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The aim of our study was to investigate conceptions about gender, gender expression and 

sexuality among social work students. We did this by asking what differences in conceptions 

about gender, gender expression and sexuality are noticeable among the students. We also 

asked how the students’ experience that these conceptions appear throughout the educational 

program, and what importance they give these conceptions for their future as social work 

practitioners. To examine these questions we distributed a web-based attitude survey to social 

work students at one university. The survey questions were mainly constructed according to 

the Likert Scale but it also contained open questions to ensure both quantitative and 

qualitative data. To make the material comprehensible we applied Gender Theory in our 

analysis. The results showed a spread of the students’ standpoints in several statements and 

that conceptions are circulating the university both from students and from lecturers. We 

noticed a larger uncertainty among the students in the questions regarding Trans issues than 

gender and homosexuality. Despite this it seems that the majority of our respondents possess 

an awareness of how these conceptions may influence social work practice.   
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1. INLEDNING 

En 17- årig pojke blir kär i en annan pojke och bestämmer sig 

för att ta hem pojkvännen. När modern ser pojkvännen och 

förstår att sonen är homosexuell, så slänger hon nästan 

handgripligt ut sonen tillsammans med pojkvännen. Utkastad 

Son (sic!) söker sig till socialtjänsten som inte förstår varför han 

inte kan bo hemma. De hänvisar honom till ett kommunalt 

härbärge där han får bo tillsammans med hemlösa, alkoholister 

och narkomaner, alla äldre än honom. I denna miljö ska han 

fortsätta sina studier på gymnasiet.   

   Knutagård 2003 s 47  

Som socionom eller socialarbetare behöver man kunna möta olika typer av människor, 

oberoende av etnicitet, klass, kön, ålder, sexualitet eller vilken situation personen befinner sig 

i. Hans Knutagård och Elisabet Nidsjö (2004) berör ungdomar som riskerar att bli utsatta för 

hedersrelaterat våld på grund av sin sexualitet. Genom att socialtjänsten väljer att osynliggöra, 

i detta fall sexualiteten, riskerar man att insatserna blir bristfälliga och att klienten i slutändan 

inte får den hjälp och stöd som var meningen (ibid.). Socialarbetare har där makten att 

antingen välja att agera eller inte agera, båda alternativen kan uppfattas som förnedrande för 

klienten (Skau 2007).  

… De som behandlade mig sämst var här i hemkommunen. De 

brydde sig inte. Jag sa till dem att, alltså ni, kom igen se hur pass 

misshandlad jag är, hur pass slagen och hur lätt de kan döda 

mig. De tog inte det på allvar. De till och med försökte övertala 

mig att flytta hem. Jag sa: ’Är ni dumma i huvudet eller? Hur 

fan ska jag komma hem?’ Det hade bara typ gått en vecka, sedan 

hamnade jag på sjukhuset i fyra dar. 

  Knutagård & Nidsjö 2004 s 113  

Knutagård (2003) ställer sig frågande till huruvida det hade inneburit någon skillnad beroende 

på om det hade rört sig om en flicka istället för en pojke. Beroende på kön finns det skillnader 
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i hur kvinnor respektive män behandlas och vad som förväntas av dem (Evertsson 2010). Det 

innebär därmed att människor riskerar att behandlas olika utifrån sitt kön. En transsexuell 

person berättar om sitt könsbyte.  

… När man väl börjat passera så märker man även av att man 

inte har samma status som när man var man. Folk tror inte att 

man är kompetent i samma utsträckning som tidigare… 

   Arbetets museum 2005 s 15 

Socialarbetare har utifrån lagar, ramar och andra bestämmelser ett handlingsutrymme att 

utföra sina arbetsuppgifter på ”sitt sätt”. Det innebär även att socialarbetarens egna 

värderingar och föreställningar kring vad de anser vara normalt respektive onormalt vävs in i 

möten med klienter och i beslut som rör dem (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Beroende på varifrån socialarbetarna kommer och i vilken kultur de växt upp så kan de 

komma att se på sexualitet och kön på olika sätt och vad som är normalt för den ena behöver 

nödvändigtvis inte vara det för den andra. De har därmed ett ansvar i hur de väljer att se på 

världen (ibid.). Hur kan det då komma sig att situationer som i ovanstående exempel ändå 

förekommer?  

1.1. PROBLEMFORMULERING 

År 2007 uppmärksammades i media att en student på läkarprogrammet på Karolinska 

Institutet tidigare avtjänat ett fängelsestraff för mord (Hernadi 2007). Detta hade inte kommit 

till skolans kännedom trots den omfattande antagningsprocessen bestående av både 

inlämnandet av en skriftlig levnadsberättelse samt intervjuer med psykolog och läkare. 

Antagningsproceduren till läkarprogrammet på Karolinska Institutet ska tillförsäkra antagna 

studenternas empatiska förmåga, sociala färdighet, mognad och stresstolerans (ibid.). Mordet 

som läkarstudenten hade begått var ett så kallat hatbrott1.  

På socionomprogrammen vid svenska universitet och högskolor tillämpas inte några andra 

antagningskrav än urval utifrån betygssnitt samt behörighetskrav, därför är det viktigt att 

diskutera normers betydelse inom utbildningar till människobehandlande yrken. Både läkare 

och socionomer har stor kontakt med människor och kan ha en enorm betydelse för 

                                                             
1
 Hatbrott är brott vars motiv är att kränka någon utifrån dennes religion, etnicitet eller sexuella 

läggning (Brottsförebyggande rådet 2011).  
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interventioner i människors liv. Tina Mattsson (2010) menar att de som utövar socialt arbete 

kan bli en del av en praxis där man upprätthåller maktskillnader och ägnar sig åt att sortera 

människor och egenskaper i vad som är normalt och onormalt. Att till exempel inte öppna för 

andra sexualiteter än den heterosexuella innebär att det med tanke på heteronormen antas att 

samtliga personer är hetero och att det ses som självklart (Arbetets museum 2005).  Genom att 

inte diskutera dessa ämnen, som kan betraktas som känsliga, riskerar man att de blir 

tillintetgjorda och hamnar i skymundan, vilket innebär att ingen tvingas ta ställning till dem. 

Det innebär att det kan finnas föreställningar bland studenterna kring hur de uppfattar olika 

grupper i samhället. 

Vår egen upplevelse är att frågor rörande kön och sexualitet inte berörts nämnvärt under 

utbildningen, trots att det är viktigt att studenterna har med sig en medvetenhet kring ämnet 

inför det kommande arbetet som socionomer. Vi kommer där att arbeta nära klienter och 

brukare, vilka lätt skulle kunna påverkas negativt av att kunskap och medvetenhet kring dessa 

faktorer saknas. Vårt mål med denna studie är därmed att undersöka hur andra 

socionomstudenter ser på kön, könsuttryck och sexualitet, samt hur de uppfattar att detta tema 

tas upp i studiemiljön.  

1.2. SYFTE 

Med hjälp av en genusteoretisk utgångspunkt ämnar vi studera socionomstudenters 

föreställningar kring kön, könsuttryck och sexualitet.  

1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vilka skillnader i socionomstudenternas föreställningar om kön, könsuttryck och 

sexualitet synliggörs? 

- Hur upplever studenterna att förställningar om kön, könsuttryck och sexualitet 

förkommer i utbildningen och vilken betydelse de kan ha för det framtida 

yrkesutövandet? 

1.4. CENTRALA BEGREPP 

Under följande avsnitt kommer vi att ta upp och definiera de begrepp som vi kommer att 

använda oss av i uppsatsen. Definitionerna är hämtade från Nationalencyklopedin (2012) samt 
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från RFSL: s2 hemsida (2011).  Begreppen är centrala i vår undersökning och det är därför 

viktigt att vi redan här inledningsvis klargör hur vi kommer att använda dem i uppsatsen. 

Begreppen är följande: föreställning, fördom, stereotyp, diskriminering, sexualitet, HBT, 

könsuttryck, transperson och könsöverskridande.  

Nationalencyklopedin (2012) definierar föreställning som den uppfattning en person har inom 

sig om saker man har upplevt eller sett och som ofta delas av flertalet personer. Vi kommer att 

använda begreppet som att vi alla har föreställningar om olika saker. Dessa föreställningar är 

inte huggna i sten, utan kan ses som föränderliga konstruktioner av det sociala samspelet 

mellan människor. Fördom kommer att användas för att benämna ett negativt synsätt om 

saker som man tror sig veta om individer eller fenomen, men som egentligen saknar grund 

(ibid.). Stereotyp definieras vidare av Nationalencyklopedin som en allmän föreställning om att 

samtliga individer i en viss grupp ser ut och beter sig på ett visst utmärkande sätt. Att hålla fast vid 

stereotyper kan påverka hur vi ser på andra människor och kan bidra till att fördomar och andra negativa 

uppfattningar förs vidare då vi inte vet vilken sanning som ligger bakom dem (ibid.). Diskriminering 

kommer att användas utifrån definitionen att en person utifrån sitt kön eller sin sexualitet 

särbehandlas på olika sätt (ibid.).  

