
 

 

Transperspektiv hos socialarbetare 
- Socialarbetares upplevelser av bemötandet av 

transpersoner 

 
 

 

  

Av: Emil Daii 
 
Handledare: Kristina Abiala 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp  

Examensarbete i socialt arbete | Höstterminen 2016 

Socialt arbete med storstadsprofil 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskapsläget om transpersoner ser ut bland socialarbetare i 

Stockholms och Västra Götalands län samt hur de förhåller sig till transpersoner vid bemötandet. De två 

frågeställningar som ligger till grund för denna undersökning är: “Vilka upplevelser har dessa 

socialarbetare i mötet med klienter som är transpersoner?” och “Vilken typ av utbildning om 

transpersoner har dessa socialarbetare?”. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med fyra 

informanter: tre socialsekreterare som arbetar i Stockholms län och en kurator som arbetar i Västra 

Götalands län. De teorier som har använts i undersökningen är genus, doxa och empowerment. 

Resultaten för denna studie är att socialarbetarna inte upplever sig ha fått tillräckligt med utbildning om 

transpersoner inom ramen för deras socionomutbildning eller på deras arbetsplats. Däremot uppger 

informanterna att de idag inte har några svårigheter med att bemöta transpersoner, men uppger att det 

har förekommit hinder i det sociala arbetet vad det gäller att använda sig av rätt pronomen. 

 

Nyckelord: socialt arbete, transpersoner, bemötande, socialarbetare, socialsekreterare, kurator, genus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the state of knowledge about transgender people among social 

workers in Stockholm’s and Västra Götaland’s county and how they encounter with transgender people. 

The two question for this study are: “What possible difficulties are these social workers experiencing in 

meeting with clients who are transgender people?” and “What kind of education about transgender 

people do these social workers have?”  The investigation is based on semi-structured interviews with 

four informants: three social welfare secretaries who works in Stockholm's county and one counsellor 

who works in Västra Götaland’s county. The following theories that this study relies on are gender 

theory, doxa and empowerment.  

The results of this study shows that the social workers experience that they haven’t got enough 

information about transgender people in their social work education or at their workplace. Further they 

report that they don’t have difficulties when meeting transgender people, but states that there have been 

obstacles at work when it comes to using the right pronouns. 

 

Keywords: social work, transgender people, treatment, social worker, social welfare secretary, 

counsellor, gender theory 
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1. INLEDNING 

Det är inte alltid lätt att vara transperson i dagens samhälle. Diskriminering, hat och rädsla är 

vardagsmat för transpersoner och kan bidra till att allt fler transpersoner mår sämre. 

“Transsexuella personer och personer med könsidentitetsstörningar är en särskilt utsatt grupp. Man vet 

idag att bl.a. transsexuella ungdomar och ungdomar med könsidentitetsstörningar lider av psykisk, 

fysisk och social ohälsa i högre grad jämfört med befolkningen i helhet” (Socialstyrelsen 2010 s.18) 

Enligt en rapport som Regeringskansliet har givit ut visar det sig att HBTQ-personer har dubbelt så hög 

nedsatt psykisk hälsa än vad heterosexuella personer har. Inom HBTQ-gruppen mår transpersoner sämre 

än vad övriga HBTQ-personer gör (Regeringskansliet 2013 s.16). 

 

På den svenska regeringens hemsida skriver Bah Kuhnke, Johansson och Wikström (2016) att tre 

insatser ska införas för att förbättra transpersoners situation. Under 2017 satsar regeringen på att lämna 

en proposition till riksdagen om att inkludera transpersoner i hatbrottslagstiftningen och i brottet hets 

mot folkgrupp. Den andra insatsen är att regeringen ska tillsätta en utredning som ska undersöka 

transpersoners villkor och situation i det svenska samhället. I utredningen ska det undersökas vilket 

bemötande transpersoner får från till exempel sjukvården, myndighetskontakter och på arbetsplatsen. 

Transpersoner som genomgår en könskorrigering ska även få sin röst hörd där de får chansen att berätta 

om hur de upplever utredningsförfarandet. Den tredje och sista insatsen är att regeringen ska föra fram 

ett lagförslag till riksdagen om att personer som har steriliserat sig i samband med ändrad könsidentitet 

ska ha möjlighet till att få ersättning från staten (Regeringskansliet 2016). 

 

Socialstyrelsen har under år 2015 givit ut en broschyr som omfattar riktlinjer för hur tjänstemän inom 

socialtjänsten, primärvården och elevhälsan ska bemöta personer som har könsdysfori. Med könsdysfori 

menas med “(...) en stark och ihållande känsla av att vara född i fel kön. Ofta är denna känsla förknippad 

med ett psykiskt lidande som kan medföra en nedsatt förmåga att fungera i vardagen.” (Socialstyrelsen 

2015 s.1). Det framgår i broschyren att personer från och med myndighetsåldern, alltså 18 år, kan 

ansöka om att få byta juridiskt kön och möjligheten att genomgå underlivskirurgi. Är personen under 18 

år kan denne få en annan könskorrigerande medicinsk behandling (a.a. s.1). 

Vidare i broschyren ges tips till tjänstemännen på hur de ska bemöta transpersoner. Bland annat ska 

tjänstemännen fråga efter personens tilltalsnamn och pronomen och att ta detta i anspråk vid samtal och 

dokumentation om personen. Tjänstemannen ska även fråga vilka termer transpersonen använder vid 

benämning av sina kroppsdelar vilket tjänstemannen sedan bör använda i samtalet. Det är även viktigt 

att kunna vara medveten om att kroppsundersökningar som associeras med transpersonens medfödda 
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kön kan uppfattas som besvärligt och att tjänstemannen i och med detta behöver ge mer tid för 

undersökning än vad som vanligtvis anses normalt. När transpersoner söker vård av en annan orsak än 

sin könsdysfori ska tjänstemannen undvika att lägga det i fokus om inte transpersonen själv tar upp det 

(Socialstyrelsen 2015 s.3) 

 

Gruppen transpersoner är liten och heterogen (Socialstyrelsen 2010 s.21) men samtidigt en utsatt grupp i 

samhället vilket även föregående källor visar. Trots en noggrann sökning av tidigare studier gick det inte 

att hitta svenska vetenskapliga källor som berör socialarbetares bemötande av transpersoner. I socialt 

arbete har det knappt berörts något om transpersoner. Ut av dessa orsaker är det av betydelse för det 

sociala arbetet att i denna studie undersöka hur socialarbetare i sitt arbete förhåller sig i möte med 

transpersoner och hur de tänker kring att vara normkritisk. Att kunna bemöta transpersoner med 

öppenhet och förståelse är viktigt för att inte riskera att transpersoners psykiska välmående försämras 

vilket kan skapa ett lägre förtroende till socialarbetare. Att som socialarbetare kunna veta vad det 

innebär att vara transperson är av stor betydelse då det inte behöver vara upp till transpersonen själv att 

informera om sin identitet.  

 

I denna studie fokuseras det på bemötandet utifrån socialarbetare som är verksamma i Storstockholm 

och Västra Götaland (se Förförståelse s.13 och Urvalsprocess s.14 för förklaring). 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte med min studie är att undersöka hur kunskapsläget om transpersoner ser ut bland socialarbetare i 

Stockholms län och Västra Götalands län. Vidare undersöks hur de förhåller sig till transpersoner vid 

bemötandet. 

 

Frågeställningar i denna studie lyder:  

1. Vilka upplevelser har dessa socialarbetare i mötet med klienter som är transpersoner? 

2. Vilken typ av utbildning om transpersoner har dessa socialarbetare? 

 

2.1 Avgränsningar 

I denna studie har jag avgränsat mig att undersöka socialarbetare i Stockholms län och Västra Götalands 

län. Dessutom undersöker jag socialarbetares bemötande av transpersoner och inte transsexuella då 

transpersoner innefattar både transsexuella och icke-binära personer (se Centrala begrepp s. 3 för 



3 

 

definition). Dessa transpersoner för studien är vuxna transpersoner, med andra ord personer över 18 år. 

Därför har jag exkluderat socialarbetare som enbart jobbar med barn.  

 

3. CENTRALA BEGREPP 

I detta avsnitt redovisas centrala begrepp som används i studien. 

 

3.1 Transperson 

“Ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med 

det juridiska kön som tilldelades vid födseln” (Folkhälsomyndigheten 2015 s.11). “Begreppet 

transpersoner inbegriper människor som inte är antingen kvinna eller man (till exempel bigender, 

genderqueer, ickebinär, intergender), personer som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön 

(transsexuell), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses typiska för ett annat 

än ens eget kön (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder 

(drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (som 

agender, ickebinär, neutrois, nongender).” (RFSL Ungdom 2016) 

 

3.2 Transsexualism 

“Ett tillstånd då en person upplever sig vara av ett annat kön än det juridiska kön man tilldelades vid 

födseln och har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller 

hormonbehandling. Är en diagnoskod F64.0” (Socialstyrelsen 2010 s.8-9). 

 

3.3 HBTQ 

“En förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.” (Folkhälsomyndigheten 2015 

s.10) 

 

3.4 Könsidentitet 

“Det eller de kön en person känner sig som. Somliga känner sig inte som något kön alls.” 

