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FÖRORD 

Denna studie tillägnas de härliga och inspirerande socionomer som medverkat och bidragit till 

att jag kunnat göra denna studie. Jag vill även tacka min handledare och medstudenter som 

hjälpt mig med tankar, idéer och perspektiv när jag själv höll på att grubbla sönder i 

processen. 
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ABSTRACT 
 

 

Hbtq-personer är globalt sett i riskzon för att hamna eller återfalla i någon form av ohälsa. Sedan 

är det inte säkert att de får rätt vård och stöd från professionella. Denna studies syfte är att 

undersöka socionomers erfarenheter av att möta och bemöta hbtq-personer i ohälsa, samt hur 

socionomer tänker kring hbtq-personers problematik. Studien avser även belysa om 

socionomers uppfattning av attityder kring sexualitet och könsidentitet har någon betydelse för 

bemötandet. För att kunna besvara syftet utfördes sju kvalitativa intervjuer med socionomer i 

Sverige. De medverkande socionomerna i studien har erfarenheter av att möta personer som 

uppsöker vård eller stöd för fysisk, psykisk, psykiatrisk, sexologisk och psykosocial ohälsa samt 

social problematik. Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av Fenomenologisk 

hermeneutik för att kunna återspegla socionomernas erfarenheter. Ur resultatet kunde det 

utläsas att socionomernas attityder till bemötandet av hbtq-personer i ohälsa spelar roll. 

Socionomerna upplever att det är svårt att förhålla sig till paraplybegreppet hbtq då det handlar 

om olika utsatta grupper inom detta begrepp. Paraplybegreppet tenderar att sätta fokus på 

heteronormen och hbtq, istället för att sätta fokus på bemötandet i detta.   Socionomerna avser 

inte att det behövs en riktad mall för hur man ska gå tillväga för att bemöta hbtq-personer i 

ohälsa, utan hbtq-frågor bör inkluderas i mallen och/eller förhållningssätt för hur man bemöter 

människan i ohälsa. För att attityder inte ska riskera att stigmatisera hbtq-personer i ohälsa bör 

myndigheter och vårdinrättningar satsa på attribut som signalerar att hbtq-personer är 

välkomna. 
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1. INLEDNING  

Idag är det många individer som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, någon form av 

psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndighetetens årsrapport Folkhälsan i Sverige (2014) har 

tillstånd av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär ökat under 1990-talet och i början av 2000-

talet, främst för unga kvinnor i åldrarna 16-24 år. Socialstyrelsens rapport över folkhälsan i 

Sverige (2012) stämmer in på Folkhälsomyndighetens konstaterande. Dock anser 

Socialstyrelsen att det är svårt att bedöma hur utvecklingen av dessa symtom har fortsatt. 

Socialstyrelsen baserar detta uttalande genom att hänvisa till att Statistiska centralbyråns 

(SCB) undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) genomgick ett metodbyte omkring år 

2006. I ULF ingår även mätning av befolkningens psykiska ohälsa. På så sätt kan nivåerna 

över hur den svenska befolkningen upplever ängslan, oro, ångest och sömnbesvär ha 

påverkats enligt Socialstyrelsen (2012).  Nationell psykiatrisamordnings slutbetänkande 

gällande samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (2006) 

rapporterar att det finns ett relativt stort antal vuxna som mår psykiskt dåligt. I rapporterna 

och utredningen som presenterats ovan görs endast jämförelser över hur den psykiska ohälsan 

ser ut för män och kvinnor, unga respektive äldre. Dessa rapporter säger ingenting om 

utbredningen över hur den psykiska och fysiska ohälsan för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queer-personer (hbtq-personer) ser ut.  

Enligt statens Folkhälsoinstitut (2005) riskerar hbtq-personer att någon gång under sitt liv 

hamna i ohälsa eller återfalla i ohälsa. Socialstyrelsen tar upp i Folkhälsorapport 2009 att det 

fortfarande förekommer diskriminering i Sverige på grund av sexuell läggning. Denna 

upplysning nämns först efter att det redogjorts att utbredningen av HIV/AIDS samt att 

könssjukdomar har ökat bland unga homosexuella män. Något mer kring hbtq-personers 

fysiska och psykiska hälsa tas inte upp, utan Socialstyrelsen hänvisar vidare om detta till 

Statens folkhälsoinstituts återrapportering över homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

hälsosituation (2005). Queer-personer inkluderas inte i rapporten och ingen ny rapport där 

queer-personer inkluderas i mätningen över risken för ohälsa har utförts av statens 

folkhälsoinstitut. Enligt denna rapport från 2005 är risken för att hbt-personer ska drabbas av 

ohälsa stor i Sverige. Det råder även en ökad risk för att hbt-personer inte får det stöd de 

behöver av professionella professioner.  

Anledningen till att hbtq-personer kan stigmatiseras av professionella kan bero på att 

uppbyggnaden av psykiatri och olika myndigheter följer ett heteronormativt perspektiv. Det 

heteronormativa perspektivet innebär att man automatiskt utgår från att en person har en 

heterosexuell läggning utan att problematisera det (Socialstyrelsen, 2015b ). Även om 

professionellas förhållningssätt till personer är att se individen i kontakten, kan det hända att 

den professionella förbigår detta i bemötandet ifall denne följer ett förbestämt frågeformulär 

som följer ett system som bygger på antaganden i linje med heteronormen. Frågeformulärets 

upplägg kan då vara att de utgår ifrån frågor kring heterosexuella familjeförhållanden, 

relationer samt traditionella könsidentiteter. Målet bakom denna studie är att komma 

underfund med hur det kommer sig att hbtq-personer riskeras att bli en utsatt grupp när det 

kommer till ohälsa, samt hur professionella socionomers attityder kan påverka detta i 

bemötandet av hbtq-personer i ohälsa. 

2. BAKGRUND TILL ATT HBTQ-PERSONER RISKERAR OHÄLSA  

Att avvika från heteronormen samt den biologiska könsidentiteten, som hbtq-personer gör, har 

ur ett historiskt perspektiv ansetts vara en psykisk sjukdom. I vissa fall har det även ansetts 

vara ett brott, homosexualitet exempelvis. Efter påtryckningar till förändring i början av 70-

talet i de västerländska samhällena påbörjades flertalet insatser för att psykiatrimottagningar 

och institutioners syn på homosexualitet som en psykisk sjukdom skulle förändras 

(Lamoureux & Joseph, 2014). 1979 avskrev Socialstyrelsen i Sverige homosexualitet som en 



2 
 

psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2015a). Den förändrade synen på homosexualitet, att den 

sexuella läggningen gick från att betraktas som en psykisk sjukdom till att inte göra det, 

förklarar hur kulturen vi lever i kan avgöra vad som anses vara psykisk friska tillstånd 

respektive psykisk sjukdom. Inte förrän påtryckningar kom från hbtg-personer samt från 

övriga samhällsmedborgare, vilka ställde krav på ett förändrat synsätt kring sexualitet och 

könsidentitet började samhället få en ny syn på detta. Detta gjorde att flera länder förändrade 

förhållningsättet och hbt-personer avskrevs formellt sett som psykisk sjuka. Lamoureux och 

Joseph (2014) diskuterar att det historiska perspektivet på hbtq-personer sexualitet och 

könsidentitet som en psykisk sjukdom kan leva kvar i det västerländska samhället vilket gör 

att hbtq-personer fortfarande diskrimineras för detta. Enligt Lamoureux och Joseph 

konstruerades hbtq-personers sexualitet och könsidenttitet som avvikande enligt 

socialkonstruktionismen. Det var inte förrän efter 1979 förändrades synsättet och sexualiteter 

och könsidentiteter avvikande från heteronormen accepterades i det svenska välfärdssystemet 

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

2015). Även om accepterandet innebär att hbtq-personer inte ska utsättas för diskriminering, 

kan man fråga sig ifall det svenska välfärdssystemet, lagstiftning, myndigheter och 

vårdinstanser uppdaterat sig efter detta i praktiken.  

Socionomer utgår ifrån ett samhällsperspektiv och kan ha olika arbetsgivare, vars uppbyggnad 

och funktion har sin grund i olika lagrum. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är det 

förbjudet att diskriminera någon utifrån könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. 

Skolväsendet följer dessa bestämmelser enligt 5§ Diskrimineringslagen och får inte 

diskriminera barn, elever, studenter som deltar eller söker sig till skolan som är hbtq-personer. 

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten inkluderas enligt 13 § Diskrimineringslagen och får 

inte utöva diskriminering på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dock tar 

varken Socialtjänstlagen (2000:453), SoL, Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387), LSS, och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, upp hur 

de ska verka för att hbtq-personers behov i ohälsa ska tillgodoses. Där det kan finnas utrymme 

för tolkning där hbtq-personers behov kan tillgodoses är i 2§ HSL. Där nämns det att 

sjukhusvårdspersonal ska tillgodose patienters behov, respektera patienters självbestämmande 

och integritet, främja goda kontakter samt vara lätt tillgänglig. I 5 kap. 7§ SoL nämns det att 

Socialnämnden ska verka för att människor av psykiska eller andra skäl får möjlighet att ingå 

i samhällsgemenskapen och leva som andra. Personer i psykisk ohälsa ingår i denna paragraf, 

medan inom kategorin ”andra skäl” finns det möjlighet att koppla detta till sexualitet och 

könsidentitet. I 7§ paragrafen LSS finns det möjlighet till tolkning då insatser i form av 

särskilt stöd och särskild service anpassas till mottagarens individuella behov, som sedan ska 

utformas lätt tillgängligt för att de ska stärka personers förmåga att leva ett självständigt liv.  

Socialstyrelsens utbildningsmaterial i bemötande utifrån jämlika villkor för hälso-och 

sjukvårdspersonal (2015a) belyser att bemötandet och den vård som erbjuds inom hälso- och 

sjukvården idag skiljer sig beroende på vilken könsidentitet och sexuell läggning personen 

som uppsöker vård har. Socialstyrelsen baserar detta konstaterande utifrån tidigare egna 

rapporter samt rapporter från Diskrimineringsombudsmannen. Enligt 

Diskrimineringsombudsmannens rapport Rätten till sjukvård på lika villkor (2012) är 

diskriminering inte en resursfråga utan en fråga om makt kunskapsbrist, inlärda attityder och 

beteenden. Man kan som anställd även vara begränsad av strukturer och system som gör att 

det är svårt att ge vård på ett jämlikt sätt, trots att man har ambitionen att behandla alla 

likvärdigt.  
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3. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

3.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka socionomers erfarenheter av att möta och bemöta 

hbtq-personer i ohälsa.  

3.2 Frågeställning 
Frågeställning 1:  

Hur tänker socionomer kring hbtq-personers problematik?  

Frågeställning 2: 

Har uppfattning och attityder om sexualitet och könsidentitet någon betydelse för hur 

socionomer väljer att bemöta hbtq-personer i ohälsa? 

4. BEGREPPSFÖRKLARING  

Begreppsförklaringarna och definitioner kring innebörden av hbtq, samt relaterade begrepp 

till målgruppen, är hämtade från Socialstyrelsens rapport över att främja hbtq-personers lika 

rättigheter och möjligheter (2015b).  

4.1 Heteronormativt perspektiv 

Uppfattningen att heterosexualitet är det normala och naturliga och allt annat är avvikelser.  

4.2 Hbtq 
Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med 

queera uttryck och identiteter 

4.3 Homosexuell 

Att vara homosexuell innebär att en person attraheras av någon av samma kön.  

4.4 Bisexuell 

Att vara bisexuell innebär att en person attraheras av någon annan oavsett den andra 

personens kön.  

4.5 Transperson 

Att vara transperson innebär att man ingår i ett paraplybegrepp för personer med annan 

könsidentitet eller könsuttryck som avviker från normen.  

4.6 Queer  
Queer är ett begrepp med flera betydelser. Queer är ett förhållningssätt som ifrågasätter 

heteronormen. För en queer-person kan det betyda att en vill inkludera alla kön och sexuella 

läggningar. En queer-persons uppfattning är att man inte behöver identifiera eller definiera sig 

utifrån sexualitet eller könsidentitet.  

4.7 Könsidentitet och könsuttryck 
Könsidentitet innebär det kön som en person känner sig som och väljer att identifiera sig med. 

Könsuttryck innebär hur en person uttrycker sitt kön vilket exempelvis kan vara med 

kroppsspråk, kläder, röst och socialt beteende. 

4.8 Hbtq-certifiering  

Enligt Socialstyrelsen att det är krav på personal inom vård, skola och omsorg att ha hög hbtq-

kompetens och ett gott bemötande för att dessa verksamheter ska genomsyras av ett hbtq-

perspektiv i bemötandet. För att detta ska ske förespråkar Socialstyrelsen att all personal inom 

en verksamhet bör genomgå RFSL:s utbildning som leder till en hbtq-certifiering. När en hel 

verksamhet eller mottagningen fått en grundläggande utbildning i hbtq-frågor kan hela 

arbetsplatsen certifieras. När en hel verksamhet kan påvisa för allmänheten att de är insatta i 

hbtq-frågor kan det göra så att fler hbtq-personer i ohälsa uppsöker vård.  
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5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR INSAMLING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

Databaser som används för att finna internationella vetenskapliga artiklar under peer rewied 

har varit Artikelsök, SocIndex, Scopus, samt Google Scholar. Sökord som använts för att 

finna vetenskapliga artiklar i databaserna var gay, lesbian, LGBTQ (engelsk benämning av 

hbtq), transgender, queer, mental illness, physical illness, attitudes och social workers.  

Denna studie har även använts sig av rapporter och utredningar från Socialvetenskaplig 

tidskrift, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, nationell psykiatrisamordning, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), Diskrimineringsombudsmannen, samt Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL). Svenska sökord 

som använts har varit hbtq (homo/bi/trans/queer), attityder, bemötande, psykisk ohälsa, 

folkhälsa och socialt arbete.  

6. KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVER BEMÖTANDET AV HBTQ-PERSONER I OHÄLSA  

Kunskapsöversikt över bemötande av hbtq-personer i ohälsa ser olika ut. Det finns studier 

som utgår ifrån alla inom gruppen hbtq, men dessa har varit knepiga att finna. De flesta 

studier utgår däremot ifrån något eller några av perspektiven inom hbtq. Studierna nedan har 

valts ut efter relevans och presenteras i rubrikerna Bemötandet av hbtq-personer i ohälsa, 

Bemötandet av homsexuella och bisexuella i ohälsa, Bemötandet av transpersoner i ohälsa 

samt Bemötande av homosexuella i ohälsa. Dessa är vanligt förekommande indelningar av 

begreppet hbtq, vilket talar för att det finns skillnader och likheter inom hbtq-begreppen. Inga 

studier över enbart queer-personer i ohälsa har återfunnits. Många studier utgår ifrån 

professionella även inom andra inriktningar än socialarbetare, exempelvis psykiatriker, 

psykologer och terapeuter. Detta har ingen betydelse då studierna nedan valts ut efter relevans 

som inkluderar socionomers arbetssätt.  

6.1 Bemötandet av hbtq-personer i ohälsa 

Lamoureux & Joseph (2014) redogör för hur professionella inom ett hälsoprogram i Toronto 

har arbetat med att fortlöpande, kritiskt reflektera och utveckla sina strategier för att ge mer 

lämpliga insatser till hbtq-personer som befinner sig i ett tidigt stadium av psykisk ohälsa. 

Lamoureux och Joseph kallar dessa lämpliga insatser för ”hinderfria tjänster” i sin studie. 

Hälsoprogrammet är inriktat på att förebygga långvariga psykoser hos personer med den 

sortens problematik, utifrån de professionellas erfarenheter i utvecklingen av det egna 

programmets strategier. De presenterar förslag på hur professionella inom en organisation kan 

arbeta med att förhindra att hbtq-personer i psykisk ohälsa fortfarande bemöts stigmatiserande 

för sin sexualitet och/eller könsidentitet. För att förhindra att stigmatisering i bemötandet sker 

från den professionellas sida behöver den professionella reflektera över hur hen själv 

använder sig utav komplexitet och reflexivitet vid behandlandet av hälsofrågor som används 

för att bemöta klienter. På så sätt kan den professionella komma underfund med ifall hen 

utgår ifrån ett heteronormativt synsätt vid bemötandet av hbtq-personer i psykisk ohälsa.  

     I Lamoureux & Josephs (2014) redogörelser av hälsoprogrammets utdelning för att 

förbättra bemötandet av hbtq-personer, med psykoser i ett tidigt stadium, framgick det att det 

är lätt hänt att frågor kring sexualitet och könsidentitet förbigås i mötet med hbtq-personer.  