Vi kommer vidare att prata om sexualitet som sexuell läggning i form av homosexualitet, 

heterosexualitet, samt bisexualitet (RFSL 2011). HBT är en förkortning som står för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner (Nationalencyklopedin 2012). Könsuttryck 

fokuserar på hur ett visst kön uttrycker sig till exempel med könsspecifika kläder eller på 

andra sätt som symboliserar ett visst kön (ibid.). De personer som i uppsatsen benämns som 

transpersoner är personer som använder sig av det motsatta könets uttrycksmedel och på så 

sätt kan ses som könsöverskridande (ibid.).  

2. METOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

undersökning, hur vi har analyserat vårt material samt vilka förtjänster och begränsningar vårt 

val av metod har haft. Vi har valt en ganska omfattande beskrivning av utförandet eftersom vi 

vill problematisera vårt val av metod samt öka enkätstudiens validitet.  

                                                             
2
 RFSL är en organisation och förkortningen står för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter (RFSL 2011).  
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2.1. FÖRBEREDELSER 

2.1.1. VAL AV METOD OCH URVAL 

För att undersöka vilka föreställningar socionomstudenterna hade kring kön, sexualitet och 

könsöverskridande uttryck valde vi att använda oss av kvantitativ metod. Vi ville förutom 

studenternas föreställningar undersöka huruvida det fanns några generella samband mellan 

studieort och ålder samt om det fanns någon skillnad i attityder beroende på hur långt 

studenterna kommit i sin utbildning. Bäst lämpad för vårt ändamål var en enkätundersökning 

och vi valde att göra en så kallad webbenkät. Detta innebar att det skapades en hemsida vars 

länk sedan kunde distribueras genom att dela ut länken, till exempel via e-post eller pop up-

fönster i webbläsaren. Vi valde att skicka ut länken via e-post. Tanken med detta var att 

uppmuntra studenterna att svara genom en inbjudan adresserad till dem personligen. 

För att kunna delta i en webbenkät krävdes att respondenterna hade tillgång till internet 

(Daneback & Månsson 2008). Eftersom målgruppen för vår undersökning var studenter såg vi 

inte detta som ett problem då studenter förväntas ha tillgång till internet för att tillgodogöra 

sig undervisningen samt att de tilldelas ett privat e-postkonto genom skolan.  

I och med vårt val av metod var vi medvetna om att vi riskerade ett större bortfall jämfört med 

om distributionen skett personligen vid till exempel en föreläsning (Bryman 2002). De stora 

fördelarna med en webbenkät är att samtliga respondenter får samma information och då har 

samma utgångsläge. Den så kallade intervjuareffekten kan alltså anses vara obetydlig (ibid.). 

Vi ville också ge respondenterna en möjlighet att ta tid på sig och våga svara så ärligt som 

möjligt. Claes Levin (2008) menar att enkätundersökningar vilar på tanken om att den som 

fyller i enkäten är trovärdig med vad han/hon tycker och tänker. Självklart kunde vi inte vara 

helt säkra på att samtliga respondenter varit ärliga men genom att inte använda oss av 

alternativet, som hade varit att dela ut enkäten inom ramen för en föreläsning med oss, 

klasskamrater och föreläsare närvarande, anser vi att vi ökat möjligheterna för dem att vara 

det. 

Den uppenbara begränsningen med vårt metodval är att vi inte hade någon möjlighet att 

förtydliga oklarheter för respondenterna eller få fördjupade svar genom att ställa följdfrågor 

(Bryman 2002). Detta innebär att själva utformningen av enkäten är viktig vilket vi fortsätter 

att utveckla i nästföljande avsnitt. 
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Då vi var intresserade av vilka föreställningar just socionomstudenter har valde vi att skicka 

ut enkäten till samtliga socionomstudenter på termin två, fyra och sju som studerar på två 

studieorter vid ett och samma lärosäte.  Vi kommer hädanefter att referera till dessa orter som 

studieort A och studieort B. Att vi var intresserade av just socionomstudenters föreställningar 

berodde på att vi själva är socionomstudenter och att de som framtida socionomer kommer att 

bli våra kolleger och att det är tillsammans med dem som vi kommer att utveckla fältet.  

På de tre terminerna studerar sammanlagt 420 studenter och att vi valde studenter på just 

termin två, fyra och sju var för att vi ville undersöka om det fanns en skillnad i studenternas 

värderingar baserat på om de precis påbörjat, var i mitten eller stod i färd med att avsluta sin 

utbildning. Att vi inte valde termin ett var för att dessa studenter, enligt den administratör som 

hjälpte oss vid distributionen, redan fått flera undersökningar skickade till sig och vi var rädda 

att de skulle bli uttröttade. Vi insåg också risken med att dessa studenter ännu inte fått tillgång 

till inloggningsuppgifter eller inte fått in vanan att använda skolans e-postkonto. Eftersom det 

rörde sig om en relativt liten population valde vi då att göra en totalundersökning av denna, 

istället för att försöka generalisera utifrån ett stickprov (Körner & Wahlgren 2005). Vi vände 

oss till studenter på ett lärosäte som vi redan var bekanta med och använde oss därför av ett så 

kallat bekvämlighetsurval (Bryman 2002).  

För att få en bild av kunskapsläget när det gäller attityder till HBT-personer bland studenter 

gjorde vi litteratursökningar i SocINDEX via EBSCOHost, som är en databas som förutom att 

innehålla artiklar inom socialt arbete även har dokument inom bland annat socialantropologi, 

sociologi och genusvetenskap.  

Sökord som vi använde oss av var: attitude*, heteronormativity, heterosexism, 

heterosexuality, homophob*, intersectionality, transgender*, ”social work” och student*.  

2.1.2. ENKÄTKONSTRUKTION 

Arbetet med att konstruera vår enkät började med att vi sökte efter olika stereotypa 

påståenden kring kön och sexualitet i diverse litteratur, artiklar samt i den egna 

bekantskapskretsen. Anledningen till detta var att vi ville ha stöd för våra påståenden för att 

enkäten inte skulle komma att bli ett manifest av våra egna föreställningar. Litteratur som vi 

kom att fokusera på var Tina Mattsons (2005) och Fanny Ambjörnssons (2003) avhandlingar 

som resonerar kring de egenskaper och roller som vardagligt förknippas med könstillhörighet. 

Mattsson diskuterar även kring hur föräldrar betraktas olika beroende på kön och/eller sexuell 
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läggning (2005). Ingela Kolfjord (1998) berör även hon män och kvinnors egenskaper och 

beskriver föreställningar kring vad som kan anses vara manligt respektive kvinnligt. RFSL:s 

hemsida gjorde oss uppmärksamma på olika fördomar och föreställningar kopplade till 

sexualitet (2011). Utöver detta har vi haft många diskussioner kring vår egen erfarenhet av 

andras föreställningar samt tillfrågat vänner och bekanta om vad de har upplevt för fördomar. 

Att formulera dessa påståenden som skulle komma att bli enkätens största del var svårare än 

vad vi väntat oss. Ett dilemma för oss har varit att vara tillräckligt tydliga i formulerandet för 

att undvika missförstånd samtidigt som vi var intresserade av hur respondenterna värderade 

de olika påståendena. Vi är medvetna om att vi i vår enkät använt oss av ett så kallat ”könat 

språkbruk” i form av att vi kategoriserat upp människor i kvinnor och män. Detta gjorde vi 

dels för att använda oss av det språk som vi upplever generellt används i samhället och på så 

sätt undvika eventuella missförstånd, samt inte mixtra med de föreställningar som vi funnit i 

vår litteratursökning. Detta gjorde vi med risken att distansera oss från dem som inte väljer att 

betrakta världen utifrån ett tvådelat genussystem.  

Forskare brukar använda sig av klassifikationsfrågor för att ta reda på respondentens kön, 

ålder, utbildningsnivå eller liknande (May 2001). Vi valde bort att fråga om respondenternas 

kön då vi inte trodde att det skulle gå att göra någon tillförlitlig jämförelse i och med att den 

absoluta majoriteten av studenterna på den socialhögskola vi utfört undersökningen på, och 

socionomer i allmänhet, är kvinnor. Vi ville inte heller tvinga våra respondenter att definiera 

sig utifrån en tudelad könsmall.  

Vi har av både lärare och metodlitteratur blivit avrådda från att fråga om våra respondenters 

sexualitet då det anses vara en känslig fråga som kan leda till ett onödigt stort bortfall 

(Dahmström 2011; Ejlertsson 2005; Körner & Wahlgren 2005). Efter långa, splittrade 

diskussioner om detta, där vi även tillfrågade vänner och bekanta hur känslig de tycker att 

frågan är, valde vi att inte använda sexualitet som bakgrundsvariabel. Vi ansåg att vår studie 

är så pass liten att det knappast skulle påverka resultatet även om det är troligt att det kan 

finnas en skillnad i hur hetero-, homo- och bisexuella förhåller sig till påståendena. En poäng 

med att ha med sexualitet som bakgrundsvariabel hade kunnat vara att i analysen av 

materialet plocka bort de som svarat att de hade en annan sexualitet än heterosexualitet och på 

så sätt få en bild av hur heterosexuella socionomstudenter förhåller sig till frågor som rör 

föreställningar om sexuella minoriteter. Trots att vi har valt att inte ställa frågan så har vi 

hållit med om Carina Bildt och Hans Robertssons kritik av att betrakta frågan som ”känslig” 
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(2004). De menar att man genom att betrakta frågan som känslig bidrar till att osynliggöra 

andra sexualiteter än den heterosexuella och att resultatet endast kan sägas vara representativt 

för den heterosexuella delen av populationen (ibid.).  