(Folkhälsomyndigheten 2015 s.10) 

 

3.5 Icke-binär 

“En person som identifierar sig som mellan eller bortom könsuppdelningen i kvinna eller man. Ibland 

används ”icke-binär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen” 

(Folkhälsomyndigheten 2015 s.10). 
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3.6 Könskorrigering 

“Den medicinska, sociala och juridiska process som transsexuella och vissa andra transpersoner kan gå 

igenom. Könskorrigering innebär att man ändrar sin kropp med hjälp av hormoner och/eller operationer 

så att den bättre stämmer överens med ens könsidentitet. Man kan också ändra kroppen med hjälp av 

bland annat röstträning och hårborttagning.” (Folkhälsomyndigheten 2015 s.10) 

 

3.7 Transfobi 

“En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger 

uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner som grupp eller individer.” (Folkhälsomyndigheten 

2015 s.11) 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som kan relateras till denna studie. Här redovisas både 

svensk och internationell forskning.  

Följande forskning har hittats via Google scholar, Söderscholar och via referenslistor i svenska 

examensarbeten som har tagit upp myndigheters bemötande av transpersoner. Först presenteras en 

motivering av tidigare forskning, sedan presenteras den utvalda tidigare forskningen som har delats upp 

i fem teman: “Polisväsendets erfarenheter av transpersoner”, “Kuratorsstudenters syn på bemötande av 

transpersoner”, “Utbildning om transsexualism i socialt arbete”, “Transpersoners tilltro till hälso- och 

sjukvårdsinstitutioner” och “Socialarbetarens roll i möte med transpersoner”. 

 

4.1 Motivering för val av tidigare forskning 

Majoriteten av den tidigare forskningen som redovisas i detta avsnitt är internationell då jag hittade 

ingen svensk forskning som undersöker socialarbetares bemötande av transpersoner.  Då det var svårt 

för mig att hitta någon forskning som överhuvudtaget behandlar yrkesverksamma socialarbetares 

erfarenheter av transpersoner har jag valt Poole, Whittle & Stephens (2002) om polisers bemötande av 

transpersoner då både poliser och socialarbetare arbetar med att hjälpa utsatta människor och samverkar 

tillsammans i arbetet. Trots att det är en 14 år gammal studie anser jag ändå att resultaten är till relevans 

för denna studie.   

O’Hara, Dispenza mfl. (2013) och Austin, Craig & McInroy (2016) är både kvalitativa och kvantitativa 

studier vilket metodmässigt är ett komplement till denna studie. Bägge två är även relevanta då de talar 

tydligt om vilken kunskap socionomstudenter har om transpersoner och är genomförda rätt så nyligen. 
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Den forskningen 1som finns i det fjärde temat “Transpersoners tilltro till hälso- och 

sjukvårdsinstitutioner” är svenska studier och visar transpersoners erfarenheter av hälso- och 

sjukvården. Dessa valdes med då de bidrar med en förståelse för hur transpersoner förhåller sig till 

hälso- och sjukvården. 

I Burdge (2007) talas det om vilken roll socialarbetare har när det kommer till bemötande av 

transpersoner. Detta ansåg jag vara viktigt för att tydliggöra på vilket sätt socialarbetare kan arbeta 

normkritiskt. 

 

4.2 Polisväsendets erfarenheter av transpersoner 

I en artikel skriven av forskarna Poole, Whittle & Stephens (2002) beskrivs personalens erfarenheter av 

intagna transpersoner inom polisväsendet i Storbritannien. Forskarna menar att personalen troligtvis 

kommer att komma i kontakt med en transperson i sitt arbete vare sig det är en gärningsman, en kollega 

eller en vän. De menar även att transpersoner inte är så ovanliga då denna grupp är överrepresenterad i 

det straffrättsliga systemet. Vidare nämner författarna att det finns informationsbrist om transpersoner 

och att personalen saknar kunskap om transfrågor inom rättsväsendet (a.a. s.1-3). Personalen berättar att 

de har ett behov av att veta om gärningsmannens transidentitet när de ska rapportera i 

förundersökningsprotokollen. Dock upplevde inte personalen att de hade tillräckligt med kunskap för att 

kunna fråga om personens transidentitet vilket upplevdes vara ett hinder för dem. Det var även svårt för 

personalen att veta hur de skulle bemöta gärningsmän som visade upp ett problematiskt och utmanande 

beteende. När det kommer till samsjukligheten är detta högre hos transpersoner än andra människor 

vilket försvårar för polisen om hur de ska bedöma gärningsmännen. Däremot poängterar informanterna 

att gärningsmännen som är transpersoner ska bli behandlade på samma sätt som andra gärningsmän och 

att ett oacceptabelt beteende ska ifrågasättas oavsett om gärningsmannen är transperson eller inte (Poole, 

Whittle & Stephens 2002 s.3-4). 

Forskarna drar slutsatsen från sin studie att personal som arbetar inom polisväsendet behöver mer 

information om transpersoner i syfte att kunna jobba effektivt med gärningsmän som är transpersoner. 

Vidare hoppas de att tjänstemännen ökar medvetenheten av transpersoner i och med att det saknas 

nationell information om gärningsmän som är transpersoner (Poole, Whittle & Stephens 2002 s.5-6) 

 

 

 

                                                 
1 Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt (Kunskapsguiden 2012) 
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4.3 Kuratorsstudenters syn på bemötande av transpersoner 

I en amerikansk studie av O’Hara, Dispenza mfl. (2013) undersökte forskarna hur förberedda 

skolkuratorsstudenter är för att bemöta klienter som är transpersoner. Forskarna använde sig av både en 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod för insamlingen av sina data.  

 Den kvantitativa delen kallas för fas ett och den kvalitativa för fas två. I fas ett svarade 87 studenter på 

ett frågeformulär gällande hur de skulle bemöta transpersoner i sitt yrke utifrån vilken nuvarande 

kunskap de har om transpersoner. Dessa studenter var både studenter på grundnivå och avancerad nivå. I 

fas två intervjuades sju studenter som delades in i två olika fokusgrupper. Studenterna fick svara vilken 

typ av kunskap de har fått av sin utbildning som har bidragit till att öka deras förståelse för transpersoner 

(O’Hara m.fl. 2013 s. 236, 240-241) 

 

Resultaten som framgick i fas ett var att kuratorsstudenterna inte hade tillräckligt med kunskap när det 

kommer till hur de skulle bemöta transpersoner i deras kommande arbete. Det fanns inga direkta 

skillnader i kunskapsnivå mellan studenter på grundnivå och studenter på avancerad nivå. Däremot kom 

forskarna fram till att de studenter som kände en transperson hade större kunskap om att bemöta klienter 

som är transpersoner än de som inte kände en transperson alls (O’Hara mfl. 2013 s.248). 

 

I fas två delade forskarna intervjusvaren i fem olika teman: terminology, sources of 

information and knowledge, approaches to working with transgender 

people, counselor in training characteristics och recommendations (O’Hara mfl. 2013 s.245). 

I första temat “terminology” svarade intervjupersonerna att det rådde förvirring och osäkerhet när det 

kommer till hur de ska benämna transpersoner. Dels berodde detta på att studenterna inte fick bekanta 

sig med begreppet transperson i sin utbildning, dels för att studenterna inte ville verka okunniga eller få 

någon klient att känna sig obekväm genom att använda ett felaktigt språk (a.a. s.245). 

I följande temat “sources of information and knowledge” fick intervjupersonerna svara från vilka källor 

de får kunskap om transpersoner. Källorna delades in i formella och informella källor. De informella 

källorna var att ha någon transperson i sin närhet, att ha läst om transpersoner i sociala medier och att 

hört om transpersoner inom sitt sociala nätverk. I de formella källorna var det den tilldelade litteraturen, 

undervisningen och de praktiska momenten i utbildningen. En informant sade även att gruppintervjun 

hade lyft upp hennes kunskap om transpersoner: 

Ifall denna gruppintervju inte hade inträffat hade jag troligtvis fortsatt läsa mitt masterprogram 

och inte lagt så mycket uppmärksamhet på transfrågan. Jag skulle nog ha inte lagt märke till det. 

Då skulle jag inte vara säker inom detta område och inte vetat att jag inte var säker inom detta 

område. (O’Hara mfl. 2013 s.246), ”min översättning” 
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När det kommer till det tredje temat, “approaches to working with transgender 

people”, svarade informanterna att de skulle bemöta transpersoner med empati trots att de inte hade stor 

kunskap om vad det innebär att vara transperson. Studenterna skulle kunna förstå vissa aspekter av hur 

det är att vara transperson och vara medveten om när det kommer till transpersoners säkerhet, 

marginalisering och rädsla i samhället. Transfrågan var något som studenterna skulle vilja jobba mer 

med och öka medvetenheten om att det finns fler än två kön (O’Hara mfl. 2013 s.246-247). 

I temat “counselor in training characteristics” reflekterade studenterna kring sin självkännedom gällande 

transpersoner. Informanterna var medvetna om att det inte bara fanns ett binärt könssystem och att 

socialiseringsprocesser inträffar med betydelse till könsidentitet och sexuell identitet. Informanterna 

uppgav att de var intresserade och ville lära sig mer om transfrågor. Dessa påpekade även att det är 

individens eget ansvar att utbilda sig (O’Hara mfl. 2013 s.247). 

Sista temat, “recommendations”, kom informanterna med rekommendationer om hur studenter ska 

utbildas i transfrågor. Rekommendationerna var bland annat att delta i fokusgrupper för att få kunskap 

och medvetenhet om transpersoner, delta i smågrupp-diskussioner och att tala om för lärarna att prata 

mer om transfrågor i föreläsningarna (O’Hara mfl. 2013 s.247) 

 

4.4 Utbildning om transsexualism i socialt arbete 

Austin, Craig & McInroy (2016) beskriver i sin studie att det finns bristande kunskap om transsexualism 

inom socialt arbete. 