Anledningen till att frågorna inte ställs beror på att heteronormen är det dominerande synsättet 

inom organisationen. Lamoureux & Joseph (2014) tolkar denna skildring som orsak till att 

hbtq-personer med psykoser inte tillgodoses hinderfria tjänster eftersom frågor rörande 

sexualitet och könsidentitet inte tas upp. Israel, Gorcheva, Walther, Sulzner & Cohen (2008) 

intervjustudie Therapists’ helpful and unhelpful situations with LGBT clients med 14 

terapeuter kom det fram, utifrån terapeuternas egna erfarenheter, att alliansen mellan 

terapeuten och en hbtq-klienter stärktes ifall terapeuten är utbildad inom attityder till hbtq. 

Alliansen förbättras även ifall terapeuten är insatt kring vad det kan innebära att vara en hbtq-

person i dagens samhälle. Daley & MacDonnell (2011) förespråkar att det behövs en satsning 
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för mångfald av sexualiteter och könsidentiteter inom myndigheter och vårdinrättningar. För 

att få dessa hbtq-perspektiv inom ramen för organisationer krävs det att det införs diskurser 

inom mångfald, mångkultur, hälso- och psykosociala uttryck, antiförtryck samt medborgarens 

rättigheter till social rättvisa. På så sätt kan attityder till att ha olika sexualiteter och 

könsidentiteter omvandlas till något positivt. Enligt en kommunundersökning (2014) utförd 

av RFSL i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting) var det endast 46 av 214 

svarskommuner som fick godkänt i alla frågor kring kommunernas verksamheter för hbtq-

personer, utbildningsinsatser för kommunanställd personal, hbtq-samhällets infrastruktur, 

utsatthet för hatbrott samt attityder till hbtq-personer. Poängsättningen baserades på om 

kommunerna nämner sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i någon form av styr- 

eller plandokument över att motverka diskriminering och annan kränkande behandlingar inom 

alla kommunens verksamheter. Detta var en förbättring på nio kommuner sedan 2006, vilket 

kan tolkas att utvecklingen kring attityder och bemötande av hbtq-personer går långsamt 

framåt. Även om denna undersökning visar steg mot ett jämlikt bemötande, kan sexualitet och 

könsidentitet som avviker från heteronormen fortfarande påverka hur ”väl” mottagen en 

person i psykisk ohälsa blir av samhällsmyndigheter. Detta kan medföra risken att hbtq-

personer i psykisk ohälsa, som på eget initiativ uppsöker vård och stöd, inte känner sig 

motiverad att återkomma ifall de inte upplevde sig respekterade av den professionella i vård- 

eller stöd kontakten.  

6.2 Bemötandet av hbt-personer i ohälsa 

Orsaken bakom McCann & Sharek (2014) forskningsstudie över hbt-personers upplevelser av 

psykiatrisk vård i Irland var att det ansåg att det finns marginellt med forskning av hbt-

personers erfarenheter av bemötande från vårdpersonal. McCann & Sharek hade för avsikt att 

utföra sin studie ur ett hbtq-perspektiv, men de fick inte tag på några deltagande queer-

personer. De undersöker därefter hur hbt-personer förhåller sig till vårdtjänster de erbjuds och 

vilka hinder och möjligheter som finns. Detta för att eventuellt kunna identifiera eventuella 

luckor i bemötandet. 125 hbt-personer över 18 år svarade på en kvantitativ enkät och 20 av 

dessa togs ut för kvalitativa intervjuer för att kunna gå in djupare på hbt-personers 

erfarenheter. 77 % av de 125 deltagarna hade fått en psykiatrisk diagnos och cirka 67 % ansåg 

att de inte fick rätt vård på grund av att personal inte var insatta i hbt-frågor. 33 % av 

deltagarna upplevde även att de inte ens kunde prata hbt-frågor med personal. Majoriteten av 

alla deltagarna upplevde att personal utgick från att hbt-personerna var heterosexuella och att 

det inte var självklart att en eventuell partner till hbt-personen skulle inkluderas i vården. 

Detta visar att det råder en heteronorm inom psykiatrisk vård som är svår att bryta. För att 

bryta denna norm förespråkar McCann & Sharek (2014) att personal inom psykiatrisk vård 

bör ha utbildning i hbtq-frågor för att personal ska bli medvetna om heteronormen och för att 

kunna bemöta hbt-personer i ohälsa utifrån deras behov. 

I Mizock, Harrison & Russinovas (2014) studie över hbt-personer i psykisk ohälsa i Boston, 

USA, riskerar hbt-personer som kommer i kontakt med professionella vid 

psykiatrimottagningar att utsättas för en dubbel stigmatisering i bemötandet från 

professionella.  De riskerar dels att bli stigmatiserade för sin psykiska problematik, samt för 

sin sexuella läggning eller könsidentitet. Mizhock, Harrison & Russinova diskuterar att hbt-

personer i psykisk ohälsa måste kunna godkänna sin psyskiska ohälsa för att påbörja en 

återhämtningsprocess, vilket försvåras ytterligare om det möts stigmatiserande på grund av 

sin sexualitet och/eller könsidentitet. Hbtq-personer i ohälsa känner sig då inte respekterade 

av de professionella och det påverkar samarbetet och bemötandet. Ifall hbtq-personen i 

psykisk ohälsa i sin tur har svårt att godkänna sin sexualitet och/eller könsidentitet, och 

bemöts stigmatiserande på grund av detta, finns det risk att personen inte kommer att 

återkomma till psykiatriska mottagningar eftersom bemötandet inte fungerade. Russell, Ryan, 
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Toomey, Diaz, & Sanchez (2011) undersökningsartikel Lesbian, Gay, Bisexual and 

transgender Adolesent School Victimization: Implications for young adult health and 

adjustment visar att det råder ökad risk för att uppleva depression och självmordsbenägenhet 

bland unga vuxna hbt-personer som har erfarenheter av att ha blivit utsatt för mobbning. I 

Socialstyrelsen utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (2015a) framkommer det 

att homo- och bisexuella kvinnor uppsöker vård i lägre utsträckning än heterosexuella kvinnor 

trots ett upplevt behov. Dessutom rapporterar Socialstyrelsens utbildningsmaterial att 

transpersoner har lägre förtroende för sjukvården jämfört med övriga medborgare. På så sätt 

finns det en risk att inte bli väl bemött av professionella ifall en person i psykisk ohälsa 

innehar en sexuell läggning eller könsidentitet som inte ingår i heteronormen. 
     Enligt Statens folkhälsoinstitut undersökning från 2005 är risken för att begå suicid det 

största etablerade hotet för hbt-personer i psykisk ohälsa i Sverige. Statens folkhälsoinstitut 

betonar att detta kan förhindras ifall dessa personer blir bemötta på allvar samt respektfullt av 

samhället. Enligt Folkhälsoinstitutet riskerar hbt-personer att diskrimineras för sin sexuella 

läggning och/eller könsidentitet både i samhället och i uppsökande av vård och stöd hos 

professionella i Sverige. Att myndigheter och mottagningar inte har uppdaterat sin 

utgångspunkt i bemötandet för att även inkludera hbt-personer, kan förklara att hbt-personer i 

psykisk ohälsa riskeras att utsättas för diskriminering och stigmatisering av professionella. 

Folkhälsoinstitutet förespråkar därför att effektiva metoder för att kunna ge ett psykologiskt 

stöd till hbt-personer utvecklas. Bemötandet från den professionella socialarbetaren kan vara 

avgörande ifall hbt-personen i psykisk ohälsa upplever sig ha fått rätt stöd. Upplever hbt-

personer att de får rätt stöd ökar möjligheter för att känna sig motiverad att återkomma. För att 

kunna förändra negativa attityder mot hbt-personer rekommenderar Statens folkhälsoinstitut i 

sin rapport att det behövs en strukturell förändring kring bemötande. Ifall attityder förändras 

både inom organisationen och av professionella skulle det öka möjligheterna för att hbt-

personer upplever att de får rätt stöd och hjälp. För att möjliggöra så att hbt-personer får rätt 

in satser förespråkar Folkhälsoinstitutet att det behövs även en jämn resursfördelning i 

vårdinstanser och myndigheter som bemöter hbt-personer i ohälsa 

6.3 Bemötandet av homosexuella och bisexuella i ohälsa 

Berg, Mimiaga & Safrens utvärderingsstudie Mental health coyncerns of Gay and bisexual 

men seeking mental health services (2008) undersökte hur homosexuella och bisexuella mäns 

hälsa såg ut mellan januari till juni år 2000 på en gratisklinik för hiv-test i Boston, USA. 

Homosexuella och bisexuella män utgjorde 66 % av totalt 8362 patienter som sökte sig till 

kliniken under år 2000. Studien jämför hur den psykiska hälsan såg ut för dessa män oavsett 

hiv-testets resultat. Studien kunde visa på att många homosexuella och bisexuella män som 

kom till kliniken för att testa sig för hiv upplevde ofta mer specifika psykosociala 

stressfaktorer mot sin sexualitet eller könsidentitet. Dessa stressfaktorer kunde leda till att de 

homosexuella och bisexuella männen upplevde oro och symtom på ångest, depression och 

suicidtankar, vilket de inte hade fått rätt hjälp eller stöd att bemästra. Dessa stressfaktorer 

kunde på så sätt även leda till riskbeteenden såsom missbruk, självskadebeteenden samt att 

fortsätta utsätta sig själv för övergrepp ifall man blivit utsatt för det tidigare i livet. I Eady, 

Dobinson & Ross (2010) kvalitativa undersökning Bisezual People’s Experiences with Mental 

Health Services; A qualitative Investigation deltog 55 bisexuella personer I Ontario, Kanada. 

De bisexuella kvinnorna upplevde att de fick bättre bemötande av vårdpersonal än de 

bisexuella männen. De bisexuella männen upplevde ofta ett negativt bemötande. De 

deltagande bisexuella upplevde att de fick bättre vård om vårdpersonalen fått utbildning i 

hbtq-frågor. 

6.4 Bemötandet av transpersoner i ohälsa  

Enligt Shiperd, Green & Abramovitz (2010) uppfattning är de vetenskapliga studierna riktat 
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mot transpersoner i psykisk ohälsa ofta kopplat till hiv/aids, våld, övergrepp och suicid. 

Däremot är det mindre forskat kring det kliniska behovet för transpersoner i psykisk ohälsa, 

samt hur transpersoner själva upplever vad den psykiska ohälsan egentligen innebär för dem 

själva. Folkhälsomyndighetens rapport (2015) över hälsoläget bland transpersoner i Sverige 

baseras på en enkätstudie med svar från 800 respondenter. Studien visar på att det är främst 

livsvillkor som påverkar förutsättningarna för hälsan bland transpersoner. Många 

transpersoner i studien uppger att har haft självmordstankar eller försökt begå suicid. Resultat 

visar även på behov av samhällsinsatser som bidrar till trygga livsvillkor för transpersoner, 

samt att det är nödvändigt med ett normkritiskt arbete inom myndigheter och vårdinrättningar. 

Många transpersoner har lågt förtroende för samhällsinsatser och de flesta har avvägt att inte 

uppsöka vård på grund av att de har erfarenheter av dåligt bemötande av sjukvården sedan 

tidigare.  

6.5 Bemötandet av homosexuella i ohälsa 

Horns litteraturstudie Attitudes about Sexual orientation (2012) är en global översikt över 

attityder till homosexuella. Under de senaste 10 åren har det skett en ökning av forskning om 

attityder till sexuella läggningar, men det är mer fokus på mänskliga rättigheter för olika 

sexuella läggningar än till könsidentitet/könsuttryck som avviker från heteronormen. Sociala 

och kulturella sammanhang är en avgörande roll för att forma attityder till sexuella 

läggningar. Negativa attityder till homosexuella är mer vanligt enligt Horn för den äldre 

generationen än den yngre. Ungdomar kan vara mer toleranta mot sexuella läggningar efter 

som de är mitt uppe i att forma sin identitet under ungdomstiden. Att ungdomar får 

sexualundervisning där olika synsätt till sexuella läggningar ingår gör även att de kan bli mer 

positivt inställda till homosexuella. Ju mer traditionell och religiöst man påverkar också den 

negativa inställningen till homosexuella. Horn betonar att om man även har en vän som är 

homosexuell verkar vara en stor faktor till att man har en positiv syn till homosexuella. De 

heterosexuella som är mest negativt inställda till homosexuella är de som inte känner och/eller 

fått möjlighet att integrera sig mig homosexuella. Enligt Horn (2012) gör kontakten med 

homosexuella gör att fördomar till homosexuella minskas. Horn ser att personer som upplever 

att homosexualitet är något biologiskt och/eller genetiskt är mer positivt inställda. Detta gör 

att de är mer bekväm att integrera sig med homosexuella och kan moraliskt motivera bort 

fördomar för homosexuella. De personer i samhället som däremot tror att homosexualitet är 

mer en livsstil efter socialisation har mer negativa attityder till homosexuella. Dessa personer 

är då mindre benägna att integrera sig med homosexuella Horn tar även upp att attityder till 

sexuella läggningar är starkt kopplade till individers synsätt på heteronormen, könsroller och 

jämställdhet.  

7. METOD 

Denna studie har valt en kvalitativ forskningsansats i form av riktade kvalitativa intervjuer. 

Detta för att kunna gå in på djupet och på så sätt uppnå studies syfte.  

7.1 Kvalitativ intervju som insamlingsmetod. 

Med hjälp av en kvalitativ intervju sätt fokus på mening och betydelse av intervjupersonernas 

erfarenheter av att bemöta och möta hbtq-personer i ohälsa. Intervjuguidens utformning (se 

bilaga 2) har inspirerats av Trosts (2010, s 43-44) upplägg för en kvalitativ intervju. 

Intervjuguiden har ett tydligt fokus, är strukturerad, och temat är att studera socionomers 

erfarenheter av att möta och bemöta hbtq-personer i ohälsa. Den kvalitativa intervjuformen i 

denna studie går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den 

har och hur den intervjuades världsuppfattning ser ut. Intervjuguiden utgår ifrån en kvalitativ 

intervju-struktur. Frågorna i intervjuguiden följer en semi-strukturerad intervjuform med 

riktade teman och öppna frågeställningar. Intervjuguiden utgår ifrån hur deltagare bemöter 

personer i ohälsa på ett generellt plan för att uppmuntra deltagare till reflektion över sitt eget 
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bemötande. Sedan går frågorna i intervjuguiden in på hur deltagare ser på att ställa frågor om 

sexualitet och könsidentitet, ifall de alltid gör det, samt vad deltagarna har för kunskaper, 

åsikter och insikter om hbtq-begreppet.  

7.2 Avgränsningar och urval 
Avgränsningar som gjorts i denna studie är att den vänder sig till socionomer som möter hbtq-

personer i ohälsa både i en tidig och etablerad ohälsa. För att få tag på deltagare riktar sig 

denna studie till ett brett spektrum över ohälsa. Ohälsan kan röra sig om fysiskt och psykiskt 

problematik, samt av psykosocial karaktär i form av livskriser. Dessa hbtq-personer som 

deltagarna möter uppsöker i största del stöd och/eller hjälp själva. Studien utgick ifrån en 

medelstor stad i Sverige, men även kontakter till närliggande städer och orter kontaktades. Ett 

20-tal socionomer inom olika arbetsfält kontaktades, varav 15 personer gav gensvar. Att få tag 

på socionomer som hade erfarenheter av hbtq-personer de kunde dela med sig av visade sig 

vara svårt då många uppgav att de möter få hbtq-personer i ohälsa i sitt arbete, även om de 

visade sitt intresse för studien. En annan anledning till att deltagare inte valde att ställa upp 

var även på grund av tidsbrist. I slutskedet valde sju intervjupersoner att medverka i studien. 

Dessa intervjupersoner kommer från en medelstor stad och en mindre stad i Sverige.  
     Alla intervjupersoner är socionomer i grunden och några av dem har även 

psykoterapiutbildning steg 1 och/eller steg 2. Deltagarna benämner sig själva som kurator, 

socionom eller sexologiskt samtalsterapeut. Intervjupersonerna arbetar inom psykiatriska eller 

somatiska mottagningar och en deltagare arbetar inom elevhälsan för gymnasiet. Ohälsan som 

personer i ohälsa uppsöker kan röra sig om fysisk, psykisk, psykiatrisk, sexologisk, 

psykosocial samt social problematik. Intervjupersonerna är mellan 34-60 år och har minst 

cirka 10 års erfarenhet av någon form av socialt arbete. Alla deltagare har uppgett att det är 

intresserade och har gått utbildning där hbtq-frågor har varit huvudämnet eller att hbtq-frågor 

ingått i området sexologi. Citaten som presenteras i resultatet har citeras korrekt, förutom att 

eventuella ord i talspråk exempelvis som, liksom, alltså och vad hette det kan ha tagits bort för 

att göra citaten mer flytande och lättare att följa. Tydliggörande inom hakparentes kan även ha 

gjorts för att man lättare ska förstå citatets sammanhang. Denna studie utgår inte från någon 

könsvariabel och citaten undertecknas därefter i de slumpmässigt valda bokstäverna D, F, H, 

K, M, S och Y.  