Vår enkät kom att bestå av slutna frågor som var utformade enligt den så kallade Likert-

skalan. Studenterna fick då svara utifrån i vilken grad de höll med eller inte höll med om olika 

påståenden. Likert-skalan är en skala som ofta används vid undersökning av denna typ för att 

undersöka människors attityd till och känslor inom specifika områden (Bryman 2002). För att 

få kallas Likert-skala bör urvalet av påståenden göras i en försöksgrupp där de påståenden 

som har störst spridning på skalan tas med i undersökningen medan de resterande förkastas 

(Trost 2007). Vi valde bort detta moment då vi inte såg det som problematiskt om studenterna 

skulle svara exakt likadant, utan vi ansåg att det också skulle vara en intressant företeelse som 

vi skulle kunna arbeta med.  

Vidare kom vi att diskutera hur många svarsalternativ skalan skulle bestå av. En jämn siffra 

skulle innebära att respondenterna tvingades ta ställning medan en ojämn siffra skulle 

innebära att det fanns ett neutralt mittalternativ. Karin Dahmström (2011) poängterar vikten 

av ett neutralt svarsalternativ så att det ska finnas ett alternativ för samtliga respondenter. 

Valet föll då på en femgradig skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls med 

mittalternativet Varken eller.  

För att ta reda på hur andra tolkade vår enkät gjorde vi två mindre pilotstudier. Efter den 

första, som bestod i att vi frågade människor i vår närhet om frågorna på något sätt var 

otydliga eller behövde omformuleras, gjorde vi några ändringar. Vi valde att lägga till 

flervalsfrågor kring upplevelsen av fördomar och diskriminering på det utvalda lärosätet samt 

några öppna frågor för möjlighet till fördjupade svar. Den andra pilotstudien gjordes med 

hjälp av tio personer, studenter i vår egen klass samt några psykologstudenter. Att vi valde 

dessa berodde på att vi ville tillfråga en grupp som var så likvärdiga respondenterna i den 

stora undersökningen som möjligt. Genom att välja studenter inom beteendevetenskapliga 

utbildningar förutsätter vi att de har liknande kunskaper och därför kommer att betrakta 

enkäten på liknande sätt. Pilotstudien utfördes så att vi hade möjlighet att prata med 

testpersonerna efter att de fyllt i vår enkät för att ta emot deras åsikter. Det gav oss en chans 

att göra ändringar efteråt (May 2001). 
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När vi sedan skulle konstruera själva webbenkäten valde vi mellan att skapa vår enkät i 

gratisprogrammet Google Docs eller i Easyresearch. Vi visste att andra studenter före oss 

använt sig av Google Docs men även att Lunds universitet köpt programmet Easyresearch 

från tillverkaren Questback. Det innebar att inget av ovanstående alternativ skulle komma att 

kosta något för oss att använda. Valet föll på Easyresearch eftersom programmet har fler 

funktioner än Google Docs samt att det skulle gå att få kostnadsfri support från tillverkaren 

om det skulle uppstå några problem. 

Enkäten var konstruerad på det sättet att frågorna visades en i taget på datorskärmen samt att 

respondenten var tvungen att svara på en fråga för att komma vidare till nästa. Det innebar att 

respondenterna endast kunde klicka sig framåt i enkäten och bara se en fråga i taget. Genom 

dessa inställningar försökte vi undvika att respondenterna skulle gå tillbaka och ändra sina 

svar eller påverkas alltför mycket av hur de svarat tidigare när de tog ställning till ett 

påstående. För att våra respondenter inte skulle tröttna om de inte såg hur stor del som 

återstod av enkäten använde vi oss av en så kallad förloppsindikator som visade hur många 

procent av undersökningen som var besvarad.  

Vidare bestod enkäten även av två flervalsfrågor samt tre öppna frågor. Flervalsfrågorna hade 

varsin kompletterande följdfråga som endast var aktuell för de respondenter som svarat på ett 

visst sätt. Vi valde då att göra en så kallad selektion, vilket innebar att endast de respondenter 

som svarat på detta sätt gick vidare till följdfrågorna medan de andra vidarebefordrades till 

nästa relevanta fråga (Ejlertsson 2005). Utöver olika frågetyper la vi in viss informationstext 

för att göra det mer begripligt för respondenterna om vad som skulle komma. Genom att 

skapa en testlänk i enkätprogrammet kunde vi under arbetets gång se hur enkäten skulle se ut 

för respondenterna, samt prova att fylla i den.  

För att förhindra att samma person svarade flera gånger utformade vi enkäten på så sätt att det 

endast gick att svara en gång per IP-adress. Risken fanns då att det skulle kunna skapa 

problem om flertalet studenter använde sig av samma internetuppkoppling.  

2.2. INSAMLING 

Då vi inte själva hade tillgång till studenternas e-postadresser fick vi hjälp av 

studieadministratören för aktuella universitetet att distribuera vår enkät (se bilaga 1).  
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Vi kom att skicka ut två påminnelser, den första sex dagar efter första utskick och den andra 

efter ytterligare sex dagar. Hade vi haft tillgång till studenternas e-postadresser kunde 

Easyresearch skickat ut påminnelser endast till dem som inte besvarat enkäten men då vi inte 

hade den möjligheten gick påminnelsen ut till samtliga. För att försöka öka svarsfrekvensen 

fick vi hjälp av kursansvarig lärare på de olika terminerna att lägga upp en notis på 

studentportalen som en ytterligare påminnelse. Detta för att ingen skulle ha missat vår 

undersökning då studenterna genom universitetet har tillgång till två skilda e-postadresser.  

Genom Easyresearch kunde vi under insamlingens gång följa svarsfrekvensen och hur den var 

spridd över de olika terminerna. Trots våra försök till att öka svarsfrekvensen var det väldigt 

få av studenterna på termin två som hade besvarat enkäten. Vi tog då kontakt med en 

föreläsare på den terminen vid studieort A och fick lov att besöka dennes föreläsning för att 

ytterligare motivera studenterna att delta. Genom att studera svarsfrekvensen kunde vi senare 

utläsa att våra försök hade gett resultat då fler svar hade kommit in. Enkäten var möjlig att 

besvara i totalt sjutton dagar.  

2.2.1. BORTFALL 

Vår tanke var att vårt val av målgrupp, det vill säga socionomstudenter, skulle ha en positiv 

inverkan på svarsfrekvensen, då studenter är en grupp som är vana vid att svara på enkäter 

samt att studenterna har ett personligt engagemang för sin utbildning och därmed för vårt 

syfte. Svarsfrekvensen skiljde sig åt beroende på termin (se tabell 1 på nästa sida), till 

exempel så är det nästan hälften av studenterna på termin sju som har svarat jämfört med en 

tredjedel på termin två. Ju längre studenterna hade kommit på sin utbildning desto mer 

benägna verkar de ha varit att besvara enkäten. Tim May (2001) menar på att graden av 

motivation har stor betydelse för svarsfrekvensen. Vi hade också redan i förväg förväntat oss 

att studenterna på termin sju skulle svara i hög utsträckning då de nyligen själv arbetat med 

sina kandidatuppsatser och därför skulle vara mer välvilligt inställda till att hjälpa oss.   
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Tabell 1. Svarsfrekvens och bortfall per termin 

 Totalt antal 

studenter3 

Svarsfrekvens (%) Bortfall (%) 

Termin 2 147 33,3 66,7 

Termin 4 138 45,7 54,3 

Termin 7 135 48,9 51,4 

Totalt 420 42,6 57,4 

I arbetet med Easyresearch hade vi möjlighet att utläsa antalet respondenter som öppnat vår 

enkät men som inte slutfört den. Då enkäten var konstruerad så att respondenterna var 

tvungna att svara på i stort sett samtliga frågor för att kunna gå vidare gick det inte att hoppa 

över frågor man inte ville besvara. Undantaget var de tre öppna frågorna i slutet som var 

frivilliga. Av de 179 studenter som öppnade enkäten har 170 av dem slutfört den. Det innebar 

en svarsfrekvens på 93,2 % och det interna bortfallet kan därmed betraktas som lågt. På de tre 

beskrivande öppna frågorna fick vi in många svar vilket blev en positiv överraskning då 

respondenter ofta tenderar att hoppar över dessa frågor (Ejlertsson 2005).  

Det är omöjligt för oss att veta vilka av studenterna det är som har valt att besvara eller inte 

besvara vår enkät, men även vilka som valt att stänga ner den, och samtidigt garantera 

respondenterna deras anonymitet. Alan Bryman menar på att det är troligt att det fanns 

skillnader mellan dessa studenter samt att det kan komma att ha betydelse för resultatet 

(2002). Vårt missivbrev
4
 kan ha väckt en nyfikenhet hos studenterna men även lockat dem 

som redan hade ett intresse för genusfrågor eller de studenter som är väldigt plikttrogna och 

kände att de var tvungna att svara (se bilaga 2). 

