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Syftet med vår uppsats är att undersöka homo- och bisexuellas erfarenheter och upplevelser 

av bemötandet inom Socialtjänsten. Forskningsfrågan är: Hur upplever homo- och bisexuella 

personer bemötandet i en hjälpsökande situation hos Socialtjänsten? Vi utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Våra teoretiska utgångspunkter är heteronormativitet, 

heterosexism, homofobi, ”komma ut”, intersektionalitet, härskartekniker och vi för en 

diskussion kring Socialtjänsten som system. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och 

gjort fem semistrukturerade intervjuer, med tre killar och två tjejer i åldrarna 17- 31 år. Det 

empiriska materialet har analyserats med analysmodellen IPA (Interpretative 

Phenomenological Analysis), där vi utgått från informanternas egna ord och därigenom skapat 

olika teman. Det ledde till att vi kunde ringa in tre olika huvudteman i analysen; 

Utgångspunkter i mötet med Socialtjänsten, Sexuell läggning och Socialtjänstens bemötande. 

Vilken typ av kontakt våra informanter har med Socialtjänsten och hur de förhåller sig till sin 

egen sexuella läggning och deras upplever att vara homo- eller bisexuell har betydelse i mötet 

med Socialtjänsten. Det kommer att påverka deras handlingsutrymme och i vilken 

utsträckning de vågar komma ut. Våra informanter berättar om ett bemötande där 

Socialtjänsten på olika sätt osynliggör, förlöjligar och påför skuld och skam när sexuell 

läggning blir synligt. Vi har även några få exempel där Socialtjänsten visar ett neutralt 

bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och 

personnivå. Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur 

inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den 

enskilda socialsekreteraren en viss frihet och det leder i vissa fall till ett homofobiskt 

bemötande men kan även möjliggöra ett bemötande som bryter mot heteronormen. Vi 

efterlyser en socialtjänst som aktivt arbetar med att bryta heteronormativiteten inom 

organisationen. 
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The purpose of the essay is to examine Gay, Lesbian and Bisexual person’s experiences of the 

Social Services treatment. Our question is: How do Gay, Lesbian and Bisexual person’s 

experience the treatment in a relief seeking situation at Social Services? We have a social 

constructive point of view. Our theoretical foundation is heteronormativity, heterosexism, 

homophobia, coming out/disclosure, intersectionality, master suppression techniques and we 

discuss Social Services as a system. We used a qualitative research method and have done 

five semi-structured interviews, with three men and two women aged 17- 31 years. The 

empirical material has been analysed by using IPA (Interpretative Phenomenological 

Analysis) model, where we used the interviewees own words through which we composed 

three major themes; Starting point in the meeting with Social Services, Sexual orientation and 

the treatment of the Social Service. What kind of contact our interviewees had with the Social 

Services and how they perceive their sexual orientation and their experiences of how it is to 

be gay, lesbian or bisexual is of relevance in their contact with the Social Services. It will 

affect their ability to act and to what extent they will feel able to be open about their sexuality. 

Our interviewees tell of a treatment by the Social Services which in various ways makes their 

sexual orientation invisible, ridicules or puts blame and shame on them. We also have a few 

examples of neutral treatment from the Social Services concerning sexual orientation. In the 

essay we have divided the care relationship into a systematic level and a personal level. Our 

interpretation is that Social Services on a systematic level have a heteronormative culture in 

the organization. This leads to a heterosexistic treatment. The personal level gives the 

individual social worker a certain amount of flexibility and sometimes it leads to a 

homophobic treatment but it can also lead to a treatment that makes it possible to break with 

the heteronorm. We seek a Social Services that actively works towards breaking down the 

heteronormativity inside the organization. 
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Förord 

 
Vi vill tacka alla som ställt upp på intervju, utan Er hade uppsatsen inte varit 

möjlig. Vi uppskattar allt stöd och positiv respons vi fått under arbetets gång. Ett 

stort tack vill vi ge vår handledare Anna Johansson som handlett oss med 

inspiration och glädje. Sist men inte minst vill vi också tacka den svarta humorn 

som gjort uppsatsarbetet spännande varje dag.
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INLEDNING 

Anledningen till att vi valt att skriva en uppsats om homo- och bisexuellas upplevelse av att 

söka hjälp hos Socialtjänsten, grundar sig i att vi vill uppmärksamma homo- och bisexuellas 

situation i det sociala arbetet. Under Europride i Stockholm 2008, anordnade 

Akademikerförbundet SSR ett seminarium kring bemötande inom vård och omsorg (Hellgren, 

2008). På detta seminarium diskuterades hur sexualitet och identitet berörs inom vård och 

omsorg, hur detta uppmärksammas och arbetas med. I diskussionen blev det tydligt att sexuell 

läggning fortfarande ses som en ”integritetsfråga”, alltså en fråga som bara berör den enskilde 

och dess mest privata del av livet (Hellgren, 2008). Det lyftes också fram att det runt om i 

landet är många kommuner som inte aktivt arbetar med HBT-frågor (Homo-, Bi- och 

Transsexuella), ändå säger de flesta att de inte har några problem med dessa frågor. Det 

konstaterades att HBT fortfarande är en icke-fråga inom vård och omsorg. 

Akademikerförbundet SSR efterfrågar ett aktivt arbete med HBT-frågor och Håkan Ceder, 

överdirektör på Socialstyrelsen, efterlyser mer forskning och kunskap kring hur HBT-

personer blir bemötta inom vård och omsorg. (Hellgren, 2008). 

 

Vi anser även att HBT-personers livssituation är osynliggjorda på vår utbildning, 

Socialpedagogiska programmet, både i diskussionen och i den litteratur som används. När 

frågan kring HBT-personer efter fem terminer äntligen togs upp på utbildningen blev det 

tydligt att det saknades en problematisering kring heteronormativiteten i samhället och hur det 

påverkar HBT-personers livssituation. På ett seminarium diskuterades det bland annat att 

HBT-personer inte har några problem i samhället eller med socialtjänsten idag. Med detta 

som bakgrund vill vi med vår uppsats rikta ljuset mot denna fråga.  

 

Vi anser att HBT-personers livssituation är minst lika viktig att ha kunskap om som andra 

utsatta gruppers. De specifika livsvillkor som det ger människor som är normbrytande har 

betydelse. Att ha kunskap om marginaliserade gruppers specifika livsvillkor handlar om att 

kunna möta människor där de är och utifrån det ge dem bästa möjliga hjälp. Målet med vår 

uppsats är att sätta frågan på agendan, och undersöka hur det praktiska sociala arbetet ser ut, 

utifrån homo- och bisexuellas subjektiva upplevelse av att söka hjälp. 

 

BAKGRUND 

2006 gjorde RFSL en kommunundersökning där HBT-personers livssituation i landets 

kommuner kartlades (Jonsson, 2006). RFSL har undersökt allt ifrån hur HBT-frågor omnämns 
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i skolplaneringen, om kommunerna utbildar sin personal i HBT-frågor, till hur många hatbrott 

som anmälts i kommunen. Det som är intressant är hur många kommuner som satsar på att 

utbilda sin personal i HBT-frågor. Enligt RFSLs undersökning var det mindre än 20 % av 

kommunerna som vidareutbildat kommunpersonal i HBT-frågor. Slutsatserna i 

undersökningen är att HBT-frågor är en icke-fråga i kommunerna runt om i landet (Jonsson, 

2006). 

 

2005 ändrades lagen om förbud mot diskriminering att även innefatta sexuell läggning. Den 

berör även Socialtjänsten (Justitiedepartementet, 2004: 20). I samband med detta gjorde 

socialstyrelsen en undersökning på uppdrag från regeringen, kring Socialtjänstens bemötande 

av sexuell läggning. Undersökningen visade att sexuell läggning är en osynliggjord fråga 

inom Socialtjänsten (Landelius, 2004). 

 

På uppdrag av regeringen har folkhälsoinstitutet gjort en kartläggning kring HBT-personers 

hälsa. Kartläggningen ledde fram till rapporten Hälsa på lika villkor? – hälsa och livsvillkor 

för HBT-personer (Roth, Boström & Nykvist, 2006). Rapporten visar på att en större andel 

HBT-personer har sämre psykisk hälsa, uttrycker i större utsträckning ångest, ängslan och oro 

än övriga befolkningen. HBT-personer har också en större utsatthet för hot och våld, där unga 

män är de mest utsatta. Rapporten kommer fram till att HBT-personer mår sämre och att ha 

övervägt självmord var mycket vanligare bland dem jämfört med övriga befolkningen. (Roth, 

Boström & Nykvist, 2006). 

 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 

Syftet med uppsatsen är att undersöka homo- och bisexuellas erfarenheter och upplevelser av 

bemötandet inom Socialtjänsten. Detta gör vi genom en kvalitativ studie med hjälp av 

intervjuer med homo- och bisexuella. Vi är intresserade av att synliggöra deras subjektiva 

upplevelser av att söka hjälp hos Socialtjänsten.  

 

Vår forskningsfråga är: Hur upplever homo- och bisexuella personer bemötandet i en 

hjälpsökande situation hos Socialtjänsten?  
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VÅRT PERSPEKTIV 

Vårt perspektiv har vi med för att visa på vilken förförståelse vi har av ämnet och utifrån vilka 

perspektiv vi skriver denna uppsats.   

 

Vi har en förståelse för de svårigheter en homo-, bi- eller transsexuell person kan ha i vårt 

samhälle. Vi är insatta i forskning kring HBT-frågor och även i vilka frågor som är aktuella i 

dagens debatt. Eftersom en av oss är homosexuell kan det öka på förståelsen kring hur det är 

att vara normbrytande. Men vi vill förtydliga att den som är homosexuell av oss inte på något 

sätt är en representant för alla homo- eller bisexuellas upplevelser. Denna förförståelse är ett 

perspektiv av många. Vi kommer att diskutera detta ytterligare under rubriken Vår position. 

 

Vi utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv där vi ser olika sexuella kategorier som en social 

konstruktion (Rosenberg, 2002) . Kategorier skapas i motsatsförhållande till varandra, den ena 

existerar inte utan den andra. Heterosexualitet som kategori finns och upprätthålls genom 

homosexualiteten, där heterosexualiteten har en dominerande position (Rosenberg, 2002). 

Man kan förstå vad heterosexualitet är genom att förtydliga att det inte är homosexualitet, det 

som anses vara normalt behöver inte definieras.  

 

Gustavsson (2008) diskuterar hur den nya socialpedagogiken ser på avvikelse och utanförskap 

som socialt konstruerat. Detta står i kontrast till socialpedagogikens tradition som länge 

fokuserat på utanförskap som något avvikande, där problemet ligger i det ”onormala” snarare 

än i processen som skapar avvikare. Den nya socialpedagogiken intresserar sig för hur 

avvikelse skapas i relation till det ”normala”, hur avvikelse och normalitet hänger tätt samman 

med delaktighet och utanförskap (Gustavsson, 2008). Becker (2006) menar att vilka som har 

möjlighet att stämpla andra som avvikare är en fråga om makt. Detta sker genom skapandet 

av regler och normer i samhället. Dominerande grupper stämplar grupper med mindre makt 

som avvikare. Vi ser här att Socialtjänsten har ett starkt maktförhållande gentemot sina 

klienter. Socialtjänsten har makten att gå in i någons privatliv och de har också makten att 

besluta vilka som har rätt att få hjälp eller inte. Socialtjänsten blir på detta sätt en institution 

som även har en inkluderande och exkluderande funktion, som upprätthåller och definierar 

avvikare. 
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I vår utbildning har vi pratat mycket om vad ett bra bemötande är där man utgår ifrån 

interaktionen mellan klient och hjälpare och fokuserar på de etiska aspekterna av 

hjälpsituationen. Det finns inga gemensamma etiska riktlinjer för socialarbetare, men det finns 

policydokument för vissa yrkesgrupper och fackförbund som ansluter socialarbetare har 

utformat egna etiska riktlinjer (Blennberg, 2004). Eftersom Socialtjänsten saknar 

övergripande etiska riktlinjer nationellt, utan har endast kommunalt utformade riktlinjer, har 

vi valt att använda oss av SKTFs (2008) riktlinjer för socialarbetare. 

 

I arbetet skall den enskildes, familjens eller gruppens kulturella och 

etiska intressen tas tillvara, oavsett kön, ålder, etnisk och religiös 

bakgrund, samhällsställning eller politiska åsikter (SKTF, 2008). 

 

SKTFs (2008) riktlinjer lyfter fram många av de olika aspekter av en individs liv och leverne 

som är viktigt att respektera och värdera, och som är grunden till ett bra bemötande. En kritik 

vi har till de etiska riktlinjer som SKTF (2008) har, är att sexuell läggning saknas. Detta visar 

att sexuell läggning är en osynliggjord fråga inom socialt arbete. Gren (1996) menar att 

socialarbetarens etiska förhållningssätt är centralt i mötet med klienten. Det är i mötet det 

sociala arbetet sker och socialarbetarens främsta verktyg är där sig själv och sitt eget 

förhållningssätt. För att kunna ge ett bra bemötande till klienten krävs respekt för den enskilda 

individen, att socialarbetaren lyssnar på och ser klienten för den hon är (Gren, 1996).  

 

I Klientbaserad kvalitetsgranskning av Socialtjänsten: utveckling av ett instrument för att 

granska Socialtjänstens individ- och familjeomsorg ur klientperspektiv (1999) tar Bodil 

Eriksson upp olika begrepp som är viktiga i bemötandet. Lyhördhet och respekt menar 

Eriksson (1999) är grundläggande och möjliggörande för att en tillit för socialarbetaren ska 

kunna byggas upp. Detta är enligt Eriksson (1999) grunden för ett gott bemötande.  

 

En annan viktig aspekt av socialarbetarens roll är att reflektera över sin position.  

 

Vi ger akt på våra egna reaktioner, värderingar och etiska 

ställningstaganden i vår yrkesutövning, för att bli medvetna om vad 

som styr vårt handlande (SKTF, 2008). 
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Ett bra bemötande handlar om både respekt för den enskilda individen och om 

socialarbetarens förmåga att reflektera kring sina handlingar. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Dahls (2005) kunskapsinventering av homofobi och heteronormativitet visar på en stor 

kunskapsbrist inom just socialt arbete och HBT-frågor.  Hon hittar ingen omfattande 

forskning inom ämnet utan hänvisar till socialstyrelsens rapport: Sexuell läggning och 

bemötande i Socialtjänsten (Landelius, 2004). Det är också den enda rapport och forskning 

som vi har hittat kring HBT-personers upplevelse av socialt arbete i Sverige.  