7.3 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum efter intervjupersonernas önskemål. Intervjuerna genomfördes till 

största del på intervjupersonernas arbetsplatser efter deras önskemål. Några få intervjuer 

genomfördes där forskaren ordnat lokal. Längden för intervjuerna varade mellan 55 minuter 

till 90 minuter. Intervjuguiden var grunden för intervjuerna, men dessa frågor fick vinklas och 

anpassas efter varje deltagare. Intervjupersonerna arbetar inom olika områden vilket gjorde att 

alla frågor inte passade varje intervjuperson, vilket gjorde att frågorna ställdes mer flexibelt 

beroende på vad intervjupersonen valde att berätta. Efter varje intervju skrevs korta 

reflektioner ned över hur intervjuerna gått, hur samspelet mellan deltagare och forskare 

fungerat samt ifall nya frågor som kommit upp under intervjun behövde införas i 

intervjuguiden. Efter första intervjun lades frågorna om samband för hbtq-personer och annan 

ohälsa än den ohälsan de uppsöker hjälp för, samt hur deltagare se på hbtq-certifiering till. 

Efter andra intervjun uppkom frågan om det är lättare att ställa frågor om sexualitet och 

könsidentitet till hbtq-personer än heterosexuella, vilket även den lades till i intervjuguiden. 

Flertalet av intervjupersonerna upplevde inför intervjun att de hade begränsade erfarenheter 

av att bemöta hbtq-personer i ohälsa, med sedan under intervjuns gång upplevde sig ha mer 

erfarenheter än vad man först uppgav. Några berättade att de försökt vara så nollställda som 

möjligt inför intervju, och inte läst på extra om hbtq-frågor, för att kunna delge ett så öppet 

och ärligt sinne. Några av deltagarna hade även funderingar över definitionen av fysisk och 
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psykisk ohälsa, som uppgavs i informationsbrevet, då de bemöter personer med en mer 

psykosocial problematik. Detta kunde även förklara deras tveksamhet i att ställa upp i studien 

först.  

7.4 Fenomenologisk hermeneutik som bearbetningsmetod  
Denna studies bearbetning av det empiriska materialet har utgått ifrån Fenomenologisk 

hermeneutik. Fenomenologisk hermeneutik fokuserar på tolkningen av intervjuerna som text, 

vilket därefter önskar förstå erfarenheter genom texttolkning. (Persson & Sundin, 2012, s 373-

386). Denna metod valdes till denna studie eftersom den är lämplig att använda sig av när 

man vill förstå och tolka innebörden av intervjupersoners erfarenheter (Persson & Sundin, 

2013), vilket är precis det studien önskar göra. Tillvägagångssättet av bearbetningen har 

inspirerats av Nyströms (2008) tillvägagångsätt av att använda sig av fenomenologisk 

hermeneutik i kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Utgångspunkten har varit att 

hålla ett öppet sinne och låta materialet ”leva” för att inte dra några förhastade slutsatser. För 

att lättare kunna tolka intervjupersonernas erfarenheter transkriberades intervjuerna ordagrant 

med alla småord och tankepauser. Sedan gjordes en första läsning av de transkriberade 

intervjuerna för att nå en känsla för helheten. Därefter gjordes en andra läsning där 

avgränsningar av meningsbärande enheter/sekvenser togs ut. Dessa enheter/sekvenser 

numrerades sedan i ordningsföljd och teman. Sedan gjordes en tredje läsning där fynd och 

underteman togs ut och kunde specificeras. För att se om fynden stämde eller gick isär gjordes 

så kallade mindmaps, först för varje enskild intervju för att sedan sättas samman i en enad 

mindmap för att kunna få överblick och kunna ordna och/eller skapa huvudteman och 

underteman som var sammanlänkade mellan alla intervjuer. Enligt Henricson (2013) bidrar 

mindmaps med helhet, reflektion och relationsmönster som gör det lättare få ett sammanhang 

av intervjupersonernas erfarenheter.  

8. ETISKT FÖRHÅLLNINGSÄTT 

Kalman & Lövgren (2012, s. 13) diskuterar att etiska överväganden blir aktuella när viktiga 

värden såväl för enskilda som för samhället står på spel. En medveten etisk utgångspunkt i 

denna studie är att den baseras på att hbtq-personer i ohälsa riskerar att bemötas negativt på 

grund av sin sexualitet och/eller könsidentitet. Detta innebär att de inte bör bemötas 

stigmatiserande på grund av detta.  

8.1 Etiska överväganden i hantering av det empiriska materialet 

Denna studie har utförts så att den uppfyller lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460). Bearbetningen av det empiriska materialet har utförts för att skydda de 

deltagande intervjupersoner och visa respekt för intervjupersonernas människovärde genom 

att material hanteras efter de fyra forskningsetiska principerna. Dessa forskningsetiska krav 

ska finnas med all i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som avser människor. 

Intervjupersonerna i studien använder begrepp som patienter, elever eller brukare på 

individer i ohälsa de bemöter. För att göra presentationen av resultatet mer neutralt och 

anonymt har benämningen personer valts. Nedan kommer det tas upp mer ingående hur 

studien har förhållit sig till detta i rekryteringen av urvalet. 

8.2 Forskningsetiska överväganden vad gäller rekrytering och urval 

I rekryteringen av urvalet har denna studie förhållit sig till de fyra etiska hänsynstaganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

principer bör uppfyllas för att värna om studiens kvalitet på kunskapsprodukten samtidigt som 

de värnar forskningsdeltagarnas integritet (Kalman & Lövgren, 2012, från s. 13). 

Informationskravet haruppfyllts genom att informationen om studien har nått deltagarna i 

form av ett informationsbrev (se bilaga 1) där det ingår vad studien handlar om och dess 

upplägg. Hur studien förhåller sig till det etiska kravet togs upp i informationsbrevet som 
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skickades ut till deltagarna innan intervjuerna ägde rum. Samtyckeskravet genomsyrar studien 

då intervjuerna har utgått ifrån en frivillig basis, vilket deltagarna informerades om innan 

intervjun. Det var även frivilligt för intervjupersoner att när som helst under intervjun välja att 

avbryta den. Intervjupersonerna fick även information i informationsbrevet om att det fanns 

möjlighet att avbryta sin medverkan innan ett angivet datum. Ifall intervjuperson önskade 

efter avslutad intervju att få en återkoppling till forskarens tolkning av deras intervju var även 

detta möjligt. För att säkra intervjupersonernas anonymitet (konfidentalitetskravet) har de 

avidentifierats och fingerade bokstäver kommer att användas. Arbetsort för deltagare kommer 

inte att benämnas i det färdiga resultatet, endast arbetsområden där intervjupersonerna arbetar 

inom tas upp. För att undvika vetskap om vilka som fått informationsbrevet skickades alltid 

informationsbrevet enskilt till varje tilltänkt deltagare, oavsett ort eller arbetsplats. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade empiriska materialet kommer att användas 

endast i denna studie. Intervjuerna ljudinspelades för att efteråt underlätta bearbetningen av 

materialet. Det inspelade materialet och anteckningar kommer att förstöras efter att uppsatsen 

blivit godkänd, vilket intervjupersonerna fick information om via informationsbrevet samt i 

början av varje intervju. Anledning till att materialet kommer att förstöras först då, och inte 

efter bearbetning och analys, är för att det kan ha uppstått misstolkningar av det insamlade 

materialet. Då ska det finnas möjlighet till att gå tillbaka för korrigering och rättelse. 

Intervjupersonerna fick information om detta i informationsbrevet samt att den färdiga och 

godkända studien kommer att publiceras på databasen Diva-portal. 

8.3 Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och refelxivitet 

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och reflexivitet bygger på Creswells (2009, s 190-201) 

förklaring av de kvalitativa procedurerna validity & reliability. Trovärdigheten uppfylls 

genom att det empiriska materialet som tagits fram följer det intervjupersonerna har berättat. 

Stora delar av vad som har tagits fram i denna studie stämmer överens eller kan kopplas 

samman med tidigare forskning. Detta talar för att studiens resultat är tillförlitligt. Tidigare 

forskning kan utgå ifrån delar av hbtq-perspektivet. Dessa har satts in inom gemensamma 

rubriker för att tydliggöra vilka begrepp inom hbtq forskningen avser. Dock är bemötandet av 

hbtq-personer i ohälsa utifrån ett socionomperspektiv relativt nytt, vilket tidigare forskning 

visar tydligt eftersom majoriteten av forskning baseras utifrån hbtq-personers perspektiv.  

Olikheter som uppkommit under bearbetningen av resultatet har varit att intervjupersonernas 

har olika erfarenheter av att bemöta hbtq-personer i ohälsa. För att få resultatet så pålitligt 

som möjligt har intervjuerna, i utförlig transkriberad text, bearbetats så objektivt som möjligt. 

Genomläsning och bearbetning av intervjuerna har även gjorts under en längre tidsperiod. För 

att förhålla sig trogen till intervjupersoners erfarenheter antecknades viktiga händelser, 

kroppsspråk och icke-verbala uttryck efter varje intervju. För att uppnå transparens kan 

läsaren tydligt följa med i de vägval och tolkningsansats som studien följt i förklaringen av 

utövandet av analysmetod. Läsaren kan även se bifogad intervjuguide för att följa studiens 

riktning. För att uppnå transparens är även resultatet beskrivit så noggrant som möjligt. 

Citaten i resultatet har valts ut för göra intervjupersonernas röster hörda för läsaren, så att 

även läsaren kan avgöra ifall tolkningarna är rimligt utförda. Denna studie utgår att i enbart 

utbildningssyfte bidra med hur socionomer kan bemöta hbtq-personer i ohälsa så att de får det 

stöd och hjälp de behöver utan att sexualitet eller könsidentitet ska göra så att stödet/hjälpen 

förbigås alternativt åsidosätts. Anledning till att intervjuguiden inleder med frågor om hur 

deltagarna bemöter individer i ohälsa är för att öppna upp till självreflektion. På så sätt kan det 

medföra att intervjupersoner kan upptäcka om bemötandet skiljer sig gentemot hbtq-personer 

samt klargöra tabubelagda ämnen och frågor. Studien har ett reflext förhållningssätt genom att 

studien är medveten om att det kan ha funnits en risk att forskaren undermedvetet har försökt 
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få intervjupersonerna att svara så politiskt korrekt som möjligt under intervjuerna. Detta har 

tagits i åtanke i bearbetningen av det empiriska materialet.  

Studiens generaliserbarhet och analytiska generaliserbarhet (Creswells generalizability, 2009, 

från s, 192-201) är att intervjupersonernas svar i resultatet inte kan med säkerhets sägas gälla 

för andra socionomer i liknande verksamheter/arbetsplatser. Däremot kan intervjupersonernas 

sätt att tänka kring deras erfarenheter av bemötandet av hbtq-personer i ohälsa stämma 

överens med andra socionomers och/eller professionellas upplevelser som arbetar inom 

liknande myndigheter, organisationer och mottagningar som intervjupersonerna. Det 

tillvägagångsätt denna studie har haft går även att överföra analytiskt till andra studier av 

bemötandet av grupper i ohälsa som även redan på förhand är en utsatt grupp i det svenska 

samhället. Detta kan exempelvis vara personer i ohälsa med annan etnisk, religiös och 

språklig bakgrund 

 9. TEORI  

Resultatet från de bearbetade intervjuerna kommer att analyseras delvis utifrån Queerteori. 

Queerteori har valts eftersom den i grunden ifrågasätter heteronormen i samhället. 

Queerteorin har idag tagit olika riktningar i de västerländska samhällena. Denna studies 

analys kommer att präglas av den klassiska queerteorin som presenteras nedan.  

9.1 Queerteori 
Basen för queerteori är att teorin utgörs av en kritisk analys av antagandet att en viss relation 

mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär ses som självklar, enhetlig och naturlig. 

Queerteorin utmanar tanken på att se normativa könsnormer för manligt och kvinnligt som 

självklara. Begäret till det motsatta könet ska inte vara en grund för hur könstillhörigheter ska 

definieras. Queerteorin granskar därefter de relationer som antas finnas mellan kön och 

sexualitet. Queerteori ifrågasätter att man ska förutsätta att heterosexualitet är den självklara 

formen för den sexuella orienteringen hos individer. Queerteori anser även inte att kön och 

genus måste hänga samman på ett särskilt sätt. Queerteoretiker fokuserar kritiskt på de 

praktiker och processer som får könsnormer framstå som både oproblematiska och åtråvärda. 

För att synliggöra reglerna över denna könsindelning granskar queerforskare identiteter och 

fenomen som på olika sätt bryter med det som hör till den normativa heterosexualiteten. I 

samband med detta undersöker även queerteorin heterosexualiteten som institution och 

maktordning i samhället (Berg & Wickman, 2010, s 10-48). 

10. RESULTAT  

Nedan kommer resultatet av det insamlade empiriska materialet att presenteras efter de teman 

och underteman som tagits fram efter bearbetningen. Intervjupersonerna arbetar antingen på 

specifika mottagningar eller på mer öppna och/eller allmänna mottagningar och arbetsplatser. 

Detta gör att deras arbetssätt skiljer sig. På de specifika mottagningarna finns en särskild 

uttalad problematik, vilket gör att intervjupersonerna har särskilda utgångspunkter att utgå 

ifrån. Dessa utgångspunkter kan röra sig om könsidentitet, smittspårning, könssjukdomar och 

besked om HIV, smärtproblematik i underlivet eller sexologiska frågor och funderingar. 

Dessa intervjupersoner har oftast färdiga frågemallar att utgå efter där sexualitet och/eller 

könsidentitet ingår, alternativt det ingår i intervjupersonerna arbetssätt att fråga om. De 

intervjupersoner som arbetar inom de mer allmänna mottagningarna/arbetsplatserna utgår inte 

från en specifik frågemall där sexualitet och könsidentitet ingår. Dessa intervjupersoner 

arbetar på psykiatrisk öppenvårdsmottagning, psykiatrisk mottagning för unga vuxna, 

mottagning för unga stöd och rehabilitering mellan 16-24 år, elevhälsan för gymnasieelever 

samt kvinnomottagning. Här möter man olika sorters problematik vilket gör att 

intervjupersonerna utgångspunkter är mer det allmänna hälsotillståndet, där det oftast blir mer 

fokus på familjesituationen och relationer än sexualitet och könsidentitet. 
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10.1 Erfarenheter av att möta hbtq-personer i ohälsa 

Intervjupersonerna har olika erfarenheter av att bemöta hbtq-personer i ohälsa där en del av 

dem möter fler hbtq-personer än andra. Detta kan skilja sig beroende på vad för slags 

mottagning eller arbetsplats deltagarna arbetar på. De flesta intervjupersoner möter få hbtq-

personer i ohälsa och av dessa personer är flertalet homosexuella och/eller bisexuella. 

Intervjupersoner som möter fler hbtq-personer än övriga intervjupersoner, upplever att det 

fortfarande är få hbtq-personer om de jämför med nationell statistik över hbtq-personer i 

ohälsa. Några av deltagarna möter även homosexuella och bisexuella par, där ena eller båda 

av partnerna befinner sig i ohälsa. En intervjuperson upplever att homosexuella personer i 

ohälsa är underrepresenterade och av de få som uppsöker vård och stöd är det fler 

homosexuella män än lesbiska kvinnor. Det är fler bisexuella än homosexuella som kommer, 

och då är det fler bisexuella tjejer än killar. Enligt intervjupersonens erfarenheter är det 

vanligare att homosexuella män än homosexuella kvinnor får könssjukdomar, men det borde 

enligt deltagaren vara fler homosexuella män som kommer till mottagningen. 

”Nu har det varit ett uppsving här på slutet, men vi har ganska lite bögar och med tanke på 

hur stor del av kakan dom har inne i STD-sammanhang så borde vi ha fler homosexuella män 

här.” /F 

Flertalet intervjupersoner har inte mött några öppna transpersoner i ohälsa i sitt arbete. En av 

dessa intervjupersoner tror att detta beror på att transpersoner söker sig till andra mottagningar 

än till hens mottagning.  

”Dom träffar jag ju inte, och varför det? Generellt eller ja, jag kanske har träffat utan att 

veta om det. Så kan det vara, men inte så att jag medvetet har gjort det. Och mina egna idéer 

är att har man som transperson behov av samtalskontakt så har man kanske etablerat den 

nån annanstans sen tidigare.” /M 

En annan intervjuperson möter inte heller transpersoner. Denna deltagare tror att 

transpersoner inte kommer på grund av att de är rädda för att mottagningen inte ska kunna 

hantera att de är transpersoner. Deltagaren upplever detta som problematiskt då hen har 

vetskap om att transpersoner är i riskzon för fysisk ohälsa. För att transpersoner ska komma 

till mottagningen har hens mottagning gjort reklam för sin mottagning vid tillställningar eller 

på platser där transpersoner kan tänkas dyka upp. 