2.3. ANALYSMETOD 

Vår empiri består av både kvantitativa och kvalitativa data. I detta avsnitt tar vi upp hur vi har 

arbetat med dessa delar var för sig men även hur vi har integrerat båda formerna för att få en 

fullständig analys. 

  

                                                             
3
Uppgifter om antalet studenter har vi fått av utbildningsadministratören vid det aktuella lärosätet. 

4
 Missivbrev är det följebrev som distribueras tillsammans med enkäten och syftar till att ge 

information om undersökningen och motivera respondenterna att delta. 
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2.3.1. KVANTITATIV ANALYS 

För att analysera vårt inkomna material tog vi hjälp av statistikprogrammet SPSS. Då 

materialet kodades automatiskt var det av vikt att det program vi använde oss av kunde 

hantera den data som enkätprogrammet producerade (Körner & Wahlgren 2005). Trots valet 

av program samt informationen om att det skulle gå att exportera materialet direkt till SPSS 

fick vi gå vägen genom Excel för att skapa den fil som SPSS sedan kunde öppna. Under 

arbetet med statistiken hade vi även möjlighet att kontakta Lars Wahlgren, som undervisar i 

statistik på Socialhögskolan, för att få stöd och hjälp med SPSS. 

Innan vi kunde börja analysera vårt material gjorde vi en så kallad transformering av ålder 

(Wahlgren 2008) vilken från början var kodad i siffror. Transformeringen innebar att vi 

omvandlade denna kodning till födelseår och sedan till ålder. Avslutningsvis kom vi att dela 

in respondenterna i två grupper utifrån ålder, 24 år och yngre samt 25 år och äldre. Fördelen 

med detta jämfört med att visa resultatet kopplat till födelseår är att resultatet blir mer 

läsvänligt och mer hanterbart i den kommande analysen.  

Vi grupperade den femgradiga svarsskalan till tre grupper. De tre grupperna blev då 

Instämmer (som inkluderade Instämmer helt samt Instämmer delvis), Varken eller samt 

Instämmer inte (som inkluderade Instämmer inte samt Instämmer inte alls). Även detta 

gjordes för att underlätta analysen av materialet. 

SPSS gav oss nu en möjlighet att illustrera den data vi fått fram med hjälp av diagram och 

tabeller. Utöver detta hypotesprövade vi våra resultat för att kunna avgöra huruvida de 

eventuella skillnaderna var statistiskt säkerställda. För att göra detta använde vi oss av det så 

kallade χ
2
- testet (Körner & Wahlgren 2005). Detta innebar att vi formulerade en nollhypotes i 

form av att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad samt en mothypotes i form av 

att det fanns en statistisk signifikant skillnad. Med hjälp av SPSS testade vi sedan huruvida vi 

kunde förkasta eller inte förkasta vår nollhypotes. Understiger p-värdet signifikansnivån 5 % 

innebär det att nollhypotesen kan förkastas och att det då finns en signifikant skillnad 

(Ejlertsson, 2005; Körner & Wahlgren 2005). May skriver att det är viktigt att ha en förståelse 

för att om det skulle finnas en relation mellan två variabler inte nödvändigtvis måste finnas ett 

orsakssamband, en korrelation (2001). Vi har under analysen av vårt material hållit oss 

medvetna om att eventuella skillnader mellan terminer inte innebär att det nödvändigtvis är 

utbildningstiden som orsakat skillnaderna.  
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2.3.2. KVALITATIV ANALYS 

Vår undersökning producerade, förutom kvantitativa data, en liten mängd kvalitativt material. 

Svaren på de öppna frågorna samt vad respondenterna svarat om de fyllt i fältet för Annat när 

det gällde fördomar och diskrimineringsgrunder har vi valt att bearbeta och koda utifrån vissa 

gemensamma nämnare. När det gällde fördomar och diskriminering fokuserade vi på vem det 

var som yttrat dessa, om det var andra studiekamrater eller lärare. Annars valde vi att 

gruppera svaren utifrån åsikt och betraktade särskilt vad majoriteten respektive minoriteten 

svarat. 

Vi har därefter valt att citera våra respondenter för att förtydliga tankegångar och ge stöd åt 

analysen. Eventuella stavfel är korrigerade för att göra citaten tydligare, det kan dock påpekas 

att vi varit noggranna med att själva innehållet inte skulle komma att påverkas. 

2.3.3. RELIABILITET OCH VALIDITET 

Då vår undersökning var en totalundersökning av samtliga studenter på andra, fjärde samt 

sjunde terminen vid ett och samma lärosäte var det just denna grupp vi har undersökt. En 

forskningsstudie bör ha som mål att uppfylla krav på både reliabilitet och validitet (May 

2001) men för att kunna garantera någon reliabilitet skulle vi behöva göra om undersökningen 

och jämföra hur lika resultaten blir (Bryman 2002). Då vi inte hade möjlighet till det under 

den korta tid som vi hade till förfogande kunde vi alltså inte garantera någon total 

tillförlitlighet. Vi har varit medvetna om detta, samt att då vi använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval inte kunnat generalisera till en större population (ibid.), vilket inte heller 

varit vårt syfte. Det är möjligt, eller till och med troligt, att resultatet skulle bli annorlunda om 

samma studie gjordes med respondenter från andra terminer, andra lärosäten eller ett år 

senare. Vi tycker ändå att vår undersökning ger en bra bild om vilka föreställningar 

socionomstudenter har och att materialet vi fått fram tillåter en saklig analys.  

Med validitet menas att vi med vår enkätundersökning mätte det vi hade för avsikt att mäta, 

nämligen studenternas föreställningar kring kön och sexualitet, deras tankar om förekomsten 

av detta i utbildningen samt vilken betydelse det kan ha i det framtida yrket (Körner & 

Wahlgren 2005). För att säkerställa validiteten var det viktigt, som vi tidigare har nämnt under 

rubriken Enkätkonstruktion, att vi var noggranna i formulerandet av frågor för att undvika att 

vi och respondenterna uppfattade begrepp på olika sätt (Bryman 2002). Vid konstruktionen av 

frågorna frågade vi oss ständigt vad vi skulle få ut av dem samt ifall de mätte det vi avsåg. 
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Genom att pröva vår enkät i två pilotstudier var vår avsikt att även det skulle komma att öka 

validiteten.  

Självklart kan man ställa sig frågan om en enkätstudie är lämplig för att mäta människor 

attityder. Vi är av åsikten att det är en bra metod för att det underlättar för respondenterna att 

uttrycka sina åsikter mer fritt. Detta tror vi inte att respondenterna skulle ha möjlighet att göra 

i lika hög utsträckning vid till exempel intervjuer. Möjliga alternativ till en enkät hade kunnat 

vara att använda sig av textanalyser eller observationsstudier för att se vilket uttryck 

studenternas åsikter tas.   

2.4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Att använda internet som verktyg i forskning har varit omdebatterat när det gäller etik 

(Daneback & Månsson 2008). Det fanns dock inga hinder till att använda sig av de befintliga 

forskningsetiska principerna och de kan anses vara fullt tillräckliga för vårt ändamål (ibid.).  

Vi har valt att inte avslöja vid vilket lärosäte vi har gjort vår undersökning. Detta på grund av 

att den informationen inte tillför något till vare sig våra resonemang eller vårt resultat.  Vi har 

därför valt att benämna de två studieorterna för A och B.  

Genom att minimera antalet klassifikationsfrågor har vi minskat risken för att respondenterna 

skulle gå att identifiera. Eftersom vi dessutom inte hade tillgång till studenternas e-

postadresser var det omöjligt för oss att identifiera enskilda respondenter. Vi såg däremot inga 

problem med att vi undersökte studenterna vid ett universitet som vi redan var bekanta med på 

grund av att vi inte kunde utläsa vilken student som svarat vad då dessa var anonyma för oss. 

Att väga den potentiella skadan mot den potentiella nyttan med studien är annars en viktig 

etisk fråga inom samhällsforskningen (May 2001). 

I och med att vi distribuerade enkäten via e-post kunde vi direkt i det medföljande 

missivbrevet ge en utförlig beskrivning av undersökningens syfte, förmedla information om 

att svaren inte skulle kunna kopplas till enskilda respondenter samt att resultaten inte skulle 

komma att användas till andra ändamål än för vår undersökning. Vi inkluderade även en 

upplysning om att det var frivilligt att delta samt var undersökningens resultat skulle komma 

att publiceras. Detta enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet).  
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Att respondenten fyllde i och skickade in enkäten betraktade vi som ett samtycke (Daneback 

& Månsson 2008). För att uppfylla de krav på konfidentialitet som fanns var det viktigt att 

förvara det insamlade materialet på ett säkert sätt (Bryman 2002). Då respondenterna inte gick 

att identifiera genom det inkomna materialet, såg vi inga hinder att förvara vårt underlag i 

Easyresearch men samtidigt på dator, båda med personliga inloggningsuppgifter.  

2.5. FÖRFÖRSTÅELSE 

När vi tog oss an denna studie gjorde vi det med en stor nyfikenhet på hur resultatet skulle bli 

och försökte ha så öppna sinnen som möjligt. Vi hade inga direkta förställningar om att det 

skulle finnas några skillnader mellan de båda studieorterna, terminerna eller beroende på 

respondenternas ålder. Däremot tyckte vi att det var viktigt att hålla oss så öppna som möjligt 

för möjligheten om eventuella skillnader. Detta har gjort att vi har kunnat förhålla oss mer 

neutrala till det material som enkätstudien resulterade i, jämfört med om vi hade förväntat oss 

att se vissa skillnader.  