 

Såväl i Sverige som internationellt finns väldigt lite forskning kring HBT-personers 

upplevelser av socialt arbete, däremot upplever vi att det finns ett större fokus kring HBT-

frågor inom sjukvården. Vi har använt olika sökmotorer på Internet, men hittat väldigt lite 

forskning kring HBT-personers upplevelser av Socialtjänsten eller ”Social Services”. Wilton 

(2000) menar att forskning i det här ämnet kan vara väldigt svår att hitta. Dels finns det lite 

forskning i ämnet och ofta när någon forskning publiceras görs det i små publikationer som 

kan vara svåra att få tag på (Wilton, 2000). 

 

Mest forskning kring homosexuellas upplevelser av professionellas bemötande inom socialt 

arbete finns i USA (Wilton, 2000), men Storbritannien har även viss forskning i området. 

Forskning i USA och Storbritannien har visat att många socialarbetare är felinformerade och 

fördomsfulla kring homosexuellas livsstil. Homosexuella personer som uppger sin sexuella 

läggning i mötet med professionella inom socialt arbete upplever sig bli dåligt behandlade och 

bemötta med fientlighet. Många homosexuella känner sig för osäkra att komma ut för läkare, 

vårdpersonal och socialarbetare, istället vänder de sig till alternativ medicin eller söker hjälp i 

ett sent skede (Wilton, 2000). 

 

Vi upplever att forskningen kring HBT-personers livsvillkor överhuvudtaget är tunn. Som vi 

har tagit upp tidigare är detta ofta en icke-fråga inom kommuner (Jonsson, 2006). Monica 

Johansson tar upp i sin uppsats Heterosexuell normativitet & socialt arbete: om relationen 

mellan normativa strukturer och social förändring (2003) hur forskning och utbildning inom 

socialt arbete utgår ifrån en heteronormativ diskurs. När HBT-frågor diskuteras på de två 

socionomutbildningar Johansson (2003) undersökte, sker det genom osynliggörande eller 
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patologiserande. Antingen så utgår kurslitteraturen helt i den heterosexuella normen, annan 

sexualitet osynliggörs t.ex. i utvecklingspsykologi och familjefrågor. I det fall kurslitteratur 

tog upp HBT-frågor var det som ett motsatsförhållande till normen. Där homosexualitet ofta 

beskrevs som något en person lider eller plågas av. (Johansson, 2003).  

 

Rönndahl (2005) tar i sin avhandling Heteronormativity in a Nursing Context: Attitudes 

toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men, upp homosexuellas 

upplevelser av bemötandet inom vården. Det som blir tydligt i hennes avhandling är att 

personalen utgår ifrån en heteronorm, det finns ett antagande att patienten de möter är 

heterosexuell. Många av intervjupersonerna uttryckte en oro för att berätta att de var 

homosexuella i vårdsituationen, då de var rädda hur personalen skulle bemöta dem. Att 

komma som närstående med sin partner till vården upplevdes av flera som ännu jobbigare då 

personalens bemötande mot patienten kunde förändras på grund av partnerns närvaro. När 

partnern inte är där blir patienten bara en vanlig patient, men nu blir patienten en homosexuell 

patient och det blir svårare för vårdpersonalen att hantera. (Rönndahl, 2005).  

 

Socialstyrelsen kom 2004 ut med en rapport Sexuell läggning och bemötande i Socialtjänsten 

(Landelius, 2004) vilket är det främsta forskningsunderlag vi har hittat kring den här frågan. 

Socialstyrelsen konstaterar att sexuell läggning ofta osynliggörs i Socialtjänsten, det blir en 

ickefråga. Många med annan sexuell läggning än heterosexualitet väljer att inte ”komma ut” 

för Socialtjänsten. De upplever att personal inom Socialtjänsten utgår ifrån den heterosexuella 

normen i mötet med sina klienter. Här ser vi tydliga likheter med Rönndahls (2005) 

avhandling. Det finns även i rapporten (Landelius, 2004) tydliga exempel på kränkande 

behandling av personer utifrån deras sexuella läggning.  

 

Hicks (2008) menar att i socialt arbete verkar sexuell läggning bara finnas i speciella 

situationer, fall och platser. Sexuell läggning finns inte i det vardagliga arbetet. I socialt arbete 

betraktas sexuell läggning närmast som en etnisk identitet menar Hicks (2008), homosexuella 

personer ses till exempel som en helt egen kultur med särskilda behov. Det här synsättet på 

sexuell läggning producerar en heteronormativ position utifrån vilket man förstår 

homosexualitet (Hicks, 2008), homosexuella ses som ”de andra”, de som inte är som ”vi 

heterosexuella”. 
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Hicks och Watson (2003) är kritiska till att texter inom socialt arbete som berör homosexuella 

främst gör det inom en antidiskriminerande praktik. Med antidiskriminerande praktik menar 

Hicks och Watson (2003) hur man inom det sociala arbetet lägger till nya kategorier som 

socialarbetaren ska ta hänsyn till i det praktiska arbetet, som t.ex. sexuell läggning, kön, 

etnicitet och handikapp. De anser att den antidiskriminerande praktiken kan ses som ett försök 

att visa att man har tagit till sig idéer från kritiska teorier (feminism, postmodernism) samtidigt 

som man lyckas legitimera och försvara professionen. Istället för att problematisera tankarna 

det sociala arbetet vilar på, säger man genom den antidiskriminerande praktiken att 

homosexuella självklart ska ha samma rättigheter som andra, samtidigt som homosexuella 

ringas in som en grupp som är annorlunda. Den antidiskriminerande praktiken menar Hicks 

och Watson (2003) är urvattnad och kritiserar inte dominanta diskurser som 

heteronormativitet. 

 

Seidman (Hicks & Watson, 2003) menar att ”queera” kunskap betyder att ifrågasätta och störa 

dominerande paradigm oavsett disciplin. Det handlar om att ifrågasätta kunskapen istället för 

att bara lägga till homosexuella i kunskapsfältet. Seidman (Hicks & Watson, 2003) ser det som 

en dekonstruerande process som ifrågasätter själva grunderna som kunskapen vilar på. I 

socialt arbete är det viktigt att fråga sig hur arbetet bidrar och producerar heteronormativitet 

som den dominerande diskursen. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I teorikapitlet går vi igenom centrala teoretiska begrepp i vår uppsats som heteronormativitet, 

heterosexism, homofobi, komma ut och intersektionalitet. Vi går även igenom Berit Ås 

härskartekniker och Socialtjänstens relation till klienterna på olika nivåer. Vi vill i 

teorikapitlet synliggöra och förklara de strukturer och normer i samhället som påverkar 

livssituationen för homo- och bisexuella. Järvinen (2002) synliggör hur ett möte med en 

socialsekreterare även är ett möte med organisationen Socialtjänsten. Genom 

intersektionalitetsbegreppet vill vi visa hur olika kategorier samverkar och förstärker 

varandra, och tillsammans med Ås härskartekniker synliggöra hur dominerande grupper 

bibehåller sin position.  
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HETERONORMATIVITET 

Begreppet heteronormativitet handlar om att synliggöra och förstå hur heterosexualitet gjorts 

till det normala och naturliga sättet att leva på. Heteronormativitet är enkelt uttryckt 

antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuell 

(Rosenberg, 2002, s.100). Genom att det finns ett sätt att leva på som är normalt skapar 

heteronormen också det som avviker. Avvikande behövs för att tydliggöra vad som är normalt 

och vad som inte är det. På detta sätt skapas ett ”vi” och ett ”dom”. För att upprätthålla 

normen för det normala straffas de som avviker på olika sätt. Det kan vara både på konkreta 

sätt genom fängelse eller våld, eller på mer subtilt som osynliggörande, stereotypifiering och 

marginalisering. Heteronormativitet bygger på de två kategorierna man och kvinna. På detta 

sätt handlar heteronormativitet om att både behålla och stärka könsrollerna och göra 

heterosexualitet till det tänkbara och normala. (Rosenberg, 2002). 

 

HETEROSEXISM OCH HOMOFOBI 

Heterosexism och homofobi är två olika begrepp som handlar om diskriminering och förtryck 

på grund av sexuell läggning (Fish, 2006). Dessa begrepp står inte för samma sak utan lyfter 

fram två olika perspektiv på förtryck och diskriminering. Homofobi tillskrivs ofta de mest 

synliga och extrema formerna av diskriminering (Fish, 2006). Det är ofta en direkt handling 

som är avsiktlig. Medan heterosexism mer ses som ett bredare begrepp och beskrivs ofta med 

ord som oavsiktlig, omedveten, tanklös och obetänksam. Heterosexism beskriver hur 

heterosexualiteten har en privilegierad position och ses som det normala i samhället, alltså 

heteronormativitet (Fish, 2006). 

 

Kritiken mot användningen av dessa två begrepp är att de kan ses som åtskilda processer, där 

homofobi står för det avsiktliga och personligt riktade förtrycket och heterosexismen står för 

det omedvetna förtrycket (Fish, 2006). Begreppen bör ses som två sidor av samma mynt, tätt 

sammankopplade men som tar sig i olika uttryck. Begreppet homofobi kan kritiseras för att 

det inte finns någon koppling till maktstrukturer och bakomliggande orsaker utan blir ett 

utryck för personligt förtryck. Genom att använda sig av ett begrepp som homofobi som 

beskriver det mest synliga formerna av förtryck, förbiser vi det vardagliga förtrycket som 

heterosexism är ett uttryck för (Fish, 2006). 
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Reflektion kring begreppen heteronormativitet, heterosexism och homofobi 

Under teorigenomgångarna har vi märkt att den engelska litteraturen pratar om heterosexism 

som ett övergripande begrepp (Fish, 2006, Morrow, 2006). Vi hittar lite internationell 

forskning där begreppet heteronormativitet används. Dessutom används begreppet 

heterosexism uteslutande i den engelska litteraturen. I svensk forskning och litteratur används 

inte begreppet heterosexism, utan heteronormativitet. Vi tolkar det som att heteronormativitet 

är ett begrepp för att tydliggöra den överordnade position heterosexualitet har i samhället. 

Heterosexism förstår vi som ett uttryck för heteronormativitet och som ett uttryck för 

diskriminering och förtryck. Heteronormativitet är normen och heterosexism är förtrycket. 

 

KOMMA UT 

Komma ut är att bekänna homo-, bi- och/eller transsexuell identitet. Detta är en process av 

medvetandegörande i första hand för sig själv och senare för andra (Morrow, 2006a). Själva 

processen att komma ut har en central betydelse för förståelsen av homo- och bisexuellas 

livssituation, då det är en livslång process. Att ställas inför att komma ut eller inte, är något 

som homo-, bi- och transsexuella gör nästintill dagligen. Detta sker även i mötet med 

Socialtjänsten. Vilken grad av öppenhet människor väljer i sitt liv är mycket olika. Graden av 

öppenheten kan bero på många olika orsaker, både på situationen och om personen känner sig 

trygg att berätta. Att inte komma ut kan vara ett sätt att skydda sig själv från hot eller 

kränkningar (Morrow, 2006a), men det kan också bero på internaliserat förtyck såsom 

självförakt och självdestruktivitet (Westerståhl, 1996). Att känna sig trygg i mötet med 

Socialtjänsten underlättar för individen att våga komma ut och vara öppen med sin sexuella 

läggning.  

 

Vivan Cass (Morrow, 2006b) har gjort en modell kring homosexuell identitetsutveckling. Hon 

menar att identitet skapas genom en process som sker i interaktion mellan personen och 

omgivningen. Hon har delat in processen i flera faser där individen går från att först upptäcka 

homosexuella känslor och uppleva förvirring kring detta. Efter denna fas börjar individen 

acceptera möjligheten av att vara homo- eller bisexuell och med det följer också känslan av att 

vara annorlunda. I denna fas kan man också vara upptagen av tanken att man är den enda som 

är på detta sätt och inte veta var man hör hemma. Senare börjar man tolerera sin sexuella 

läggning, man söker sig till andra homosexuella personer. När man når fasen av att positivt 

acceptera sin sexuella läggning vågar man också vara mer öppen inför andra, men man väljer 

fortfarande vilka som får veta eller inte. Efter denna fas börjar man få en medvetenhet kring 
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hur samhällsnormen stigmatiserar homo-, bi- och transsexuella individer. Denna medvetenhet 

kan leda till ilska mot det heterosexistiska samhället. I den sista fasen upplöses ”vi och dem”, 

och man har en mer avslappnad relation till sin egen sexuella läggning och betydelsen av den. 

(Morrow, 2006b). 

 

HÄRSKARTEKNIKER 

Härskartekniker är ett samlingsbegrepp myntats av Berit Ås (Flock, 2004), för olika typer av 

tekniker som en dominant grupp använder sig av för att trycka ner en annan grupp, och 

därmed behålla sin position. Detta kan innebära att en person, tillhörande en dominerande 

grupp, använder sig av härskartekniker medvetet eller omedvetet, mot en person från en 

underordnad grupp. Genom att beskriva och sätta ord på dessa olika tekniker synliggörs den 

makt som finns i utövandet av härskartekniker, och de situationer som personer som blivit 

utsatta för härskartekniker blir möjliga att identifiera. Härskartekniker är inte bara ett sätt att 

utöva makt utan det är också ett sätt att bibehålla de maktpositioner som finns i samhället. 

(Flock, 2004). 

 

Empowerment Nätverket vid Stockholms Universitet, ENSU har arbetat vidare med 

härskarteknikerna och även diskuterat hur man bemöter och arbetar mot härskarteknikerna 

genom motstrategier och bekräftartekniker (Flock, 2004). De fem ursprungliga 

härskarteknikerna som Berit Ås identifierade är; osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam (Flock, 

2004). 

 

Osynliggörandet betyder att gruppen osynliggör personen genom att inte lyssna när personen 

pratar, inte presentera personen för andra och på andra sätt såväl kroppsligt som i direkta ord 

behandla personen som osynlig och obetydlig (Flock, 2004). 

 

Förlöjligande innebär att gruppen förminskar och förlöjligar personen, personen blir någon 

alla kan skratta åt. Det blir en situation där den som förlöjligar tar all makt. Förlöjligandet kan 

också visa sig genom infantilisering, där någon behandlar personen som ett litet barn. ”Nej 

men lilla gumman” är ett sådant exempel (Flock, 2004). 