”Det är inte många lesbiska kvinnor som har könssjukdomar, utan det är männen som bär det 

tyngsta. De borde också kunna vara transpersoner och varför kommer dom inte? Och vi har 

varit till elevhälsan och hört oss för, gjort studiebesök och sådär, men dom verkar inte 

komma dit heller.”/F 

Några deltagare har mött någon eller några enstaka transpersoner. Det rör sig om en till max 

åtta transpersoner totalt eller per år. De flesta transpersoner i ohälsa har varit unga personer 

och några få har varit äldre.  

”Det har ökat, det är några stycken per år men oftast ungdomar då. Men nu har jag haft en 

man som är 64, ja 65 nästan..och han har funderat på att byta kön och jaa..har haft honom ett 

tag, några samtal, vi har kollat lite allmän situation men nu har vi sagt att han ska gå vidare 

till ett transexuellt team, för där har dom mer kunskap om det praktiska steget.” /D 

En av intervjupersonerna möter fler transpersoner i ohälsa än övriga inom gruppen. Denna 

deltagare uppger att hen mötte få hbtq-personer i ohälsa generellt sett på tidigare arbetsplatser 

inom somatiskt och psykiatrisk vård innan hen började arbeta som kurator på en specifik 

mottagning för könsbyten. Denna deltagare möter mest transpersoner som vill genomgå en 2-

4 års process av könsbyte eller korrigera könsdel. Sedan intervjupersonen började arbeta på 
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denna mottagning har det skett en ökning av transpersoner som vill genomföra något av dessa 

två alternativ. Transpersonerna får möjlighet att delta i erfarenhetsgrupper. Från början kunde 

antalet röra sig om 2-3 personer per grupp, medan i dagsläget kan det vara 13-14 stycken per 

grupp. Enligt deltagarna tycks det vara så att hbtq-personer hellre söker sig till specifika 

mottagningar än att gå via allmänna mottagningar. Ingen av deltagarna har erfarenhet av att ha 

mött en öppen queer-person. Om personerna har varit queer så har de inte vetat om det. Om så 

är fallet tror deltagarna att det beror på att det inte har haft betydelse för ohälsan de söker stöd, 

vård och hjälp för. En deltagare tror att det har mer med funderingar över sexualitet att göra 

än att inte vilja könsbestämma sig.  

”…de kanske inte är queer direkt. Det är mer sexuellt, att några säger att jag kanske är 

asexuell, att sexualiteten inte betyder så mycket för mig. Ja, jag har mött asexuella..sådana 

funderingar.” /D 

Flertalet av intervjupersonerna möter hbtq-personerna i ohälsa som är ungdomar eller unga 

vuxna. Dessa intervjupersoners erfarenheter är att för många unga personer handlar det om att 

passa in, samt att de kan känna oro för sin framtid på grund av sin sexualitet och vad anhöriga 

ska tycka om deras sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck. Dessa funderingar kan 

även väcka ångest och rädsla för de hbtq-personer som har svårt att acceptera eller definiera 

sin sexuella läggning. En intervjupersons erfarenheter är om hbtq-personer som har frågor 

runt sin könsidentitet kan det även kopplas till man är osäker över sin sexualitet. Osäkerhet 

rörande sexualitet och könsidentitet kan finnas undermedvetet i problematiken för hbtq-

personer i ohälsa, men det behöver inte göra det. 

”Jag hade ett ärende...första tiden var det bara att hon mådde psykiskt dåligt och var inte vän 

med sin diagnos, sen hade hon mycket funderingar över sin sexuella identitet nu på senare tid. 

Hennes pojkvän kom på att han skulle vara tjej och höll på att byta kön. Då hade hon jätte 

stora funderingar kring sin egen könsidentitet - vad blir jag nudå? Är jag homosexuell nu 

eller? Och då hade vi ett så bra samtal kring könsidentiteten, för hon hade även haft 

funderingar kring den även tidigare.” /Y 

En intervjuperson som arbetar på en specifik mottagning upplever att hbtq-personer kan söka 

hjälp för att de skäms över sin sexuella läggning, vilket inte heterosexuella gör. Det är fler 

tjejer som är homosexuella eller bisexuella som kommer i par som inte har problem med sin 

sexuella läggning utan kommer för andra sexologiska funderingar. Det är fler män som är 

osäkra på sin sexuella läggning och har ångest över den, samt har svårt att acceptera sin 

möjliga homosexualitet. Intervjupersonen upplever att det är ett större steg för män än kvinnor 

att komma ut som homosexuell då det är mer accepterat för tjejer att vara lesbiska. Fler 

homosexuella män kan även ha en psykisk eller psykiatrisk problematik än att det endast rör 

sig om något sexologiskt. 

”Man har svårare att söka eftersom dom har oro och rädsla över hur behandlaren tar det -  

är icke-sexuella eller den här sexuella orienteringen. Om tröskeln är högre för att söka hjälp, 

då väntar man längre..det finns känslor här..men det här är bara en hypotes.” /D 

10.2 Sexualitet och könsidentitet som generella frågor i bemötandet 

En av intervjupersonerna frågar alltid om sexualitet och könsidentitet oavsett om personen i 

ohälsa tar upp det själv. Intervjupersonen använder sig av en färdig frågemall där frågor kring 

sexualitet och könsidentitet ingår. Enligt deltagarens erfarenheter så tas frågor och 

funderingar till sexualitet och könsidentitet alltid upp av personen i ohälsa oavsett om 

deltagaren frågar om det. 
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”Vi har själva utarbetat mallen för det och ställer samma frågor till alla, men vi är noga med 

att börja med att säga att alla frågor kan de välja att avstå från att svara på och om någon 

fråga känns obekväm kan jag omformulera den och så där…det är en påläst grupp.” /K 

På en mer allmän mottagning upplever denna intervjuperson att det inte är lika självklart att 

fråga om sexualitet och könsidentitet, utan det frågas mer kring relationer. Det är mer känsligt 

att fråga om sexualitet och könsidentitet för personer i ohälsa på allmänna psykiatriska 

mottagningar, för där vet man inte på förhand att detta kan inkluderas i problematik. Däremot 

anser intervjupersonen att genom att ha sexualitet och könsidentitet som standardfrågor kan 

det bidra till att professionella inte utgår ifrån att personen framför sig är heterosexuell. Några 

få deltagare uppger att frågor rörande sexualitet och relationer ingår i en färdig frågemall vid 

kartläggningen av personers problematik. Däremot ingår det inte frågor om könsidentitet eller 

könsuttryck i mallen. Därefter i etablerade samtalsstöd frågar dessa intervjupersoner mer om 

sexualitet, sexuell praktik eller könsidentitet och könsuttryck ifall problematiken har med 

något av dessa områden att göra. 

 

”För personer som är helt nya följer vi ett visst frågebatteri, och där frågar vi alltifrån 

ekonomi, relationer, familj, alkohol, droger, sexiliv..ja vi är ganska konkreta kan jag tycka.” 

/S 

De flesta intervjupersoner som möter olika sorters av problematik är överens om ha sexualitet 

och könsidentitet som standardfrågor i en färdig frågemall skulle påverka bemötandet 

negativt. En av dessa intervjupersoner tror att ingen ung person skulle komma ifall hen hade 

sexualitet som standarfråga.  

”Kommer personer med en depression så pratar jag inte själv sexualitet om inte personerna 

själva pratar om det. När personer kommer - och är de stressade, då kan jag inte fråga som 

standardfråga vad personen har för sexualitet för då skulle jag få ryktet om mig att jag var 

tokig.” /H 

Många intervjupersoner anser att det är svårt att utgå ifrån en färdig frågemall då orsaken till 

att personen kommer är olika och det kan hända att personen har med sig en partner, vilket 

gör det ännu svårare att inkludera en partner naturligt i en färdig frågemall. Många av dessa 

deltagare vet ofta i korthet vad problematiken kan röra sig om innan personen kommer, men 

det är inte alltid säkert att detta är den verkliga problematiken. Därför handlar första samtalet 

om att lära känna personen och ställa öppna frågor efter vad personen berättar. Istället för att 

ställa frågor direkt kring sexualitet och könsidentitet, frågar man om relationer och låter 

därefter personen få styra samtalet vidare. Att inte ha färdig frågemall kan även göra att man 

blir mer nyfiken och intresserad och följer upp mer aktivt med frågor efter vad personen 

berättar. En intervjuperson upplever att det inte behövs en färdig frågemall där sexualitet och 

könsidentitet ingår även på en specifik mottagning. Intervjupersonen frågar, oavsett vad 

personer berättar, kring den sociala sex-situationen, relationer samt psykisk och fysisk hälsa 

kopplat till det relationella och sexologiska måendet. Hen ställer därefter uppföljningsfrågor 

om hantering och tankegångar kring problematiken.  

”Det finns flera influenser som påverkar folk…hur massmedia bygger bilden på sexualiteten. 

Därför har jag ganska brett synsätt vad gäller sexualiteten. Personen presenterar i början, 

men jag kollar noggrant hur det hänger ihop.”/D 

En av intervjupersonerna som inte har en färdig frågemall där sexualitet och könsidentitet 

ingår ska börja använda sig av en eftersom det efterfrågats av personal på hens arbetsplats. 

Mallen kommer att ta upp frågor kring sexuella problem och hur man kan bemöta och gå 

vidare vid känsliga frågor såsom sexualitet eller könsidentitet. Detta anser intervjupersonen 
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som något positivt, då hen ser en brist att inte fråga om sexualitet och könsidentiteter. Hen 

upplever att alltfler personer inom autimsspektrumet genomgår könsbyte eller könskorrigering 

idag. Det är bra att i ett tidigt skede kunna fråga om sexualitet och könsidentitet för att på så 

sätt fånga upp allvarlig problematik. Finns en färdig frågemall där sexualitet och könsidentitet 

ingår blir det inte tabu att prata om.  

”Jag tycker det är bra. Nog kan jag väl ställa frågorna ändå, men om man inte känner sig 

bekväm i att ställa dom här frågorna kring sexuella problem, relationer eller våld så ska vi 

dölja det. Det ingår i vårt uppdrag att fråga dom här frågorna.” /Y 

10.3 Det egna förhållningsättet till att bemöta hbtq-personer i ohälsa 

Alla intervjupersoners förhållningssätt gentemot hbtq-personer i ohälsa har förändrats över 

tid. Alla möter fler hbtq-personer i sitt arbete än förr, vilket har gjort att de gått utbildning i 

hbtq-frågor och på så sätt blivit mer insatta i hbtq-frågor. Några intervjupersoner har 

vidareutbildat sig. Oavsett detta uppger alla deltagare att i grunden har alla ett socialt 

samhällsperspektiv utöver andra fysiologiska, psykologiska och relationella utgångspunkter, 

vilket gör att deltagarna försöker tänka brett kring en persons ohälsa.  

”Min utbildning är först och främst socionom…jag ser även det samhälleliga...”/D 

Alla intervjupersoner kan gå in med en förförståelse att hbtq-personer har/haft funderingar 

över sexualitet och könsidentitet då dessa funderingar ställer till det i samhällsnormen. 

Intervjupersonerna upplever sig inte ha svårt att prata hbtq-frågor med hbtq-personer, men 

alla föredrar att hbtq-personen själv tar upp eller antyder om frågor och funderingar kring 

sexualitet och könsidentitet för att inte riskera att inskränka på personens privatliv. Sexualitet 

och könsidentitet eller könsuttryck är känsliga frågor eftersom det har med personers identitet 

att göra. De flesta intervjupersoner upplever därefter att det inte blir obekvämt att fråga om 

sexualitet och könsidentitet om det rör sig om något konkret och relevant exempelvis att ge 

saklig information om könssjukdomar, sexuell praktik eller om en specifik mottagning för 

sexualitet och könsidentitet. Det är mer obekvämt att fråga om sexualitet och könsidentitet 

ifall intervjupersonerna är osäkra om sexualitet och könsidentitet har relevans för själva 

problematiken. Detta kan göra så att man inte alltid vågar fråga eller är dålig på att följa upp 

med frågor kring sexualitet och könsidentitet eftersom man inte vill vara fördomsfull eller 

upplevas stigmatiserande. Denna rädsla för att upplevas kränkande finns hos alla 

intervjupersoner oavsett om man arbetar på en specifik mottagning eller på en mer allmän 

arbetsplats. Många intervjupersoner tycker inte det är lättare att fråga sexuella frågor för 

heterosexuella än för homosexuella, utan är man tillräckligt nyfiken och flexibel vågar man 

fråga upp kring sexualitet eller könsidentitet. Några av intervjupersonerna tycker däremot att 

det är lättare att fråga hbtq-personer kring detta, eftersom de kan vara mer identitetssökande 

och öppen för olika sexualiteter och könsidentiteter. En intervjuperson upplever att det är 

bättre för bemötandet att personen i ohälsa får prata om sin sexualitet så kan hen följa upp det 

då direkt än att hen ska ta upp det. Dock är det bättre för bemötandet att fråga kring sexualitet 

och könsidentitet vid osäkerhet om de har med problematiken att göra, än att inte fråga. 

”Får man den funderingen - kanske är det viktigaste att ta nu för samarbetet. Då går det ju 

inte att hoppa över det heller.” /Y 

En intervjuperson tar även upp att frågor kring sexualitet och könsidentitet kan bli obekväma 

att förhålla sig till beroende på situationen, men ifall man får öva att ställa dessa obekväma 

frågor blir det mer bekvämt att ställa dem. 

 

”Det kan vara frågor där jag tänker att det här kan vara känsligt för personen jag har 
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framför mig. Det kan vara frågor som är känsliga för mig utifrån vart jag befinner mig i livet. 

Det tänker jag att det sker ganska mycket omedvetet hur jag sorterar.” /M 

Även för intervjupersonen som möter flest transpersoner i ohälsa kan uppleva att det kan vara 

knepigt och känsligt att ställa frågor rörande sexualitet och könsidentitet.  

”Det är en grupp som är väldigt pålästa och insatta i mycket så jag tror att jag väljer mina 

ord litegrann. Jag säger hellre Svensson i väntrummet än att börja treva efter Kalle eller Mia. 

Jag försöker vara så korrekt jag kan genom att inte fastna i hon eller han, för det är sånt 

många av personerna kan tycka är jobbigt.” /K 

Många intervjupersoner värderar inte personers sexualitet och könsidentitet, utan försöker ha 

ett öppet sinne när de frågar om detta. De vill se individen och inte sortera frågor efter en 

persons sexualitet och könsidentitet. Att se människan före problematiken och sexualitet eller 

könsidentiteten är det största bidraget till att ett gott bemötande ska uppstå. Några andra 

intervjupersoner talar om att vana och flexibilitet gör att det blir naturligare att kunna vara rak 

på sak när de känner att det är läge att ställa frågor kring sexualitet och könsidentitet. Alla 

intervjupersoner är mer eller mindre intresserade av hbtq-frågor och de flesta anser sig behöva 

mer kunskap för att kunna lyfta hbtq-frågor ännu mer. Några av deltagarna har gått steg 1 och 

2 utbildning i psykoterapi, men deltagarna tycker inte att dessa lägger stor vikt på hur man 

frågar kring sexualitet och könsidentitet kopplat till ohälsa. Utbildning i hbtq-frågor bör enligt 

dem lyftas upp ännu mer i den grundläggande socionomutbildningen än vad den redan gör 

idag. En intervjuperson upplever sig ha goda kunskaper redan, men hen vet fortfarande inte 

det bästa sättet att bemöta hbtq-personer i ohälsa och behöver mer kunskap kring hur 

funderingar över sexualitet kan ha påverkat personers ungdomstid. Intervjupersonen tror att 

bemötandet handlar mycket om hur hen väljer att ställa frågor och vilka ord/uttryck hen 

använder sig av. 

”Dom tycker säkert det är positivt att man frågar istället för att man antar saker och 

ting…om jag inte har finkänsligheten då har man hamnat fel från början” /Y 

 

Alla intervjupersoner uppger att det är viktigt att komma ihåg människan före alla begrepp. 

Intervjupersonerna har lättare att identifiera sig med heterosexuella vilket kan ha betydelse för 

vad för slags förutfattade meningar eller förkunskaper de har med sig in i möte med unga 

personer i ohälsa. Alla deltagarna vill vara öppen om könsidentitet vid bemötandet av 

personer i ohälsa. Deltagarna vill inte könsbestämma relationer och de flesta tycker att de 

alltid frågar om ”partner” istället för ”pojkvän/flickvän”. En intervjuperson uppger att hen kan 

ha fördomar eller förutfattade meningar om sexualitet och könsidentitet i mötet på grund av 

personens utseende eller beteende. 