I deras studie redovisas svar från en online-undersökning, genomförd av Council on Social Work 

Education (CSWE), som besvarades av 1310 socionomstudenter i USA och Kanada. Undersökningen 

riktades till HBTQ-personer och bestod av frågor gällande hur förekommande det är med HBTQ-frågor 

inom socionomutbildningen men också vilket stöd studenterna fick från skolorna för att vara HBTQ 

(Austin, Craig & McInroy 2016 s.4-6) 

 

Majoriteten av studenterna förklarade att ämnen som berör transsexualism är sällan förekommande i 

deras kurser. Transfrågor är något som oftare tas upp av studenten själv än av lärarna vilket möjligtvis 

beror på att lärarna har en bristande kunskap om dessa frågor. När studenter utbildas om HBTQ-frågor 

blir transperspektivet exkluderat. Vissa studenter till och med uttryckte frustration om att transpersoner 

ansågs som samma sak som homo- och bisexuella personer när detta kom upp i diskussion (Austin, 

Craig & McInroy 2016 s.7-8) 
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“I am upset with the lack of knowledge regarding transgender issues in my educational experiences so 

far. It adds to my feelings of being a ‘freak’ when social workers don’t even get it… . I am extremely 

uncomfortable identifying myself as transgendered in class.” (a.a. s.8) 

 

Drygt hälften av studenterna svarade att när det väl togs upp transfrågor i utbildningen blev 

informationen snedvridet. Transsexualism blir betraktat som något onormalt i kurslitteraturen. En 

student skriver om när hen var på en föreläsning som handlade om sexuell dysfunktion kom 

transbegreppet upp i ett avsnitt om sexuella avvikelser. Forskarna som var citerade i föreläsarens 

Powerpoint-presentation var en av de mest transfobiska enligt HBTQ-communityn och andra forskare 

men det var inget som föreläsaren diskuterade kring, menar studenten (Austin, Craig & McInroy 2016 

s.7). 

När det kommer till stöd berättar homo- och bisexuella studenter att de blir accepterade av fakulteten 

och eleverna. De kan med andra ord vara sig själv fullt ut. Dock är det inte lika många transpersoner 

som får stöd för sin könsidentitet. En student uttryckte sig att han har kommit ut som en homosexuell 

man men inte trans då han är rädd att känna sig mindre uppskattad (Austin, Craig & McInroy 2016 s.9-

10) 

 

4.5 Transpersoners tilltro till hälso- och sjukvårdsinstitutioner 

I en undersökning från 2016 som Folkhälsomyndigheten har gjort har forskarna genomfört individuella 

intervjuer med 20 transpersoner. Rapporten går in på transpersonernas upplevelser och beskrivningar av 

sexuell hälsa. 

 

Samtliga informanter visar på att det finns brister inom hälso- och sjukvården i bemötandet av 

transpersoner. Det förekommer förväntningar på att transpersoner måste klassificera sig inom den binära 

könsordningen och att de blir ifrågasatta av personalen när det kommer till transpersoners kroppar. 

Dessa erfarenheter leder till att många transpersoner inte väljer att söka vård (Folkhälsomyndigheten 

2016 s.42-44). 

I studien berättar de icke-binära transpersonerna att vården ständigt “felkönar” dem och att en icke-binär 

kropp kan betraktas som en avvikelse för personalen inom hälso- och sjukvården. På samma sätt kan det 

vara problematiskt att komma ut som icke-binär transperson. En av informanterna berättar att hen inte 

vill avslöja sin könsidentitet i rädsla av att få sämre vård (Folkhälsomyndigheten 2016 s.45). 

Utöver att transpersonerna känner sig tvungna att definiera sig som antingen man eller kvinna, förväntas 

det även att de ska vara heterosexuella bland personalen inom hälso- och sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten 2016 s.47).  
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I en rapport från Folkhälsoinstitutitet skriver Roth et al. (2006) att transpersoner har en lägre förtroende 

för sjukvården, socialtjänst, riksdag och politiker än vad homo- och bisexuella personer har (Roth et al. 

2006 s.93). Många transpersoner vänder sig först och främst till familjemedlemmar och vänner när de 

utsätts för hatbrott (RFSL rapport 2013 s.13). 

 

 

 

4.6 Socialarbetarens roll i möte med transpersoner 

I artikeln Bending Gender, Ending Gender: Theoretical Foundations for Social Work Practice with the 

Transgender Community (2007) berättar Burdge om hur transpersoner ska bemötas inom det sociala 

arbetets fält.  

Burdge (2007) skriver att transpersoner är en av de mest missförstådda grupperna och som samhället ser 

ner på. I och med att de avviker från den binära könsordningen där man eller kvinna utgör normen får de 

utstå förtryck och diskriminering. Detta kan leda till att transpersoner kan uppleva en låg självkänsla, 

vara deprimerade och förvirrade gällande sin transidentitet. Många unga transpersoner flyr hemifrån för 

att slippa bli misshandlade men slutar med att de hamnar i prostitution i utbyte mot mat, pengar och 

boende (Burdge 2007 s.244).  

Socialarbetare kan spela en viktig roll för transpersoner, menar Burdge. Hen listar ut ett antal funktioner 

som socialarbetare kan ha. Till exempel kan de vara vårdsamordnare för unga transpersoner i 

ungdomsverksamhet, terapeuter som hjälper familjer med transsexuella barn, skolkuratorer som kan 

skapa en trygg plats för unga transpersoner eller kuratorer på sjukhus som kan hjälpa transpersoner med 

att se de psykologiska konsekvenserna av att genomgå en könskorrigering (2007 s.245).  För att jobba 

med transpersoner menar Burdge att socialarbetaren ska ha en god kunskap i att skapa förändring på alla 

nivåer, ha en hög kulturell kompetens och att använda sig av teoretiska ramar för att förstå kön- och 

könsrelaterade uttryck (Burdge 2007 s.245). 

 

Burdge skriver att socialarbetare måste kunna utmana det binära könssystemet, antingen genom att 

bortse ifrån det eller utvidga det genom att inkludera fler könsidentiteter. Cooper (1999) i Burdge menar 

att för många transpersoner internaliserar den binära könsordningen och därmed känner pressen av att 

klassificera sig som antingen manlig eller kvinnlig, både vad det gäller sin kropp och sin könsidentitet. 

Socialarbetare kan hjälpa sina klienter genom att få dem att förstå kontinuumet mellan det sociala könet 

och biologiska könet samt den sociala konstruktionen av vårt kön. Socialarbetare ska även låta 
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klienterna definiera sig själva utan att utgå från den traditionella binära könsordningen (Burdge 2007 

s.247). Även i andra sammanhang än inom arbetet ska socialarbetare aktivt bryta könsordningen, menar 

Burdge. Detta kan vara till exempel att ifrågasätta när en könsstereotypisk kommentar eller ett skämt 

kommer till tals, byta könsroller vid vardagliga situationer som till exempel att hålla upp för dörren (för 

en man ifall du är själv kvinna) eller säga ifrån könsstereotypiska kommentarer gällande en persons 

läggning, personlighet eller utseende. Genom att socialarbetare genomför detta kan sexismen, 

homofobin och transfobin minska i samhället (Burdge 2007 s.248).  

 

5. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som är avsedda för studien. De teorier som har 

använts är genus, doxa och empowerment och kan vara till hjälp att förstå socialarbetarnas bemötande 

av transpersoner. Genus talar om hur vi människor har genom våra föreställningar om kön påverkat de 

könsnormer som råder i samhället. Detta kan förstås i relation till hur socialarbetare handlar i sitt arbete 

utifrån de regler och föreställningar som styr deras organisation (doxa). Eftersom socialt arbete går ut på 

att hjälpa utsatta grupper ansåg jag empowerment är till stor betydelse för att förklara hur det kan 

arbetas aktivt för att stärka svaga gruppers position. 

 

 

5.1 Genus 

Ambjörnsson (2016) uttrycker att det finns två kön: det biologiska och det sociala könet. Genus står för 

det sociala könet medan kön står för det biologiska som karaktäriserar människans kroppsform, 

könsorgan och så vidare. Ambjörnsson (2016) pratar om forskaren Judith Butler som kritiserade detta 

tankesätt. Ifall vi gör en uppdelning mellan genus och kön återskapar det tanken om att det finns en 

ursprunglig kvinnlighet och manlighet. Vårt biologiska och fysiska kön, det som anses vara ursprungligt 

och beständigt, är socialt konstruerat. Hur vi ser på det biologiska könet påverkas av våra kulturella och 

sociala föreställningar av kön. Denna föreställning om det biologiska könet kan ses som ett slags 

normsystem där den inte bara talar för oss hur vi ska bete oss som man eller kvinna utan att vi förväntas 

definiera oss som antingen man eller kvinna (Ambjörnsson 2016 s.93-94). Butler kopplar detta till 

heterosexualitet och menar att det är inom en heterosexualiserad förståelseram som människor enbart 

kan identifiera sig som man eller kvinna. Denna typ av ram benämner Butler för den heterosexuella 

matrisen. I den heterosexuella matrisen är man och kvinna de enda positioner vi kan välja mellan. Dessa 

framställs som varandras motsatser både kroppsligt och beteendemässigt och bägge förväntas även ha 

begär och lust för varandra. Exempelvis om en kvinna ska framstå som just en riktig kvinna krävs inte 
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bara att hon har en kropp som räknas som en kvinnokropp utan även att hon uppträder i enlighet med 

samhällets förväntningar på en kvinna. Om vi människor ska räknas som godtagbara kvinnor och män i 

samhällets ögon är förutsättningen att vi presterar rätt sorts kopplingar mellan kropp, genus och begär 

(Ambjörnsson 2016 s.94-95). 