 

Underhållande av information betyder att en grupp håller inne med information, vilket kan 

göra att en person kan fatta beslut som inte hade tagits om personen haft all information. Det 
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kan även vara att en person inte får vara med när ett beslut diskuteras igenom. Informella 

nätverk kan sitta efter jobbet och diskutera beslut och utbyta information. På formella möten 

klubbas bara det igenom som redan diskuterats inom det informella nätverket (Flock, 2004). 

 

Dubbelbestraffning innebär att personen inte kan lyckas, oavsett hur personen beter sig så 

plockar gruppen fram negativa egenskaper. Det spelar ingen roll vad du gör för du kommer 

ändå att göra dåligt ifrån dig eller misslyckas. Arbetar personen hårt på jobbet så är personen 

en dålig förälder, partner eller kompis men om personen satsar på föräldraskapet eller 

relationen är hon dålig eller lat på jobbet (Flock, 2004). 

 

Påförande av skuld och skam betyder att personen ses som syndabock i olika situationer, där 

gruppen direkt påför skuld och skamkänslor till personen. Den femte härskartekniken kan 

också ses som ett resultat av de fyra andra. Ifall en person blir osynliggjord, förlöjligad, 

underhållen information och dubbelbestraffad kan den personen internalisera dessa tankar och 

uppleva skuld och skam, en känsla av att inte duga och vara misslyckad (Flock, 2004). 

 

INTERSEKTIONALITET 

Intersektionalitetsbegreppet ger en förståelse för hur underordnade och överordnade 

positioner i samhället samverkar och skapas i förhållande till varandra. Tidigare 

förståelseramar sätter fokus på endast en form av maktordning utifrån en sorts relation, där 

förståelseramen till exempel lägger fokus på hur endast heteronormen påverkar individers 

positioner i samhället (De los Reyes, 2005).  Intersektionalitet skapar en förståelse för hur 

olika maktordningar hänger ihop och samskapar positioner i samhället. Som homosexuell är 

du inte bara homosexuell, du kanske även är kvinna, handikappad, invandrare och 

arbetarklass. Alla dessa faktorer påverkar din identitet och din position i samhället. Vilken 

position en individ har i maktsystem är komplext och föränderligt. I ett sammanhang kan en 

individ ha väldigt låg status, men i andra sammanhang kan individen ha högre status. Makt 

skapas i relationer med andra och i en bestämd kontext. Genom intersektionaliteten ses inte 

makten som något essentiellt och fast utan som något ombytligt och instabilt. Det finns inte en 

maktordning som är fast och oföränderlig, utan makt skapas och omskapas hela tiden i 

kontextbaserade relationella processer av över- och underordning (De los Reyes, 2005). Det 

sker hela tiden en kamp om maktordningar, genom motstånd och dominering. De los Reyes 

(2005) menar att se individer utifrån en fixerad kategori, t ex, kvinnor, innebär att andra 

kategorier ignoreras som påverkar statusen inom och utanför kategorin kvinna. Till exempel 
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har en vit kvinna högre status i många sammanhang inom gruppen kvinnor än en svart kvinna, 

men det kan också betyda att hon är privilegierad i jämförelse med en svart man. (De los 

Reyes, 2005).  

 

SOCIALTJÄNSTENS SOM SYSTEM 

Järvinen (2002) ser socialarbetarna som representanter för systemet, i det här fallet 

Socialtjänsten. Hon menar att mötet mellan socialarbetare och klient även är ett möte mellan 

klienten och systemet. För att man överhuvudtaget ska kunna bli en klient måste man först 

passa in i systemet som en viss sorts klient med en viss sorts hjälpbehov. Järvinen (2002) 

menar att det till viss del även är lagstiftat vilka som kan bli klienter i Socialtjänsten, men 

något som också är centralt är organisationens rutiner och förståelse av klienter. De outtalade 

förutsättningarna inom vilket det sociala arbetet verkar, är organisationens doxa. Järvinen 

(2002) använder sig här av Bourdieus begrepp doxa . Bourdieu menar att doxa har en stark 

kraft att vidmakthålla rutiner och praxis (Järvinen, 2002). När en klient kommer till 

organisationen måste hon passa in i klientrollen och de åtgärder som finns att tillgå. 

Socialtjänsten har genom sin doxa en viss syn på vad det innebär att vara klient och vilka 

problem en klient har. Klientens problem anpassas till Socialtjänstens doxa. Systemet skapar 

på detta sätt och formar klienterna (Järvinen 2002).  

 

Förhållande mellan socialarbetaren och klienten genomsyras av det Bourdieu kallar symbolisk 

makt (Järvinen, 2002). Den symboliska makten är inte synlig, utan är ett otydligt och ofta 

omedvetet maktförhållande. När en person ger en gåva till en annan, finns det en symbolisk 

makt där. Det förväntas att den som fått gåvan ska vara tacksam och/eller även ge en gengåva. 

De flesta ser inte Socialtjänsten som en rättighet utan många kommer dit i en situation där de 

känner sig utlämnade. Socialtjänsten blir givaren som har makten i sin hand. Makten blir 

asymmetrisk (Järvinen, 2002). Järvinen (2002) menar att vi måste förstå hjälprelationen 

mellan klient och socialarbetare som en ojämn hjälprelation. Socialarbetaren kan ställa krav 

på klienten och ofta sker åtgärder för att kontrollera klienten, förändra klienten och lära 

klienten.  

 

Skau (2006) delar upp hjälprelationen i två nivåer: personnivån och systemnivån. Systemnivån 

rymmer dess normer och regler, värden, maktmedel, resurser, människor, roller, strategier, 

ramverk  (Skau, 2006, s. 79) som finns inom organisationen. Systemnivån utgör ramen för 

mötet med Socialtjänsten. Personnivån innefattar den enskilde socialarbetarens 
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yrkeskompetens, attityder och värderingar, insikter, inlevelseförmåga, mänsklig generositet 

och värme  (Skau, 2006, s. 79). Bemötandet kan förstås utifrån hur dessa två nivåer samspelar 

med varandra, där systemnivån ger förutsättningarna för den enskilda socialarbetarens möte 

med klienten. Socialarbetarens bemötande kommer således att påverkas av både systemnivån 

och personnivån.  

 

METOD 

Metodkapitel börjar med att vi redogör för vårt metodval, sedan diskuterar vi och går igenom 

tillvägagångssättet. Det innehåller både intervjuerna men även transkriberingen och själva 

analysen. Därefter tar vi upp tillförlitligheten i vår uppsats. Avslutningsvis reflekterar vi kring 

vår position och de etiska överväganden vi ställts inför. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, detta för att vi är intresserade av våra 

informanters egna upplevelser och tycker det är viktigt att de med egna ord får beskriva 

upplevelserna av bemötandet. I intervjusituationen kan informanten sätta sina egna ord på 

upplevelsen.  

 

En fråga vi tyckte var viktig att ställa sig inför uppsatsen var: Hur ser vi på kunskap? Detta 

påverkar vilken sorts uppsats vi kommer att skriva och vilken metod vi kommer att välja. Vi 

delar båda en postmodern syn på kunskap vilket betyder att kunskap inte ses som något 

objektivt utan något som skapas och samskapas i relation med andra människor (Kvale, 

2007). I våra intervjuer skapar både intervjuaren och intervjupersonen en gemensam 

förståelse för det vi tar upp. Kunskap är något vi skapar tillsammans i situationen. Därmed ser 

vi kunskap som en social konstruktion (Kvale, 2007).  

 

I analysen har vi valt att använda oss av IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) 

(Smith & Osborn, 2003), därför att den passar in både på vår kunskapssyn och för att vi är 

intresserade av att undersöka homo- och bisexuellas upplevelser av Socialtjänsten. 

Analysmodellen har inslag från både fenomenologin och hermeneutiken (Smith & Osborn, 

2003). Från fenomenologin kommer fokuset på en persons livsvärld. Där den klassiska 

fenomenologin ser deltagarnas beskrivelser som redogörelser för hur verkligheten är (Kvale, 

2007), har IPA en mer konstruktivistisk syn på kunskap. Det betyder att kunskap är något som 

skapas tillsammans med forskaren och deltagaren (Smith & Osborn, 2003). Den 
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hermeneutiska sidan av IPA består av den dubbla tolkningen som görs i analysmodellen, dels 

tolkar deltagaren sin egen livsvärld och sedan tolkar forskaren deltagarens tolkningar (Smith 

& Osborn, 2003).  

 

LITTERATURSÖKNING 

Vi har sökt litteratur genom bibliotekets LIBRIS program. Vi har också använt oss av 

artikelsök genom Högskolan Väst bibliotekets hemsida och använt oss av sökmotorer som: 

Academic search, Artikelsök och CSA Illumina. Vi har letat efter information till vår uppsats 

på google, gaystudenterna, uppsatser.se, Adlibris, RFSL och HOMO. Sökord vi har använt i 

olika kombinationer är: social work, sexual orientation, social care, treatmeant, experience, 

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual), HBT(Homo-, Bisexuella och 

Transpersoner), homosexualitet, socialt arbete, sexuell läggning, bemötande, transsexuella, 

homofobi, heteronormativitet, intersektionalitet och upplevelse. 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Här redovisar vi för hur själva studien har gått till. I tillvägagångssätt försöker vi synliggöra 

oss själva och visa på hur vi har upplevt och diskuterat kring de olika momenten. Vi börjar 

med urval och avgränsningar, sedan presenteras våra informanter. Vi diskuterar även våra 

intervjuer, transkriberingen och analysen.  

 

Avgränsningar och urval 

Vi valde att fokusera på Socialtjänsten i stort och inte på någon specifik del av deras 

verksamhet. Detta för att vi trodde att det skulle bli svårt att hitta informanter om vi 

avgränsade oss mer specifikt mot någon del av Socialtjänsten. Vi diskuterade mycket till en 

början när sexuell läggning har betydelse i mötet med Socialtjänsten. Det vi hela tiden kom 

fram till var att sexuell läggning alltid har betydelse i ett heteronormativt samhälle, om du har 

”fel” läggning. I varje ny situation du kommer i, måste du som HBT-person välja att komma 

ut med din läggning eller inte. Detta sker även i mötet med Socialtjänsten. Anledningen till att 

vi valde just Socialtjänsten är att vi tror att när man söker stöd eller hjälp kan det vara extra 

viktigt att man vågar berätta om sig själv och inte leva ett ”dubbelliv” i samtalet. Detta kan 

påverka hjälpsituationen och göra att personen som söker hjälp inte får den rätta hjälpen. 

 

När vi började med uppsatsen tänkte vi först även inkludera transpersoner, men vi hade svårt 

att hitta några som ville ställa upp på en intervju, kanske sökte vi i fel forum. Senare fick vi 
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även ett mail av en kvinna som menade att många transsexuella personer upplever begreppet 

HBT (Homo-, Bisexuella och Transpersoner) som kränkande. Då T är ett samlingsnamn för 

personer som på olika sätt bryter mot givna könsuttryck för de kön de tillskrevs vid födsel 

(RFSL, 2008). T:et blir ett brett begrepp som det kan vara svårt att känna igen sig i. Detta kan 

även bidragit till att vi hade svårt att hitta transpersoner som ville ställa upp. Vi borde ha satt 

oss in mer i transpersoners och transsexuellas livssituation. Det är lätt att använda 

samlingsnamnet HBT, utan att egentligen gå till botten med vad det innebär och vilka det är 

som definierar begreppet. 

 

För att hitta informanter kontaktade vi olika intresseorganisationer för HBT-personer. Vi 

sökte även informanter genom ett Community som vänder sig till HBT-personer. Det var 

svårt att hitta informanter. De som hörde av sig och var intresserade av att ställa upp på en 

intervju är de som vi har intervjuat. När vi väl hade gjort alla intervjuer och påbörjat analysen 

hörde två personer av sig som vi tyvärr inte kunde intervjua. 

 

Våra informanter 

Vi har intervjuat fem personer, tre killar och två tjejer. Personerna kommer från både storstads 

kommuner och mindre kommuner. Geografiskt är informanterna spridda över stora delar av 

Sverige. Åldersmässigt är tre av informanterna i 30-årsåldern och två av informanterna är 17 

respektive 20 år. Fyra av informanterna definierar sig som gay eller homosexuell, en 

definierar sig som bisexuell. Fyra av våra informanter hörde av sig till oss efter att ha sett vår 

annons på ett Community för HBT-personer. En av informanterna hörde av sig efter att vi 

gjort utskick till olika HBT-organisationer i Sverige. Vi har först kommit i kontakt med våra 

informanter via mail, då vi även har skickat ut information om vår uppsats och om vad det 

innebär att medverka (se bilaga 1). Sedan har vi ringt informanterna för att diskutera 

ytterligare deras medverkan och hur de upplever inför att delta i en intervju, samt mer 

praktiska saker som tid och plats för intervjun.  

 

Våra intervjuer 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket betyder att vi har en intervjumall 

med några få frågor (se bilaga 2). I intervjusituationen fungerar dessa frågor mer som en 

guide och behöver inte följa en speciell ordning. Informanten ges möjlighet att berätta friare 

om händelsen. Intervjun följer informantens intresse och tankar snarare än tvärtom (Smith & 

Osborn, 2003). Vi upplever att homo- och bisexuella personer är en osynlig grupp inom 
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socialt arbete som inte har stor möjlighet att göra sin röst hörd, därför tyckte vi att det var 

extra viktigt att låta informanten berätta på ett friare sätt om sin upplevelse. Utifrån vårt syfte 

är informanten vår expert, det blir då viktigt att låta denne berätta sin egen historia (Smith & 

Osborn, 2003). I semistrukturerade intervjuer är det viktigt att som intervjuare vara väl 

förberedd och veta hur intervjun ska användas och vad vi behöver ha reda på, det finns annars 

en risk att missa viktiga frågor. Intervjuaren måste även vara lyhörd och lyssna aktivt för att 

kunna ta upp trådar som informanten berättar om (Smith & Osborn, 2003). Det kan vara bra 

att även be informanten förtydliga lite och ställa fördjupande följdfrågor som: Hur tänkte du 

då? Kan du berätta mer om… 

 

När vi fick personer som var intresserade att ställa upp på en intervju, ringde vi och pratade 

med dem. Vi frågade om de hade någon plats de helst ville göra intervjun på. Tre informanter 

föreslog då att göra det hemma hos dem. Om informanten inte föreslog någon plats och det 

var okej för denne bokade vi ett grupprum på det lokala biblioteket. Det gjorde vi med två av 

dem.  