”Men just den här viljan att definiera folk – är du bög eller inte? Och jag blir ganska 

självkritisk när jag märker att jag gör det för jag tycker inte om att jag gör det där. Samtidigt 

så börjar jag fundera på om det här har att göra med varför man frågar om en bebis är pojke 

eller flicka? Det spelar väl ingen roll egentligen. Men om jag kan definiera personen som 

sitter framför mig så kan ju grottmänniska-perspektivet säga: är du ett hot? Nånting sånt, att 

behova det är väl att kunna definiera andra kan ha att göra med att man blir tryggare i sin 

omgivning. ” /F 

Många av deltagarna utgår mer ifrån att ha ett hbt-perspektiv än att även ha ett queer-

perspektiv eftersom de anser att queer inte har någon relevans för deras mottagningar. Många 

intervjupersoner har inget emot att det finns personer som vill definiera sig som queer, men 

tror ändå att till slut kommer dessa personer att vilja landa i någon sexualitet eller 

könsidentitet. Denna svårighet i att förstå att det finns personer som inte vill definiera sig tror 
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alla deltagarna beror på att de är ovana att möta dessa personer. En intervjuperson upplever 

sig inte ha något behov av att måsta definiera någon i någon sexualitet och könsidentitet, utan 

accepterar att man vill prova sig fram i sin sexualitet och könsidentitet i relationer till andra 

och sig själv. Det finns många olika varianter av sexualitet och könsidentitet. 

”Män kan ha sex med män utan att vara gay - och jag bara jaha? Killen kan ha svårt att 

förklara det själv, för det finns ju alla varianter och det är fan inte enkelt. Och det gör ju att 

det är jättenyttigt att höra deras ord”. /S 

De flesta intervjupersoner träffar bara hbtq-personer i sitt arbete och skulle önska feedback 

från hbtq-personer om deras sätt att bemöta, men intervjupersonerna får sällan detta. Därför är 

det viktigt att rådgöra med kollegor över förhållningssättet gentemot hbtq-personer i ohälsa. 

En intervjuperson som träffar unga personer tar upp att det är naturligt för hen att bemöta 

homosexuella och bisexuella i ohälsa då hen har hb-personer i sin nära vänskapskrets. Denna 

intervjuperson har aldrig upplevt att hens bemötande har brustit. Intervjupersonen utgår inte 

från sexualitet och könsidentitet i bemötandet, men tänker att man bemöter andra efter hur 

samhället ser ut och efter vad man själv befinner sig i livet. För intervjupersonen är det inget 

konstigt att prata sexualitet och könsidentitet med personer i ohälsa, men det är inte viktigt för 

alla att prata om. Oavsett om personer i ohälsa är hbtq eller inte ska man få känna sig viktig 

för den man är.  

”En person är fortfarande samma person oavsett vem den blir kär i.” /H 

 

Många deltagare tycker att det är svårt att ha ett brett synsätt kring sexuell praktik vid 

stressade situationer. Några av deltagarna försöker avdramatisera problematik kring sexuell 

problematik och oavsett sexualitet och könsidentitet är det viktigt att kolla upp personens 

mående utöver detta. Dessa deltagare tar upp vikten av att ha inbjudande miljöer och attribut 

för att välkomna personen i ohälsa att kunna prata om det som tynger den personen. Det är 

även viktigt för personer att kunna sätta ord på sina känslor när det kommer till sexualitet och 

könsidentitet.  

10.4 Betydelsen av vetskap om sexualitet och könsidentitet i ohälsa  

Ingen av intervjupersonerna kan komma på att de gör medvetna skillnader i bemötandet av en 

person i ohälsa på grund av sexualitet och könsidentitet. Grundproblematiken går före 

sexualitet och könsidentitet i relationsskapandet mellan professionell och person i ohälsa. 

Dock kan det vara svårt att inte utgå ifrån heteronormen ifall man inte vet om att det är hbtq-

personer man har framför sig. Ingen av deltagarna upplever att vetskapen om en persons 

sexualitet och könsidentitet är det som avgör att ett gott samarbete ska uppstå. Samarbete 

uppstår mellan professionell och person i ohälsa då båda parter är överens om problematiken. 

Det är viktigt för samarbetet att fråga upp kring sexualitet och könsidentitet om det har med 

problematiken att göra, men inte annars. Samarbetet kan även påverkas om en person i ohälsa 

inte känner att professionell kan prata om sexualitet och könsidentitet.  

”För en del personer spelar det ingen roll vilken könsorientering dom har, men att man vågar 

säga det och att man vågar ta upp det och att jag lyssnar och inte värderar det ena eller 

andra sättet. Att det får vara och ta sin plats på något sätt att man kan prata om det.”/D 

Av de intervjupersoner som inte arbetar på specifika mottagningar för sexualitet och 

könsidentitet remitterar de hellre dessa personer vidare till de specifika mottagningarna än att 

gå vidare med det själva om problematiken rör sig kring detta. Av dem som remitteras vidare 

är de flest heterosexuella, medan hbtq-personer är underrepresenterade.. Några av deltagarna 

lägger fram att de inte se någon skillnad i hbtq-personers ohälsa jämfört med heterosexuella. 

Ohälsan hos hbtq-personer behöver inte vara kopplat till sexualitet eller könsidentitet. En 
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intervjuperson som arbetar på en mottagning för kvinnor upplever att oavsett sexualitet 

kommer kvinnor för fysiska besvär som gör att personer vill prata i samtal om besväret, 

upplevelsen av besväret eller har behov av samtal för att behandlingen varit för påfrestande. 

Personer som kommer kan även befinna sig i sociala livskriser mer än de psykosociala som 

kan ske allmänt/för vem som helst i vardagen och man behöver samtal för att ta sig vidare.  

”Det kan vara två kvinnor som förlorat ett gemensamt barn. Men då är inte fokus på att dom 

är två kvinnor som lever ihop. Jag tänker att det är nånstans i krisen eller i sorgen är vi 

otroligt lika. Däremot kan vi ju vara könsolika, åldersolika eller etnicitetslika..ja varifrån vi 

kommer och vad vi packat ryggsäcken med blir i fokus och hur man mår i det”/M 

Andra deltagare uppger liknande på sina mottagningar och arbetsplatser där personer oavsett 

sexualitet och könsidentitet kan uppleva ångest, nedstämdhet, depression och suicid eller ha 

en neuropsykiatrisk diagnos. Enligt deltagarna som arbetar på psykiatriska mottagningar är 

det vanligt med somatiskt samsjuklighet om personer i ohälsa har en psykisk eller psykiatrisk 

problematik. Dock ser ingen av deltagarna någon ökad risk för somatisk samsjuklighet, 

missbruk eller något annat riskbeteende exempelvis tobaksrökning i samband med ohälsan för 

hbtq-personer. Det har inget med sexualitet eller könsidentitet att göra, utan om hur 

människor hanterar sin ohälsa 

”Många kan ha adhd och kör lite självmedicinering och röker lite allt möjligt för att dom mår 

bättre då, inte för att dom är hbtq”. /Y 

Att veta sexualitet och könsidentitet på en person i ohälsa är inte viktigt att veta för att en god 

allians ska uppstå. Ibland är det dock avgörande att veta sexualitet och könsidentitet för att 

deltagarna ska kunna göra sitt arbete. En deltagare uppger att det är relevant att veta 

biologiskt kön eller sexualitet för att deltagaren ska veta hur testningen av könssjukdomar ska 

gå till samt hur personer med smärtproblematik i underlivet definierar sex. Sexualitet och 

könsidentitet kan vara relevant för hen att veta för att det ska bli ett bra samarbete ifall 

smärtor i underlivet kan ha med psykosociala situationer att göra. Ofta om det finns någon 

fysisk problematik kring sexuell praktik är det kopplat till något psykiskt också, det psykiska 

behöver inte komma på en gång utan med tiden beroende på hur man hanterar den fysiska 

problematiken  

”Hursomhelst om man lämnar över kontrollen av penetrationen till en annan person så är det 

relevant. Det spelar ingen roll om det är en penis eller en atrapp. Där handlar det om vilken 

typ av sex du skulle vilja ha, vilken typ av sex och på vilket sätt. Och i smittspårningen är det 

relevant för då behöver jag veta vad personen heter och var den bor. Men det är inte relevant 

för att jag ska kunna få en allians eller få personen att prata med mig, för jag vill kunna 

identifiera personen som sitter i stolen.” /F 

Några intervjupersoner tar upp att det kan vara viktigt att ha vetskap om hbtq-personers 

sexualitet och könsidentitet om personer har existentiella funderingar som kan leda/ha lett till 

ohälsa. Personer kan ha funderingar över vem personen är i det psykiska måendet än att det är 

orsaken till det psykiska måendet eftersom det kan säga något om personen identitet. Att 

känna att man inte har någon sexuell läggning kan även påverka ens psykiska mående, men 

ingen av intervjupersonerna har mött en person i ohälsa som har berättat att sexualitet och 

könsidentitet har varit orsaken till att personen mår psykiskt dåligt. Sexualitet och 

könsidentitetsfunderingar kan finnas med undermedvetet i den psykiska ohälsan, men 

sexualitet och könsidentitet är inte det personen vill gå vidare med för att hantera sin psykiska 

problematik. En deltagare tar upp att sexualitet påverkar unga personers ohälsa ifall de inte är 

bekväma med sin sexuella läggning och särskilt unga personer kan ha svårt att hantera sin 
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sexualitet oavsett sexuell läggning. När problematiken är funderingar över sexualiteten för 

unga personer behövs ofta inte många samtal för att det ska reda ut sina tankar.  

”Jag behöver inte gissa mig fram. Har de kommit så långt att de söker hjälp, stöd och råd och 

tips eller vad det kan vara. Så är det på något sätt att de har bestämt sig för att de måste lasta 

av sig det här nånstans”. /H 

Enligt intervjupersonen, som möter specifikt transpersoner, upplever att transpersoner ofta har 

funderingar över sexualitet utöver funderingar på könsidentitet eftersom transpersonen måste 

vara säker på könsbytesprocessen eller könskorrigeringen då personen inte kan ångra sig 

sedan. Transpersoner kan uppleva att de måste visa sig så feminina respektive maskulina som 

möjligt beroende på vilket kön de vill byta till. Därför är viktigt att kolla upp om det finns 

annan problematik hon transpersoner än könsidentiteten. Intervjupersonen kan uppleva att det 

kan finnas en suicid-problematik och självskadeproblematik hos transpersoner utöver 

funderingar kring könsidentiteteten och sexualitet. 

”Många är ganska öppna med att prata om sin sexualitet och jag tror att man utelämnar det 

för ofta i sjukvården. Jag tänker korrigera sitt kön kan ha stor betydelse för sexualiteten och 

det vore dumt att utelämna hur det kan påverka...” /K 

Flertalet av intervjupersonerna upplever att yngre personer i ohälsa har ett mer öppet sinne 

kring definitionen av sexuella läggningar och könsidentitet än den äldre generationen. De 

äldre vill mer kunna definiera sig i någon sexualitet eller fast könsidentitet. Oavsett sexualitet 

vill unga personer prata om hur man handskas med sin sexualitet för att må bättre. Ifall unga 

hb-personer inte känner att de kan vara öppna om sin sexualitet kan det även påverka att de 

inte heller är öppna om sin sexualitet som vuxna. Detta kan påverka identitetsutvecklingen 

negativt. Ifall personen känner av en negativ grundvärdering gentemot personen själv 

påverkar det bemötandet. En intervjuperson som möter unga personer upplever att unga 

homosexuella och bisexuella personer kan ha lättare att vara öppna om känslan över sin 

sexualitet eftersom de ha funderat och ifrågasatt den, medan de flesta unga heterosexuella inte 

är vana att prata om känslan över sin sexualitet då heterosexualiteten tas för given. När man 

pratar sexualitet med heterosexuella i ohälsa handlar det mest om relationer och om det 

praktiska exempelvis könssjukdomar, preventivmedel, graviditeter och vara rädda om sin 

kropp 

”Det är sällan, eller i alla fall inte ofta som man kommer som heterosexuell ungdom och vill 

prata om sin sexualitet. Man pratar om händelser runtomkring en som att jag vet att min 

kompis blivit våldtagen eller att kompisen blivit sextrackad på nätet. Det är ganska praktiska 

saker som händer, man säger själv sällan att man har funderat varför personen är 

heterosexuell eller varför personen har den läggningen. Den normala läggningen som det 

sägs att du ska vara. Men dom som har en homo- eller bisexuell läggning, för dom är det 

mycket mer talbart känslomässigt. Det är inte så abstrakt som jag tror det är för 

heterosexuella.” /H 

Några av intervjupersonerna uppger att det kan vara positivt för samarbetet att den 

professionella inte vet allt om sexuella läggningar och könsidentiteter så att hbtq-personen 

själv kan svara på vad innebörden är för personen själv. En deltagare tar upp att sexualitet och 

könsidentitet kan vara viktigt för alla personers identitet, Det är viktigt att lyssna och ta 

personer på allvar oavsett sexualitet och könsidentitet, men att det inte tas upp förrän de 

kommer till specifika mottagningar.  
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”Det kan ha betydelse för samarbetet, det är ganska viktigt för sin identitet. Och det tror jag 

är viktigt rent allmänt. Det är då lite konstigt att vi pratar så lite om sex trots att det är viktig 

del av sin identitet.” /D 

Många av deltagarna upplever att det är fler hbtq-personer i ohälsa som tar upp sexualitet och 

könsidentitet än heterosexuella, vilket gör att det är mer naturligt att följa upp det. En 

deltagare poängterar att oavsett sexualitet och könsidentitet är det viktigt att professionell är 

rak på sak om problematiken handlar om våld och misshandel i nära relationer. Detta kan 

påverka vad personer i ohälsa generellt sett får för syn på sexualitet.  

”Vi har också händelser där det varit så mycket övergrepp att man väljer en annan läggning i 

slutändan, och där finns det många varianter tänker jag…nu är det här i ropet eller nått 

annat kön i ropet, om det nu är manligt eller kvinnligt vad man nu må tycka. Så visst, det är ju 

parametrar man vänder sig till och förhåller sig till. Jag vill gärna se det som massan om jag 

skulle välja.” /S 

10.5 Attityder till innebörden av hbtq-begreppen  

Intervjupersoner tycker att innebörden av hbtq-begreppen har en negativ klang då de är tillför 

att människor måste hävda sin rätt för att få vara vem man är, samt för att göra det lättare att 

hävda sin rätt har samhället satt samman dessa människor till en enad grupp. Många 

intervjupersoner vill helst inte definiera någon människa utifrån begrepp och önskar att 

begreppen inte skulle behövas. Intervjupersonerna har förståelse för anledningen bakom 

begreppen, vilket är att människan har valt att sätta en beteckning på hbtq-personer för att 

människan är van att kategorisera in människor i olika fack för att se vilka som är i minoritet. 

Alla intervjupersoner är överens om att begreppen är kvar för att stanna, begreppen behövs 

fortfarande idag i samhället för hbtq-personer har inte likvärdiga rättigheter. Begreppen 

signalerar att det är en grupp som inte följer heteronormen och som inte bemöts lika även om 

samhället vill det. Några intervjupersoner jämför hbtq-personers kamp för lika rättigheter 

påminner om kampen om kvinnors rättigheter, vilket gör att båda ingår i strävan efter ett 

jämlikt samhälle. Båda är i underläge jämfört med heteronormen och manlig dominans i 

samhället. Att sträva efter sin rätt att existera är att sträva efter jämlikhet. Genom att det finns 

begrepp gör det lättare att belysa vad vi ska prata om och vilka frågor vi ska lyfta i samhället. 

När hbtq-personer inte ses som annorlunda behövs inte begreppen. En intervjuperson upplever 

att hbtq-personer är en utsatt målgrupp när det kommer till risk för prostitution, trakasserier 

och övergrepp och vill försäkra sig om att så inte är fallet.  

”Det är en grupp som blivit väldigt dålig behandlad under en väldigt lång tid och många 

[heterosexuella] har väldigt svårt att förstå. De kanske är utsatt med tanke på att samhället 

inte är jämlikt åt nått håll alls. Jag tycker det är en grupp som är värd att ta hand om lite 

mer. Jag frågar kanske lite extra upp hur dom mår.” /F 

En intervjuperson hade inte reflekterat över själva innebörden av begreppen och upplevde att 

det var svårt att svara på. Spontant innebär begreppen för intervjupersonen att de är ett tecken 

på att man är utanför normen vilket gör en annorlunda. Heteronormen är det normala vilket 

kan göra det till en daglig kamp för hbtq-personer att uppnå det normala på andra sätt. Detta 

kan göra så att sexuella svårigheter för hbtq-personer kan vara känsligare eftersom man redan 

på förhand avviker med sin sexualitet eller könsidentitet. Många hbtq-personer har det tufft 

och det är inte konstigt att många homosexuella måste lära att godkänna sin sexualitet.  