2.6. ARBETSFÖRDELNING  

Det inledande skedet, som bestod av att söka relevant litteratur kring olika stereotypa 

påståenden samt att formulera och konstruera vår enkät först i pappersform och sedan i 

webbformat, arbetade vi tillsammans med. Likaså formuleringen av missivbrev, påminnelser, 

notis och dylikt. Analysering och bearbetningen av det insamlade materialet gjorde vi också 

gemensamt medan vi tidvis kunde dela upp själva skrivandet mellan oss, för att sedan 

bearbeta textmaterialet tillsammans. 

3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redogör vi för den forskning som har bedrivits på vårt område samt sju studier 

vi anser vara relevanta. Vi ger här en generell överblick av kunskapsläget för att sedan väva in 

detta i analysen. Det finns studier från 1980- och 1990-talen som visar en hög grad av 

homofobi respektive heterosexistiskt beteende bland socialarbetare (Berkman & Zinberg 

1997; Wisniewski & Toomey 1987). Vi har här valt att fokusera på forskning från de senaste 

femton åren, då attityder är föränderliga och tätt kopplade till samhällsutvecklingen. Det kan 

dock vara intressant att ha dessa äldre studier i bakhuvudet för att lättare kunna se 

utvecklingen på området. Majoriteten av den forskning vi har funnit är utförd i USA, men 
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även Canada och Storbritannien. Vi har inte funnit några studier som undersökt vilka åsikter 

socionomstudenter i Sverige har och därför hoppas vi att vår undersökning kan bidra till att 

fylla detta tomrum. 

För att göra materialet mer tillgängligt har vi valt att dela in kapitlet i tre teman; 

attitydsurveys, minoriteters upplevelser och medvetenhetsskapande. Dessa teman kan kopplas 

till vårt syfte då de lyfter frågor om studenters uppfattningar kring kön, könsuttryck och 

sexualitet, men även på vilket sätt studenter upplever andras föreställningar. 

3.1. ATTITYDSURVEYS 

Vid en studie i USA som jämförde socialarbetarstudenters attityder kring frågor rörande 

homosexuella, bisexuella och transpersoner, så kallade HBT-frågor, jämfört med andra 

studentgrupper visade det sig att socialarbetarstudenterna var mer välvilligt inställda än de 

studenter som studerade på andra utbildningar (Cluse-Tolar et al. 2004). Trots att de allra 

flesta var positiva var det drygt en tredjedel som svarade att de kände att homosexualitet är fel 

och färre än hälften ansåg att samkönade äktenskap skulle tillåtas. In en annan studie visade 

det sig att kvinnor överlag är mindre homofoba och transfoba än vad män är (Nagoshi et al. 

2008) och vid en jämförelsestudie mellan fakultetsanställda på socialhögskolor i USA och 

Canada visades att det som är gemensamt för dem som är mest positivt inställda till HBT-

frågor är att de är unga kvinnor av annan etnicitet än den vita (Fredriksen-Goldsen et al. 

2011). Forskarna tolkar detta som att de som själva identifierar sig med en minoritet i hög 

utsträckning sympatiserar med andra minoriteter.  

Logie, Bridge och Bridge (2007) har undersökt hur pass homofoba och transfoba 

mastersstudenter i socialt arbete är samt vilken nivå av kulturell kompetens kring HBT-frågor 

de har. Resultatet visade en låg nivå av fobi kombinerat med en låg nivå av kunskap. 

Slutsatsen är att en positiv attityd inte nödvändigtvis hör ihop med stor kompetens. Detta är, 

enligt undersökningen, oroväckande då bristande kunskaper lätt kan leda till att 

socialarbetaren inte inser vikten av och distanserar sig från frågor som rör sexualitet och 

könsidentitet (ibid.).   
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3.2. MINORITETERS UPPLEVELSER 

Mary Hylton (2005) vid University of Nevada har i en intervjustudie frågat homo- och 

bisexuella kvinnor om deras upplevelse av att studera socialt arbete. Kvinnorna berättade om 

ett utbrett heteronormativt perspektiv och vittnade om att klasskamraterna blev obekväma i 

samtal om sexualitet. De upplevde också en känsla av ansvar att utbilda sina klasskamrater för 

att utmana deras föreställningar och fördomar om HBT-personer.  

3.3. ATT SKAPA MEDVETENHET  

Dharman Jeyasingham (2008) har i en litteraturstudie av kurslitteratur från brittiska lärosäten 

kommit fram till att homosexualitet företrädelsevis tas upp i negativa sammanhang. 

Samkönade relationer berörs oftare i diskussioner om diskriminering, homofobi och 

förekomst av könssjukdomar än om lust och kärlek. Författaren lyfter fram att det trots att 

homosexualitet inte längre är sjukdomsklassat fortfarande finns kopplingar mellan patologi 

och homosexualitet i den litteratur som utbildningen baseras på. 

Det har funnits flera försök att öka studenternas medvetenhet när det gäller HBT-frågor och 

ett visst forskningsresultat finns att tillgå. Genom att låta studenterna läsa en kurs om 

heterosexuella fördelar och därefter analysera de bloggar som studenterna löpande skrivit 

under kursens gång har amerikanska forskare studerat studenternas läroprocesser (Walls et al. 

2009). Studenterna gick under kursen gång från att vara naiva till att skuldbelägga sig själva 

och därefter bli mer beslutsamma. Sex månader efter kursens avslut blev de tillfrågade på 

vilket sätt kursen hade påverkat deras liv samt deras praktiska yrkesutövning. Samtliga 

vittnade, enligt författarna, om ett större självförtroende i att prata om heteronormativitet och 

diskriminering och att arbeta med synliggörande av minoriteter.  

4. TEORI 
I kapitlet nedan kommer vi att presentera och redogöra för vårt teoretiska utgångsläge.  

Eftersom vårt syfte var att undersöka studenternas syn på kön, könsuttryck och sexualitet har 

vi valt att huvudsakligen använda oss av en genusteoretisk utgångspunkt. Vi tar också upp 

några begrepp som tillför olika aspekter av genus och sexualitet och som kommer att hjälpa 

oss att bredda vår förståelse för ämnet. Inledningsvis diskuterar vi kön och genus som 
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begrepp. Därefter förklarar vi och resonerar kring hur begrepp som queerteori, 

heteronormativitet och intersektionalitet kan användas för att analysera vårt material. 

4.1. VAD ÄR KÖN OCH VAD ÄR GENUS? 

För att kunna diskutera genus är det först nödvändigt att tala om vad vi menar med detta, 

något omdiskuterade, begrepp. Historikern Yvonne Hirdman betraktar genus som det 

begreppsverktyg som krävs för att kunna göra en separation mellan de egenskaper och 

förväntningar vi förknippar med kroppar och det vi kopplar till socialt kön (2001). 

Traditionellt har ordet kön använts för att beskriva båda dessa delar, men införandet av 

begreppet genus har lett till en åtskillnad av det vi kan kalla biologiskt kön och socialt kön. I 

denna uppsats använder vi oss av Hirdmans definition av genus som ett verktyg för att förstå 

denna uppdelning och kopplingen dem emellan. För att utöka förståelsen för detta begrepp 

kommer vi även att redogöra för de praktiker inom vilka genus skapas.  

Genusvetenskapen utgår till stor del från en socialkonstruktivistisk världsbild där mycket av 

det vi anser vara sanning ses som en produkt av kultur och socialt sammanhang. Judith Butler, 

professor i retorik och litteraturvetenskap, är den teoretiker som kanske mest förknippats med 

detta synsätt. Fanny Ambjörnsson (2003), socialantropolog och genusforskare, tolkar Butlers 

teorier som att skapande av genus består av de ständigt pågående handlingar som utförs, 

upprepas och återskapas i vardagen. Med detta betraktelsesätt blir alla handlingar, allt från hur 

vi rakar oss på morgonen till barnens lekar, alla ett sätt att skapa genus. Detta benämns ofta 

som genusskapande praktiker. Butler (2007) själv fokuserar på språkets roll i genusskapandet 

tillsammans med handlandet. Hon menar dock att språket kommer först och att kön skapas 

genom performativa yttranden (ibid.). Det var språkfilosofen J. L. Austin som utvecklade 

begreppet performativitet på 1950-talet när han under sina föreläsningar menade att talet är en 

handling och att påståenden är göranden (Kulick 2004). När vi säger att barnet är en flicka så 

blir hon också det. Butler har utvecklat Austins teori till att performativa handlingar ständigt 

måste upprepas, på så sätt fortsätter föräldrarna och samhället att göra barnet till en flicka 

under resten av livet (ibid.). På ett liknande sätt skapas sexualitet.  

