oförståelsen gör att hen skulle behöva upprepa det för handläggarens 

bekräftelse. 
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Vid den nuvarande kontakten med socialtjänsten genom försörjningsstöd upplever dock 

Julia bemötandet som bra. Hennes nuvarande biståndshandläggare visar förståelse och 

respekt. När Johan vid 18 års ålder fick hjälp från socialtjänsten upplevde även han att 

bemötandet var positivt. Han säger att det eventuellt beror på att socialtjänsten såg att han 

“menade allvar” med sin könsidentitet eftersom att han då varit öppen som transperson i fyra 

år. 

5.5 Normer som upprätthåller maktstrukturer 

Intersektionalitet hjälper oss att förstå maktsambandet mellan olika faktorer, som 

exempelvis kön, etnicitet och funktionalitet (de los Reyes & Mulinari, 2005). För att förstå 

respondenternas olika grader av utsatthet kan vi tillämpa det intersektionella perspektivet 

och få en bild över hur olika maktstrukturer samverkar. Alla respondenter har en identitet 

som antingen innebär att de identifierar sig själva som ett annat kön än det de blivit 

tillskrivna från födseln, eller att de inte identifierar sig med något kön alls. Ambjörnsson 

(2006) skriver att queerteorin utmanar bilden av att de enda könsidentiteterna som 

synliggörs och får finnas är man och kvinna. Vår bild av varandra präglas av ett normsystem 

som innebär att människor inte bara ska bete sig på ett visst sätt utifrån sin könsidentitet, 

utan även att de ska tillhöra något av det tvådelade könet. Denna studies utgångspunkt hade 

en tes om att det var heteronormen som förtryckte trans- och queerpersoner då 

heteronormen behandlar hur vi ser på varandra, könsidentiteter och sexuell läggning. 

Ambjörnsson (2006) skriver att heteronormativitet innebär bilden av kön som endast 

tvådelat och att könsidentiteten ska höra ihop med den fysiska kroppen. Under intervjuernas 

gång kom det dock fram att majoriteten av respondenterna upplevde cisnormen som den 

mest förtryckande mot dem som trans- och queepersoner. Saga menar att cisnormen präglar 

hela samhället, alla sociala grupper men även normkritiska teorier som feminism och 

definierar begreppet ‘cisnorm’ på följande sätt: 

Vi lever i ett samhälle som grundar sig på en cisnorm, detta innebär att samhället och de flesta 

en möter i sina sociala kontakter förutsätter att en är det kön som tilldelats en vid födseln. 

Cisnormen bygger också på att kön på något sätt skulle vara ”naturligt” eller ”biologiskt”, och 

att en person inte kan vara ett annat kön än det som tilldelades vid födseln. En stor del av 

cisnormen är också att det endast finns två kön, ibland refereras till tvåkönsnormen, vilket 

drabbar de transpersoner som är ickebinära. Cisnormen faller lätt när en inkluderar binära & 

icke-binära i en intersektionell modell, och inser hur felaktigt det är att tro att biologi inte 

skulle gynna mångfald även när det gäller kön. 

Om vi därmed har en förståelse för cis som norm och trans som avvikande, leder det till att 

respondenterna i egenskap av ickebinära och transpersoner blir förtryckta på grund av 

cisnormen i samhället. Saga upplevde att hon under kontakten med socialtjänsten ibland 

blev betraktad som ett fascinerande objekt, att hennes yttre inte levde upp till de 

professionellas förväntningar eller passade in i cisnormen. Fokus lades på vem hon var 

istället för varför hon var där. Denna typ av bemötande upplevde hon dock förändras efter sin 

könstransition då hon själv menar på att hon bättre passade in inom cisnormens ramar 
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genom ett mer feminint yttre. Även respondenternas utsagor om att de möts av oförståelse, 

felköningar och dömande blickar talar för att ickebinära och transpersoner ses som 

avvikande. Julia problematiserar var förtrycket mot transpersoner grundar sig. Hon menar 

att istället för att lägga fokus på ifrågasättande av kön och sexualitet i förhållande till 

heteronormen, bör fokusen ligga på hur avgränsningen av könsidentitet uttrycker sig utifrån 

cisnormen. Könsidentitet kan inte skapas utifrån yttre normer, utan att könsidentitet är en 

upplevelse av vad en individ är. Elsa berättar att hon under de senaste åren, upplyst sig själv 

om innebörden av hetero- och cisnormativitet. Hon tycker att det är viktigt att 

medvetandegöra för alla hur cisnormen vidmakthåller förtryckande attityder och strukturer 

som trans- och queerpersoner ställs inför.  