”Begreppen markerar ännu mer att man är utanför. Det blir en markering på det här stora 

gänget, att de är i minoritet och nånting annat. Att begreppen behövs är en bra fråga, för 

nånstans upprätthåller vi den här bilden av att det är vi och dom.” /D 
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Många intervjupersoner uppger sig inte värdesätta begreppen. Begreppen är till för att kunna 

definiera personers sexualitet och könsidentitet, men alla vill inte bli definierade utifrån 

sexualitet och könsidentitet. Exempelvis bör man säga att män har sex med män istället för att 

sätta ett begrepp. Människan och samhället däremot vill kunna definiera saker för annars kan 

det vara svårt att veta hur man ska förhålla sig. En intervjuperson ogillar begreppen, såsom 

hen ogillar att säga psykisk ohälsa, för vi är alla individer. 

”Vi är människor och en del kan vara i rätt kropp och en del i fel kropp och några kan välja. 

En del har vissa läggningar och vissa andra har andra och vissa har ingen läggning alls. Och 

dom pratar vi inte om men dom finns ju också.” /S 

För alla intervjupersoner är det lätt att tänka att hbtq-personer har det svårare i samhället 

eftersom de inte lever enligt heteronormen men att de förutsätts ska leva efter den. Att hela 

tiden måste komma ut som hbtq-person och riskera att stämplas för detta kan i sig vara 

psykiskt påfrestande. För en intervjuperson innebär begreppen nyfikenhet över att de är 

föränderliga och att det är viktigt att lyssna till gruppen om vad begreppen innebär för dem.  

”De är ju en sexuell minoritet om man ska säga till samhället i stort vilket gör att det är en 

grupp som kan ha haft svårare i bemötandet av omgivningen, men alla tycker inte så” /K 

En intervjuperson har svårt för vad begreppen hbtq egentligen innebär. Det är för brett och 

diffust och intervjupersonen är osäker över indelningen och funderar om det istället bör delas 

in som hbt och q för sig, eller alternativt hb-personer och tq-personer.  

”Jag brottas med sammanslagningen en del, Eftersom det handlar både om sexuell läggning 

och mer…en inställning eller ett kritiskt tänkande gentemot heteronormen. Så jag har nog 

mer hbt…dom glasögonen på mig i min vardag tror jag….precis hb och tq, lite uppdelat så. 

Eftersom jag tänker att transpersonen också kan ha en sexuell läggning som är nått av dom.” 

/M 

10.6 Attityder till hbtq-frågor på arbetsplatsen efter intresse 

Många intervjupersoner upplever att kollegor har en begränsad erfarenhet av att möta hbtq-

personer i ohälsa. Många är ensamma kuratorer/socionomer som är insatta i psykosociala eller 

sexologiska frågor och funderingar på arbetsplatsen, medan kollegor har hand om de mer 

medicinska frågeställningarna. På så sätt kan det vara svårt med gemensamma 

uppföljningsfrågor på arbetsplatsen eftersom kollegor arbetar efter andra frågeställningar än 

intervjupersonerna. De flesta intervjupersoner tycker inte att hbtq-utbildningar är prioriterade 

på sina arbetsplatser och upplever att närmaste kollegor och övrig personal behöver mer 

utbildning i hbtq-frågor. En intervjuperson uppger att förhållningssättet på arbetsplatsen är 

anpassat för biologiskt födda kvinnor och det är svårt att kunna ange något annat alternativt 

kön än kvinna. 

”Jag ser inte hur vårt journalsystem är rustat för det, det finns ingen hen liksom. Både för att 

vi har våra personnummer som också är registrerad i vår lista som är utifrån biologiskt kön. 

Det blir så för att jag jobbar på den kliniken jag gör…eller jaa är man transexuell och har 

gått igenom hela den processen till kvinna kan man komma hit för gynekologiska besvär.”/M 

En intervjuperson anser att hens arbetsplatser inte har diskuterat specifika förhållningssätt och 

bemötande till hbtq-personer, utan till personer i ohälsa. På den specifika mottagningen för 

könsbyte och könskorrigering satsar man ändå på att utveckla verksamheten.  

”Vi har utvärderingsformulär för gruppen, sen har vi en pågående forskning kring 

utredningsgången och processen.” /K 
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Flertalet av intervjupersonerna har ingen tydlig vetskap om kollegors förhållningssätt till 

hbtq-frågor. Många av deltagarna tar upp att deras arbetsplatser har utvärderingsformulär för 

bemötandet, men det är ingen hbtq-person som fyller i dem. Därför är det svårt att säga hur 

alla på arbetsplatsen förhåller sig könsneutrala i sitt bemötande och vid frågeställningar. Det 

finns underliggande heteronoma attityder förutom att det allmänna förhållningssätt gentemot 

relationer, vilket innebär att man ska fråga om ”partner” i mötet och på blanketter. En 

intervjuperson upplever att skolpersonal pratar lite om hbtq-frågor, men det är mest några få 

emellan som pratat om internutbildningar inom hbtq-frågor. Skolan har skyldighet att lyfta 

allas lika rättigheter och på papperet ska personal inte ha emot hbtq-personer, men det innebär 

att inte all personal är det i praktiken. Mellan raderna råder heteronormen bland skolpersonal. 

”Det är ungefär som att man inte får säga att man inte tycker om utlänningar. Man får inte  

säga att man hatar kvinnor eller nått annat. Så det är tabubelagda frågor…om man lyssnar 

mellan raderna så är det manligt och så där. Det finns en jargong.” /H 

En intervjuperson upplever att det inte behöver kontinuerlig utbildning i hbtq-frågor på hens 

arbetsplats eftersom de är låg personalomsättning. Däremot behöver arbetsplatsen 

kontinuerlig uppdatering för att kvalitetssäkra den för att inte fastna i gamla rutiner eller ett 

surt klimat.  

”Det är väl ingen fördel att vi är en grupp med ganska hög utbildning…det är inte enkelt och 

det påverkar kulturer inte alltid positivt. Ja, eller så besitter man sanningen och sanningen är 

bara en väg. Vi behöver vara mer lyhörda och ödmjuka, för vi är inte mer än människor i 

slutändan.” /S 

En annan intervjuperson tycker inte att de utgår från ett heteronormativt perspektiv på hens 

arbetsplats, arbetsplatsen har exempelvis regnbågsflaggor och broschyrer rörande hbtq-

personer i väntrummet. Intervjupersonen arbetsplats har även funderingar på att öppna en 

specifik mottagning för att hbt-personer att fler hbt-personer ska känna sig välkomna. Queer-

personer ingår inte specifikt i den här indelningen då det råder en uppfattning om att de väljer 

den ordinarie mottagningen. 

”Tidigare var jag i kontakt med ordförande för RFSL och var på henne att det skulle finnas 

en länk till vår mottagning på deras hemsida. Sen var vi inne på skicka ut ett sånt där brev till 

deras medlemmar. Det vart inte så mycket av det där, jag tror att jag skickade till dem men 

fick inte mycket till svar. Men får vi igång hbt-mottagningen då tänker jag göra ett nytt försök 

och då ska jag ligga i lite mer för att nu måste vi synas.” /F 

10.6.1 Intresset styr om kunskap om hbtq-frågor för bemötande behövs 

Intervjupersonerna tror att det är viktigt att det finns intresserade på arbetsplatsen för kunna 

hålla hbtq-frågor vid liv. Några av intervjupersonerna tror att satsningen på inbjudande och 

välkomnande miljöer gör att fler hbtq-personer kommer till deras mottagningar och 

arbetsplatser, men är osäkra över hur aktivt man satsar på att ha broschyrer och 

regnbågsflaggor för detta. Det kan ha funnits, men problemet är att de inte fylls på när 

broschyrer tar slut eller om en flagga försvinner. Dessa broschyrer som funnits upplyser oftast 

endast kontaktupplysning och hänvisning vidare.  

”Jag skulle önska att det fanns mer broschyrer jag skulle kunna använda i samtal sen. Att det 

inte bara står vart man ska vända sig till, jag skulle önska att det kunde fås prata om stödet 

och hjälpen. Jag är nog ganska kritiskt att lämna ut telefonnummer, för jag tror inte att man 

inte ringer naturligt.. Men om jag får mer än bara bakgrundsinformationen eller en bild av 

det jag kommer att möta…då tror jag att det finns en större möjlighet att motivera och 

vägleda.” /H 
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Några få intervjupersoner tycker att hbtq-frågor bör vara en obligatorisk del i 

sexualundervisning, då den idag lägger mest fokus på heterorelationer. Detta innebär att man 

även bör ta upp praktiska saker för hbtq-personer såsom preventivmedel, könssjukdomar, 

kvinnosjukdomar och allmänt om våldtäkter. Men det är få på arbetsplatsen som är 

intresserade av detta. Flertalet av intervjupersonerna upplever att det är bara de intresserade på 

sina respektive arbetsplatser som går och/eller får möjligheten att gå utbildningar i hbtq-

frågor. Det är chefer eller ledning som bestämmer vem eller vilka som får göra det. Detta gör 

att de på förhand som är intresserade får personer i ohälsa med funderingar över sexualitet och 

könsidentitet. De som inte är intresserade frågar inte personer om sexualitet och könsidentitet 

i onödan för det är en privat angelägenhet. Kollegor kan vara obekväma att fråga känsliga 

frågor som sexualitet och könsidentitet och då är det inte naturligt att ställa dessa frågor. Det 

är inte hållbart i längden att endast de intresserade får utbildning i hbtq-frågor på en 

arbetsplats. Alla på arbetsplatsen borde få en grund i hbtq-frågor för att kunna klargöra graden 

av problematiken, ifall man kan lösa det här eller om det råder allvarligare problematik, för att 

veta att man ska hänvisa personen vidare till specifik mottagning. Ingen hbtq-person i ohälsa 

blir medvetet illa behandlad för att man är hbtq på intervjupersonernas arbetsplatser, utan 

bemötandet kan brista på grund av okunskap och ovana då man möter få hbtq-personer. Ifall 

arbetsplatsen skulle möta fler hbtq-personer i ohälsa skulle frågan lyftas mer. Några av 

personalen bör även ha mer spetskompetens i hbtq-frågor som de sedan kan lära ut till övrig 

personal. En intervjuperson tycker att en grund i hbtq-frågor skulle göra personal mer bekväm 

att våga fråga om detta i fall där det är angeläget även om det kan kännas för privat att fråga 

om. Har all personal en grund i hbtq-frågor blir inte arbetsplatsen beroende av särskild 

personal och då tänker arbetsplatsen mer långsiktigt, men det måste vara någon som trycker 

på.  

”Hbtq-frågor är en fråga man måste driva själv och det tycker jag är det jobbigaste här. Jag 

skulle vilja ha mer uppbackning. Nu har vi det här med våld i nära relationer, det kommer 

uppifrån eller nerifrån eller vart de nu kom ifrån. Det är samma sak med hbtq-frågor, det 

måste komma nånting tror jag som säger att det här måste in i eran verksamhet. Lika 

behandling, lika värde eller vettja nått sånt.” /Y 

10.7 Det heteronormativa samhällets prägel  

Alla intervjupersoner upplever att den traditionella synen på heteronormen finns kvar inom 

sina verksamheter. De intervjupersoner som arbetar inom sjukvården upplever att 

sjukvårdssystemet är uppbyggd i man och kvinna, där samhället styr uppfattningen över vad 

som innebär att vara man eller kvinna och att man ska vara heterosexuell. Därför finns det en 

risk att sjukvården värderar människor automatiskt efter samhällets heteronorm. Då är det lätt 

att sjukvårdspersonal börjar omvärdera sitt förhållningssätt när man möter personer som 

avviker från heteronormen. Flera av intervjupersonerna tycker att det ska finnas ett 

obligatoriskt krav på kunskap om hbtq-frågor i alla verksamheter, men det måste komma 

utifrån samhällsnormen för att hbtq-frågor ska bli en grund i verksamheter. Många 

intervjupersoner upplever att sexualitet och könsidentitet är tabubelagda ämnen i samhället 

vilket man drar sig för att ställa likt andra känsliga ämnen såsom alkohol och droger och våld 

i nära relationer. Många känner inte heller någon hbtq-person vilket gör att de känner sig 

obekväma/osäkra över frågor rörande sexualitet och könsidentitet. En intervjuperson tror att 

många hbtq-personer upplever att de får sämre vård på grund av att vårdpersonalen inte är 

insatta i hur hbtq-personers sexualitet och könsidentitet kan påverka/påverkar deras ohälsa. 

”Att kunskapen är dålig kan göra att man upplever att man inte blir tagen på allvar..en 

hypotes är att man har svårare att söka om dom har oro och rädsla för hur behandlaren tar 

det här.” /D 



24 
 

En deltagare anser att ifall samhället eller ledning trycker på att det ska pratas om sexualitet 

och könsidentitet i vården kommer detta tas med i färdiga frågemallar. 

”Jag tänker nu på barnmorskorna, att dom generellt alltid frågar om det här mer våld. Det 

ingår i deras manual. Då blir det inte någon grej och jag tänker att det blir bättre för 

bemötandet också om det här är något vi ska fråga alla om. Det är inte att jag ser på dig att 

du har någonting, utan så här är det.” /Y 

En annan intervjuperson tycker att sjukvården ska skylta med att hbtq-personer är välkomna 

oavsett mottagning, men problemet är att sjukvården inte har börjat tänka i de banorna än. 

Detta på grund av att sjukvården överlag möter få hbtq-personer som är öppna om det. Det 

behövs inget direktiv i hälso- och sjukvårdslagen kring hbtq-frågor. Det behövs däremot 

kunskap, ett öppet sinne och empatiskt förhållningssätt inom sjukvården för att kunna 

ifrågasätta heteronormens självklarhet.   

Sjukvården bör även inte tänka fyrkantigt kring hbtq-personer, utan man bör fråga kring de 

sociala aspekternas påverkan. 

”Det handlar om okunskap. Personer jag känner försökte skaffa barn och de hade hamnat 

långt bak i kön och till slut var de inte i kön och fick ingen hjälp. De fick vända sig nån 

annanstans och då hade de fått svaret – jamen heterosexuella par som är ofrivilligt barnlösa 

går före! Ni är ju inte ofrivilligt barnlösa, ni har valt att vara lesbiska. Då blir man ganska 

matt och man tänker – det är fan 2000-talet, vad är det här?” /F 

En deltagare upplever att generellt sett är det laddat att prata om sexualitet oavsett sexuell 

läggning. Detta gör att många professionella kan välja att inte följa upp det vidare eller att 

man lämnar över hbtq-personen till professionella som är specificerad på området. 

Arbetsplatser inom psykiatrin måste hålla hbtq-frågor vid liv kontinuerligt för annars återgår 

förhållningssättet till att bli heteronormativ. Det skulle således vara positivt för psykiatrin ifall 

man fick veta hur man bör förhålla sig till hbtq-frågor för personal styrs av heteronormen.  

”Om vi kommer tillbaka om några år så ser det säkert annorlunda ut. Så jag tror det är 

föränderligt, då kanske vi inte ens funderar kring det.” /S 

Många intervjupersoner tycker ändå att det är mer accepterat att man provar sig fram i sin 

sexualitet idag, bara man landar till slut i någon sexualitet eller könsidentitet. Det är svårt i 

samhället att tillåtas att inte ha någon sexuell läggning alls och det kan gå trender i samhället i 

sexualitet och könsidentiteter. En intervjuperson anser att det är svårare att vara transperson 

än att ha en psykiatrisk diagnos inom sjukvården när det kommer till bemötande. 

Transpersoner kan känna sig bedömd utifrån sitt kön eller att man felkönas. Det kan vara svårt 

att acceptera att transpersoner kan befinna sig emellan manligt och kvinnligt, man vill att dem 

antingen ska välja ett utav könen. Tanken om att inte behöva välja kön har dock börjat komma 

inom sjukvården.  

”Jag skulle nog säga att det har blivit bättre. Mer utbildning och en önskan om att sätta sig in 

i sådana frågor. Jag tror att vi har blivit mer uppmanade att vara lite mera genomtänkta. 

Men sen tror jag ändå att människors privata åsikter eller värderingar riskerar att göra att 

det släpar efter lite hur de är i yrkesrollen.” /K 

En intervjupersons upplevelse är att samhället är mer medveten om hbtq-frågor idag för fler 

vågar prata hbtq-frågor idag. Dock tycker intervjupersonen att det är mer samhällsfokus på 

bögar än lesbiska och ännu mindre fokus på hb-personer med etnisk bakgrund. Personal bör 

upplysa unga personer att det är insatta i hbtq-frågor men för att göra det bör all personal få 

kontinuerlig utbildning/uppdatering för annars återgår skolan till gamla mönster, vilket är att 



25 
 

utgå från heteronormen som så starkt präglar vårt samhälle. Professionella bör även få veta 

mer om vilka vägar man ska använda sig av i bemötandet av hbtq-personer i ohälsa. 

Professionella behöver få tillgång till rätt sorts information kring vart en hbtq-person i ohälsa 

och deras anhöriga kan vända sig till för att ge hbtq-personer i ohälsa hopp.   