 

 

 

5.2 Doxa 

Järvinen (2006) diskuterar klienten i relation till socialarbetaren och fokuserar på att förklara vilka 

osynliga maktförhållanden som styr socialarbetares yrkesutövning. Genom att förklara detta tar hon 

hjälp av begreppet doxa. 

 

Doxa är myntad av sociologen Pierre Bourdieu som enligt honom definieras som “what is essential goes 

without saying because it comes without saying; the tradition is silent, not least about least about itself 

as a tradition”. Enkelt förklarat handlar doxa om regler och föreställningar om vad som anses vara rätt 

och fel, normalt och onormalt, onaturligt och naturligt inom det sociala arbetets ramar (Järvinen 2006 

s.283). Doxa är något som framstår som självklart och naturligt till den grad att det inte går att 

diskuteras (Järvinen 2002 s.75). Inom socialt arbete kan doxa till exempel vara socialarbetarens 

självförståelse, hur socialarbetare förhåller sig till klienter och hur socialarbetare uppfattar sin roll 

(Järvinen 2006 s.283). Det som doxa handlar om är “uppfattningar och handlingsmönster vars 

överlevnad säkrats genom att de fått status som självklara.”. Dessa tankeställningar är något som 

integreras i det sociala arbetet och förs sedan vidare till nästa generation av socialarbetare (Järvinen 

2006 s.75). I det sociala arbetet handlar det till exempel om vilka ansvarsområden, problemtyper och 

klientgrupper som en socialarbetare har samt vilka arbetsmodeller hen använder sig av. Dessa kategorier 

är socialt konstruerade och genom att de har varit beständiga och använts om och om igen har de till slut 

blivit betraktade som doxa (Järvinen 2006 s.283).  

 

5.3 Empowerment 

Empowerment är ett begrepp där tjänstemännen förhåller sig till sina klienter på så sätt genom att stärka 

deras ställning och öka deras självkänsla, inflytande och makt. Idén om empowerment har sina rötter i 

USA där begreppet blev populärt efter uppkommandet av den sociala aktivitetsideologin under 60-talet 

och när idén om hjälp till självhjälp växte fram under 70-talet. Själva termen empower har två 
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betydelser: att ge auktoritet eller makt till och att ge tillåtelse eller möjlighet (Swärd & Starrin 2006 

s.261). 

Empowerment förknippas idag med grupper som anses vara svaga i samhället, till exempel 

homosexuella, invandrare och funktionshindrade (Askheim 2007 s.18). Enligt Swärd & Starrin i 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) kan empowerment ses som en utveckling mot ett sätt för klienten 

att tänka om sig själv men också att tjänstemännen lägger märke till att samhällsstrukturer är mottagliga 

för förändring. De centrala komponenter som utgör empowerment är makt, kontroll, stolthet och 

självtillit (a.a. s.262).  

Robert Adams (2003), en engelsk socialarbetare, påpekar att empowerment är viktigt för ett 

framgångsrikt socialt arbete. Att utgå från empowerment kan möjliggöra för tjänstemannen att 

uppmärksamma utsatta och orättvist behandlade människor. På så sätt kan dessa människor kunna 

motstå den förtryckande makten som sänker ner dem. Däremot menar Adams vidare det finns faror med 

att använda sig av empowerment, nämligen att den kan användas i manipulativt syfte av politiker och 

professionella för att dölja dessa förtryckande strukturer i samhället (Swärd & Starrin 2006 s.263). 

Empowerment har inom socialt arbete både använts som en teori och en metod. Teorierna har innefattat 

om hur personer kan få kollektiv kontroll över sina liv så att de kan ha möjligheten att tillgodose sina 

intressen. Metoderna har handlat om på vilka sätt socialarbetare kan stärka de klienter som saknar makt 

för att på så sätt kunna få självkontroll och med hjälp av kunskap kunna styra över sina egna liv (Swärd 

& Starrin 2006 s.263). 

 

Askheim (2007) förklarar “empowerment” som en etablering av motmakt. Det ses som förhållandet 

mellan den enskilda människans livssituation och påverkandet av de strukturer som råder i 

samhället.  Empowerment handlar om att ordna aktiviteter eller få igång processer som kan förstärka 

svaga gruppers position i samhället. Askheim menar att individens samhällsposition inte är givet av 

naturen utan är “ett resultat av människoskapta, historiska processer”. Däremot påpekar han att 

individens samhällsposition går att förändra (Askheim 2007 s.19-20). 

Askheim tar ett exempel från kvinnorörelsen. Målet för kvinnorörelsen var att visa att kvinnorollen var 

begränsad på grund av samhälleliga normer och inte att det var ett personligt val som gjordes av 

kvinnorna. Att påvisa hur lika kvinnors liv var och att de begränsades på samma sätt ledde till att 

aktivister kunde visa på mönster och få folket att uppmärksamma de förhållanden som skapade kvinnors 

förtryck. På detta vis är det målet för andra grupper som upplever maktlöshet, menar Askheim (Askheim 

2007 s.20). 
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6. METOD 

Avsnittet börjar med min förförståelse och en beskrivning av metoden som har använts för studien. 

Vidare presenteras studiens tillvägagångssätt, urvalsprocessen, intervjusituationen och intervjuguide. I 

slutet av avsnittet presenteras följande punkter: analysmetod, studiens etiska hänsynstaganden, 

trovärdighet och tillförlitlighet samt metoddiskussion. 

 

 

 

6.1 Förförståelse 

Under arbetets gång har jag reflekterat till min förförståelse kring socialarbetares bemötande av 

transpersoner. På min fritid sitter jag i styrelsen för en HBTQ-förening där vi betonar hur viktigt det är 

att fråga om varandras pronomen, i synnerhet när vi träffar nya personer på våra möten. Detta har fått 

mig att förstå behovet av ytterligare kunskap om transpersoner bland handläggare inom olika 

myndigheter. Jag har i min B-uppsats inriktat mig på samma ämne där jag skrev om transsexuella mäns 

upplevelser om att komma ut som transsexuell vilket har bidragit till mitt intresse att genomföra denna 

studie. Då Stockholms län har fler invånare än Västra Götalands län (SCB 2016) förmodar jag att det 

finns en större öppenhet i Stockholms län. 

 

6.2 Val av metod 

Den metoden som användes för denna studie är kvalitativ forskningsmetod. För insamling av mitt 

datamaterial genomförde jag intervjuer med hjälp av en intervjuguide (se avsnittet Bilagor s.30). I 

samband med intervjuerna spelade jag in intervjun för att inte riskera missa någon viktig information. 

Antalet informanter i denna studie var fyra stycken. 

 

Genom att forskaren använder sig av en kvalitativ forskningsmetod kan denne utifrån ett 

helhetsperspektiv studera olika situationer eller individer (Larsson 2005 s.92). Att genomföra en 

kvalitativ studie är ett bra sätt för forskaren att kunna identifiera handlingsmönster och förstå sig på 

människors beteenden (Trost 2010 s.32). Genom att förstå hur individen uttrycker sig för att beskriva 

sina subjektiva upplevelser kan forskaren nå kunskap. Larsson menar att målsättningen för den 

kvalitativa forskningen är att “se världen med andra ögon” (Larsson 2005 s.92). I min studie vill jag 

kunna förstå socialarbetarnas synvinkel på bemötandet av transpersoner. Därför ansåg jag att kvalitativ 

forskningsmetod var en lämplig metod för studien. 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2011) poängterar att intervjuer är en vanlig metod bland studenter och 

forskare som inriktar sig mot kvalitativ forskning. Genom intervjuer med individer som på något vis är 
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delaktiga i en social miljö (t.ex. en organisation, stadsdel eller subkultur) kan forskaren få en förståelse 

för hur individer interagerar i dessa miljöer (a.a. s.36). Med intervjuer kan jag förhoppningsvis förstå 

hur socialarbetare interagerar på deras arbetsplatser utifrån de lagar och riktlinjer som styr 

organisationen. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 

För att få tag på lämpliga informanter gjorde jag ett så kallat bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menas med de personer som finns tillgängliga för forskaren att kunna ha nytta av i 

sin studie (Bryman 2011 s.194). För att leta efter lämpliga informanter använde jag mig av Facebook 

vilket för mig är en lättillgänglig plattform för att nå ut till så många socialarbetare som möjligt. Det jag 

gjorde var att jag skrev ett inlägg i två grupper som riktade sig mot både yrkesverksamma socionomer 

och socionomstudenter. Dessutom lade jag upp ett inlägg på min privata profil. För att underlätta 

letandet mailade jag även RFSL’s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter) brottsjour som arbetar med hbtq-personer och olika socialförvaltningar i 

Storstockholm. Brottsjouren mailade att de skulle kolla upp eventuella informanter men återkom aldrig 

med ett svar.  På grund av det geografiska avståndet valde jag även att kontakta kommunerna Botkyrka, 

Huddinge, Södertälje och Salem via e-mail men fick inget svar tillbaka. Jag kom i kontakt med ett antal 

socialarbetare via Facebook, både via de nämnda grupperna och mitt sociala nätverk, men många 

avböjde på grund av tidsbrist eller för att de inte hade haft transpersoner som klienter. Då det var svårt 

att hitta lämpliga informanter för min studie fick jag skriva om mitt inlägg i en av Facebook-grupperna. 

Till slut lyckades jag via Facebook komma i kontakt med en kurator, två socialsekreterare och genom en 

av socialsekreterarna fick jag tag på en tredje socialsekreterare. Denna typ av urval kallas för 

snöbollsurval då forskaren använder sig av informanternas nätverk för att få tag på ytterligare 

informanter till sin studie (Bryman 2011 s.196). 