 

Intervjuerna gjorde vi inte tillsammans utan vi delade upp dem, där Malin gjorde tre intervjuer 

och Linda två. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuerna var för sig är att vi tror 

att det blir ett bättre samspel och en mer avslappnad intervjusituation om informanten bara 

behöver möta en intervjuare. 

 

Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter att göra. Detta beroende på vilken kontakt 

informanten haft med Socialtjänsten och hur omfattande den har varit. I de första intervjuerna 

ställde vi ibland följdfrågor där vi kanske inte använde informantens egna ord utan andra 

begrepp. På det sättet kan intervjuaren leda in informanten mot vissa riktningar. Det var något 

som vi försökte tänka på under de senare intervjuerna. Där vi upplevde att informanten blev 

instyrd har vi varit försiktiga med att analysera materialet och har vägt in vår egen roll i det 

sagda. Några informanter var väldigt intresserade av bakgrunden till att vi ville göra 

uppsatsen. Vi berättade då att på den utbildningen vi går har HBT-frågor knappt diskuterats 

och det var en anledning till att vi ville veta hur bemötandet såg ut inom Socialtjänsten. På det 

sättet tydliggjorde vi vår utgångspunkt, vilket även kan ha påverkat informanternas svar då de 

kan ha fått en känsla av att vi bara varit intresserade av det dåliga bemötandet och inte det bra. 

Vi har före intervjuerna poängterat att vi är intresserade av helheten i bemötandet, både 

positiva och negativa sidor av det.  
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Transkriberingen 

Vi har i transkriberingen tagit med allt som sades under intervjun. När vi sedan använt citaten 

i uppsatsen har vi tagit bort onödiga ifyllnadsord, som typ, liksom, och många upprepningar. 

Vi har försökt hålla citaten så nära informantens egna ord och ändrat så lite som möjligt men 

ändå anpassat språket till skrivspråk. Vi har även valt att ta med tydliga känslouttryck som 

förmedlas i intervjun. I transkriptet har vi skrivit ut olika känslouttryck som: långa pauser 

(paus), djupa suckar (suck), starka betoningar, *skratt* och ”vad informanten säger i ändrat 

tonläge” (förklaring på vilket sätt).  

 

Vi har försökt att transkribera så snart som möjligt efter intervjun, men sällan hunnit börja 

samma dag, detta för att ha intervjusituationen färsk i minnet. Transkriberingen har gjorts av 

samma person som var intervjuare då sammanhanget och minnesbilden förtydligas och 

eventuella oklarheter blir lättare att förstå när intervjuaren även lyssnar och transkriberar 

(Gillham, 2005).  

 

Analysmodell 

I analysen av intervjuerna använder vi oss av analysmodellen IPA (Interpretative 

Phenomenological Analysis) (Smith & Osborn, 2003). IPA analyserar dels en persons 

livsvärld och upplevelser som ett fenomen, där den egna personens tolkningar står i centrum. 

Forskaren vill här förstå informantens upplevelse så som den är för henne. IPA tar med 

samspelet mellan intervjuaren och informanten. Kunskapen skapas i en interaktion mellan 

intervjuaren och informanten (Smith & Osborn, 2003). Men det är forskaren som skriver 

arbetet och har på det sättet alltid ett tolkningsföreträde framför informanten. 

 

Själva analysen har vi delat in i en ordningsföljd med fem steg: 

Steg 1 Vad upplevs som viktigt i intervjun. 

Den transkriberade intervjun läses igenom flera gånger. I vänster 

marginal skrivs allt det vi upplever intressant som informanten säger. 

Det skrivs med informantens egna ord. Det kan även vara känslor som 

förmedlas (Smith & Osborn, 2003).  

 

Steg 2 Tematisera meningar. 
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Utifrån dessa marginalanteckningar och transkriptet börjar vi ringa in 

teman. Abstraktionsnivån höjs. Dessa teman marginalantecknar vi på 

högra sidan (Smith & Osborn, 2003).  

 

Steg 3 Föra ihop teman. 

Vi tar ut de teman vi har hittat på en egen sida och försöker se 

samband, men även se vad det är som sticker ut. Här bryts den 

kronologiska ordningen. Nu hamnar teman som upplevs liknande 

tillsammans. Detta skapar i sin tur ytterligare huvudteman. Vi jämför 

även med transkriptet så att vi verkligen lyssnar på det informanten 

berättar och inte övertolkar. (Smith & Osborn, 2003). 

 

Steg 4 Hitta överordnade teman. 

Vi tar nu in fler transkript där vi går tillväga på samma sätt. I varje 

intervju har vi nu vissa huvudteman med under teman. För varje 

transkript vi analyserar bildas fler teman. Vi kommer nu till ytterligare 

en abstraktionsnivå då vi börjar leta efter överordnade gemensamma 

teman för olika transkript (Smith & Osborn, 2003).  

 

Steg 5 Förklara och diskutera teman. 

Det här är det sista steget i analysen och här handlar det om att få ihop 

alla tematiseringar. Nu skriver vi själva analysen där vi förklarar och 

exemplifierar de olika teman vi har funnit. I den här delen använder vi 

oss av teorier för att få en djupare förståelseram (Smith & Osborn, 

2003). 

 

Under analysen hade vi ibland en svårighet att hålla oss nog nära materialet. De första 

tematiseringarna ska vara nära materialet på det sättet att informanternas egna ord ska 

användas. Vi fick kämpa med att hålla rätt abstraktionsnivå under analysen. Till en början var 

våra tematiseringar på en för hög abstraktionsnivå, där vi ibland lät våra teorier styra 

tematiseringarna. Vi fick gå tillbaka och ändra det, och låta våra informanters egna ord styra 

tematiseringarna 

 



 21 

Vi har valt att presentera vår analys och det empiriska materialet tillsammans. Detta för att 

läsaren tydligt ska kunna följa med i den analytiska diskussionen. Genom utdragen från 

intervjuerna har läsaren möjlighet att se hur vi har analyserat, men också möjlighet att dra 

andra slutsatser och se det empiriska materialet på ett annat sätt än vad vi har gjort. I utdragen 

har vi ibland tagit bort stycken från transkripten eller börjat mitt i en mening, för att underlätta 

för läsaren, detta markeras /…/. I slutet av det empiriska materialet och analysen har vi 

Avslutande reflektioner. Där höjer vi abstraktionsnivån ytterligare och för en sammanfattande 

diskussion kring de teman vi sett under analysen. 

 

TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET 

Valideringsarbetet måste finnas genom hela uppsatsen. Det betyder att vi genom hela 

uppsatsen måste kontrollera att vi verkligen undersöker det vi avsett att undersöka, i vårt syfte 

(Kvale, 2007). Vi har använt oss av Kvales (2007) diskussion om olika aspekter på 

valideringsarbete inom forskning. Vi går här igenom de tre aspekterna som Kvale (2007, 

s.218-220) tar upp: 

 

Att validera är att kontrollera  

Vi är intresserade av homo- och bisexuellas upplevelser av 

Socialtjänsten. Våra informanter är inte bara medskapare till den här 

uppsatsen, de är experterna.  Därför är ett sätt för oss att kontrollera 

intervjumaterialet att låta informanterna ge feedback på 

transkriptionen av intervjun och även på analysen. Detta för att så 

långt som möjligt låta informanterna ge sin syn på våra tolkningar.  

 

Att validera är att ifrågasätta  

Vi har utifrån vårt syfte diskuterat fram den metod och analys som vi 

anser passar syftet bäst. Vi för ständigt en diskussion kring vad vi gör, 

varför och vart vi är på väg.  

 

Att validera är att teoretisera  

Vi diskuterar hur vi använder oss av centrala begrepp i uppsatsen., 

vilka begrepp och teoretiska utgångspunkter vi har för att förstå det vi 

undersöker. Det innebär också att vi fått lägga till begrepp och teorier 
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efter att vi gjort våra intervjuer och påbörjat analysen, för det teorier vi 

haft inte räckt till för att förstå eller förklara det vi sett. 

 

Vi är medvetna om att vår undersökning inte är representativ för hela gruppen (homo- och 

bisexuella). Det är något som vi även vill trycka på under uppsatsen, det här handlar om 

personers subjektiva erfarenheter. Om detta inte poängteras, kan det stigmatisera gruppen i 

sig. Vi vill lyfta fram att vi inte ser homo-, och bisexuella som en homogen grupp, utan som 

en grupp med många olika erfarenheter.  

 

VÅR POSITION 

I den här delen diskuterar vi hur våra olika positioner påverkar uppsatsen. Det vi har 

diskuterat mest kring våra positioners betydelse är sexuell läggning, där Linda är homosexuell 

och Malin är heterosexuell. Linda hade en sida på ett HBT-community där vi annonserade 

efter informanter och hon kunde fungera som en gate-keeper (Taylor & Bogdan, 1998). Vi 

har läst om andra som skrivit om homo- och bisexuellas livssituation i uppsatser och många 

tar upp problemet med att få personer att ställa upp på intervju. Det finns på det sättet en 

fördel med att en av oss är homosexuell när vi sökte informanter. Vi tror att det kan ge 

informanterna en trygghet att veta att en av oss är homosexuell, då det kanske ofta är vana vid 

ett heteronormativt bemötande. Samtidigt ger det också Malin trovärdighet att informanterna 

vet om att hon gör uppsatsen tillsammans med Linda som är homosexuell.  

 

Under intervjusituationen har vi sett att det finns en viss skillnad mellan de intervjuer Malin 

och de Linda gjort. Exakt vad skillnaden beror på är svår att veta eftersom många olika 

faktorer spelar roll så som våra personligheter, våra informanters ålder och livssituation, och 

inte bara vår egen sexuella läggning. Men vi har ändå upplevt att Lindas intervjuer till 

skillnad från Malins, berört ämnet av hur det är att vara homosexuell och hur det varit att 

komma ut i större utsträckning. Om det här beror på att Linda frågat mer eller om 

informanterna själva fokuserat mer på detta vet vi inte. En annan faktor denna skillnad kan 

ligga i, är att Lindas informanter också varit yngre än Malins.  

 

Vi har märkt att många vi har pratat med om vårt uppsatsämne och några informanter undrat 

varför vi har valt just det ämnet. Många människor har antagit att någon av oss måste vara 

homosexuell för att skriva om detta ämne. Om de vet att Linda är homosexuell har vi fått 

känslan av några tror att intresset för ämnet endast bottnar i Lindas sexuella läggning. Det 
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verkar finnas en skepticism mot att en person med heterosexuell läggning kan tycka att det här 

är ett vikigt ämne. Vi får känslan av att vårt motiv eller intresse för ämnet antas vara 

sammankopplat med vår sexuella läggning.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inför intervjuerna kommer vi att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudprinciper: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren måste informera 

informanterna vad syftet med i vårt fall intervjun är (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet 

innebär att medverkan är frivillig och att informanten när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har skickat ut ett brev till alla informanter som 

handlar om vad det innebär att vara med i vår uppsats och vad den handlar om, att deltagandet 

är frivilligt och att det finns möjligheter att avbryta deltagandet när informanten vill. I 

informationen finns det telefonnummer och mail till oss och vår handledare. Det framgår 

tydligt vilken utbildning och högskola vi går samt vilken institution vi tillhör. Vid 

intervjusituationen har vi muntligt gått igenom brevet och vad det innebär att ställa upp på 

intervjun igen, hur materialet kommer att användas och att de när som helst får avbryta 

deltagandet, både under och efter intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att informanternas uppgifter ska behandlas med stor 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i transkripten bytt ut namn och platser. 

Ljudfilerna och transkripten har vi förvarat på en säker plats som bara vi har tillgång till. 

Nyttjandekravet innebär att vi endast ska använda informationen om informanterna till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer inte använda den information vi har 

fått på något annat sätt än till vår uppsats. 

 

Många människor har kommit i kontakt med Socialtjänsten under svåra perioder i deras liv. 

Om man har svåra upplevelser från Socialtjänsten eller från just den perioden som 

Socialtjänsten var inkopplad kan många av de känslorna man upplevde då komma upp igen 

under en intervjusituation. Det kan leda till att intervjun övergår till en terapeutisk situation 

som intervjuaren inte riktigt kan hantera (Kvale, 2007). Det var därför viktigt att vi 

diskuterade med informanten om det fanns någon stödperson som hon eller han kunde vända 

sig till om det behövdes. Vi frågade även om informanten pratat om det här förut med någon. 
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Om informanten upplevde ett behov av att prata om dessa upplevelser vidarebefordrade vi 

vart informanten kunde vända sig för att få stöd.  

 

Reflexivitet 

I uppsatsen vill vi visa på vår egen reflexivitet. Detta för att ge läsaren en förståelse över vår 

roll. Ehn och Klein beskriver reflexivitet som: Att vara reflexiv är således att vara medveten 

om sin egen medvetenhet (Ehn & Klein, 1994, s.11). Det betyder att författaren för att vara 

reflexiv i sitt skrivande måste försöka skapa distans både för att se hur texten blir till och för 

att se sin egen roll (Ehn & Klein, 1994). Vi har under hela arbetets gång diskuterat vår roll i 

uppsatsen och våra egna positioner i mötet med informanterna och till ämnet. Ehn och Klein 

(1994) menar att informanterna är medskapare i texten och det är något vi vill lyfta fram.  

 

EMPIRISKT MATERIAL OCH ANALYS 

Vi har delat in vårt empiriska material i tre huvudteman. Alla dessa teman har vid 

analysarbetet visat sig påverka mötet mellan klient och socialarbetare, och för hur bemötandet 

kommer att upplevas. I det första temat Utgångspunkter i mötet med Socialtjänsten 

presenterar vi våra informanter, deras bakgrund och förutsättningar i mötet med 

Socialtjänsten. I det två återstående temana Sexuell läggning och Socialtjänstens bemötande 

kommer informanternas egna ord först och därefter gör vi teoretiska återkopplingar. För de 

teman som har underrubriker, gör vi en uppsamlande teoretisk diskussion under 

Sammanfattande reflektioner för… Sist har vi en sammanfattande analys under rubriken 

Avslutande reflektioner.  