”Hur kan jag ge personen hopp om vägen, och att det finns andra som kan vägleda? För jag 

kommer inte vara där under hela personens liv. Vad jag kan ge för stöd och trygghet att 

personen inte är ensam i sin hopplöshet. Det skulle jag önska att jag hade mer kunskap 

kring.” /H 

10.8 Attityder till behovet av hbtq-certifiering  

Intervjupersonerna var olika insatta kring innebörden av en hbtq-certfiering. Majoriteten av 

intervjupersoner som var väl bekanta med innebörden var de som arbetade på specifika 

mottagningar med problematiker kring sexualitet och/eller könsidentitet. Medan de 

intervjupersoner som upplevdes osäkra inför innebörden, samt inte var insatta i frågan, var de 

som möter personer i ohälsa med olika sorters problematiker. Alla intervjupersoner upplevdes 

skeptiskt inställda till en hbtq-certifiering.  

10.8.1Nackdelar/risker med hbtq-certifiering 

Många intervjupersoner tycker att en hbtq-certifierng är dyrt att genomföra då all personal på 

en mottagning/arbetsplats måste få en grundlig utbildning i hbtq-frågor. Denna utbildning 

måste även uppdateras varje år samt vid anställning av ny personal. Det är även svårt att hålla 

en arbetsplats hbtq-certifierad om det sker mycket personalomsättning. En certifiering kan 

även riskera att signalera att personer har det tufft bara för att man har en annan sexuell 

läggning och/eller könsidentitet än heteronormen. Många av intervjupersonerna tycker 

därefter att istället för att certifiera arbetsplatser bör man hellre lägga fokus på hbtq-frågor i 

universitetsutbildningarna. Man ska inte behöva vara certifierad för att visa att man är insatt i 

hbtq-frågor, samt att en hbtq-certifiering inte visar hur personal använder sig av 

grundkunskaperna i bemötandet i praktiken. En intervjuperson tycker att en hbtq-certifiering 

riskerar att innebära att personal generaliserar hbtq-personen efter begreppens innebörd än att 

först se individen. Hbtq-certifiering riskerar att bli ett bevis på att personals auktoritet över en 

utpekad målgrupp, för en hbtq-certifiering gör inte att hbtq-frågor blir självklarhet för 

personal i bemötandet av personer i ohälsa 

”Jag tycker det är ett dilemma. Det är en certifiering, det är legitimationer, det är 

auktorisationer – man ska vara bra på mycket. Ibland så kanske vi virrar bort oss. Istället 

kanske man ska jobba på att man inte behöver en certifiering, utan att det ska vara 

självklart.” /M 

10.8.2 Fördelar med hbtq-certifiering 

Även om intervjupersonernas första reaktion till hbtq-certifiering är skeptism, kan de ändå se 

fördelar med hbtq-certifierade arbetsplatser. Många intervjupersoner, oavsett arbetsinriktning, 

tycker att en hbtq-certifiering är bättre än ingen certifiering, eftersom det är bara de 

intresserade som får utbildning i hbtq-frågor i dagsläget. Genom en hbtq-certifiering tvingar 

man personal som inte är intresserade att få utbildning och det blir även ett sätt att visa utåt att 

man välkomnar hbtq-personer. En hbtq-certifiering kan vara ett sätt att göra det mer naturligt 

att våga fråga hbtq-frågor i mötet med personer i ohälsa. En hbtq-certifiering kan även 

signalera acceptans för personer som är annorlunda än heteronormen och att det finns de som 

är det. En intervjuperson uttrycker att hbtq-certifiering kan vara ett sätt att göra hbtq-frågor 

mer självklara i framtiden, samt att det kan göra det lättare för personal att bli medvetna om 

heteronormen även när den finns där omedvetet underliggande i bemötandet.  
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”Det är sorgligt att vi ska behöva certifiera oss på det området. Vi borde klara oss utan det, 

men jag förstår att det inte är så. Och då kan det vara ett sätt att börja, sätta det på 

dagordningen och tänka mer och reflektera om det tillsammans. Det kanske är det som 

behövs.” /M 

10.8.3 Samband mellan hbtq-certifiering och praktik 

Ingen av intervjupersonerna ser någon långvarig funktion med en hbtq-certifiering på deras 

arbetsplatser. För att hbtq-frågor på längre sikt ska inkluderas på arbetsplatserna tycker de 

flesta intervjupersoner att alla, och inte endaste de intresserade, borde få obligatorisk 

utbildning och/eller uppdatering kring hbtq-frågor på det generella planet på arbetsplatserna. 

En intervjuperson upplever att det hbtq-certifiering kan vara en kortsiktig lösning, men om 

något blir för dyrt efter ett tag släpper arbetsgivaren det direkt.  

”Jag tänker bara hålla allting flytande. För jag menar det är ju en jättebra tanke, jag kan 

absolut förstå tanken – och skulle vi ha obegränsat med pengar och tid skulle jag tycka 

herregud skitbra! Nu har jag jobbat inom kommunen under lång tid, där tycker jag att det var 

så att när kommunen fick för sig att satsa på något jättestort – wow, världens ingrepp! Sen 

kommer man på två år senare att det var för dyrt att hålla i och då släpper man det.” /F 

En intervjuperson uttrycker att hen har pratat löst med intresserade kollegor om att certifiera 

arbetsplatsen. De kom fram till att det är för svårt att genomföra, då intervjupersonen arbetar 

på en stor och omfattande arbetsplats, men att det finna andra vägar att gå för att etablera 

hbtq-frågor på arbetsplatsen.  

”I och med att det är så stor skola och så mycket personal så vet vi inte i vilken omfattning vi 

ska börja, för det är ju hela skolan som måste göra det. Men just nu tror jag att vi är inne i 

lite för stort tänk. Men tanken är väl att vi ska försöka satsa mer lite på dom här frågorna 

över hela läsåret.” /H 

En intervjuperson som arbetar på en specifik mottagning har vetskap om att vissa 

hälsocentraler har hbtq-certifiering, men är osäker om en certifiering är rätt sätt för att öka 

personals kunskaper om sexologiska frågor för hbtq-personer. Sexologiska frågor har med ens 

identitet att göra, vilket gör att sexualitet och könsidentitet bör tas upp allmänt och i ett tidigt 

skede oavsett certifiering. 

”Många tycker att det inte är mitt bord. Det är inte många som vi träffar här– måste vi kunna 

servera det? Det är lite som sexologin, att det blir lite av en lyxfråga. Jag tycker det har så 

mycket med ens identitet att göra, att vi kan möta dom – om det är hbtq-frågor eller 

sexologiska frågor allmänt – lite tidigare, så tror jag att vi kan spara jättemycket psykiskt och 

fysiskt, relationellt lidande.” /D 

11. ANALYS & DISKUSSION 

Resultatet kommer att analyseras och diskuteras nedan utifrån bakgrund, kunskapsöversikt 

och queerteori. 

11.1 Sexualiteters och könsidentiteters betydelse i bemötandet 

Många av intervjupersonernas erfarenheter är att det är fler hb-män som skäms mer för sin 

sexualitet och/eller könsidentitet än hb-kvinnor. Det är även fler hb-män som har en psykiskt 

eller psykosocial relaterad problematik till detta, vilket stämmer överens med vad Minimaga 

& Safren (2008) kom fram till genom sin utvärderingsstudie. De flesta intervjupersoner möter 

få hbtq-personer trots att de upplever att det borde vara fler. Intervjupersonerna indikerar här 

att vara mer oroliga för hbt-män i ohälsa än hbt-kvinnor i ohälsa. Många intervjupersoner 

anser att transpersoner riskerar och upplever i högre utsträckning än övriga inom hbtq-

gruppen, att bemötas negativt av professionella. Detta stämmer överens med tidigare 
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forskning (se Shiperd, Green & Abramovitz konstateranden över transpersoners ohälsa från 

2010, Socialstyrelsen 2015a, samt Folkhälsomyndighetens rapport över transpersoners hälsa i 

Sverige från 2015). Intervjupersonerna ser även relevans att ta till sig av transpersoners 

åsikter för att kunna utveckla verksamhetens funktion och bemötande. Queer-personer 

upplevs vara en osynlig grupp för alla intervjupersoner och de har svårt att komma underfund 

med hur man ska bemöta en queer-person i ohälsa utifrån begreppet queer. Konstaterandet att 

intervjupersonerna upplever att det är mer accepterat i samhället att vara hb-kvinna än hb-

man, kan göra att hb-kvinnor även upplevs få ett bättre bemötande av professionella. Detta 

stämmer in på Eady, Dobinson & Ross (2010) redogörelser över att bisexuella kvinnor 

upplevs få ett bättre bemötande. Enligt Berg & Wickman (2010) granskar queerteorin de 

relationer som förväntas av samhället mellan kön och sexualitet. Detta kan förklara varför hb-

männen oftare mår psykiskt sämre. Männen står enligt heteronormen överst i 

samhällshierarkin och förväntas attraheras av kvinnor. Genom att hb-männen har en annan 

sexualitet “hotar” detta heteronormen både utifrån sexualitet och innebörden av mannen i 

samhällshierarkin. Hb-kvinnors könsidentitet upplevs ofta inte hota heteronormen på samma 

sätt eftersom de traditionellt sett kan ha en lägre samhällsställning än männen enligt 

heteronormen. Detta kan göra att det är, undermedvetet, mer naturligt för professionella att 

kunna fråga om hb-kvinnors sexualitet eftersom hb-kvinnor inte hotar samhällsordningen i 

lika hög utsträckning.  

Intervjupersonernas attityder till bemötandet av hbtq-personer i ohälsa är bättre idag eftersom 

hbtq-frågor är mer aktuellt i samhället idag och det görs fler attitydsforskning rörande olika 

sexualiteter och könsidentiteter (se Horns redogörelse kring detta, 2012). Däremot kan 

intervjupersoner ha svårt att veta hur de ska förhålla sig både till hbtq-perspektivet och 

problematik samtidigt. Detta kan krångla till det för intervjupersonerna, vilket gör att utgår 

först ifrån problematik i bemötandet. Även om intervjupersoner vill bemöta individen i 

ohälsa, finns det tendenser till förutfattade meningar över hbtq-personers sexualitet och 

könsidentitet/könsuttryck. Queerteori visar hur samhället har klumpat ihop de avvikande 

sexualiteterna och könsidentiteterna under paraplytermen hbtq för att kunna kategorisera 

dessa för att på så sätt veta hur man ska belysa deras rättigheter (Berg & Wickman, 2010). Att 

en del vill definiera sig i paraplytermen hbtq efter queerteorin, medan andra inte vill, försvårar 

ställningstagandet om sexualitet och könsidentitet ska ingå i färdiga frågemallar eller inte. 

Intervjupersonerna anser att detta ställningstagande baseras på att professionella ska våga 

fråga kring sexualitet och könsidentitet för att förebygga ohälsa i ett tidigt skede. 

Intervjupersoner ser dock att de är en nackdel med att alltid fråga om sexualitet och 

könsidentitet, för man är rädd att på så sätt skrämma bort eller stigmatisera hbtq-personer.  

Queerteorin ifrågasätter att man ska förutsätta att heterosexualitet och traditionerliga 

könsnormer är den självklara formen för sexuell orientering och könsidentitet hos människor 

(Berg & Wickman, 2010). Queerteorin står därefter bakom att hbtq-begreppen tagits fram i 

samhället för att kunna belysa att hbtq-personer ses som annorlunda. Queerteorin är ett 

förklaringsmönster för att samhället ska bli medveten om heteronormens existens. Därefter 

kan begreppen bidra till att hbtq-personer i ohälsa bemöts annorlunda av professionella. Det 

är heteronormen som gör att hbtq-personer klassas in i fack eftersom de är en minoritet. 

Intervjupersonernas attityder till innebörden av hbtq-begreppen följer detta. Detta gör att de 

alla är medvetna om heteronormens orsak till att hbtq-personer i sig är i riskzon för utsättas 

negativt av professionella. Det är dock inte heteronormen i sig som förklarar att bemötande 

kan brista grund av okunskap, utan det beror på professionellas attityder 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Lamoureax & Joseph (2014) diskuterar att ifall professionell 

har ett komplext och reflexivet förhållningssätt kan den professionella komma underfund med 

ifall hen använder sig av ett heteronormativt synsätt vid bemötandet av personer i ohälsa. 
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Detta stämmer in på intervjupersonernas förhållningssätt, eftersom de försöker ha ett öppet 

sinne när det kommer till sexuella läggningar och könsidentiteter. Intervjupersonerna lägger 

stor vikt på hur de väljer ord och uttryck kring detta. Dock kan det vara svårt för 

intervjupersoner, som inte möter så många hbtq-personer, att inte ta till sig av förutfattade 

mening kring hbtq-begreppen. Detta talar om att ifall professionella får möta fler hbtq-

personer i ohälsa blir det även naturligare att fråga kring sexualitet och könsidentitet utan att 

det blir en stor sak av det. 

Intervjupersoner upplever att all personal på sina arbetsplatser borde få obligatoriskt 

utbildning i hbtq-frågor för att bättre kunna bemöta hbtq-personer i ohälsa. I Eady, Dobinson 

& Ross (2010) studie betonas detta vara en grund för att bättre kunna bemöta bisexuella i 

ohälsa. Utbildning i hbtq-frågor kanske inte påverkar personers personliga inställning till 

hbtq-begreppen, men det kan göra att personal blir medvetna om heteronormen i sitt 

förhållningssätt och på så sätt ge ett bättre bemötande till hbtq-personer i ohälsa. 

Intervjupersonerna anser att vetskapen om sexualiteten och könsidentiteten i sig inte har 

betydelse för att samarbete ska uppstå. Däremot har det betydelse för ohälsan om 

professionella inte vågar fråga om det ifall hbtq-personer har behov att prata om detta, vilket 

på så sätt kan påverka samarbetet negativt. Samarbetet kan därefter stärkas ifall professionella 

är insatta kring vad det kan innebära att vara en hbtq-person i dagens samhälle. (Israel, 

Gorcheva, Walther, Sulzner & Cohen, 2008). I McCann & Shareks studie (2014) var det inte 

självklart att hbt-personer tillfrågades om eventuell partner, vilket skiljer sig från 

intervjupersonernas upplevelser. De upplever sig vara noggrann med att alltid fråga om 

partner före pojkvän/flickvän. Att de även börjar stå partner på blanketter på intervjupersoners 

arbetsplatser talar om RFSL:s kommunundersökning i samarbete med SKL (2014) kan ha 

börjat få genomslag i Sveriges kommuner och landsting.  

11.2 Attityder bakom ett gott bemötande av hbtq-personer i ohälsa 

Alla intervjupersoner uppger att deras förhållningssätt, och därmed attityder, har förändras 

över tid eftersom de möter fler öppna hbtq-personer idag än förr. Horn (2012) tar upp i sin 

litteraturstudie över globala attityder till sexuella orienteringar att sociala och kulturella 

sammanhang spelar in för att attityder ska kunna förändras. Allt sedan 1979 och 

homosexualitet togs bort som en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2015a) ska 

homosexuella, följt sedan av övriga inom hbtq-gruppen, ha likvärdiga rättigheter såsom 

heterosexuella i samhället. Samhällsnormen idag är att det ska vara accepterat att ha olika 

sexuella läggningar och könsidentiteter/könsuttryck, vilket gör att professionella bör vara 

medvetna om heteronormens existens om man satsar på mångfald av sexualiteter och 

könsidentiteter inom myndigheter och vårdinrättningar (Daley & MacDonnell, 2011). Horns 

(2012) resonemang att äldre oftare har mer negativa attityder till homosexualitet än unga, kan 

påverkas av att de var med på den tiden då homosexualitet ansågs fortfarande vara en 

psykiatrisk diagnos och brottsligt (Socialstyrelsen, 2015a). Intervjupersonerna upplever att det 

är naturligare att prata om sexualitet och könsidentitet med unga än äldre hbtq-personer 

eftersom intervjupersonerna utgår ifrån att unga personer är mitt uppe i att forma sin identitet 

som individ. Det kan även vara naturligare för intervjupersonerna att fråga unga hbtq-personer 

om sexualitet och könsidentitet för de flesta hbtq-personer i ohälsa man möter är unga.  