 

6.3.1 Urvalsprocess 

Målgruppen för denna studie är socialarbetare som arbetar i Stockholms län och Västra Götalands län. 

Totalt intervjuades tre socialsekreterare och en kurator. På grund av praktiska skäl valde jag först att 

avgränsa mig till socialsekreterare, oavsett vilka områden de var verksamma i, i Stockholms län. Jag 

ville just ha med en socialsekreterares perspektiv främst för det enligt mig är en stor och populär 

yrkesgrupp inom socialt arbete men också att socialsekreterare i sitt arbete träffar människor med olika 

bakgrund. Det var inte lätt att enbart hitta socialsekreterare i Stockholms län och därför valde jag att ha 

med en kurator som arbetade i Västra Götalands län då jag ansåg att kuratorn hade tillräckligt med 

erfarenhet av att bemöta transpersoner.  
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6.3.2 Intervjuguide 

Vid utformandet av min intervjuguide ville jag främst att informanterna kunde ha möjligheten  att svara 

fritt. Därför hade jag med öppna frågor då informanterna kunde få chansen att svara så som de vill 

(Bryman 2011 s.242, 415). I studien använde jag mig av en semistrukturerad intervju. Antalet frågor 

som fanns i min intervjuguide var totalt tio frågor. I en semistrukturerad intervju fokuserar forskaren på 

konkreta teman som ska tas upp i intervjun och här har intervjupersonen möjlighet att utforma sina svar 

så som hen vill. Forskaren kan även ställa frågor som inte står med i intervjuguiden. För informanterna 

användes intervjufrågor som finns att hitta på avsnittet Bilagor (s.30).  

 

 

6.3.3 Intervjusituation och transkribering 

När jag kom i kontakt med socialarbetarna presenterade jag för dem kort min studie. Vid bestämmandet 

av intervjuplats kom jag och mina informanter överens tillsammans om att intervjun ska inträffa i ett 

ostört rum på deras arbetsplats. Trost (2010) nämner att intervjun ska inträffa i en sådan ostörd miljö 

som möjligt där intervjupersonen även kan känna sig trygg. Samtidigt är det viktigt att intervjupersonen 

inte helt och hållet styr valet av platsen utan forskaren även ska ha möjligheten att ge förslag på 

lämpliga ställen (a.a. s.65-66).  

Socialsekreterarna som jobbade i Stockholms län träffade jag och intervjuade på deras arbetsplats. 

Kuratorn i Västra Götalands län intervjuade jag via Skype på min dator. Jag noterade att det var lite 

problematiskt att intervjua via Skype då videofönstret stundtals blev ryckigt vilket begränsade mina 

möjligheter att kunna läsa av informantens ansiktsuttryck. Som tur var hände inget med ljudet och jag 

kunde höra min informant klart och tydligt då jag hade på högtalare men också på grund av att 

informanten befann sig ensam i ett rum som gjorde att det blev ett tydligt ljud.  Enligt Bryman (2011) är 

fördelarna med telefonsamtal att det ofta är billigare än vanliga intervjuer när det kommer till 

informanter som inte är lätta att få tag på. Att ställa och svara på känsliga frågor via telefon anses vara 

lättare för bägge parter eftersom forskaren och intervjupersonen inte har fysisk kontakt med varandra 

(a.a. s.432).  

 

Jag spelade in alla intervjuer med min smartphone för att minimera risken att förlora viktigt material. De 

fördelar som finns med inspelning är att forskaren kan lyssna på inspelningen flera gånger efter tonfall 

och ordval (Trost 2010 s.74). Trost (2010) menar också att forskaren då kan fokusera på frågorna och 

svaren och inte behöver föra anteckningar under intervjun då det finns en risk att en otydlig handstil kan 

medföra oklarheter för forskaren under dataanalysen (a.a. s.74-75). Alla intervjuerna tog mellan 20-25 
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minuter. Efter genomförandet av alla intervjuer transkriberade jag dessa. För att återge en korrekt bild 

av informanternas utsägelser transkriberades intervjuerna ordagrant med citattecken och markeringar för 

pauser. Slutligen sammanställdes alla informanternas svar i olika fallstudier (se Resultat s.17). 

 

6.4 Analysmetod 

När jag väl var klar med alla transkriberingar började kodningsprocessen. Med kodning avses den 

process där forskaren försöker analysera sitt insamlade material och därmed utvecklar lämpliga begrepp 

och kategorier för sina data (Fejes & Thornberg 2015 s.48). Innan själva kodningsprocessen påbörjades 

hade jag ingen aning om hur jag skulle tematisera mina svar. 

Jag började först med att läsa intervjusvaren noggrant flera gånger för att kunna hitta olika teman i 

informanters svar (Bryman 2011 s.525). De teman som jag fann i analysen var ”bemötande” och 

”utbildning”, med utgångspunkt för studiens frågeställningar och intervjuguide. Genom temat 

”utbildning” kom jag fram till undertemana “socionomutbildningen”, “styrdokument och riktlinjer” och 

“utbildning på arbetsplatsen”. 

Vid nästa steg ska forskaren kunna koppla de begrepp och kategorier som kommer ut ur kodningen till 

den använda litteraturen (Bryman 2011 s.525). Med mina teman kunde jag koppla dessa till de teorier 

och tidigare forskning som avsågs för studien. 

 

 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Bryman (2011) talar om fyra etiska principer som berör svensk forskning: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren ska 

upplysa sina informanter om vad undersökningen går ut på. Informanternas deltagande är frivilligt och 

informanten väljer själv ifall hen vill hoppa av. Samtyckeskravet går ut på att informanten får själv 

bestämma över sin medverkan i studien (a.a. s.131). Jag såg till att vara tydlig med mina informanter om 

syftet med min studie både genom Facebook-inlägget och vid personlig kontakt. Jag informerade även 

dem om att det inte fanns några krav att ställa upp för en intervju om de inte kände för det.  

 

Med konfidentialitetskravet menas att informanternas uppgifter inte får komma ut till obehöriga. Därför 

måste de behandlas så konfidentiellt som möjligt (Bryman 2011 s.132). Vetenskapsrådet skriver i 

rapporten God forskningssed (2011) att det är viktigt att forskaren bör informera sina informanter om att 

de förblir anonyma i studien (a.a. s.69). För att garantera anonymitet för mina informanter har jag därför 

valt att fingera socialarbetarnas egentliga namn och vilken stadsdel/ort de jobbar i.  
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Den sistnämnda principen, nyttjandekravet, bör forskaren enbart använda informanternas uppgifter till 

sin forskning och ingenting annat (Bryman 2011 s.132). Innan jag genomförde min intervju frågade jag 

efter socialarbetarnas godkännande om att använda inspelningsmaterial under intervjun varvid alla gick 

med på det. Jag talade om att inspelningen och deras uppgifter inte skulle användas något annat än min 

studie och att inspelningsmaterialet skulle raderas omedelbart efter transkriberingen. 

 

 

 

6.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Trost (2010) är tillförlitlighet ett annat ord för reliabilitet och med tillförlitlighet menas att 

resultatinsamlingen inte ska vara utsatt för slumpinflytelser. Som exempel ska intervjusituationen vara 

likadan och att forskaren ska ställa samma slags frågor till alla sina informanter (a.a. s.131). I min studie 

har jag strävat efter tillförlitlighet genom att intervjua mina informanter i samma miljö och ställt samma 

frågor enligt den intervjuguiden som användes.  

 

Bryman (2011) menar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier i kvalitativ forskning: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (a.a. s.354).  

 

Bryman menar att en god trovärdighet i studien innebär att forskaren både har genomfört forskning 

enligt de regler som finns och att denne har rapporterat resultaten till sina informanter för att säkerställa 

att forskaren har förstått deras svar på rätt sätt (Bryman 2011 s.355). 

 

Med överförbarhet menas ifall resultaten går att överföra till en annan kontext, med andra ord om andra 

forskare kan få samma resultat (Bryman 2011 s.355). 

 

Pålitlighet innebär i studien att forskaren ska kunna ha en fullständig och tydlig redogörelse för sina 

delar i forskningsprocessen. Forskaren kan då anlita en kollega eller en revisor för att granska studien 

och kontrollera hur forskaren har motiverat (Bryman 2011 s.355). 

 

Med möjlighet att styrka och konfirmera innebär det att forskaren i sin forskning agerat i god tro. Det är 

då viktigt att forskaren inte låtit sina personliga åsikter och värderingar påverka sin studie (Bryman 

2011 s.355). 
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Då jag inte har haft möjlighet att skicka min studie till informanterna eller till en forskare för granskning 

har jag så gott som möjligt försökt att hålla en god trovärdighet genom att vara tydlig med alla delar av 

studien och ställa mig kritisk till den. 

 

 

6.7 Metoddiskussion 

Efter insamlingen av mitt datamaterial har jag reflekterat kring datakvaliteten för denna studie. Alla 

informanter befann sig i ett ostört rum på deras arbetsplats när de intervjuades. Detta hade kunnat 

påverka informanterna på så vis att de kunde bättre fokusera på frågorna som ställdes. Inga informanter 

kunde höra mig otydligt på något sätt.  