 

UTGÅNGSPUNKTER I MÖTET MED SOCIALTJÄNSTEN 

Eftersom våra informanter har helt olika förutsättningar för sin kontakt med Socialtjänsten 

börjar vi med att synliggöra hur de kom i kontakt och vad de känner inför mötet. Vi beskriver 

också intervjusituationen lite kort och vem som gjort intervjun. 

 

Sara 

Sara intervjuade jag, Malin, hemma hos henne. Hon kom och mötte mig vid busshållplatsen. 

Saras intervju upplevde jag som stark och personlig. Sara var väldigt öppen och reflekterande 

under intervju trots att hon tog upp personliga och svåra upplevelser.  
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Sara är 31år gammal, definierar sig själv som gay och har haft en lång kontakt med 

Socialtjänsten. Hon har kontakt med socialtjänsten när intervjun genomförs. Hon kom i 

kontakt med Socialtjänsten först när hon var 16 år på grund av sitt missbruk och har sedan 

dess blivit omhändertagen ett flertal gånger. Hon uttrycker det själv: 

 

Sara: /…/ jag har haft rätt mycket kontakt med dem. Eller det är 

de som har tagit kontakt med mig *skratt*. 

 

 Hon har blivit tvångsomhändertagen flera gånger, både när hon var underåring genom LVU 

(Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och när hon blivit äldre genom LVM 

(Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall). Hon har även frivilligt gått med på vård. Hon 

berättar om när hon senast sökte hjälp hos Socialtjänsten och sina känslor inför mötet: 

 

Sara: /…/ jag var jätterädd när jag gick dit alltså, då tänkte jag… 

Malin: Mm. 

Sara: /…/ nu kommer en människa med problem igen och man 

ska utredas och börja med nya papper.  Ja, jag tänkte det blir väl 

samma sak. 

 

Sara är i en väldigt utsatt position när hon söker hjälp. Hon har ett stort hjälpbehov och har i 

många fall inte kunnat påverka vilken hjälp hon fått. Socialtjänsten har i hennes fall väldigt 

stor makt och hon har erfarenhet av att Socialtjänsten inte lyssnar på henne.  

 

Viktor 

Viktor träffade jag, Malin, på ett bibliotek i staden han bodde i, där jag hade hyrt ett 

grupprum. Jag mötte Viktor vid entrén. Intervjun upplevde jag som avslappnad och öppen. 

Det märks att Viktor var eftertänksam och funderade över frågorna innan han svarade. 

 

Viktor är 31år och kallar sig själv homosexuell. Han har kontakt med socialtjänsten när 

intervjun genomförs och har till och från under en tio års period fått ekonomiskt bistånd från 

Socialtjänsten. Han uttrycker en oproblematisk relation till Socialtjänsten och vi tolkar det 

som att han även ser ekonomiskt bistånd som en rättighet. 
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Viktor: Alltså det var väl så här några månader ett halvår. Och i 

början då får man ju gå dit och lämna in blanketter varje månad, 

men oftast är det bara i början man träffar själva handläggaren 

sedan lämnar man bara in pappret (paus). Det blir ju, man ser ju 

den här handläggaren två tre gånger i början kanske, sedan rullar 

det på. 

* * * 

Viktor: Nja, alltså jag har haft ganska bra, tur med handläggarna, 

tycker jag, det har inte varit något problem (paus). Men de flesta 

de gör sitt jobb och sedan är det bra. Samtidigt så är det ju (paus) 

det är ju en ganska, kan man tycka, en lite förnedrande situation 

man är i också. 

Malin: Mm. 

Viktor: När man kommer och tigger om pengar liksom. Då är 

man ganska glad om det går snabbt och smidigt och man kommer 

därifrån. Man är ju lite i beroendeförhållande till handläggaren, 

då försöker man vara så smidig som möjligt själv också.  

 

Jonas 

Det var den allra första intervjun vi gjorde. Jag, Linda, och Jonas har bestämt träff mitt i 

centrum i staden han bor i. Jag har bokat ett rum på biblioteket där vi ska göra intervjun. 

Jonas är en nyfiken och öppen person. Han frågar en del om vad vi ska skriva om och varför. 

Intervjun går fort trots att Jonas har mycket att berätta. Efter intervjun sitter vi kvar en stund 

och pratar allmänt om hur det är att vara homosexuell. 

 

Jonas är 17år gammal och benämner sig som gay. Han har tidigt i sitt liv haft kontakt med 

Socialtjänsten genom en vårdnadstvist mellan hans föräldrar. Intervjun handlar om hans 

senare kontakt med Socialtjänsten som ägde rum 2007, där han själv sökte kontakt med dem 

på grund av sin hemsituation. Han flyttar mellan sin mamma och pappa. Hemma hos pappa är 

han helt utlämnad till sig själv och när han kommer ut som gay inför sin mamma kastar hon ut 

honom.  

 

Jonas: Nej och då provade jag att flytta hem till mamma igen. För 

då hade det gått jävligt lång tid och då provade jag att flytta hem 



 27 

till mamma igen, för att hon kanske hade lugnat ner sig. (drar 

efter andan) Så hade hon inte det. Fast det var liksom inte bara för 

det här, det var hela situationen där som jag känner, det var kaos. 

Linda: Mm. 

* * * 

Jonas: /…/ så då bodde jag hos mina kompisar lite här och där i 

några veckor och sen gick jag då till det sociala i X-stad.  

Linda: Mm. 

Jonas: Och jag berättade allting för jag kände att jag inte kunde 

bo hos min pappa, för jag har växt upp själv hela mitt liv. Jag 

började laga min egen mat och tvätta mina egna kläder när jag var 

sju. 

 

Han uttrycker den situation han lever i som otroligt svår. Där han känner sig ensam och mår 

dåligt. Han går till skolkuratorn som stöttar honom och råder honom att söka hjälp hos 

Socialtjänsten. 

 

Jonas: Det här var sista utvägen liksom. Jag kan ju inte bo hos 

mina kompisar hela tiden. 

 

Klara 

Klara var den första jag, Malin, skulle intervjua, vilket kändes både spännande och nervöst. 

Hon mötte mig på stationen och vi gjorde intervjun hemma hos henne. Klara är pratsam och 

reflekterar mycket i intervjun.  

 

Klara är 29år och bisexuell. Hon sökte hjälp hos Socialtjänsten för ekonomiskt bistånd under 

tre månader 2006. Hon har inte någon tidigare erfarenhet av Socialtjänsten och hon upplever 

det som lite pinsamt att söka hjälp hos Socialtjänsten, trots att hon är medveten om att hon har 

rätt till det. 

 

Klara: Ja alltså dels är det ju alltid lite obehagligt. /.../ Det gäller 

ju bara i två månader och jag tänkte nu gör jag det här. Jag kan 

klara mig annars. Det är klart att jag hade kunnat lösa det. Men 

när det nu finns en möjlighet varför ska jag gå på knäna, när jag 
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vet att jag hade jobbat sedan. Så dels var det ju lite obehagligt. 

Det kändes liksom nästan lite pinsamt.  

 

För Klara är Socialtjänsten en möjlighet, något som ger henne ett större handlingsutrymme 

gentemot Socialtjänsten.  

 

Mattias 

Efter en lång resa på tåget mötte Mattias mig, Linda, på stationen i staden han bor i. Vi tog 

bussen hem till honom. Mattias hade själv föreslagit att vi skulle göra intervjun hos honom 

om jag tyckte det var okey. Vi hade lätt för att prata om samtalet flöt på. Mattias berättar 

mycket om sitt liv, detaljrikt och inlevelsefullt. Efter intervjun reflekterar jag över att det var 

ett starkt möte mellan mig och Mattias, ändå känns det upplyftande och positivt. 

 

Mattias är 20år gammal och är homosexuell. Han har haft kontakt med Socialtjänsten sedan 

han var ett år och hade när intervjun ägde rum precis avslutat sin kontakt. Han har varit 

omhändertagen sedan dess på grund av att hans föräldrar är missbrukare. Han har bott i 

samma familjehem hela sitt liv men under tonåren varit omhändertagen på grund av sitt 

missbruk och varit på avgiftning och behandlingshem. 

 

Mattias: Ja, det har ju varit mitt liv, alltså mitt liv har ju varit 

uppbundet till dem. 

Linda: Mm. 

Mattias: För jag har ju haft en LVU-placering. 

Linda: Mm. 

Mattias: Så att, hela mitt liv har vart bundet till dem. Jag måste 

sköta mig hela tiden. 

Linda: Mm. 

Mattias: Det är först nu när jag är 20 år som jag börjat leva igen. 

 

Han har ett ambivalent förhållande till Socialtjänsten, där det gått bra för honom men där alla 

runt omkring honom uttrycker dåliga erfarenheter. Flera av hans syskon har också blivit 

omhändertagna av Socialtjänsten. Vissa av dem har inte haft samma tur som han själv och fått 

byta familjehem ett flertal gånger eller rent av fått bo på barnhem, eller behandlingshem hela 

uppväxten. Mattias uttrycker en låg tilltro till Socialtjänsten. 
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Mattias: Men det är liksom inte alltid det går bra. Så min tro på 

Socialtjänsten har blivit väldigt (paus) dålig.  

Linda: Mm. 

Mattias: Även fast jag har haft det bra så vet jag att det finns så 

många runt omkring mig som haft det så dåligt. 

* * * 

Mattias: Morsan har ju alltid hatat dem, alltså min biologiska 

mamma. /…/ Och pappa har ju alltid hatat dem. Så jag vet inte 

om de lagt över den där ilskan på mig.  

Linda: Mm. 

Mattias: På, vad ska man säga, så jag även har blivit påverkad av 

att (paus) för jag vet att även Socialtjänsten gör inte rätt alla 

gånger, har jag märkt. 

 

SEXUELL LÄGGNING 

Under analysarbetet såg vi att hur informanternas förhåller sig till sin sexuella läggning och 

hur de upplever att vara homo- eller bisexuell har betydelse i mötet med socialtjänsten. Vi 

tycker därför att det är viktigt att ta med detta i analysen. I våra intervjuer skiljer det sig hur 

mycket informanterna valt att prata om sin sexuella läggning och sina upplevelser kring att 

vara homo- eller bisexuell i samhället.  

 

Relation till sexuell läggning  

Här tar informanterna upp hur de förhåller sig och ser på sin egna sexuella läggning. Under 

analysen har vi sett tre skilda (underordnade)teman i deras förhållningssätt som vi analyserar 

tillsammans; Jag är ganska öppen, Något personligt och Inte en självklarhet. 

 

Jag är ganska öppen 

Jonas och Klara pratar om sin sexuella läggning på ett öppet sätt. 

 

Linda: Jag tänkte så här först att vi börjar med ifall du kunde 

definiera hur du ser på dig själv som din sexuella läggning? Om 

du kallar dig själv för någonting specifikt? 
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Jonas: Alltså det är rätt intressant för det beror på om jag pratar 

med heterosexuella människor eller min familj eller bland mina 

HBT kompisar. För att om det är en straight person jag träffar 

som jag inte känner så bra och jag orkar inte förklara så mycket, 

då är jag gay. Men om jag träffar en, alltså jag är medlem i rfsl, 

och när vi är där så säger jag att jag är queer för att jag tycker inte 

att, alltså, jag har varit kär i tjejer också, jag har haft tjejer. Men 

jag tycker inte jag är bisexuell och jag tycker inte jag är gay, då 

jag är någonstans däremellan. 

 

Jonas berättar under intervjun om ett tillfälle då han och hans mamma bråkar och Jonas 

för andra gången kommer ut som homosexuell till sin mamma, som tidigare sagt att det 

bara är en fas. 

Jonas: /.../ jag kanske är gay vaddå då. 

 

Klara är aktiv inom RFSL. Hon reflekterar inte över att hon har kommit ut inför 

Socialtjänsten och nämner hennes flickvän i förbifarten till sin handläggare. 

 

   Klara: Jag är ju ganska öppen men många är inte det. 

 

Något personligt 

Under intervjun med Viktor kommer vi inte in så mycket på hans syn på sin sexuella 

läggning.  Däremot förklarar han varför han aldrig nämnt sin sexuella läggning för 

Socialtjänsten: 

 

Viktor: Nej (paus). Alltså jag har aldrig haft någon handläggare 

tillräckligt länge för att man ska börja bli på det personliga planet 

riktigt. 

* * * 

Malin: Ja okej. Upplevde du att din sexuella läggning påverkade 

mötet eller hjälpen du sökte? 

Viktor: Nej, inte, man kommer inte in på någonting sådant, så 

personligt ändå. 
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Viktor pratar om sin sexuella läggning som något personligt och något som man anförtror till 

människor man har en djupare relation till. 

 

 

Inte en självklarhet 

Sara och Mattias pratar i sina intervjuer om att komma ut som homosexuell inte är någon 

självklarhet. Både Sara och Mattias beskriver svårigheten att komma ut inför sig själva. 

Mattias beskriver när han själv började förstå att han gillade killar. 

 

Mattias: Men jag visste ju ändå vad som fanns där liksom. Jag 

hade ju flickvänner. Det hade jag. 

Linda: Mm. 

Mattias: Men det var ju endast teater inför mamma och pappa.  

Linda: Ja det var det? 

Mattias: Ja.  

Linda: Så du visste om det? 

Mattias: Jag visste om det på ett sätt liksom, att det fanns.  

Linda: Ja. 

Mattias: Att det var där, att jag gillade killar egentligen. 

Linda: Ja. 

Mattias: Men jag förstod inte riktigt förrän jag gick i åttan. 

Linda: Nej. Hur var det när du började förstå? 

Mattias: När jag börja förstå så var det otroligt jobbigt. I början, 

att acceptera det. För jag förstod inte varifrån det kom ifrån. 

Vaddå gilla killar? Hallå!? *skratt*  

Linda: *igenkännande skratt* nä… 

Mattias: Det passade inte liksom. Jag menar, för att dova det där, 

jag accepterade mig inte alls först. 

Linda: Nej. 

Mattias: För att dova det där så rökte jag ännu mer gräs. För det 

var ju mycket det. Det här är ju inte normalt.  