Horn (2012) har även sett i sin litteraturstudie att attityder är kopplat till individers synsätt 

gentemot heteronormen, könsroller och jämställdhet. Detta gör att ju mer traditionell och 

religiös professionella är desto ökad risk råder för att man har negativa attityder till andra 

sexuella orienteringar. En intervjuperson upplever att det är mest fokus på svenskfödda hb-

män i det svenska samhället och minst på hbtq-personer med annan etnisk bakgrund. Här blir 

den existerande samhällsnormen, med sin syn på könsroller och jämställdhet tydlig (Horn, 

2012).  Även om queerteorin har hjälpt samhället att belysa heteronormens dominans (Berg & 
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Wickman, 2010), är svenska mansnormen fortfarande i fokus i myndigheter och 

vårdinrättningar, även när det gäller förhållningssättet till utsatta grupper i samhället. Av de 

intervjupersoner som har svårt att komma på när deras bemötande har brustit till hbtq-

personer har även uppgett att de känner hbtq-personer privat. Horn (2012) förklarar att det 

bästa för att få positiva attityder till andra sexuella orienteringar är att ha en i sin 

vänskapskrets som homosexuell. Intervjupersoner som särskilt betonar sig ha svårt att förstå 

att människor kan ha något emot andra sexuella orienteringar har troligen ett 

biologiskt/genetiskt synsätt gentemot sexuella läggningar och könsidentiteter. Ser man det så 

har man oftare en positiv attityd till det, medan om man ser det som en livsstil efter 

socialisation är det vanligare att man har en negativ attityd (Horn, 2012).  

Alla intervjupersoner arbetar på arbetsplatser som inkluderar att de ska ha ett lagstadgat hbtq-

perspektiv enligt Diskrimineringslagen (2208:567). Däremot har intervjupersoner och deras 

arbetsplatser fria ramar att tolka in hur man ska ta hänsyn till hbtq-frågor i bemötandet. 

Intervjupersoner som är medvetna om diskrimineringslagen i sitt arbete upplever att det kan 

vara lättare att kunna belysa krav på utbildning i hbtq-frågor för att bemöta hbtq-personer i 

ohälsa bättre när man har lagstöd för det. Även om den enskilda professionellas attityd kan 

spela in i bemötandet, anser Daley & McDonnell (2011) och Diskrimineringsombudsmannen 

(2012) att samhället har ett ansvar att bidra med positiva attityder till hbtq-frågor inkluderas 

inom myndigheter, vårdinrättningar och organisationer. Hbtq-frågor är för det mesta inte 

prioriterat på intervjupersonernas arbetsplatser, utan man prioriterar oftast hellre våld i nära 

relationer. Hbtq-frågor kan även inkluderas i våld i nära relationer, vilket gör det ännu mer 

relevant att prioriteras i verksamheter. Intervjupersoner kan se att låg prioritet kring hbtq-

frågor kan ha med maktperspektiv, kunskapsbrist och inlärda beteende att göra 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Intervjupersoner väljer hellre att förklara detta med 

att det har med intresset att göra. Intervjupersonerna uppger att bara de intresserade idag kan 

få möjlighet att gå utbildning i hbtq-frågor om det passar sig för ledningen. Utbildning eller 

uppdatering i hbtq-frågor borde vara en obligatorisk grund för alla på intervjupersonernas 

arbetsplatser. Detta behöver inte vara i en dyr och påkostad skala, utan det kan räcka med små 

medel. Detta kan exempelvis vara kontinuerlig uppdatering i hbtq-frågor emellan åt och se till 

att de alltid finns inbjudande regnbågsflaggor och broschyrer på arbetsplatserna. På så sätt 

tänker arbetsplatserna långsiktigt tycker intervjupersonerna, men det ska inte behövas en 

hbtq-certifiering (Socialstyrelsen, 2015b) för att tvinga arbetsplatserna till detta. En hbtq-

certifiering kan i sig riskera att peka ut gruppen som ännu mer utanför eftersom en certifiering 

kan stärka att hbtq-personer i ohälsa kan utsättas för dubbel stigmatisering (Mizock, Harrison 

& Russinova, 2014). En hbtq-certifiering kan bidra med insikt i hbtq-frågor, men det 

garanterar inte att hbtq-personer i ohälsa upplevs bemötas bättre av professionella. 

Intervjupersoner upplever även att hbtq-personer uppskattar att den professionella inte sitter 

på all kunskap rörande hbtq-frågor då innebörden av att vara en hbtq-person är individuellt.  

Att professionella och verksamheter inte är insatta i hbtq-frågor ökar risken för stigmatisering 

enligt både Statens folkhälsoinstitut (2005) och RFSL:s kommunundersökning (2014). 

Mizock, Harrison & Russinova (2014) tar upp att även detta kan påverka att hbtq-personer är i 

riskzon för att utsättas för den dubbel stigmatisering. Detta kan vara en orsak att inte en 

allians uppstår och att hbtq-personer inte blir motiverade att återkomma för fortsatt vård och 

stöd, eftersom man både kan stigmatiseras för sin ohälsa samt det faktum att man är en hbtq-

person. Intervjupersonerna uppger att det kan finnas ett sammanhang mellan detta på deras 

arbetsplatser. Intervjupersonerna upplever att det är svårare att vara en transperson än att ha 

en psykiatrisk diagnos, men det är ännu svårare att vara transperson och ha en psykiatrisk 

diagnos. Det är svårare att vara homo- eller bisexuell man med en könssjukdom än att vara en 

heterosexuell man med en könssjukdom. Det är svårare att vara en ofrivilligt barnlös hb-
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kvinna än att vara en ofrivilligt barnlös heterosexuell kvinna. Detta med tanke på hur dessa 

hbtq-personer bemöts eller hur de tror att bemötandet kommer att bli på grund av tidigare 

erfarenheter. Det kan därigenom vara mer accepterat att ha en psykisk eller psykiatrisk 

diagnos än att vara hbtq-person, eftersom det även kan “drabba” heterosexuella. Även om 

intervjupersonerna tror att det inte är kollegors avsikt, riskerar bemötandet till hbtq-personer i 

ohälsa att brista på grund av att man inte är insatt i hbtq-frågor. Statens folkhälsoinstitut 

(2005) önskar en utveckling av effektiva metoder för att kunna ge ett psykologiskt stöd till 

hbt-personer. Intervjupersoner kan uppleva att det saknas information om hur de ska gå 

tillväga, tänka och gå vidare med frågor rörande sexualitet och könsidentitet oavsett om man 

är hbtq-person eller heterosexuell. Informationen och broschyrer som finns ute på 

intervjupersonernas arbetsplatser är oftast enbart kontaktuppgifter. Det är därefter enkelt för 

intervjupersoner att hänvisa hbtq-personer i ohälsa vidare. Även om det är positivt att kunna 

ge tydlig information kring vart hbtq-personer kan vända sig, hjälper detta inte 

intervjupersonerna rörande hur de kan bemöta hbtq-personer i ohälsa bättre.  

12. SLUTSATSER 

Intervjupersonerna kan ha svårt att veta hur de ska förhålla sig till hbtq-begreppet i 

bemötandet för att inte riskera att stigmatisera hbtq-personen i ohälsa. Intervjupersoner har 

svårt med definitionen hbtq i bemötandet av hbtq-personer i ohälsa. Intervjupersonerna är 

osäkra om det verkligen är den rätta indelningen och ser hellre indelningen hb respektive tg, 

baserat på att funderingar över sexualitet och könsidentitet går skilda åt. Intervjupersoner kan 

även tänka sig den alternativa indelningen hbt eftersom det är vanligt att transpersoner även 

kan ha funderingar över sin sexuella läggning. Queer är för intervjupersonerna diffust och 

svårdefinierat, vilket gör att de inte vet vart de ska sätta in queer-personer i detta även om de 

skulle möta några. Att vara Queer innebär att man tar avstånd från heteronormen på fler plan 

än sexualitet och könsidentitet, vilket gör att queer-personers ohälsa inte är kopplade till 

sexualitet och/eller en bestämd könsidentitet - eftersom queer-personer tagit avstånd från det. 

Denna paraplyterm hbtq är en sammanslagning efter samhällssynen genom queerteorin (Berg 

& Wickman, 2010), vilket gör att innebörden inte automatiskt stämmer överens med vad 

dessa olika personer inom begreppen tycker om dess innebörd. Intervjupersonernas 

uppfattning är att samhällets innebörd kanske inte motsvarar vad hbtq-personer i ohälsa 

förväntar sig/ önskar sig bli bemötta på när de uppsöker professionella för hjälp att kunna 

hantera sin ohälsa. Intervjupersonerna upplever att de aldrig behöver gissa sig fram om 

problematiken rör sig om sexualitet eller könsidentitet hos hbtq-personer i ohälsa för många 

tar upp det själva. Detta kan dock påverkas av att intervjupersoner tar till sig av förutfattade 

meningar kring hbtq-begreppen. Sedan är oftast inte sexualiteten eller könsidentiteten det 

hbtq-personer vill gå vidare med för att hantera sin ohälsa. Det kan innebära att en del hbtq-

personer inte vill förhålla sig till denna kategorisering/paraplyterm, medan andra vill bli 

bemötta och synliggjorda i den sexuella läggningen eller den könsidentitet som de själva valt 

att identifiera sig som. Detta är något intervjupersonerna försöker förhålla sig till, samtidigt 

som det är svårt för intervjupersonerna att inte definiera hbtq-personer i ohälsa inom denna 

kategorisering. Frågor rörande sexualitet och könsidentitet hos hbtq-personer är endast 

relevant för samarbetet ifall det är viktigt för hbtq-personen att prata om. Sexualitet och 

könsidentitet är viktigt för alla människor att ta ställning till i formandet av den egna 

identiteten. 

Socionomers attityder till hbtq-personer i ohälsa har därefter betydelse för bemötandet. Även 

om socionomerna i denna studie önskar bemöta den unika människan i ohälsa, än att bemöta 

en människa efter begrepp samhället har valt att sätta på människor, är det svårt att göra det 

på sina arbetsplatser som genomsyras av heteronormen. Attityder till hbtq-personer i ohälsa 

som kan leda till dubbel stigmatisering (Mizock, Harrison & Russinova, 2014) beror på 
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maktperspektiv, kunskapsbrist och inlärda beteenden inom socionomernas arbetsplatser 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). För att motverka att hbtq-personer kan känna av 

detta bör myndigheter, organisationer, skolväsendet samt vårdinrättningar satsa på att ha 

miljöer med attribut som signalerar att hbtq-personer är välkomna. Socionomerna har inga 

problem med att hänvisa hbtq-personer vidare till specifika mottagningar för sexualitet och 

könsidentitet. Dock är det problematiskt för socionomerna att veta hur de ska gå vidare själva 

med problematik rörande sexualitet och könsidentitet kopplat till ohälsa. Socionomerna 

önskar däremot ingen riktad frågemall för hur de ska bemöta hbtq-personer i ohälsa. De 

behöver snarare en mall för hur man praktiskt ska kunna ta upp och gå vidare kring sexualitet 

och könsidentitet i ohälsa, där hbtq-frågor inkluderas som en del av förhållningsättet och 

människoperspektivet. Mallen bör dels inkludera praktiska råd rörande sexualitet och 

könsidentitet, men även efter existentiella livsfrågor. För att hbtq-frågor ska inkluderas i 

mallar, förhållningssätt och på socionomers arbetsplatser behöver samhället förespråka att 

myndigheter, vårdinrättningar och organisationer satsar på hbtq-frågor genom att se till att alla 

anställda får långsiktiga och hållbara kunskaper i hbtq-frågor. För att detta ska kunna tas in i 

socionomers praktiska arbete önskas vidare forskning kring hur denna implementering ska gå 

till. Lagstiftning kan vara ett sätt, men lagstiftning kan även riskera att fortsätta markera hbtq-

personer som utsatta och annorlunda i samhället. 
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BILAGA 1: Informationsbrev 

Information till deltagare för Magisteruppsats 

Hej! 

Susanna heter jag och är utbildad socionom som skriver en Magisteruppsats i Socialt arbete 

vid Umeå Universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka professionella socialarbetares 

erfarenheter av att bemöta hbtq-personer (homo/bi/trans/queer) i ohälsa. Jag söker således 

deltagare för intervjuer som kommer i kontakt med hbtq-personer som söker stöd/hjälp för 

psykisk och/eller fysisk problematik. 

Jag räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka en timme i anspråk. Deltagandet är 

frivilligt och sker på dina egna villkor, du bestämmer själv vad du vill berätta. Du kan 

närsomhelst under intervjun välja att avbryta ifall du inte längre känner att du vill delta. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta analys samt att kunna återge direkta citat. Det 

inspelade materialet kommer sedan att bearbetas och intervjumaterialet kommer att förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. De deltagande intervjupersonerna 

kommer att avidentifieras på så vis att personuppgifter behandlas konfidentiellt och namnen 

kommer att bytas ut. De inspelade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen 

granskats och godkänts. När uppsatsen godkänts kommer den att finnas tillgänglig att ladda 

ner på databasen DiVa-portal. 

Ifall du efteråt vill dra tillbaka din medverkan i studien ber jag dig att återkoppla det till mig 

senast 2015-04-30. Detta innebär att eventuella citat från intervjun med dig kommer att 

raderas från uppsatsen. Efter det angivna datumet har jag inte möjlighet att göra några 

omfattande ändringar i uppsatsen.  

Jag hoppas att du kan tänka dig att medverka i denna studie! Hör då av dig till mig så kommer 

vi överens om tid och plats för intervjun. Har du ytterligare frågor så hör gärna av dig för 

klargörande till mig eller till min handledare. 

Tacksam för svar! 

Susanna Olofsson, socionom   

epost: susanna_olofsson@live.se   

tel: 073-845 34 69 

Handledare: 

Hildur Kalman 

Professor vid Institutionen för Socialt arbete 

epost: hildur.kalman@umu.se 

tel: 090-786 65 72 
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BILAGA 2: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

Namn? 

Ålder? 

Vad har du för arbetstitel? 

Hur länge har du jobbat inom detta? 

Vad har du jobbat med tidigare? 

Generella frågor till en klient 

- Vad frågar du generellt sett om när du bemöter en klient? 

- Vad frågar du upp kring? 

- Ifall det uppkommer att klienten befinner sig i någon form av ohälsa – hur går du vidare?  

- Finns det grundfrågor du ställer till dina klienter? Berätta mer.. 

Den professionella socialarbetarens förhållning till klienter 

- På vilket sätt bemöter du dina klienter? 

- Hut kan ditt bemötande bidra till att en klient i psykisk eller fysisk ohälsa upplever sig väl 

bemött`? 

- När kan du uppleva att ditt bemötande kan brista? På vilket sätt? 
 

Samarbetet mellan professionell socialarbetare och klient 

- Hur ser du på vikten av att det råder ett samarbete mellan dig och klienten? 

- På vilket sätt uppfattar du att det råder ett positiv samarbete mellan dig och klienten? 

- Ifall du upplevt att samarbetet mellan dig och en klient inte har fungerat, vad kan det 

ha berott på? 

Sexualitet/könsidentitet och ohälsa 

- Hur ser dina erfarenheter ut kring att bemöta hbtq-personer i ohälsa (fysisk/psykisk)? 

- Ställs likvärdiga frågor som du ställer till alla klienter du möter eller undviker du att 

ställa vissa frågor? 

- Frågar du kring sexualitet och könsidentitet när du möter en klient i ohälsa? 

 - På vilket sätt? 

- När en klient uppsöker dig för sin ohälsa – har vetskapen om klientens sexualitet och 

könsidentitet betydelse för att ett gott samarbete ska uppstå mellan dig och klienten? 

På vilket sätt? 

- På vilket sätt kan ens sexuella läggning och könsidentitet generellt sett påverka 

respektive inte påverka en klients psykiska/fysiska hälsa? 

- Bemöts klienter generellt sett olika beroende sexuell läggning och könsidentitet? 

- Är det lättare/svårare att ställa frågor om sexualitet och könsidentitet till hbtq-personer 

än heterosexuella? 

- Finns det något samband med ökad risk för annan ohälsa för hbtq-personer jämfört 

med heterosexuella? T.ex missbruk, riskbeteende, tobaksrökning…hur ser det ut? 
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- Har ditt förhållningssätt till hbtq-personer i ohälsa förändrats över tid?  

I så fall – hur?  

Utbildning inom hbtq 

- Vad innebär det generellt sett för dig att vara ett hbtq-person? 

- hur förhåller du dig till klienter efter detta? 

- Tycker du att du behöver mer kunskap om detta? 

Vid JA – på vilket sätt? 

Vid NEJ – hur kommer det sig? 

- Hur upplever du förhållningssättet är gentemot hbtq-personer på din arbetsplats? 

- Har ni inom arbetsplatsen diskuterat vilket förhållningssätt ni bör ha till hbtq-

personer? 

Vid JA – Vad har ni kommit fram till?  

Vid NEJ – upplever du att det behövs tas upp? Berätta mer. 

- Hur tycker du att arbetsplatsen behöver utvecklas kring bemötandet av hbtq-personer i 

ohälsa? 

- Hur ser du på hbtq-certifiering ? 

Avslut 

Sammanfattning och avrundning: 

- Har jag uppfattat dig rätt? 

- Något du vill ändra/tillägga? 

- Har jag glömt att ta upp något, vad hade du velat att jag skulle fråga dig om? 

 

 

 

 

 

 

 