Inom det intersektionella perspektivet finns det även andra faktorer som bidrar till att en 

social grupp antingen gynnas eller missgynnas. Johan har som transman aldrig upplevt våld, 

hot om våld eller grova kränkningar på grund av sin identitet, medan Julia och Saga som är 

transkvinnor har erfarenheter av detta. I denna studie kan vi se att transkvinnor är mer 

utsatta än transmän och att detta kan analyseras genom förståelsen för att mannen är norm 

och kvinnan är avvikande, därför straffas transkvinnor mer. Costa och Davies (2012) tar i sin 

studie upp tidigare forskning som visar på att personer som överskrider sin könsroll straffas 

olika beroende på vilket håll överskridningen sker. En transkvinna straffas hårdare än en 

transman då transkvinnan har överskridit den manliga könsrollen. Johan säger att det beror 

på könsmaktsordningen. 

Det värsta som hände mig var ju att folk kallade mig flata och sånt. Kanske tyckte de till och 

med att jag var lite häftig och cool som var grabbig, även om de inte fattade att jag var trans 

liksom. Jag blev ju inte ens i närheten av lika utsatt för våld och sånt som till exempel personer 

som ses som män men som klär och beter sig feminint. Och självklart har det med 

könsmaktsordningen att göra, bilden av att kvinnor alltid är lite, lite sämre än män. 

Alexis dubbla utsatthet kan ses genom att hen identifierar sig själv som både ickebinär och 

queer och att hen därför möter motstånd på två sätt. Dels är hens könsidentitet som 

ickebinär avvikande från cisnormen och dels är hens sexualitet som queer avvikande från 

heteronormen. Alexis berättar om upplevelser hen haft som både ickebinär och queer på 

ungdomsboendet, bland annat att hen ofta blev kallad för könande subjektiv som ”gumman” 

och ”tjejen” och att dokumenterade handlingar som rörde hen ofta refererade till Alexis som 

ett visst kön. Även förståelsen för Alexis sexualitet var bristande och det visade sig genom att 

hen blev tillfrågad om hen hade pojkvän, för att det antogs att Alexis var tjej och 

heterosexuell. Hen fick inte dela rum med killar på boendet, vilket därmed kan antas som att 

personalen hade en mycket heteronormativ bild av ungdomarna.  

Precis som Alexis har Kim erfarenheter av dokumenterade handlingar som felbenämner hen. 

Kims identitet som ickebinär och med en neurotypisk funktionsvariation, gör att hen i det 

professionella mötet får svårigheter med att få sina behov tillgodosedda av LSS-handläggaren 

som enligt Kim har brister i förståelsen för Kims identitet. Eftersom att Kim både har en 

könsidentitet och en funktionsvariation som avviker från normen, är det viktigt som 

professionell att kunna bemöta Kims båda behov och se hela bilden av hens utsatthet. 

Verkligheten ser dock annorlunda ut för Kim, som menar på att hen inte kan ta striden för 
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rätt identitet och pronomen när hen måste fokusera på de svårigheterna som den 

neurotypiska funktionsvariationen orsakar. Därmed kan tydliga brister ses i förhållande till 

det intersektionella perspektivet om utsatthet. Samtliga respondenter är öppna med sin 

trans- och/eller queeridentitet, men vägen till att öppna upp har varierat bland 

respondenterna. Det som upplevts ha påverkat respondenternas uttryckande av identitet, är 

huruvida de har bemötts av individer inom deras primär- och sekundärgrupper. Förutfattade 

meningar om vad som innebär att vara trans eller queer har i sin helhet lett till socialt stigma. 