 

Sara berättar om när hon började komma ut som homosexuell för sig själv och sin familj: 
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Sara: I mig själv och sedan tog det rätt lång tid. Jag kom nog ut 

inför min familj när jag var under behandling på 

behandlingshemmet. För i början när jag träffat dem, och *jag 

hade* träffat ”Nina” som hon hette, så kunde jag inte stå upp för 

det utan sa att hon hette ”Robin”, och att det var en kille jag var 

tillsammans med då, det tog jättelång tid innan jag kunde erkänna 

det… 

 

Både Sara och Mattias beskriver också rädslan och kampen att komma ut för andra.  

 

Sara: Det är väl mer mig själv liksom att jag inte riktigt är så 

himla öppen. Och att man vet, vet aldrig hur folk reagerar. Jag 

vill att alla alltid ska tycka om mig och tycka att jag är en bra 

*människa* och så kanske de inte gör det för att jag berättar att 

jag är gay liksom, men det är ju mina tankar… 

 

I intervjun med Mattias återkommer han ofta till rädslan att komma ut inför andra.  

 

Mattias: Och det var så många tillfällen jag tänkte säga det och vi 

satt vid köksbordet, när vi satt, (paus) hemma. Men jag sa det 

inte.  

Linda: Varför inte? 

Mattias: Nej, alltså jag var bara så rädd att mina föräldrar, ja att 

mina fosterföräldrar inte skulle acceptera det och slänga ut mig… 

 

Sammanfattande reflektioner för relation till sexuell läggning 

Jonas och Klara är öppna med sin sexuella läggning. Vi tolkar det som att de är trygga med 

sin sexuella läggning. Enligt Cass modell (Morrow, 2006b) för identitetsutveckling kan vi se 

likheter med en senare fas där man har en klar bild av sin sexuella läggning och betydelsen av 

den. Sexuell läggning blir en av flera delar i en identitetsbild, och är inte längre i fokus 

(Morrow, 2006b). Viktor diskuterar inte sin syn på sexuell läggning mycket under intervjun 

men han nämner ändå den i samband med ord som personligt och anförtro sig åt. Vi tolkar 

det som att sexuell läggning för Viktor blir en integritetsfråga. Sara och Mattias beskriver att 

komma ut inte är en självklarhet, där rädslan för att inte bli accepterad av andra styr. Morrow 
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(2006a) menar att valet att inte komma ut kan vara ett sätt att skydda sig själv från hot eller 

kränkningar. Mattias sätt att prata om när han börjar förstå att han är homosexuell, visar på 

självdestruktivitet, genom både hans självförakt och de handlingar han gör för att döva det. 

Westerståhl (1996) menar att självförakt och självdestruktivitet kan bero på ett internaliserat 

förtryck.  

 

Upplevelsen av att vara homo- eller bisexuell   

Här tar vi upp hur de olika informanterna upplever av att vara homo- eller bisexuell i 

samhället. Hur de pratar om sin sexuella läggning och deras förståelseram för vad det innebär 

att vara homo- eller bisexuell i samhället. Det är något alla informanter gör i olika 

utsträckning. Vi har delat upplevelsen i två teman: Sådan är normen och Det finns de som inte 

tycker om homosexuella. 

 

Sådan är normen 

Viktor, Klara och Jonas har som vi tolkar en medveten bild av samhället, där de pratar om 

samhället och de normer som finns. De ser en samhällsstruktur som de beskriver och sätter 

ord på.  

 

Malin: Upplevde du att någon av handläggarna förutsatte att du 

var heterosexuell? 

Viktor: Ja det gör väl *alla, på något sätt (skrattar)*, men det är 

klart att när jag har varit i kontakt med andra myndigheter och så 

där då (paus) när man har kommit in på mer personliga saker så 

förstår de hur det ligger till.  För då har man lärt känna varandra. 

Malin: Mm, hur visar det sig när handläggarna förutsätter att du 

är heterosexuell? Kommer du ihåg, kan du ge några konkreta 

exempel?  

Viktor: (paus) Nej det kan jag inte. Det är nog mer som det är 

underförstått i samhället, sådan är normen liksom. 

* * * 

Jonas: /…/ det dagliga, vad ska man säga, kriget. Det är nästan 

det att vara öppet gay liksom (drar efter andan) inte bara för 

familjen utan från hela samhället. 

* * * 
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Klara: Så jag var ju ganska så anti själv. Jag tyckte de var väldigt 

heteronormativa och jag var arg på dem… 

 

Klara pratar här om hur det är att vara bisexuell. 

 

Klara: Ja det är ofta man bemöts med: Har du pojkvän? 

 

De finns de som inte tycker om homosexuella 

Sara och Mattias pratar om upplevelsen att vara homosexuell på en individnivå. Där de 

refererar till deras egna direkta upplevelser och att andra personer kan ha fördomar gentemot 

homosexuella. De pratar inte om samhället eller normer som finns i samhället, utan om att 

vissa personer kan ha fördomar.  

 

Sara: (paus) Nej jag har ju aldrig liksom, som nu när jag var på 

behandlingshemmet har jag ju inte sagt till någon där förutom 

min kontaktperson och personalen att jag är gay, men inte till de 

andra tjejerna. 

S: Så jag tänker liksom att jag skulle nog inte våga säga det för 

att: Nej. De har mycket fördomar. /…/ 

Malin: Okej. 

Sara: (paus) Det är en sådan här rädsla för att ja… Just att jag vet 

att det finns mycket fördomar hos tjejer. 

 

Mattias pratar mycket om andra personers fördomar och berättar om en incident i 

grundskolan: 

 

Mattias: Jag sa ju ingenting. Inte till någon. För vid det laget, 

skulle någon komma ut om det liksom. Jag vet en kille i skolan 

han gjorde det när han gick i sjuan och jag gick i nian.  

Linda: Mm. 

Mattias: Han blev ju totalmobbad. Han var ju tvungen att byta 

skola. Och efter det när jag såg honom tänkte jag: Men det går 

inte.  
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Mattias tar också upp hur andras bild av homosexuella inte passar med hans egen syn på 

sig själv: 

 

Mattias: Jag har hört många som upplever homosexuella oftast 

inte som att personen är grabbig, att de gärna beter sig lite fjolligt, 

beter sig gärna lite feminint och så här. /…/ Men, jag känner mig 

själv ganska grabbig och manlig, maskulin, inte feminin och 

fjollig. 

* * * 

Mattias: För det finns faktiskt de som inte tycker om 

homosexuella människor. Det finns de som inte gör det, även 

jobbar med, vad ska man säga, med serviceyrken… 

 

Sammanfattande reflektioner för upplevelsen av att vara homo- och bisexuell 

Klara, Jonas och Viktor ser en samhällsstruktur där heteronormen är överordnad och 

diskriminerar homo- och bisexuella. Genom att synliggöra normerna och strukturerna i 

samhället har informanterna också en förståelse för att det inte är deras sexuella läggning 

som är ett problem. Det är hur samhället har skapat en heteronorm som är problemet. 

Sara och Mattias förklarar däremot inte fördomar utifrån en norm eller struktur. De ser att 

vissa människor inte gillar homosexuella, att det finns fördomar hos en del. Om man 

saknar den förståelseramen finns det en större risk att man lägger på sig skuld och skam 

och känner sig annorlunda (Morrow, 2006b). Vi menar att genom att ha en förståelseram 

för hur normer och strukturer i samhället fungerar avlastar man också den enskilda 

individen från att skuldbelägga sig själv för att ”vara annorlunda”.   

 

Konflikt att vara homosexuell och missbrukare 

Mattias beskriver dubbelheten i att vara både missbrukare och homosexuell. 

 

Mattias: Jag hade inte orkat. Alla visste ju redan om att jag 

knarkade och ja men du vet. Så jag var ju redan mobbad över det, 

liksom. Att jag knarkade. 

Linda: Mm. 

Mattias: Så det räckte liksom. Hade de kommit på att jag var 

homosexuell också så hade det varit *grädden* på moset… 
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Sara berättar i sin intervju om hur hon upplever det att vara båda gay och missbrukare. Hon 

beskriver hur hon ses som annorlunda på behandlingshem på grund av sin läggning. Vi 

upplever att hon känner sig ensam om att vara både gay och missbrukare. Något som 

personalen på behandlingshemmet även förstärker. 

 

Sara: (Paus) Man är både, det känns ibland som att man fick 

allting, man är heroinist och man är gay, liksom, ja men det är 

”bra” (ironiskt). 

* * * 

Sara: Jag vet inte hur många missbrukare det är som är gay. Jag 

har aldrig träffat någon. 

 

Sara berättar här om hur personalen på behandlingshemmet ställer frågor kring hur det är att 

vara homosexuell: 

 

Malin: Hur tycker du det är när de kommer med sina frågor om 

hur det är att vara gay? 

Sara: Det har varit lite roligt så här. Det var en som sa till mig: 

”Ja men du är inte den typiska missbrukar tjejen Sara.” Jag sa: 

Nehej. ”Ja, det kanske är för att du har varit tillsammans med 

tjejer.” Då sa jag: Ja, alltså ingen aning. ”Nej men du är inte så 

hård och du är en väldigt mjuk människa”. Men det har jag ju 

alltid varit (paus), men jag vet inte, det har varit rätt roligt 

samtidigt.  

 * * *  

Sara: Men ändå att det är ju alltid det: pojkvän, före detta man, 

alltid och… 

Malin: Mm.  

Sara: Ja, det pratas ingenting om homosexualitet på behandling.  

Malin: Nej. 

Sara: Jag vet inte om de tar för givet att alla missbrukande 

kvinnor har män. 

Malin: Ja. 
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Sara: (paus) Jag tror att de gör det mycket. Det kan ju få, det gör 

att man känner sig väldigt annorlunda och lite sådär.  

 

Både Sara och Mattias beskriver en konflikt att både missbruka och vara homosexuell. 

Mattias upplever att en av anledningarna att han inte kunde komma ut i skolan, var hans 

utsatthet sedan tidigare på grund av missbruket. Hans sexuella läggning skulle bli grädden på 

moset som skulle göra honom helt exkluderad. Sara tar upp samma problematik genom att 

säga att hon fick allting när hon både är heroinist och gay. Båda dessa identiteter är för henne 

förknippade med något dåligt. På detta sätt kan vi se hur två olika identitetspositioner 

samverkar och stärker Mattias och Saras utsatthet (De los Reyes, 2005) . Det påverkar också 

deras förståelse och rädsla för hur annorlunda de är om de skulle komma ut. Cass (Morrow, 

2006b) diskuterar i sin modell att man under sin identitetsutveckling genomgår en fas av att 

känna sig annorlunda och ensam. Vi ser att känslan av att vara annorlunda förstärks även av 

att andra människor gör dem till det. Sara har konkret erfarenhet av hur andra gjort henne till 

en annorlunda missbrukare. Hon uttrycker själv att hon aldrig träffat någon annan som är 

missbrukare och gay. Hon skämtar om det som om hon inte ens tror att det finns någon annan 

som hon, att hon faktiskt är ensam om att vara både missbrukare och gay. Vi tolkar det som 

att hon internaliserat bilden av hennes annorlundaskap.  

 

SOCIALTJÄNSTENS BEMÖTANDE 

Här presenterar vi informanternas upplevelse av Socialtjänstens bemötande. Vi har delat in 

Socialtjänstens bemötande i flera teman; Socialtjänsten osynliggör, Socialtjänsten förlöjligar, 

Socialtjänsten skuldbelägger, Socialtjänsten neutral och Jag har aldrig vågat berätta. I en av 

dessa teman finns också underrubriker med en Avslutande reflektion… för hela temat. Alla 

dessa teman handlar om det konkreta mötet mellan klient och socialarbetare. Det är därför 

viktigt att ta med både de situationer som våra informanters sexuella läggning blir synlig i 

mötet men också de situationer som informanterna inte vågar eller vill komma ut.  

 

Socialtjänsten osynliggör 

Osynliggörande är en av härskarteknikerna (Flock, 2004). I våra informanters berättelser finns 

olika exempel på osynliggörande.  

 

Socialtjänsten förstår inte 
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Viktor, Jonas och Klara pratar i sina intervjuer om tillfällen i mötet med Socialtjänsten där 

Socialtjänsten inte förstår hur det är att vara homo- eller bisexuell i samhället.  

 

Viktor: Ja, det var nog när jag såg det här pappret eller liksom 

blanketten, att den inte var könsneutral, utan att de förutsatte att 

om jag bodde med någon eller var ihop med någon så skulle det 

vara en kvinna. Och, ja då den här receptionisten som jag pratade 

med, alltså inte att hon var homofob, men hon förstod inte riktigt 

att man kunde uppfatta det som diskriminerande eller kränkande 

med en sådan formulering. Det tror jag nog var mer okunskap 

eller ”det har jag inte tänkt på” mer så. Det 

var mer den reaktionen. 

* * * 

Jonas: Hon kunde inte sätta sig in i den situationen alls, att det 

skulle kunna vara jobbigt att ha hela familjen emot sig dygnet 

runt. Ja. Hon hade ingen aning om hur det var, även om jag satt 

där och berättade i typ tre timmar. 

 

Jonas återkommer flera gånger under intervjun till känslan att inte bli förstådd. 

 

Jonas: Alltså hon, hon förstod ju verkligen inte mig alls. Och det 

kändes som att hon inte ville förstå.  

 

Klara berättar om mötet med socialsekreteraren där hon påpekade att blanketten var 

diskriminerande.  

 

Klara: Men jag kan inte säga att hon på något sätt var fientligt 

inställd till min läggning. Mer än jag påpekade. Hon var aldrig 

negativt inställd till min läggning, men hon förstod nog inte 

riktigt varför jag tyckte det var en stor grej att det stod mannens 

namn och kvinnans namn. För det kunde man ju bara fylla i ändå 

tyckte hon.  

Malin: Jaha okej. 
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Klara: Om det hade varit två kvinnor eller två män så hade det 

bara varit att fylla i varsin kolumn i alla fall. Hon förstod inte 

riktigt varför det skulle vara någon stor grej, och det tyckte jag 

det var. 

Hon säger pojkvän 

Sara berättar om hur hon upplever att socialsekreterare utgår från att hon är heterosexuell. 

 

Sara: Nej men de frågar: ”Har du någon pojkvän?”, är det första. 

De frågar inte ”Har du en partner” utan det är ”Har du en 

pojkvän”. Det är ja, de är det gamla som sitter i. 

 

Eftersom Sara inte är helt öppen med sin sexuella läggning och får denna fråga hamnar hon i 

en situation där hon tvingas att komma ut eller inte. 

 

Under intervjun återkommer Sara till en tidigare socialsekreterare och hur hon hanterar Saras 

sexuella läggning. 