Socialarbetarna fick inte frågorna i förväg utan frågades direkt när intervjun var igång. Några fick tänka 

till och blev ibland lite tystlåtna av sig. Att jag använde mig av inspelningsutrustning kan även ha 

påverkat situationen då socialarbetarna kan ha blivit nervösa för att säga något fel. Trots att jag använde 

mig av tio intervjufrågor blev vissa intervjuer kortare än andra. Dessa orsaker kan bero på att vissa av 

socialarbetarna inte hade så mycket erfarenhet av att bemöta transpersoner och därmed inte kunde 

berätta så mycket om bemötandet. En informant talade om för mig att hon enbart haft en transperson 

som har varit hennes klient. Det jag hade kunnat göra för att fylla ut svaren var att ställa fler följdfrågor, 

endast en informant fick en följdfråga som handlade om hon ser på att använda pronomen. Hade jag 

frågat detta till allihopa hade resultatet för denna studie blivit mer kompletterande. 

Däremot vad det gäller antalet informanter ansåg jag att fyra informanter räckte gott och väl för att ge 

mig det resultatet jag behövde, även om jag hade velat ha fler för att kunna ge ett flerfaldigt svar. Att 

använda mig av snöbollsurval för att få tag på fler informanter anser jag var till min fördel då jag kunde 

rikta mig till en specifik grupp som hade erfarenhet av ett så ovanligt område, men nackdelen blir att 

informanter rekommenderar personer som troligtvis tycker lika som de själva gör. Jag valde att intervjua 

en kurator från Västra Götalands län för att det inte fanns tillgängliga socialsekreterare som kunde ställa 

upp på en intervju och att kuratorn hade samma slags kundkontakter som en socialsekreterare. På så sätt 

anser jag inte att kuratorns svar har påverkat resultaten på ett negativt sätt. Dock hade det varit mer 

lämpligt att träffa henne på plats istället för att ha valt Skype för att inte riskera eventuellt tekniskt strul. 

 

 

7. RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Här sammanställs de fyra informanternas svar. 

Informanternas namn har fingerats i detta avsnitt och kallas här för Sonja, Elin, Kajsa och Rebecka. 
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7.1 Intervjuperson 1: Sonja 

Sonja arbetar som prostitutionsuppsökare (anställd socialsekreterare) i Stockholm stad sedan två och ett 

halvt år tillbaka. Hon har varit socionom sedan 20 år tillbaka. Hon berättar att när hon jobbar ute i den 

offentliga miljön träffar hon ofta på transpersoner. När hon får frågan om hur det var att träffa en 

transperson berättar hon om en händelse som inträffade henne för länge sedan när hon jobbade ute i 

Göteborg som socialsekreterare. Hon träffade på en person som helt ensamt satt på en bänk utanför ett 

köpcenter och drack öl. Sonja berättar att personen som drack öl gjorde det inte för att festa eller för att 

personen i fråga var på väg någonstans utan enbart för att trösta sig själv. När de väl pratade utgick 

Sonja från att personen var en man men när Sonja frågar efter namnet säger personen att hon heter 

Sandra.  

Det var som att det snurrade i mitt huvud. Så tänkte jag “men herregud, är det så viktigt att man 

ska köna människor, att stoppa in de i fack?”. Jag stoppade in det här i mansfacket och när jag 

hörde “Sandra”, det var inte Kim eller nåt som man kunde använda på båda. Då blev det helt 

skevt för mig. Först kände jag så här: “jag önskar jag kunde ha ett annat slags samtal då” (...) Det 

blev en uppenbarelse för mig (...) jag tänkte inte på att det var en transperson för mig, det fanns 

inte just där och då som begrepp. Alltså jag visste ju att det fanns, men det fanns inte med i min 

tanke. Och ibland tänker jag att det är ett väldigt skönt bemötande, att den blev bemött både för 

det den vill vara och att det inte alltid är på agendan heller. Man är så mycket annat.  

 

Sonja berättar att hon har tänkt mycket på det mötet som inträffade i Göteborg med Sandra och Sonja 

tror det har hjälpt mycket kring hur hon ska tänka när hon bemöter personer i sitt arbete. 

Sonja berättar att när hon i somras jobbade på Plattan som uppsökare såg hon en del transpersoner som 

var på plats. Hon fick syn på en transkvinna som bar gröna linser. 

(...) så jag var lite fascinerad över det: “är det linser eller har hon så gröna ögon?” Jag stod och 

tänkte på det. Och så kom hon (kvinnan) fram och sa: “har du aldrig sett någon ut som jag?” och 

utgår ifrån att jag tittar på henne för att hon är transperson. Men jag tittade på hennes ögon.. Då 

sa jag “nej nej” (...) Men jag tänkte inte på att jag tittade på henne just då i det. Det handlar om 

hennes ögon, liksom. 

 

Sonja får frågan hur hon ställer sig till att fråga de personer hon bemöter om deras pronomen. Hon säger 

att det är ganska nytt för henne och har ställt till det för henne en del. Hon anser att det är viktigt att 

kalla den personen för det pronomen som denne önskar.  
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”Men det har blivit en sådan hangup för mig, (...) att om jag frågar efter någons pronomen så säger jag 

sedan hela tiden fel.”  

Hon tar upp ett exempel där hon kom i kontakt med en ungdom som skulle genomgå en 

könskorrigering. När Sonja frågar om personens pronomen vill personen i fråga bli kallad för han. 

Konsekvent kallar Sonja personen för hon vilket gör att ungdomen blir arg på henne: 

“Varför skulle det vara problem för mig att säga det pronomen de vill? Det finns inget syfte att säga det 

pronomen som de är födda med”. 

 

Gällande utbildning säger Sonja att hon enbart har fått kunskap om transpersoner genom att själv träffa 

på transpersoner i arbetet. Hon kommer inte på någon specifikt tillfälle där hon fick genomgå en HBTQ-

utbildning. Inga riktlinjer eller styrdokument på hennes arbetsplats reglerar kring bemötandet av 

transpersoner: 

“Vi har pratat på den här arbetsplatsen att vi vill ha HBTQ-certifiering. Det har vi hittills inte fått än. 

Här finns en mottagning och jag tycker att alla mottagningar ska vara såna (HBTQ-certifierade)”. 

Sonja anser att det man ska tänka som socialsekreterare när man bemöter transperson är att kunna 

använda det pronomen som personen önskar och att inte låta könsdysforin ligga i fokus för samtalet. 

 

 

7.2 Intervjuperson 2: Elin 

Elin jobbar i Stockholm stad med samtalsbehandling för människor som har haft sex mot ersättning. 

Elin är anställd socialsekreterare på hennes arbetsplats och varit socionom sedan 14 år tillbaka. 

När Elin får definiera begreppet transperson är det för henne en person som på något vis har en 

överskridande till det motsatta. Hon träffar inte transpersoner så ofta, utan det blir någon gång då och då. 

Däremot har det inte uppstått några svårigheter med att träffa transpersoner i hennes yrke.  

Där jag jobbade tidigare var vi väldigt medvetna om att bemöta personer som personer och inte 

påtvinga något kön. Och fråga mer frågor som “hur lever du”, “vad vill du att jag ska benämna 

dig?” 

Nu skriver jag inte journaler men i mitt tidigare arbete skrev jag journaler och då frågade jag: 

“vilket pronomen vill du att jag ska använda?” 

 

Elin berättar för mig att det däremot har varit svårt för transpersonen själv att bemöta henne.  

“De jag har mött har ofta haft en osäkerhet av hur de ska bli bemötta och en oro kring det, att det har 

varit svårt så (...) Men det har inte varit så svårt för mig.” 
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Elin hörde inte alls ordet transperson när hon läste till socionom även om det var ett tag sedan som hon 

studerade. Däremot har de genomgått en HBTQ-certifiering på hennes nuvarande arbetsplats så på sätt 

har hon fått kunskap om transpersoner. Elin berättar för mig att det inte finns några vidareutbildningar 

som riktar sig specifikt på transfrågor men har gått vidareutbildningar som tar upp transpersoner på 

något vis. 

Nu har jag gått vidareutbildningar inom samtalsbehandling och då finns begreppet transpersoner 

med i och med att man är nuförtiden mycket medveten om att vara normkritisk. Det får man in 

på något sätt i andra utbildningar även om transpersoner inte ligger i fokus. Men att vi benämner 

personer för personer och inte han eller han eller hetero och så. Det är en mer öppenhet och 

medvetenhet nu. 

 

När det gäller styrdokument och riktlinjer som socialsekreterare måste förhålla sig till när de kommer i 

kontakt med transpersoner är Elin tveksam ifall det ens finns några dokument överhuvudtaget. Hon tror 

att det finns säkert dokument som tar upp vikten av att bemöta alla personer lika men hon vet inte vart 

de finns.  

Elin säger att det viktigaste som en socialsekreterare ska tänka på när denne kommer i kontakt med 

transpersoner är att se den personen som den är men även att ha kunskap. 

Vad säger forskning och vad säger vår erfarenhet kring vad det är för transpersoner som har haft 

sex mot ersättning? Det behöver du ha med dig som kunskap för att förstå och bemöta. 

Det är jätteviktigt när man jobbar med människor att vara så öppen så mycket som man kan vara. 

Att förstå att det kan se ut hur som helst och att jag har fördomar och att jag tänker saker om 

människor men att det kan vara precis hur som helst oavsett hur personen ser ut eller vad den 

säger (...) Och det gäller alla personer men kanske extra när det handlar om att ändå se bortom 

normer. Att påminna sig om det att “jag vet faktiskt ingenting om den här personen men jag kan 

tänka och koppla ihop saker utifrån vad jag ser och hör”, 

 

7.3 Intervjuperson 3: Kajsa 

Kajsa jobbar som socialsekreterare inom missbruk i Stockholms stad. Hon jobbar inom vuxenenheten 

med personer över 26 år. Kajsa har jobbat som socialsekreterare i 15 år men ett och halvt år på hennes 

nuvarande arbetsplats.  