Lenning och Buist (2013) menar att det finns ett samband mellan social stigma, ekonomiska 

svårigheter och psykisk ohälsa, att dessa faktorer påverkar varandra. Bland denna studies 

respondenter bedöms sambandet mellan dessa faktorer variera, det framhävs tydligare i vissa 

respondenters utsagor än andras. Alexis har erfarenhet av en hetero- och cisnormativ 

arbetsplats som skulle kunna ses som transfobisk eftersom att det fanns en stark bild av att 

kvinnor och män ska se ut och bete sig på ett visst sätt. Om sådana arbetsplatser är vanliga är 

det rimligt att anta att det är svårare för transpersoner att få arbete och därmed försätter det 

dem i en svår ekonomisk situation. Saga bekräftar detta då hon upplever att hennes identitet 

som transkvinna gör det svårt för henne att få arbeten och att det i längden leder till en 

ekonomisk utsatthet. Diamond och Butterworth (2008) indikerar att det tvådelade könet, det 

manliga och det kvinnliga, dessutom innefattar olika typer av sociala förväntningar. De lyfter 

upp perspektivet om att dessa förväntningar påverkar transpersoner uttryckande av identitet 

eller upplevd identitet. Bland denna studies respondenter framkommer det att yttre attityder 

och förutfattade meningar gentemot transidentitet är vad som har begränsat 

respondenternas uttryckande av sin identitet. Dessa förväntningar, attityder och förutfattade 

meningar kan dock desintegreras genom att medvetandegöra de sociala konstruktionerna 

och maktförhållandet mellan olika strukturer (de los Reyes & Mulinari, 2005; Lenning & 

Buist, 2013; Diamond & Butterworth, 2008). 

5.6 Önskvärt bemötande 

Samtliga respondenter upplever att det är viktigt att professionella inom sociala myndigheter 

arbetar normkritiskt och inte låter yttre attityder och fördomar styra bemötandet. Det 

framkommer även att respondenterna önskar att de professionella tillfrågar klienten om 

vilket pronomen och tilltalsnamn som önskas användas. De nämner även att socialarbetare 

bör ha kunskap om HBTQ-personer och att det inte är upp till klienten att utbilda och 

upplysa handläggaren om vad trans innebär. Kim och Alexis önskar att ett könsneutralt språk 

med könsneutralt pronomen genomgående används i journalanteckningar som rör klienter. 

Saga tror att bemötandet sätter grund för hur relationen mellan den professionella och 

klienten utvecklar sig. Detta resonemang kan stärkas genom Denhovs och Topors (2012) 

studie där klienterna upplevde sig ha en bättre relation till de professionella där bemötandet 

var av god kvalité. De lyfter även upp vikten av att de professionella bör uppfattas som 

genuint intresserade av att uppmärksamma klientens situation och behov. Utifrån 

respondenternas svar i denna studie, tydliggörs det att de behov och förväntningar som 

önskas uppfyllas i ett möte är basala. De önskar att bli respekterade och bli visade förståelse 

för deras könsidentitet istället för att bli ifrågasatta. Detta nämns även av Denhovs och 



19 

Topors studie som tyder på att visa simpel humanitet är nödvändigt i det professionella 

mötet 

Alla respondenter anser att den professionella inte bör reagera utifrån yttre normer och 

attityder, utan istället uppmärksamma individens behov. Saga uppmanar framtida 

socionomer som i sitt arbete möter trans- och queerpersoner att verkligen uppmärksamma 

denna sociala grupp, deras behov och hur gruppen missgynnas i samhället i förhållande till 

cisnormen. Det framkommer också att respondenterna vill uppmana blivande socionomer att 

lyssna, ta in och respektera klientens önskemål och inte göra antaganden om personen eller 

personens kön utifrån vad den professionella själv tror. Julia lyfter även upp vikten att inte 

ifrågasätta individers identiteter, utan att stötta dem istället. Alexis säger att socionomer 

måste bli mer medvetna om att det finns andra identiteter än till exempel heterosexuell och 

cis och att alla borde bli bemötta likvärdigt. Julia och Johan uppmärksammar vikten av att 

lyssna på barnet. Professionella bör lägga större vikt på barnets utsagor samt inte låta 

föräldrarnas yttranden påverka det objektiva perspektivet som de professionella bör ha. 

Barns upplevelser måste tas på allvar. Johan önskar att han hade fått hjälp från början och 

att han hade blivit tagen på allvar när han först gick till socialtjänsten, “så att det slapp gå så 

långt som det gjorde” (Johan). Han tycker att socialtjänsten måste bli mer objektiv och inte 

utgå från egna antaganden. Kim råder blivande socionomer att prata med den hjälpsökande 

om hur hen vill bli bemött och att anpassa efter människan och inte efter handböcker. 