Butler (2007) värjer sig mot tanken om kön som något naturligt och icke-konstruerat och 

menar att genus skapar sig själv genom kulturen och därför inte kan härledas tillbaka till det 

biologiska könet. Vidare menar Butler att det inte finns någon anledning till att begränsa 

antalet genus till två (ibid.). Att världen enbart innehåller två genus, kvinnor och män, kan 

ifrågasättas med hänvisning till dem som inte passar in i denna tudelade mall och med risk för 
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att marginalisera dessa, till exempel intersexuella personer
5
. Ibland benämns detta fenomen 

som det binära könssystemet.  För att utmana detta normativa synsätt tar genusforskningen 

upp vissa begrepp som vi kommer att fortsätta utveckla nedan. Vi har valt att fokusera på 

queer, heteronormativitet samt maskuliniteter och femininiteter.  

4.2. QUEERTEORI OCH ATT VARA AVVIKANDE  

Vi har tidigare diskuterat att bilden som heteronormen reproducerar om heterosexuella 

människor framstår som felaktig och visar på hur man kan betraktas som avvikande trots att 

man rör sig inom ramen för en heterosexuell relation. Queer är ett ord som, helt avsiktligt, är 

svårt att förklara, men som kan beskriva ett kritiskt förhållningssätt när vi talar om kön och 

sexualitet (Rosenberg 2002). Queer har också kommit att bli ett begrepp att identifiera sig 

med för dem som inte vill kategorisera sig som någon av de givna sexualiteter och/eller kön 

som används i samhället. Queer är inte nödvändigtvis synonymt med homosexuell, då såväl 

homosexuella som heterosexuella kan vara queer. Queerteorier används för att syna hur vissa 

sexualiteter ses som mer normala än andra, ofta i kombination med teorier om genus 

(Ambjörnsson 2003). Tiina Rosenberg (2002) motiverar queerteorins främsta fördel, jämfört 

med tidigare så kallade gaystudier, med att det inte går att utmana heterosexualitetens 

ställning som överordnad andra sexualiteter utan att kritiskt granska den.   

Genom att utmana rådande föreställningar om hur man bör vara som man eller som kvinna 

kan trots att det endast är en yttring av en personlighet lätt bli en form av aktivism. Att 

genomgå könskorrigerande kirurgi kan ses som ett ultimat utmanande av den 

genusuppdelningen som finns (Connell 2008). Connell, beskriver detta som symbolens 

slutgiltiga triumf över kroppen (ibid.). På samma sätt kan bisexualitet vara en del av en 

normkritisk social praktik genom att inte acceptera kön som den avgörande faktorn vid val av 

partner.  

4.3. NORMERANDE HETEROSEXUALITET OCH SEXUELLA HIERARKIER 

Tanken om att det finns två genus – kvinna och man – är en praktik som enligt Butler i sig är 

normativ (Ambjörnsson 2003). Det är det heterosexuella begäret som står i fokus och som 

reglerar relationen mellan dessa två genus (Butler 2007). Det hon kallar tvingande 

heterosexualitet är alltså det som i sig reglerar det binära könssystemet.  

                                                             
5
 Intersexualism är ett samlingsnamn för olika anatomiska tillstånd då könstillhörigheten, vid födseln, 

är otydlig. Ungefär ett av 1 500 barn som föds är intersexuellt (Vikström 2008). 
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I sin artikel ”Thinking Sex” har 

Gayle Rubin ritat upp en karta 

för hur vi kan förstå den 

rangordning som finns även 

inom heterosexualiteten (1998 s 

153). Den inre cirkeln 

representerar det som betraktas 

som naturligt medan den yttre 

visar på avvikande sexualiteter. 

Genom att som monogamt, 

heterosexuellt par ägna sig åt 

sadomasochism betraktas man 

fortfarande som annorlunda trots 

att man befinner sig inom 

normen på andra sätt. 

 

4.3.1. HETERONORMATIVITET 

I dagligt tal används ofta heteronormativitet som begrepp när vi diskuterar på vilket sätt vårt 

bemötande påverkas av vår föreställning om människor som heterosexuella. Don Kulick, 

professor i antropologi och queerteoretiker, beskriver heteronormativitet som alla de idéer och 

inställningar, men också organisationer, som baseras på tanken om heterosexualitet (2004). 

Denna heteronormativitet är djupt rotad i vårt samhälle och i vår kultur. Heteronormativitet 

kan ta sig många uttryck. Det klassiska exemplet är då vi mer eller mindre uttalat förutsätter 

att alla människor ”i grunden” egentligen är heterosexuella. Detta upprätthålls genom olika 

strategier så som osynliggörande, förlöjligande och patologiserande (ibid.). Dessa strategier 

återkommer vi till i nästföljande avsnitt.  

Rubins figur över rangordnade sexualiteter ovan visar att det inte finns någon grund för 

påståendet att det finns en endaste heterosexuell praktik utan variationen är lika stor inom 

grupper som mellan dem. Även denna tanke är en heteronormativ föreställning. Kulick menar 

helt enkelt att heteronormativiteten i sig har en felaktig bild av vad heterosexualitet är (ibid.). 

Med detta menar han, liksom Rubin, att det finns många sätt att bete sig heterosexuellt och 

känna sig heterosexuell på. Han hävdar vidare att heterosexualiteten inte är så självklar och 

Figur 1. 
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oproblematisk som ofta framställs utan att den är lika konfliktfylld som andra sexualiteter 

(ibid.). Bland annat så väcker en stor åldersskillnad uppståndelse och betraktas som stötande. 

Liksom att vi längre fram i detta kapitel kommer att tala om femininiteter och maskuliniteter, 

så kan vi på grund av denna mångfald betrakta heterosexualiteter i plural.   

4.3.2. HETERONORMATIVA STRATEGIER 

Som vi tidigare har nämnt finns det olika sätt, eller strategier, som används för att hantera det 

som går utanför det heteronormativa. Det kan röra sig om icke-heterosexuella praktiker, men 

även de praktiker som trots sin heterosexualitet anses vara ”mindre normala” (Kulick 2004; 

Rubin 1998). Det avvikande kan ses på, av de som vill upprätthålla en heteronormativ 

världsbild, som skrattretande, chockerande, sjukligt eller syns kanske inte över huvud taget 

eftersom det ignoreras. Alla dessa strategier används alltså för att upprätthålla en viss 

heterosexualitet som ”normal” och önskvärd (Kulick 2004).  

4.4. MASKULINITETER OCH FEMININITETER 

De flesta forskningsresultaten pekar på att det finns större skillnader inom gruppen kvinnor 

och inom gruppen män än vad som finns mellan dessa två grupper (Connell 2008). Skillnader 

i personlighetsdrag och egenskaper har, enligt Robert Connell, troligen istället historiska och 

kulturella orsaker (ibid.). När vi i denna uppsats talar om egenskaper kopplade till kön och 

genus kommer vi också att benämnda detta som maskuliniteter och femininiteter, alltså i 

plural. Att vi gör detta beror på att det, enligt det genusteoretiska perspektiv som vi utgår 

ifrån, finns flera maskuliniteter respektive femininiteter som beror på klass, etnicitet och 

religion (Ambjörnsson 2003; Connell 2008). Det som anses vara maskulint i ett visst 

sammanhang är det kanske inte i ett annat. Ambjörnsson har, till exempel i sin avhandling 

visat på hur tjejer i två gymnasieklasser, på ett yrkesförberedande och ett studieförberedande 

program, skiljer sig i sin syn på vad som är feminint (2003). På det studieförberedande 

programmet yttrades en femininitet som förespråkade lågmäldhet och prydlighet. Bland 

tjejerna på det yrkesförberedande programmet var det vanligare att vara mer utåtagerande. 

Kroppar är centrala för vår egen och andras förståelse av oss själva (Ambjörnsson 2003; 

Connell 2008). Tjejers femininitet stärks genom att ha långt hår på huvudet medan annan 

kroppsbehåring ska avlägsnas (Ambjörnsson 2003). På samma sätt stärks killarnas manlighet 

genom deras ovetskap om vad tjejer gör när de modifierar sin kropp (ibid.).  Kroppen spelar 

en stor roll i det sociala handlande som bidrar till att genus skapas (Connell 2008).      
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4.4.1. MASKULIN HEGEMONI 

Connell är den som har myntat begreppet maskulin hegemoni. Med detta menar Connell den 

praktik som innebär att en viss grupp, i detta fall maskulina män, upprätthåller en ledande 

position över en annan grupp, feminina kvinnor (2008). Den hegemoniska maskuliniteten blir 

således en förklaring till kvinnors underordnade ställning gentemot män, men framför allt 

visar den hierarkin mellan grupper av män (ibid.). Vi kan illustrera detta genom att föreställa 

oss en trappa där vi översta placerar heterosexuella män och nederst homosexuella män. 

Tydligt för denna hierarki är att egenskaper som betraktas som kvinnliga placerar en längre 

ner på skalan. 

Denna uppdelning baseras på idén om att attraktion måste vara en motsatsrelation, det vill 

säga att de män som dras till maskulinitet själva måste vara feminina (ibid.). Samma tankar 

finns inom lesbisk kultur med myntandet av uttrycken ”butch” och ”femme”. Samkönad 

attraktion bidrar på detta sätt till en splittring av den hegemoniska maskuliniteten. Trots att det 

finns få män som till fullo lever upp till bilden av den hegemoniska maskuliniteten så drar 

majoriteten fördel av den, genom till exempel utrymme i offentliga sammanhang och högre 

lön (ibid.).  