Kajsa kommer inte i kontakt med transpersoner så ofta inom sitt yrke men berättar att hon gjorde det i 

sitt tidigare yrke när hon jobbade med personer som var 18 år gamla och uppåt.  
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Det kan vara svårt i början innan man vet, som socialsekreterare får man bara ett namn och ett 

personnummer. Det jag tänker på är att man kanske borde vara mer lyhörd, alla våra formulär är 

ju utformade. De flesta är inte utformade där det finns en hen utan de flesta är oftast hon, han (...) 

vilket jag tänker om man bara är lyhörd när man möter en person så kommer det förhoppningsvis 

fram. 

Kajsa säger att hon har vänner som är transpersoner så för henne är det inget problem när det kommer 

till bemötande av transpersoner i sitt arbete. Däremot kan det vara ett problem när alla kollegor inte är 

lika öppensinnade. 

Jag har jobbat med samsjuklighet med både psykisk ohälsa och missbruk, det gör jag fortfarande. 

(...) En kollega, hon hade haft en person som var en hon och sedan började den här personen i 

processen, i behandling och så vidare komma fram till att personen var en han. Men den 

socialsekreteraren envisades med att säga hon och det kan vara svårt att bemöta. 

 

Kajsa har inte genomgått någon utbildning om transpersoner överhuvudtaget på hennes arbetsplats. 

Inom socionomutbildningen kan hon inte minnas att frågan om transpersoner tagits upp. Vad det gäller 

vidareutbildningar på hennes arbetsplats finns det inga utbildningar som är direkt relaterade till 

transfrågor. Däremot finns det utbildningar om våld i nära relation vilka kan vara könsneutrala och 

ibland inte, berättar hon.  

Kajsa är tveksam ifall det finns riktlinjer och styrdokument inom hennes arbete som reglerar bemötande 

av transpersoner. Hon antar att det kan finnas mer av sådana inom socialpsykiatrin. 

Kajsa berättar att det är viktigt med rätt bemötande och att det är alltför dåligt idag med tanke på att det 

inte finns någon utbildning om transpersoner.  

Nu jobbar jag på x-kommun vilket är en stor skillnad där jag jobbade tidigare. Här är man mer 

medveten. Förut jobbade jag i y-kommun i Stockholms län (...) Här är det också yngre 

arbetstagare, det är ett annat klimat. Men jag tänker att x-kommun är väldigt bra, eller långt 

framme. Dock vet jag inte om det finns styrdokument eller så, det borde finnas. Vi pratar inte om 

transpersoner så speciellt ofta.  

 

7.4 Intervjuperson 4: Rebecka 

Rebecka jobbar som kurator på en mottagning i Västra Götalands län. Hennes ansvarsuppgifter är att 

göra utredningar av vårdbehovet för personer med könsdysfori. Hon har jobbat på arbetsplatsen i tre år 

och är socionom sedan 10 år tillbaka.  
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Rebecka anser att begreppet transperson är självdefinierat, men är enligt henne “en person som inte till 

hundra procent anser att det biologiska, sociala, känslomässiga könet stämmer överens”.  

Till skillnad från föregående informanter träffar hon transpersoner varje dag. Hon anser inte att det har 

uppstått några svårigheter för henne att bemöta transpersoner. Däremot har det varit svårt att för henne 

att kunna relatera till att vara transperson. 

Jag tog det här jobbet välmedvetet med vad jag skulle göra. Och det var inte första transpersonen 

jag träffat i mitt liv. Det var kanske den första transpersonen jag träffat i mitt yrkesliv däremot 

(...) Men det som framför allt är svårt är väl den här biten om att jag måste försöka förstå 

någonting som jag själv aldrig ens varit i närheten av att kunna känna själv. Många andra 

situationer i livet kan jag uppleva att “det kan jag ha en viss förståelse för på något sätt”. Som 

cis-person har jag aldrig reflekterat eller aldrig behövt överväga min könsidentitet så det svåra är 

att fullt ut förstå hur de känner sig och hur de drabbas av det. 

 

Rebecka berättar att hon inte fick någon kunskap om transpersoner i hennes socionomutbildning, men 

valde frivilligt att läsa en masterexamen i socialt arbete och fick chansen att välja en kurs med namnet 

sexuell hälsa, mänskliga rättigheter och prevention vid Göteborgs universitet. Inom hennes yrke får de 

all utbildning som kan tänkas finnas inom fältet. Däremot finns inte många utbildningar som tar upp 

frågan om transpersoner. 

Framför allt kan man säga att det är vi som är experterna inom vård för könsdysfori i Sverige och 

i vårt arbete ingår det att utbilda andra. Det är vi som utbildar andra i frågor  om vård av 

transpersoner. Sen går vi väldigt mycket på föreläsningar och presentationer eller kurser eller 

vad som kan dyka upp så fort jag har fått chansen att lyssna på hur många transpersoner själva 

upplevt det här. 

 

I Rebeckas arbete följer de främst Socialstyrelsens riktlinjer när de ska bemöta transpersoner. I arbetet 

använder de sig av två skrifter från Socialstyrelsen: den ena skriften heter Till dig med könsdysfori som 

är ett informationsblad till transpersoner och den andra heter Till dig som möter personer med 

könsdysfori i ditt arbete. Bägge de två jobbar Rebecka med och rekommenderar. Dessutom använder de 

i arbetet av två kunskapsstöd som kommer också från Socialstyrelsen: det ena heter God vård av vuxna 

med könsdysfori och det andra heter God vård av barn med könsdysfori.  

”Men det är bara kunskapsstöd så det säger bara vilket stöd det finns för transfrågor i överlag - alltifrån 

mående till vård till utredningsförfarandet.” 
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Lyhördhet och att vara respektfull är det som Rebecka anser är viktigt när man som kurator bemöter 

transpersoner. Att kunna ha respekt för vad transpersoner har genomgått i sitt liv och för det de 

identifierar sig som. 

Många som kommer till oss är väldigt klara med vad de identifierar sig som, men många har 

tankar och är en i process av att lista ut sin identifikation. Så man får vara alltifrån lyhörd till 

stödjande i att hjälpa dem att komma i rätta med det. 

Det finns ganska mycket gällande termer, vilken terminologi man bör använda. Och den 

terminologin bestämmer transpersonerna själva, vilka termer man ska ha när man pratar om dem. 

Så vi måste hålla oss uppdaterade hela tiden, om vilka termer, vilka begrepp som är mest 

lämpliga att vi använder oss av. Och det gäller inte bara oss, det gäller även de allra flesta som 

möter transpersoner tycker jag. 

 

 

8. ANALYS 

I följande avsnitt har jag delat upp intervjusvaren i olika teman. De följande temana är utbildning och 

bemötande. I temat utbildning har jag gjort tre underteman: “socionomutbildningen”, “styrdokument 

och riktlinjer” och “utbildning på arbetsplatsen”. 

 

8.1 Tema 1: Utbildning om transpersoner 

 

8.1.1 Socionomutbildningen 

I resultatet framgår det att inga av socialarbetarna har studerat om transpersoner i sin 

socionomutbildning trots att alla informanter har varit socionomer i över tio år. Detta resultat kan 

relateras till Austin, Craig & McInroy (2016) där det finns bristande kunskap bland amerikanska 

socionomstudenter. Även O’Hara, Dispenza mfl. (2013) visar på detta när amerikanska 

kuratorsstudenter uttryckte sig om att de inte fick någon kunskap om transpersoner i sin utbildning. En 

informant uttryckte sig om att kunskapsläget om transpersoner bör förbättras.  

 

8.1.2 Styrdokument och riktlinjer 

När det gäller utbildning på arbetsplatsen visar resultaten olika. Socialarbetarna har inga riktlinjer eller 

styrdokument som behandlar bemötandet av transpersoner. Några visste inte om dessa ens fanns på 

deras arbetsplats. Bara kuratorn angav att de följer Socialstyrelsens riktlinjer. I teorin om doxa påpekas i 
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Järvinen (2006) om att det på arbetsplatsen finns olika värderingar på saker och ting, bland annat 

socialarbetares klientgrupper och problemtyper. I kuratorns arbetsplats ligger fokus enbart på 

transpersoner vilket troligtvis har varit inkorporerat inom organisationen och på så sätt formas de 

reglerna och föreställningar som finns på arbetsplatsen. Eftersom transpersonerna utgör problemtyperna 

blir detta en del av arbetsplatsens “doxa”. Socialsekreterarna har inte huvudfokus på transpersoner utan 

det finns även andra grupper av människor som är en del av doxan. Detta tolkar jag vara en anledning 

till en avsaknad av riktlinjer och styrdokument i socialsekreterarnas arbetsplats. 

 

 

8.1.3 Utbildning på arbetsplatsen 

Två av informanterna, Elin och Rebecka, har genomgått utbildning i form av certifiering, presentationer 

och föreläsningar. 

De andra två informanterna, Sonja och Kajsa, har inte fått någon specifik utbildning om transpersoner 

på arbetsplatsen alls utan enbart fått kunskap genom att själva träffa transpersoner. I Poole, Whittle & 

Stephens (2002) visar det att personalen inom polisväsendet inte har fått någon utbildning om 

transpersoner och att detta var ett hinder för dem när de skulle bemöta transpersoner i sitt arbete. 

Resultaten av tidigare forskning stämmer till en viss del till studiens empiri då några av informanterna 

anser att det har uppkommit svårigheter i arbetet, dock anser informanterna att det idag inte finns några 

svårigheter i bemötandet av transpersoner.  