Socionomer bör ha en grundkunskap, men vara beredda på att omvärdera den då 

självidentifikation varierar från person till person. 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka upplevelser trans- och queerpersoner har av det 

professionella bemötandet och hur utsattheten ter sig i uttryck vid kontakt med 

socialtjänsten. För att besvara studiens syfte tillämpades två frågeställningar som berörde 

upplevelser av heteronormativitet inom socialtjänsten samt vilka emotionella behov trans- 

och queerpersoner har under det professionella mötet.  

I början av detta arbete diskuterade vi kring samhällsnormer och vad som ligger till grund för 

att vissa grupper förtrycks och andra gynnas i den strukturella maktordningen. När det gäller 

HBTQ-personers utsatthet har vi som tidigare nämnt haft en tes om att det är heteronormen 

som är den förtryckande faktorn mot personer som är HBTQ. Detta är något som 

Ungdomsstyrelsen (2012) bekräftar när de redogör för att unga transpersoner upplever 

osynliggörande och stigmatisering på systematisk nivå och själva kopplar detta till samhällets 

heteronormativa föreställningar. Respondenterna hade till viss mån upplevt 
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heteronormativitet i mötet med socialtjänsten men de ansåg att cisnormen var den norm som 

verkade förtryckande mot dem som trans- och queerpersoner. Det kan tolkas som att 

respondenterna upplever att heteronormen lägger för mycket fokus på sexuell läggning och 

antagande om individers sexuella identitet, istället för kön och könsidentitet. Vi har därmed 

inte direkt fått svar på hur heteronormativiteten har upplevts, däremot har vi fått ny kunskap 

om att det är cisnormen som respondenterna upplever är förtryckande. Enligt 

respondenterna ter sig cisnormen i uttryck genom felkönande och felbenämningar, bristande 

kunskap om normavvikande könsidentiteter och ifrågasättande av dessa, samt att bli dömd 

på grund av utseende. 

De emotionella behoven berör respondenternas uppfattning om hur de vill bli bemötta under 

det professionella mötet. Kontakten med socialtjänsten uppfattar vi finna sin grund i att få ett 

eller flera behov tillgodosedda med professionell hjälp. Anledningarna till varför våra 

respondenter har varit i kontakt med socialtjänsten är olika vilket även tyder på att behoven 

har varierat. Dock anser vi att ett behov alltigenom är märkbart och vi menar att det 

emotionella behovet är lika betydelsefullt i alla professionella möten. Utan att ha ställt frågan 

direkt till våra respondenter, uppfattar vi utifrån deras uttalanden att de önskar bli bemötta 

med respekt, acceptans, ödmjukhet och förståelse. Vi menar att dessa behov och 

förväntningar inte kan uppfyllas på samma sätt som materiella ting, det krävs istället av den 

professionella att uppmärksamma behoven genom att uppmärksamma klientens perspektiv. 

Dessutom ger respondenterna konkreta råd till blivande socialarbetare som handlar om att 

fråga om klientens pronomen, att ta ett problem på allvar, att i största möjliga mån behålla 

en långvarig kontakt, att ha kunskap om klientens utsatthet samt möta klienten med dennes 

situation i åtanke. 

I efterhand kan vi se att det finns ett samband mellan svaren på våra frågeställningar. 

Respondenterna upplever att bemötandet har varit som mest bristande när den 

professionella har agerat cisnormativt och de förväntningar och emotionella behov 

respondenterna har under det professionella mötet är att de professionella inte ska ha en 

normativ och förtryckande bild av kön och könsidentiteter. 

6.2 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes det att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer som har hjälpt oss att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi anpassade intervjufrågorna efter syftet och 

upplever att frågorna i intervjuguiden är relevanta. På grund av studiens begränsande 

omfattning är resultatet inte generaliseringsbart bland alla trans- och queerpersoner men 

däremot kan vi se en koppling mellan de rapporter samt tidigare forskning vi lyft fram och 

respondenternas erfarenheter som gör att våra slutsatser är trovärdiga. Frågorna i 

intervjuguiden bygger delvis på tidigare forskning och rapporter som vi presenterat i arbetet. 

Därför var vissa av frågorna mer ledande än andra och utgjorde en risk att resultatet blev för 

styrt. Om det hade funnits mer forskning inom detta område som påvisade annat, hade vi 

förmodligen inte haft en tes om att trans- och queerpersoner förtryckts i mötet med sociala 
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myndigheter på grund av det heteronormativa samhället. Utformningen av studien skulle 

antagligen sett annorlunda ut och andra frågor hade valts att studeras.  