4.4.2. INTERSEKTIONALITET 

Många forskare hävdar att det för att förstå genus är viktigt att begripa hur genus interagerar 

med andra faktorer så som nationalitet, etnicitet och religion (Ambjörnsson 2003; Mattsson 

2005; Connell 2008). Genom att betrakta händelser och beteende ur ett intersektionellt 

perspektiv är det lättare att se hur dessa kategorier samverkar med olika maktstrukturer och på 

så sätt påverkar det arbete vi utför (Mattsson 2010). Inom detta begrepp ingår det att 

problematisera hierarkier och förstå relationer mellan till exempel vita, heterosexuella män 

och svarta, lesbiska kvinnor. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisar vi de resultat som framkommit i vår enkätundersökning samt kopplar 

det till genusteoretiska och queerteoretiska resonemang samt den forskning vi funnit på 

området. Våra resultat illustreras i överskådliga diagram och där vi funnit statistiskt 

säkerställda skillnader i resultat redovisar vi även p-värdet. Ett p-värde under 5 % ger en 
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indikation på att resultatet är tillförlitligt och inte enbart kan förklaras med slumpmässiga 

faktorer. Fullständiga tabeller över de χ²-test vi gjort som hypotesprövning är samlade i bilaga 

3. Förutom diagram har vi plockat ut citat, ur enkätens öppna svar, för att ge exempel på hur 

respondenterna har tänkt och ge styrka åt de statistiska svaren samt ge ytterligare perspektiv 

på dem. Kapitlet är indelat efter de teman vi har funnit när vi har studerat resultaten. Detta har 

vi främst gjort för att resultatet ska bli mer överskådligt och lättare att följa. Vi har i vår 

analys framför allt fokuserat på hur majoriteten respektive minoriteten har svarat.  

5.1. KÖNADE EGENSKAPER 

Som vi nämnt i det tidigare teorikapitlet anser Butler att genus skapas performativt (2007). 

Detta innebär alltså att allt det vi gör och säger bidrar till att skapa vårt genus. Den motsatta 

teorin kan sägas vara den som ger biologiska orsaker till de eventuella skillnader som finns, 

det vill säga att våra beteenden och intressen finns inprogrammerade i vårt DNA (Connell 

2008). Ett stöd för att egenskaper skulle ha kulturella och sociala orsaker istället för 

biologiska, menar Connell, är att det trots allt finns avgränsade samhällen i historien där 

mödrar normalt överlämnar omsorgen av sina barn till andra, där män inte är våldsamma och 

där sexuella övergrepp inte förekommer (2008). 

Majoriteten av våra respondenter 

anser att män och kvinnor har olika 

egenskaper och att de dessutom är 

egenskaper som kompletterar 

varandra (se diagram 1). Utifrån 

Butlers synsätt är genusens 

motsatsrelation reglerat av den 

normativa och tvingande 

heterosexualiteten (2007). En 

mamma och en pappa har olika 

egenskaper och uppfostringsstil och 

därför behövs båda för att skapa en helhet, en kärnfamilj (jmf. Mattsson 2005 s 98). Detta kan 

användas som förklaring till varför kvinnor och män söker sig till olika utbildningar och till 

olika yrken. Att socionomutbildningen domineras av kvinnor skulle då innebära att socialt 

arbete är något som kvinnor är bättre på än män.   

Diagram 1. 
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Enligt detta resonemang innebär, ett instämmande i påståendet om de två genusens 

uppdelning och relation till varandra, att stärka heterosexualitetens position som överlägsen 

andra sexualiteter (Rosenberg 2002). Detta skulle kunna betyda att man trots att man inte har 

några uttalade föreställningar om homo- eller bisexuella ändå reproducerar normerande bilder 

om hur relationer, familjer och personer bör vara.  

Då det är relativt många som har svarat på de olika alternativen verkar det finnas en viss 

splittring i frågan. Detta kan tolkas som att det är en svår fråga att besvara, men också att de 

olika åsikterna finns representerade bland studenterna. Att den största delen av studenterna 

håller med om detta kan tyda på att studenterna utgår från en heterosexuell världsbild. Detta 

kan få som konsekvens att studenterna i sin framtida yrkesutövning kommer att basera sitt 

bemötande på antagandet om att alla människor är heterosexuella. En risk med detta kan vara 

att man omedvetet använder sig av några av de strategier som fungerar för att upprätthålla 

heteronormen, till exempel osynliggörande. Som vi tagit upp i kapitlet om tidigare forskning 

finns det en studie som visar att mastersstudenter i socialt arbete visade en låg nivå av 

homofobi men samtidigt inte hade mycket kunskaper om sexualitetsfrågor (Logie, Bridge & 

Bridge 2007). Enligt dessa forskare finns det en tydlig koppling mellan ett inkluderande 

perspektiv i arbetet och kunskapsnivå. 

Något som är iögonfallande är den stora skillnad som finns mellan studieorterna. På studieort 

B instämmer en majoritet, 66 %, av 

studenterna medan motsvarande på 

studieort A uppgår till 32 %. Denna 

skillnad har ett p-värde på 0,000 och 

är därmed statistiskt säkerställd. Vi 

får med enkätundersökningen inte 

tillgång till några anledningar till 

denna skillnad utan kan dra slutsatsen 

att synen på kön och egenskaper 

verkar vara mer traditionell på 

studieort B.  

 

 
  

p-värde: 0,000 

Diagram 2. 
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5.1.1. ATT SLÅSS ELLER GRÅTA 

Ungefär 37 % av våra respondenter anser att män är mer aggressiva än kvinnor och att detta 

beror på biologiska orsaker. Connell menar att det framförallt är det genus som är dominant, 

det vill säga män, som tar till våld (2008). Detta våld uttrycks både genom våld mot kvinnor, 

med syfte att upprätthålla sin överlägsna ställning och våldsamma handlingar inom gruppen 

män. Connell förklarar att i detta fall fungerar våld som ett maskulinitetsstärkande verktyg 

(2008). På detta sätt kan män 

hävda sig mot andra män i den 

maskulina hegemonin. Som vi 

tidigare har nämnt så är tankarna 

om femininiteter och 

maskuliniteter ofta tätt kopplade 

till kroppen. Kroppen ses 

antingen som något som styr ett 

beteende som är oundvikligt eller 

så utgör kroppen ett hinder. 

Ovanstående påstående om att 

män är mer aggressiva än kvinnor är ett exempel på detta. 

De flesta av våra respondenter 

anser däremot inte att män är 

mindre känslosamma än kvinnor. 

Carin Holmberg (1993) menar att 

det är själva känslouttrycken som 

verkar variera mellan könen och 

att de fungerar som en del av en 

genusskapande praktik. 

Femininitet kan skapas, inom ett 

heterosexuellt förhållande, till 

exempel genom att kvinnan 

gråter och “bråkar“ som ett sätt att få igång diskussioner om relationen medan mannen agerar 

lugnt och sansat. Kvinnan använder alltså sina känsloyttringar för att visa för sin partner att 

det hon vill prata om är allvarligt. Holmberg argumenterar att hierarkin mellan förnuft och 

känsla är påtaglig och att dessa reglerar genuspositionerna inom förhållandet (ibid.).  

Diagram 3. 

Diagram 4. 
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Om vi betraktar aggression som ett uttryck av ilska så kan mäns användning av våld även det 

ses som en känsloyttring. Ambjörnsson beskriver hur gymnasietjejerna hon intervjuat uppger 

att de har svårt att visa ilska och att det framför allt beror på att det inte är lika lätt att som tjej 

höja rösten om man vill att andra ska tycka om en (2003).  

5.1.2. FÖRÄLDRASKAP OCH YRKESVAL 

Nästan alla respondenter håller med om att män kan ta hand om barn lika bra som kvinnor. 

Att män skulle vara sämre 

föräldrar än kvinnor är ett 

exempel på hur kroppen kan ses 

som ett hinder för vissa 

handlingar (Connell 2008). Det 

verkar som att denna tanke inte 

har något stöd bland 

socionomstudenterna. Eftersom 

uppfattningarna om vad som är 

feminint eller maskulint är så tätt 

kopplade till den historiska och 

sociala kontexten vid vilket uttrycket ges kan vi se detta som ett led i förändringen i relationen 

mellan maskuliniteter och föräldraskap. Fortfarande anses till exempel amning som något 

förbehållet kvinnor, men då det är möjligt för fäder att mata och ge trygghet till sina spädbarn 

genom nappflaska, kanske männen håller på att ta sig in på de typiskt kvinnliga arenorna när 

det gäller föräldraskap. Trots att socionomstudenterna anser att män är fullt kapabla till att ta 

hand om barn verkar andra föreställningar, enligt de svar vi fått på enkätens öppna frågor, få 

plats i undervisningen.   

Många kvinnliga och manliga egenskaper har kopplats till könet 

istället för genus av föreläsare. T.ex. mamma tar hand om barnet 

för det ligger i kvinnans natur. Mannen är aggressiv i sin natur. 

Socionomstudent 

Diagram 5. 
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Detta är ett exempel på hur universitetet som institution bidrar till att reproducera 

heteronormativa föreställningar om kvinnor och män. Vi kommer att återkomma till detta 

längre fram i analysen. 