 

Vad det gäller vidareutbildningar anger socialarbetarna att det inte finns några vidareutbildningar som 

tar upp transfrågor men att det finns könsneutrala och normkritiska utbildningar till buds.  

Kajsa nämner att det finns könsneutrala formulärer på deras arbetsplats där personen i fråga inte behöver 

klassificera sig som antingen man eller kvinna. Burdge (2007) betonar vikten av att socialarbetare ska 

utmana det binära könssystemet och att låta sig själv definiera med vilket kön de föredrar att bli kallade. 

Jag tolkar här som att socialarbetare börjar bli mer måna om att gå ifrån det binära könssystemet och 

inkludera andra könsidentiteter. 

 

8.2 Tema 2: Bemötande av transpersoner 

Informanterna anser inte i nuläget att det finns svårigheter för dem att bemöta transpersoner i deras 

arbete, dock visar resultaten att det har förekommit svårigheter i arbetet.  

Kajsa tar upp ett exempel om en kollega som “felkönade” sin klient och vägrade benämna klienten det 

könet som den identifierade sig med. Sonja förutsade att det var en man hon bemötte när hon jobbade 

ute som socialsekreterare trots att det i själva verket var en transkvinna. Ett annat exempel är när Sonja 
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träffade en klient som identifierade som han, men som Sonja omedvetet kallade för hon. Dessa 

beteendet kan kopplas till genusteorin där den talar om det sociala könet och att våra kulturella och 

sociala föreställningar om vårt kön påverkas av det biologiska könet. “Felkönandet” och att missta en 

man för en kvinna kan vara ett resultat av tanken av att man och kvinna är de enda alternativen som 

finns till buds för oss som Ambjörnsson (2016) var inne på.  

 

Elin berättar från hennes erfarenheter att det har varit transpersonen själv som känner sig oroad över 

huruvida hen kommer att bli bemött. Socialsekreterarna till skillnad från kuratorn träffar inte 

transpersoner så ofta vilket dels kan vara en anledning till att transpersoner inte söker sig till hälso- och 

sjukvården. Kopplat till tidigare forskning (Folkhälsomyndigheten 2016) visar det att transpersoner inte 

söker sig till hälso- och sjukvården på grund av att det finns brist på kunskap. Folkhälsoinstitutet (2006) 

visar att transpersoner inte har så högt förtroende till sjukvården vilket kan vara en anledning till Elins 

svar.  

 

Informanterna tycker att man ska bemöta transpersoner med öppenhet och förståelse och att vara 

normkritisk. Rebecka betonar vikten av terminologi, för henne är det en utmaning som socialarbetare att 

kunna hålla sig uppdaterad om vilka termer som kan vara lämpliga att använda vid bemötandet av 

transpersoner. Här kan det dras kopplingar till empowerment i Swärd & Starrin (2006) och Askheim 

(2007) där empowerment handlar om att stärka klienters ställning och på så sätt öka deras självkänsla, 

inflytande och makt. Att som socialarbetare främst visa öppenhet och kunskap kan leda till att klienter 

får större förtroende för socialarbetare och lättare kan öppna upp sig. 

 

9. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Jag har haft två syften med min studie: dels att undersöka hur kunskapsläget om transpersoner ser ut 

bland socialarbetare i Stockholms län och Västra Götalands län, dels hur dessa socialarbetare förhåller 

sig till transpersoner vid bemötandet. Jag har undersökt huruvida deras upplevelser kring bemötande av 

transpersoner ser ut och vilken utbildning de har fått både på sin arbetsplats och på sin 

socionomutbildning. De frågeställningarna som har varit centrala för studien är Vilka upplevelser har 

dessa socialarbetare i mötet med klienter som är transpersoner? och Vilken typ av utbildning om 

transpersoner har dessa socialarbetare?. Med denna studie upplever jag att frågeställningarna har 

besvarats. 

 

Socialarbetarna medgav att de inte har några svårigheter idag med att bemöta transpersoner i deras 

arbete, några har dock berättat att det har förekommit svårigheter i arbetet vad det gäller att använda sig 
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av rätt pronomen.  Att svaret kan till viss del stämma överens till Poole, Whittle & Stephens (2002) tror 

jag kan bero på att det fortfarande än idag finns ett problem i hur man som tjänsteman ska bemöta 

transpersoner.  

Att socialarbetarna inte uppfattar några hinder idag med att bemöta transpersoner tror jag beror på att 

socialarbetarna har inställningen att bemöta personer med respekt och förståelse. Detta är också vad 

teorin om empowerment handlar om, att socialarbetare ska kunna stärka de personer som söker sig till 

dem och då är det viktigt med socialarbetare som förstår sig på klientens problem. 

Jag anser också att en del av orsaken också kan vara att det har blivit en mer öppenhet till att vara 

transperson idag. Enligt SVT Nyheter visar det att allt fler ungdomar korrigerar sitt kön vilket innebär 

att det blir vanligare med transpersoner (SVT Nyheter 2016). Transfrågor har mer och mer kommit upp 

till tals i sociala medier vilket har lett till att folk har blivit mer uppmärksamma till att vara normkritisk. 

Dock finns det ett problem gällande social önskvärdhet. Med social önskvärdhet menas med att 

informanter anpassar sitt svar till intervjufrågan för att ge en positiv bild av sig själv (Bryman 2011. 

s.224). Även om detta inte har gått att säkerställa till fullo är jag medveten om att det kan ha förekommit 

social önskvärdhet i svaren, att informanter inte visat på några hinder i bemötandet men att detta inte 

stämt i verkligheten på så sätt för att dölja problematiken i bemötandet av transpersoner. Det hade varit 

därför intressant att även undersöka hur transpersoner upplever socialarbetares bemötande och jämföra 

svaren.  

 

När det kommer till utbildning har inte socialarbetarna studerat om transfrågor i deras 

socionomutbildning vilket kan bero på att de studerade på den tiden då det inte var lika relevant med 

transfrågor eller genus så som det är idag i Sverige. Den tidigare forskningen säger dock att det finns låg 

kunskap om transsexualism och om transpersoner i socialt arbete trots att studierna är genomförda på 

2010-talet. Dock är dessa studier inte genomförda i Sverige vilket kan vara en orsak. Huruvida hur det 

har sett ut ifall det hade genomförts studier som har undersökt detta i Sverige kan jag inte uttala mig om. 

 

På arbetsplatsen däremot har socialarbetarna på arbetsplatsen genomgått utbildningar som är riktade mot 

genusfrågor vilket visar att det börjar bli en medvetenhet bland socialarbetarna om att vara normkritisk. 

Det har blivit ett större behov för socialarbetare av att tänka utanför det binära könssystemet för att 

kunna ge så bra hjälp och stöd till klienten som möjligt. I och med att alla informanter utom en jobbade i 

Stockholms län tror jag att resultaten hade blivit annorlunda ifall jag enbart hade intervjuat ett större 

urval av socialarbetare som jobbar i ett mindre län. 

Genom denna studie har jag fått en bättre förståelse på hur arbetet ser ut när det kommer till bemötandet 

av transpersoner. Utgångspunkten för socialarbetare är att bemöta alla personer med respekt och 
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förståelse men hur väl mycket kunskap en socialarbetare ska ha för att bemöta en viss person är 

individuellt. Att det inte verkar finnas så många utbildningar riktat mot transfrågor tror jag kan bero på 

att transpersoner inte klassificeras som en utsatt grupp inom socialt arbete. Detta kan vara också en 

anledning till att det var svårt att hitta socialarbetare som hade erfarenheten av att ha bemött 

transpersoner i sitt arbete. Jag anser därför att det finns behov inom socialt arbete att få mer utbildning 

om transpersoner. 

 

Slutsatser som kan dras från studien är att socialarbetare inte har fått tillräckligt med utbildning om 

transpersoner i sitt arbete men att de inte upplever några svårigheter idag med att bemöta transpersoner 

trots att det har förekommit hinder. Bemötandet i sig anser jag överraskade mig mest med resultatet och 

är för mig det viktigaste i studiens resultat. Men eftersom det var bara fyra informanter som intervjuades 

är det svårt att dra den slutsatsen till alla socialarbetare i Sverige. Det hade varit mer lämpligt att ta med 

fler socialarbetare för att få ett bredare perspektiv. 

 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Baserat på denna studie verkar det inte vara tillräckligt utforskat om transpersoner inom socialt arbete 

men detta tror jag kan ändras inom en snar framtid. För vidare forskning ser jag ett behov av att det 

utförs studier med ett större urval av socialarbetare för att få in fler aspekter. Ett annat förslag är att även 

göra en jämförelse kring hur transpersoner som har kommit i kontakt med socialarbetare har upplevt 

bemötandet.  
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BILAGOR 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du jobbat som socialarbetare både allmänt och på denna arbetsplats? 

3. Hur skulle du definiera begreppet transperson? 

4. Hur ofta möter du transpersoner i ditt arbete? 

5. Kan du berätta om hur det var för dig att träffa en klient som ser sig själv som transperson? 

Var det något särskilt som försvårade mötet? 

6. Vad har ni socialsekreterare/kuratorer fått för utbildning angående transpersoner? Både inom 

socionomutbildningen och på arbetsplatsen? 

7. Vilka vidareutbildningar hos er tar upp frågan om transpersoner? 

8. Vad finns det för styrdokument och riktlinjer som ni socialsekreterare ska förhålla er till när ni 

kommer i kontakt med transpersoner?  

9. Vad anser du är viktigt att tänka på när man som socialsekreterare/kuratorer bemöter transpersoner? 

10. Är det något annat som gäller bemötande av transpersoner inom ditt yrke som du vill 

berätta för mig? 

 

 

 

 

 

 