 

Sara: /…/ nu när jag tänker tillbaka liksom på hur hon har varit så 

där så har hon aldrig, aldrig nämnt min flickvän, utan hela tiden 

sagt väninna.  

Malin: Jaha? 

Sara: För hon säger, jag kan ju tänka mig att hon säger pojkvän 

om det hade varit en pojkvän. 

Malin: Ja. 

Sara: Men hon sa väninna, sa hon hela tiden, aldrig hennes namn 

eller min flickvän.  

 

Sammanfattande reflektioner för Socialtjänsten osynliggör 

Både Socialtjänsten förstår inte och Hon säger pojkvän är tydliga exempel på ett 

osynliggörande av både informanternas känslor av att vara utsatta eller diskriminerade och ett 

exempel på osynliggörande av deras sexuella läggning. Osynliggörande är en härskarteknik 

som kan användas både medvetet och omedvetet av någon som är en del av en dominerande 

grupp (Flock, 2004). Klara och Viktor tar upp hur Socialtjänstens blanketter upplevs som 

diskriminerande. Eftersom blanketten utgår ifrån att de som söker är man respektive kvinna 



 40 

osynliggör Socialtjänsten andra familjekonstellationer. Både Viktor och Klara påpekar detta 

och genom socialsekreterarens och receptionistens ovilja att sätta sig in i klienternas 

upplevelser osynliggör det ytterligare klienternas upplevelser. Jonas upplevelse är däremot ett 

totalt osynliggörande av både hans känslor och hans hemsituation. Socialtjänstens bemötande 

visar på att klienternas upplevelser inte är viktiga och maktrelationen blir synlig i mötet 

genom att Socialtjänsten blir den som definierar situationen.  

 

När socialsekreteraren frågar Sara om hon har en pojkvän osynliggör hon att Sara skulle 

kunna vara homo- eller bisexuell. I den situationen tvingas Sara att ”komma ut” eller 

undanhålla sin sexuella läggning. Det leder till att hon måste ljuga om hon har en flickvän 

ifall hon inte vill komma ut inför Socialtjänsten.  Det här är ett tydligt exempel på 

heterosexism (Fish, 2006), där socialsekreteraren utgår från att Sara i detta fall är 

heterosexuell. Genom denna fråga har hon uteslutit andra möjligheter att leva, det enda som 

”existerar” är heterosexuella relationer (Rosenberg, 2002). Heterosexism kan förstås som en 

ofta omedveten handling, där heteronormen synliggörs och förstärks (Fish, 2006). 

 

Socialsekreteraren väljer i Saras fall att oavbrutet säga väninna istället för flickvän. Detta är 

ett aktivt handlande från socialsekreteraren. När socialsekreteraren väljer ordet ”väninna” 

osynliggör hon helt Saras sexuella läggning. Saras sexuella läggning blir av socialsekreteraren 

förminskad till en vänskapsrelation. Vi ser socialsekreterarens medvetna val att kalla Saras 

flickvän för ”väninna” som en homofobisk handling (Fish, 2006). Homofobi är ett uttalat 

förtryck och en avsiktlig handling (Fish, 2006).  

 

Socialtjänsten förlöjligar 

Viktor reagerar på en icke könsneutral blankett och vänder sig till receptionen för att påpeka 

detta. 

 

Viktor: Jag pratade bara med receptionisten och hon sa: ”Ja men 

det förstår man ju att det är den man bor med” (Lite irriterat 

tonfall) som så. Hon tyckte inte det var något problem. 

 

Jonas uttrycker en stark känsla av att hela hans situation blivit förlöjligad. 

 

Jonas: Alltså hon tog ju verkligen inte det jag berätta på allvar. 
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Linda: Nej. 

Jonas: Det var liksom höstdepression eller, det var ju bara, lilla 

gubben. 

* * * 

Jonas: /…/ hon förlöjligade hela situationen. Man kände sig 

verkligen värdelös när man gick därifrån. Så det var inte alls kul. 

 

Både Viktors receptionist och Jonas socialsekreterare visar genom sitt sätt att bemöta dem, att 

deras problem och upplevelse av blanketten inte bara är en fråga som osynliggörs utan det är 

också löjligt att påpeka detta. Förlöjligande som härskarteknik är ett sätt för den som har makt 

att ta kontroll över och definiera situationen (Flock, 2004). Genom att sucka när någon 

försöker uttala sitt missnöje för något eller som i Jonas fall få honom att känna att det bara är 

en höstdepression, blir deras upplevelse förlöjligad. Dessa representanter för Socialtjänsten tar 

genom sitt handlande all makt i situationen och deras tolkning är den som blir giltig (Flock, 

2004). 

 

Socialtjänsten skuldbelägger 

När Jonas berättar om sin hemsituation för socialsekreteraren upplever han ett 

skuldbeläggande från henne. 

 

Jonas: Och jag mådde hur dåligt som helst verkligen, jag gick till 

skolpsykologen och kände att allting är skit. Min mamma hatar 

mig.  Ja, då fick jag det bemötandet, att det var skyll dig själv.  

Linda: Hon sa det? 

Jonas: Hon sa inte skyll dig själv, hon sa bara om du hade väntat 

tills du var 18 och flyttat hemifrån. 

Linda: och berättat? 

Jonas: och berätta sen så hade det inte varit något liksom. 

Linda: Nej. 

Jonas: Nej. För då hade inte jag varit beroende av mamma.  

Linda: Nej okej. 

 

Denna situation är ett tydligt exempel på hur socialsekreteraren skuldbelägger Jonas. 

En av härskarteknikerna är påförande av skuld och skam som dels kan vara ett direkt 
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handlande men även ett resultat av att en person blir osynliggjord och förlöjligad, och 

personen kan då internalisera dessa tankar och känna skuld och skam (Flock, 2004). I 

Jonas fall finns båda delarna, eftersom socialsekreteraren både osynliggjort och 

förlöjligat honom. I mötet har Jonas internaliserat detta förtryck och upplever att det var 

hans eget fel att han hamnat i denna situation (Flock, 2004). Han uttrycker att han efter 

mötet hos Socialtjänsten var fylld av känslan att vara värdelös och att han inte var långt 

från att vilja ta livet av sig. När socialsekreteraren dessutom i mötet antyder att han lika 

gärna kunnat vänta med att säga till sin mamma att han är homosexuell tills han fyllt 18 

år skuldbelägger hon honom. Även detta är ett exempel på en homofobisk handling 

(Fish, 2006), då vi uppfattar det som medveten och avsiktlig handling. Genom att 

antyda att Jonas relation till sin mamma endast handlar om ett ekonomiskt beroende 

förminskas och förlöjligas vad det innebär att komma ut som homosexuell. Det visar att 

socialsekreteraren inte har kunskap om att komma ut är en livslång process, som 

påverkar hela individens livssituation (Morrow, 2006a).  

 

Socialtjänsten neutral 

Viktor uttrycker att Socialtjänsten i vissa fall är neutrala när det gäller sexuell läggning, i 

mötet med klienten. Han upplever att det i mötet med Socialtjänsten är underförstått att han 

kanske är homosexuell genom de frågor socialsekreteraren ställer. 

 

Malin: Men har de frågat mera neutralt då ifall man bor med en 

partner? (Paus) Kommer du ihåg hur de frågade? 

Viktor: Nej det har mest varit att bor du ensam eller bor du med 

någon. Eller finns det fler personer i hushållet, så brukar frågan 

vara tror jag. Och sedan i den större staden då bodde jag i 

kollektiv så då delade jag lägenhet med kompisar. Och då frågade 

de om man har gemensam ekonomi eller inte. Så där och då säger 

jag, nej vi är bara kompisar som delar på en lägenhet liksom så vi 

har separat ekonomi. Jag vet inte, det kanske är deras sätt att fråga 

*också*. 

* * * 

Sara: ja det är nog lika överallt tror jag, de blanketterna det har 

varit när man söker ekonomiskt bistånd. 

Malin: Mm, precis.  
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Sara: Ja där står det partner. Det gör det. Så det är ju bra att det 

står där, men de kan ju börja framföra muntligen också när de 

frågar, kan man tycka. 

 

Viktor berättar om blanketterna i den större staden: 

 

Malin: Mm okej, hur var det i X större stad? 

Viktor: Där tror jag det var könsneutralt, (Paus) tror jag. Ja, jag 

har för mig de sista gångerna jag var där. 

Malin: Så du reagerade inte på det? 

Viktor: Nej, men så tror jag att de är väl mer vana vid att folk har 

olika sexuell läggning.  

 

Socialtjänstens frågor gör det möjligt för Viktor att själv bestämma om han vill komma ut 

eller inte, utan att ljuga för Socialtjänsten. Vi tolkar det som att socialsekreteraren med sina 

frågor visar en medvetenhet kring att klienten inte behöver vara heterosexuell. På det sättet 

bryter hon mot ett heteronormativt tänkande och handlande (Rosenberg, 2002). Genom det 

språk vi använder skapar och upprätthåller vi normer. Genom att ställa frågor som öppnar en 

möjlighet för att det finns mer än ett sätt att leva på, dekonstruerar socialsekreteraren tanken 

kring heterosexualitet som det enda rätta sättet att leva på. Blanketten visar också på en 

medvetenhet kring att alla inte är heterosexuella och blir då också ett sätt att bryta mot 

antagandet att alla är heterosexuella (Rosenberg, 2002). Det här är två exempel på hur 

Socialtjänsten har en medvetenhet.  

 

Jag har aldrig vågat berätta… 

Vi har valt att ta med när Mattias berättar om sina tankar och känslor om varför han aldrig 

kom ut inför Socialtjänsten. Det här temat är nödvändigt att ha med för att det visar hur svårt 

det kan vara att vara homosexuell och vad det innebär i mötet med Socialtjänsten.  

 

Mattias: Jag sa det aldrig till Socialtjänsten.  

Linda: Nej. 

Mattias: Jag sa det aldrig till dem. Jag ville hela tiden. Jag ville 

under åren även om de. Även om alla mina vänner visste om det 

så var det ändå inte att de skulle veta om det. 
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Linda: Nej. Varför ville du inte att de skulle veta? 

Mattias: För just reaktionen, tror jag, av dem. Vad ska man säga. 

Just det här med att, de kanske skulle ta mig på ett annat vis. 

Linda: Mm. 

Mattias: Att till exempel om man sitter vid ett möte så kanske de 

skyller på att: Ja men Mattias, nu är det så här att du är 

homosexuell. Så kanske det är så att de lägger på någonting. Jag 

vet inte. Jag fick värsta mardrömmen om vad som skulle kunna 

ske liksom. 

* * * 

Mattias: Fast de visste ändå så mycket om mitt liv, alltså, mitt 

drogmissbruk, allt sådant. 

Linda: Mm. 

Mattias: Så det enda de inte fick reda på var min homosexuella 

läggning, alltså min sexuella läggning.  

Linda: Mm. 

Mattias: Det fick de inte reda på. Ja, det var den som, jag vet inte, 

(paus) Jag kunde inte vara mig själv inför dem, egentligen. 

 

Mattias berättar aldrig för Socialtjänsten om sin sexuella läggning. Han beskriver en rädsla för 

att hamna i en ännu mer utsatt situation med Socialtjänsten. Precis som Morrow (2006a) 

menar kan individen försöka skydda sig själv genom att inte komma ut, ifall hon inte känner 

sig trygg i situationen. Hela Mattias liv är uppbundet till Socialtjänsten och de har mycket 

insyn i hans liv, tillsammans med hans drogmissbruk blir det ännu en tröskel som gör det 

svårare för honom att våga komma ut. Här kan man se hur olika maktaxlar samverkar och 

olika identitetspositioner förstärker varandra och försvagar individens status (De los Reyes, 

2005). 

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I våra avslutande reflektioner kommer vi att göra en samlad analys av alla de huvudteman; 

Utgångspunkter i mötet med Socialtjänsten, Sexuell läggning och Socialtjänstens bemötande.  

Vi kommer här att väva samman våra informanters utgångspunkter med deras upplevelse av 

bemötandet. I analysen vill vi genom informanternas upplevelse av bemötandet diskutera den 

organisation som Socialtjänsten tillhör och vilken betydelse det har för det praktiska arbetet, 
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och också vad det har för betydelse för bemötandet. För att göra den samlade analysen 

tydligare har vi valt att upprepa vissa teoretiska resonemang, detta för att läsaren lättare ska 

kunna följa med i analysen. 

 

De los Reyes (2005) menar att makt bör förstås som något föränderligt och ombytligt, som 

skapas och omskapas genom dominans eller kamp. Detta skapar en möjlighet för våra 

informanter att reagera på bemötande och agera mot Socialtjänsten. Vi menar att 

handlingsutrymmet är kopplat till den grad av utsatthet våra informanter har haft när de träffat 

Socialtjänsten, men även relationen till sin egen sexuella läggning. Viktor och Klara har större 

handlingsutrymme gentemot Socialtjänsten och är inte lika utlämnade till Socialtjänsten. Det 

kan förklara varför bara Viktor och Klara reagerat och handlat gentemot Socialtjänstens 

bemötande, som de upplevde var diskriminerande. Både Viktor och Klara har en medvetenhet 

kring heteronormativiteten i samhället, och vi ser det som att det krävs en medvetenhet för att 

kunna reagera mot Socialtjänsten i detta fall. Utan medvetenheten kring strukturer och normer 

i samhället blir det enskilda människor som får stå för orättvisan man kan utsättas för som 

homo- eller bisexuell. Mattias handlingsutrymme är litet och begränsat gentemot 

Socialtjänsten, då Socialtjänsten har stor insyn i hans liv och har ibland helt kontrollerat hans 

liv genom tvångsomhändertagning. Enda gången han kan känna någon makt gentemot 

Socialtjänsten är genom att använda sin sexuella läggning som något Socialtjänsten inte har 

insyn i och inte kan kontrollera. Han uttrycker även en rädsla över att hans handlingsutrymme 

skulle kunna krympa ytterligare ifall han kom ut inför Socialtjänsten, då de skulle kunna 

använda den sexuella läggningen mot honom.  