Att en intervju har skett via chatt och fyra intervjuer har skett via telefonsamtal kan ha 

påverkat resultatet då vi inte fått en djup personlig kontakt med dessa respondenter. Dessa 

intervjumetoder kan ifrågasättas utifrån Brymans (2011) definition av vad som innefattar en 

kvalitativ intervju. Bryman menar på att en kvalitativ intervju kräver utrymme för diskussion, 

för att vidare skapa förutsättningar för initiativtagande från respondentens sida, vilket leder 

till att ämnen som respondenten uppfattar som viktiga tas upp. Det kan antas att den 

insamlade informationen har påverkas av dessa intervjumetoder då de saknar en kontakt 

som skett i ett fysiskt möte. Däremot anses den påverkan i sådana fall inte varit av stor 

betydelse, vår uppfattning är att respondenterna inte upplevde större svårigheter med att 

förmedla information. Studien berör en känslighet som kräver att de etiska aspekterna noga 

ses över. Respondenternas intervjuer bygger på deras egna personliga upplevelser och vissa 

intervjufrågor går in på djupet och kan därför vara av traumakaraktäristiska drag för 

respondenterna. Vi ämnade därför ta hänsyn till respondenternas integritet utifrån ett etiskt 

perspektiv och såg det därför som rimligt att respondenterna själv fick välja hur intervjuerna 

skulle genomföras med avseende till deras egen trygghet. Om vi däremot haft mer tid tillgodo 

hade vi ämnat att försöka få till så många fysiska möten som möjligt. 

6.3 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att ta reda på upplevelser som trans- och queerpersoner har av 

det professionella mötet, samt hur utsattheten ter sig i uttryck vid kontakt med 

socialtjänsten. Vi kan dra slutsatsen att oförståelse och okunskap är stora bidragande 

faktorer till att respondenterna känner sig utsatta i det professionella mötet. Respondenterna 

upplever att socialtjänsten ofta brister i sitt bemötande gentemot personer som bryter mot 

hetero- och cisnormen. De anser även att professionella bör ha kunskap om könsidentiteter 

utanför normen och ett bemötande som inte reproducerar förtrycket mot trans- och 

queerpersoner. Utifrån respondenternas utsagor drar vi dessutom slutsatsen om att 

samhället i stort är hetero- och cisnormativt samt att detta återspeglas inom det 

professionella sociala arbetet. Som vidare forskning hade det varit intressant att utföra denna 

studie utifrån de professionellas perspektiv och försöka ta reda på hur professionella inom 

socialtjänsten upplever sitt eget bemötande gentemot trans- och queerpersoner. Däremot 

ställer vi oss kritiska till att det resultatet hade haft samma utgång som denna studie på 

grund av att det kan finnas svårigheter bland de professionella att se sina egna brister. 
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BILAGA   

Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser trans- och queerpersoner har av det 

professionella bemötandet och hur utsattheten ter sig i uttryck vid kontakt med 

socialtjänsten. 

Frågeställningar 

 På vilka sätt upplever trans- och queerpersoner heteronormativitet inom sociala 

myndigheter? 

 Vilka emotionella behov önskar trans- och queerpersoner få uppfyllda under det 

professionella mötet? 

 

Bakgrundsinformation  

Namn: 

Ålder: 

Sysselsättning: 

Könsidentitet:  

Pronomen:  

Intervjufrågor 

Vilka svårigheter möter du i ditt vardagliga liv i förhållande till din identitet? 

I vilket/vilka sammanhang har du varit i kontakt med socialtjänsten? 

Hur upplever du dig bli bemött som trans-/queerperson, i mötet med sociala myndigheter? 

Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och den/de professionella som du mötte vid 

kontakt med socialtjänsten? 

På vilket sätt påverkas din självkänsla och ditt självförtroende av hur du blir bemött av 

sociala myndigheter? 

Hur upplever du att heteronormen ter sig i uttryck inom sociala myndigheter? 

Vid långvarig kontakt med socialtjänst, känner du att du har getts tillräcklig möjlighet att få 

uttrycka din identitet? 

Upplever du att du limiterats från att uttrycka din identitet i det professionella mötet och i 

sådana fall, på vilket sätt? 

Hur skulle du konkret beskriva ett önskvärt bemötande från socialtjänsten? 

Vilka uppmaningar och rekommendationer skulle du ge till framtida socionomer som i sitt 

arbete möter trans- och/eller queerpersoner? 
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Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 
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