 

Järvinen (2002) beskriver att socialsekreteraren hela tiden förhåller sig och påverkas av 

organisationens doxa. Klientens möte med socialsekreteraren blir på det sättet även ett möte 

med systemet, alltså kulturen som finns inom organisationen. Skau (2006) ser att det finns två 

dimensioner i klientens möte med Socialtjänsten. Hon delar in Socialtjänsten i två olika 

nivåer, systemnivå och personnivå. Systemnivån (Skau, 2006) är de yttre ramarna för 

hjälprelationen, och påverkas av regler, resurser, de normer och värden som finns inom 

organisationen. Personnivån (Skau, 2006) påverkas av socialarbetarens yrkeskompetens och 

egna värderingar, vilket också ger socialsekreteraren ett eget handlingsutrymme i mötet med 

klienten. Om man utgår från Järvinens (2002) teori kan man förstå systemnivån (Skau, 2006) 

som organisationens Doxa.  
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Våra informanters upplevelser av Socialtjänstens bemötande visar på hur sexuell läggning inte 

är ett problem så länge ingen bryter mot heteronormen. När den sexuella läggningen blir 

tydlig i mötet, exempelvis när någon kommer ut, får Socialtjänsten svårt att hantera 

situationen och det resulterar ofta i ett osynliggörande. Vi tolkar det som att heteronormen är 

förankrad i Socialtjänstens doxa. Ett sätt för organisationen att bevara sin doxa är att använda 

sig av sin makt och förstärka de normer som finns inom organisationen (alltså heteronormen). 

Vi tolkar det som att härskarteknikerna genom osynliggörandet, förlöjligandet och påförandet 

av skuld och skam blir ett uttryck för Socialtjänstens makt. Den heteronormativa doxa som vi 

sett, återspeglas alltså på individnivå genom ett heterosexistiskt handlande från 

socialsekreterare. Heterosexism ser vi som ett omedvetet handlande och är alltså ett uttryck 

för heteronormativitet. 

 

Det finns även exempel på direkt homofobiska handlingar från socialsekreterare. Skillnaden 

mellan heterosexism och homofobi är att homofobi är en medveten riktad handling (Fish, 

2006). I det här fallet blir det socialsekreterarens egna värderingar eller oförmåga att kunna 

hantera informanternas sexuella läggning, som tagit över. Vi tolkar det som att 

socialsekreteraren använder sitt eget handlingsutrymme som Skau (2006) menar att 

socialarbetaren har på personnivå. 

 

Det finns ett yttre tryck på att Socialtjänsten ska förändras både ifrån högre nivå, från politiskt 

håll genom lagändringar, och från klienthåll som vissa av våra informanter är exempel på. 

Både Viktor och Klara berättar om när de försökt att påpeka Socialtjänstens diskriminerande 

blanketter, så har organisationen skyddat sig bakom att det tar tid att förändra systemet. 

Organisationens doxa har en vidmakthållande kraft att bevara sin egen kultur (Järvinen, 

2002). Det kan förklara hur det trots påstötningar inte har förändrats mer. Men det finns ändå 

exempel på socialsekreterare som bryter mot Socialtjänstens doxa, alltså mot ett 

heterosexistiskt handlande genom neutrala frågor. Vi tolkar det som att socialsekreteraren 

använt sitt eget handlingsutrymme till att bryta heteronormativiteten inom organisationen. Det 

finns alltså två olika nivåer där den heteronormativa doxan utmanas, både på systemnivån, 

genom politiska påtryckningar och lagändringar, och på personnivån, där både enskilda 

socialsekreterare och klienter försöker förändra heteronormativiteten inom organisationen.  

 

Socialtjänstens doxa formar och skapar klientrollen och med det följer också vilka åtgärder 

som finns att tillgå (Järvinen, 2002). Passar man inte in i bilden av klienten finns heller ingen 
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hjälp att få. Utifrån detta kan vi förstå Jonas upplevelse och Socialtjänstens oförmåga att 

kunna handla. Jonas hjälpsökande grundar sig på hans situation utifrån hans sexuella 

läggning. Eftersom sexuell läggning är osynliggjord inom Socialtjänsten och genom att 

Socialtjänstens doxa är heteronormativ, kan inte Jonas förstås som klient och därmed kan han 

inte heller få någon hjälp. Saras upplevelse av bemötandet är ett annat exempel på hur vissa 

av våra informanter inte passar i klientrollen, eftersom hon är både missbrukare och 

homosexuell. I missbruksvården bygger klientrollen på ett antagande att mannen och kvinnan 

har tydliga roller inom missbruket, där kvinnan är i beroendeställning och i ett förhållande 

med en, oftast, missbrukande man. Sara tar upp flera exempel under intervjun på situationer 

där hon blivit gjord till en annorlunda missbrukare av professionella.  

 

SLUTDISKUSSION 

Vår uppsats är viktig i det sociala arbetet eftersom det finns ett stort tomrum att fylla kring 

sexuell läggning och dess betydelse i socialt arbete. Heteronormen är förankrad i såväl 

Socialtjänsten, som i utbildning och forskning inom socialt arbete (Dahl, 2005, Johansson, 

2003). Det finns som vi tidigare tagit upp lite forskning inom socialt arbete kring bemötandet 

av personer med annan sexuell läggning än heterosexualitet. Vi vill att forskning inom socialt 

arbete börjar uppmärksamma HBT-personers situation i det sociala arbetet, både när det gäller 

attityder hos socialarbetare, HBT-personers upplevelser av bemötandet och hur Socialtjänsten 

arbetar och uppmärksammar frågan. Transsexuella är en grupp som är ännu mer osynligjord i 

forskning inom socialt arbete. Vi efterlyser helt enkelt forskning!  

  

Vi ser det som en styrka att vi har en bredd bland våra informanter, både när det gäller vilken 

typ av kontakt de haft med Socialtjänsten men också geografisk spridning i landet. Styrkan 

ligger i att informanterna har liknande upplevelser av Socialtjänstens bemötande trots att de 

haft olika kontakt med Socialtjänsten i kommuner av varierad storlek. Vi har också brunnit för 

detta ämne och har under uppsatsens arbete aldrig slutat tycka att det är spännande och 

givande. Det är med entusiasm som vi gjort våra intervjuer och arbetat med det empiriska 

materialet våra informanter bidragit med. Det som vi lärt oss och som blivit allra mest tydligt 

för oss under arbetet med denna uppsats är att sexuell läggning har betydelse så länge vi inte 

aktivt arbetar med dessa frågor.  

 



 48 

En svaghet i uppsatsen är att vi har haft ett spretigt empiriskt material, där informanterna har 

haft olika utgångspunkter i mötet med Socialtjänsten, olika upplevelser av sin sexuella 

läggning och skild kontakt med Socialtjänsten. Vi skulle gärna velat ha fler informanter, men 

blev tyvärr begränsade av att det var svårt att få homo- och bisexuella att ställa upp på 

intervju. Tidsbrist visade sig vara en faktor senare under arbetet, då fler hörde av sig men vi 

inte längre hade möjlighet att göra fler intervjuer. Intervjuguiden som vi använde oss av 

kunde ha varit mer omfattande. Under analysen insåg vi att relationen till sexuell läggning och 

upplevelsen av att vara homo- eller bisexuell, var betydelsefullt för mötet med Socialtjänsten. 

Det skiljer sig därför åt hur mycket våra informanter tar upp sin syn på sexuell läggning då vi 

inte aktivt gått in och ställt frågor kring detta. Vi har heller ingen genusdiskussion i vår 

uppsats då vi inte kunde se någon skillnad i våra informanters upplevelser utifrån denna 

aspekt. Kanske hade detta varit något som blivit tydligt om vi gjort en mer omfattande studie.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka homo- och bisexuellas erfarenheter och upplevelser av 

bemötandet inom Socialtjänsten. När vi analyserade det empiriska materialet började vi 

diskutera under vilka förutsättningar våra informanter kom i kontakt med Socialtjänsten, och 

hur synen på sexuell läggning påverkade upplevelsen. Utifrån vårt empiriska material har vi 

sett en koppling mellan hur informanterna förhåller sig till sin egna sexuella läggning och hur 

de upplever att vara homo- eller bisexuella, med i vilken grad de kommer ut inför 

Socialtjänsten. Deras upplevelser av att vara homo- eller bisexuell påverkar också i vilken 

grad de vågar säga ifrån till Socialtjänsten när de känner sig diskriminerade. Vi har sett att 

Socialtjänsten osynliggör, förlöjligar och i vissa fall påför skuld och skam när sexuell 

läggning blir synligt i mötet. Det finns en heteronorm inom organisationen som leder till ett 

heterosexistiskt handlande, men även i vissa fall ett homofobiskt. Socialarbetaren kan inte ge 

ett bra bemötande så länge hon utgår ifrån en heteronorm, för vår tolkning är att hon inte kan 

se klienten som den är. Så länge socialarbetaren har ett heterosexistiskt bemötande blir 

respekten för klienten omöjlig. En kritik vi har till de riktlinjer som finns kring socialarbetares 

bemötande är att de inte omfattar sexuell läggning. Det innebär att även när bemötandet inte 

är bra så bryts inte etiska riktlinjerna. Vi ser det som en konflikt att man pratar om respekten 

kring den enskilda individen och att se klienten som den är, utan att nämna sexuell läggning. 

Det här är en brist i de etiska riktlinjerna kring ett gott bemötande. Det här är ytterligare en del 

av det osynliggörandet som finns kring HBT-frågor i socialt arbete.  
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Socialstyrelsen fick i september 2003 på uppdrag från regeringen att undersöka hur sexuell 

läggning påverkade Socialtjänstens bemötande (Landelius, 2004). Detta på grund av en 

kommande lagändring som innebar att sexuell läggning skulle läggas till i lagen om 

diskriminering (Justitiedepartementet, 2004:20). Rapporten visar att sexuell läggning är en 

osynliggjord fråga inom Socialtjänsten, där de utgår ifrån en heteronorm i bemötandet 

(Landelius, 2004). Idag tre år senare får vi en liknande bild av Socialtjänstens bemötande som 

socialstyrelsens rapport visar. Vi ser överrensstämmelsen mellan vår studie och 

socialstyrelsens rapport, som att det inte gjorts tillräckligt för att förändra det praktiska arbetet 

och bemötandet, trots lagändringen. Hicks och Watson (2003) tar upp hur det sociala arbetet 

bara har lagt till sexuell läggning som ytterligare en kategori i sin antidiskriminerande praktik. 

Genom att bara lägga till sexuell läggning förändras inte strukturen inom organisationen, utan 

det resulterar i att man blundar för att heteronormativitet finns. Det är en enkel lösning som 

inte ger något resultat. För att göra verkliga förändringar i det sociala arbetet menar Siedman 

(Hicks & Watson, 2003) att man behöver ”queera” det sociala arbetet, vilket betyder att 

heteronormen ifrågasätts och dekonstrueras. 

 

Vi menar att för att göra förändringar i attityd och bemötande krävs mer än att ändra lagen. 

Socialtjänsten behöver arbeta aktivt med dessa frågor. Med ett aktivt arbete menar vi att hela 

Socialtjänsten som organisation måste ifrågasätta sina normer och värderingar och ta ett 

tydligt avstamp ifrån heteronormativiteten. Vi efterlyser ett socialt arbete som aktivt går in 

och bryter heteronormen, istället för ett socialt arbete som stärker och återskapar 

heteronormativiteten. 

 

Queering the social work is the answer! 
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BILAGOR 

BILAGA 1. 
 

 

 
 

 

 

Information 

  Vi studerar på tredje och sista året på socialpedagogiska programmet, Högskolan Väst i Trollhättan. 

Utbildningens huvudämne är social arbete men vi läser även kurser med inriktning mot pedagogik, 

sociologi och socialpsykologi. Vi ska skriva en c-uppsats i socialt arbete där vi genom intervjuer vill ta 

reda på hur HBT-personer upplever sig bemötta inom Socialtjänsten. Vi upplever att det finns väldigt 

lite kunskap kring HBT-personer inom socialt arbete och på grund av detta vill vi lyfta fram HBT-

personers egna upplevelser och erfarenheter. 

  Intervjun sker vid ett tillfälle och kommer att spelas in på mp3. Vi kommer att skriva ut intervjun 

med avidentifierade platser och namn. Den utskrivna intervjun skickas till dig, och du har då tillfälle 

att lämna in synpunkter och tankar kring materialet. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi och vår handledare är de enda personerna som kommer att läsa hela intervjuerna. De 

kommer att förvaras säkert, så att ingen annan kommer åt dem. Detta gäller också ljudfilen. 

Utskrifterna kommer sedan att användas i analysen för att försöka se mönster och teman i intervjuerna, 

där korta utdrag från intervjuerna kan användas i uppsatsen. 

  Du har möjlighet att avbryta intervjun när du vill utan att behöva förklara något och utan några 

konsekvenser. Vid frågor eller funderingar är det bara att höra av sig till någon av oss. Om du ångrar 

ditt deltagande kan du maila eller ringa till oss när du vill, så avslutas det på en gång. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Malin Olsson   Linda Palhamn 

malin.olsson.4@student.hv.se linda.palhamn@student.hv.se 

tele: 0738103837  tele: 0707975231 

 

Gemensam mail: hbt.socialtjansten@gmail.com  

 

 

Handledare: Anna Johansson, Fil Dr. i sociologi, institutionen för Individ och Samhälle på 

Högskolan Väst. anna.johansson@hv.se tele: 0521-264856 

mailto:malin.olsson.4@student.hv.se
mailto:linda.palhamn@student.hv.se
mailto:hbt.socialtjansten@gmail.com
mailto:anna.johansson@hv.se


  

BILAGA 2. 

 

INTERVJUGUIDE 

Intervjuare:    Datum: 

Plats: 

Information mottagen kring uppsatsen 

 

Sexuelläggning 

 

När hade du kontakt med Socialtjänsten? 

 Varför? 

 Flera representanter? 

 

Vill du berätta om hur det varit att söka hjälp hos Socialtjänsten? Kan du ge exempel på 

konkreta situationer? 

 Bemötande 

 

  

Var du öppen med din sexualitet? 

 Om inte, varför? 

 Vilken respons fick du när du berättade att du var…? 

Upplevde du att din sexuella läggning påverkade mötet eller hjälpen du sökte? 

 

 

Upplevde du homofobi/fördomar när du sökte hjälp? 

 Upplevde du att socialarbetaren utgick ifrån att du var heterosexuell?  

 

Hur skulle du vilja bli bemött? 

 

 

Vad tycker du om det material du ev. fått från Socialtjänsten? Blanketter du fyllt i? 

 

 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?  
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