Två vanliga ingångspunkter för att diskutera jämställdhetsfrågor är den om olika lönenivåer 

för kvinnor och för män samt den om att kvinnor i större utsträckning än män är 

föräldralediga. De olika lönenivåerna förklaras ofta med att män och kvinnor förvärvsarbetar 

inom olika sektorer och då att området vård och omsorg framförallt består av kvinnor. Med 55 

% anser majoriteten av 

studenterna att kvinnor är mer 

omsorgstagande än vad män är. 

En av Holmbergs 

intervjupersoner förklarar att 

hon genom att trösta sin man när 

han är ledsen och inte lämna 

honom ensam trots att han vill 

vara ifred visar på en hög grad 

av omsorgsförmåga (1993).   

 

Genom att ta hand om barn, sjuka och äldre kan alltså kvinnor stärka sin femininitet. Så trots 

att kvinnor, enligt våra respondenter, är bättre på att ge omsorg än män så är män lika bra på 

att ta hand om barn som kvinnor är. Detta kan tolkas som att det är andra former av omsorg, 

än att ge omsorg till barn, som våra respondenter tänkt på när de besvara frågan. Män kanske 

inte anses lika lämpliga att arbeta inom sjukvård och äldreomsorg eller att ta hand om äldre 

släktingar.   

Flera av de respondenter som har besvarat de öppna frågorna i enkäten har vittnat på hur den 

heterosexuella kärnfamiljen ses som norm under utbildningen.  

Både föreläsningar och litteratur bygger på principen att 

mamman nämns som omvårdnadsperson i första hand. 

Ingenstans talas det heller om andra typer av familje- 

konstellationer än den heterosexuella kärnfamiljen. 

Socionomstudent  

Diagram 6. 
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Det är tydligt att det bästa för barnet är två föräldrar av olika 

kön. Även om det inte alltid är explicit är det ofta implicit. 

Socionomstudent  

Mattsson visar i sin avhandling på att detta perspektiv är vanligt inom missbruksbehandling 

som baserar sig på en psykodynamisk teoribildning (2005). Utgångspunkten för detta är 

föreställningen om män och 

kvinnors komplementära 

egenskaper. En konsekvens av 

detta, menar hon, är att andra 

familjeformer osynliggörs.   

Trots detta så anser studenterna 

själva i hög utsträckning att ett 

föräldrapar bestående av två 

mammor kan vara lika bra som 

ett heterosexuellt par.  

Detta skulle kunna vara en 

indikation på att studenterna inte håller med om de normer om familjer som reproduceras 

inom utbildningen. Eftersom de flesta studenter, som vi visat i tidigare diagram, anser att 

kvinnor är bättre på att ge omsorg än män skulle man kunna tro att ett föräldrapar bestående 

av två kvinnor skulle vara dubbelt så bra som ett par bestående av en kvinna och en man.  

Det finns samtidigt en liten grupp om nitton personer (11 %) som anser att barn mår bättre 

om de växer upp med heterosexuella föräldrar än med homosexuella. Ett argument för detta 

brukar vara att barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder, framförallt allt att en 

fadersgestalt är viktig för pojkar. Detta resonemang bygger på den tanken om att män har 

något som kvinnor inte har och denna egenskap är så viktig för barn att få uppleva under sin 

uppväxt att frånvaron av en man skulle vara direkt skadlig. Detta tolkar vi som att 

maskulinitet är särskilt viktig för barnuppfostran. Disciplin och gränssättning är praktiker 

som förknippas med maskulinitet, medan mödrar är bättre på att ge uppmuntran och tröst 

(Mattsson 2005). Genom att inte ha en man som förälder skulle då innebära en bristande 

uppfostran då kvinnor inte kan sätta gränser på samma sätt som män. Ur ett genusperspektiv 

Diagram 7. 
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skulle vi se den gränssättande uppfostran som en del i att skapa maskuliniteter och i 

förlängningen en del av proceduren av att bli pappa.  

5.2. SEXUALITET OCH BETEENDE 

HBT- världen är inte isolerad från resten av samhället. Människor som identifierar sig som en 

sexuell minoritet är påverkade av samma normer och föreställningar som alla andra. I 

nedanstående diagram framgår det att det finns en grupp studenter som håller med om att det 

finns en koppling mellan homosexualitet och vissa egenskaper och beteenden. 

  

Connell (2008) menar att det finns en vanligt förekommande villfarelse om att man som 

homosexuell kvinna måste attraheras av femininitet och därför själv vara maskulin och som 

homosexuell man attraheras av maskulinitet och därför själv vara feminin. Denna förställning 

om motsatsernas attraktion verkar ha en viss spridning bland socionomstudenterna.  

Det är tydligt att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män betraktas och denna 

skillnad är även statistiskt säkerställd med p-värdet 0,000. Det är alltså fler som anser att 

homosexuella män är feminina än att lesbiska är maskulina. Trots att homosexuella män är 

långt ifrån att uppfylla kraven på den maskulina hegemonin just genom att vara homosexuella 

drar de ändå nytta av de fördelar som män har över kvinnor. En förklaring till detta kan vara 

att genushierarkin återspeglas även bland homosexuella. Homosexuella män får mer utrymme 

i media och homosexuella kvinnor osynliggörs. Detta ger självklart en större möjlighet för 

stereotypiserade bilder av bögar att sprida sig. Ambjörnsson (2003) tar i sin avhandling fasta 

på hur manlig homosexualitet är synlig medan kvinnlig sådan osynliggörs. Detta baseras på 

att kvinnor och män sexualiseras på olika sätt. Medan männens sexualitet ses som drivande 

p-värde 0,000 

Diagram 8. Diagram 9. 
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och otyglad ses kvinnor snarare som asexuella om deras sexualitet inte står i relation till en 

man. Därför blir inte lesbiska stereotyper lika hotande och provocerande för heterosexuella 

som stereotyper om homosexuella män.  

Återspeglingen får även en effekt i att de som inte beter sig enligt normen för sitt biologiska 

kön stämplas som homosexuella. En av studenterna har tagit fasta på detta och svarar på 

frågan om på vilket sätt fördomar har tagit sig uttryck att “... kvinnor som inte är påtagligt 

kvinnliga i sättet att klä sig prompt 

måste vara lesbiska...“. Skapandet 

av stereotyper får alltså effekter åt 

två håll. Genom att anse att 

homosexuella beter sig eller ser ut 

på ett visst sätt finns det en risk att 

man missar att ha ett inkluderande 

perspektiv i sin yrkesutövning.   

När vi, som i diagram 10, 

avgränsar egenskaper till att enbart 

handla om utseende är det 

betydligt fler som svarar att de inte håller med medan de som håller med i princip är 

oförändrad. Detta tolkar vi som att det främst är vissa beteenden eller handlingar som 

studenterna lägger in i begrepp som maskulin och feminin.    

5.2.1. DEN OMBYTLIGA BISEXUALITETEN 

Då och då lyfts det fram hur 

bisexuella får utstå fördomar från 

dubbla håll, både från heterosexuella 

och från homosexuella (RFSL 

2011). Bisexuella beskylls för att 

inte vara sanningsenliga om sin 

sexualitet, för att vara översexuella 

eller helt enkelt för att inte vara 

tillräckligt monogama. Dessa 

föreställningar verkar, enligt vårt 

Diagram 10. 

Diagram 11. 
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resultat, inte särskilt utbredda bland våra respondenter på socionomprogrammet.  

En liten del av respondenterna har svarat att de håller med. Att bisexualitet kan verka 

förvirrande för andra beror på att man sätter dikotomin mellan män och kvinnor på spel. 

Genom att inte välja partner utifrån kön som huvudsaklig kategori ifrågasätts det binära 

könssystemet som något naturligt och självklart. Enligt Butler (2007) vilar ju själva 

uppdelningen av kvinnor och män på idén om den heterosexuella lusten. En strategi för att 

upprätthålla detta kan till exempel vara att patologisera bisexualitet och homosexualitet 

genom att hävda att det är onormalt. Ett sätt att göra detta är att påstå att bisexuella är mer 

promiskuösa än andra och har svårt att hålla sig till en partner. Att sådana här strategier 

förekommer styrks av våra respondenter.  

...En specifik person uttryckte sig att bisexuella inte kan ha ett 

förhållande i taget utan ständigt letar trots att de redan har 

någon... 

Socionomstudent 

Den absolut största delen av 

våra respondenter tror inte att 

bisexualitet är en fasad för att 

dölja en homosexuell läggning. 

För de allra flesta verkar alltså 

bisexualitet ses som något som 

det inte finns någon anledning 

att ifrågasätta. Flera studier 

som vi presenterade i tidigare 

forskning har visat på att 

kvinnor överlag bär på en 

mindre grad av homo- och  

transfobi än män samt att minoriteter tenderar att sympatisera med andra minoriteter 

(Fredriksen-Goldsen et al. 2004; Nagoshi et al. 2004). En förklaring till att en övervägande 

del inte uppvisar några fördomar mot vare sig homo- eller bisexuella kan bero på att 

majoriteten av de som studerar till socionom är kvinnor. 

Diagram 12. Diagram 12. 
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Det är 5 % som instämmer i påståendet att bisexuella egentligen är homosexuella men rädda 

för att erkänna det. Trots att majoriteten inte håller med om detta och det endast är nio 

personer som har instämt i påståendet vittnar det om att det finns studenter som ifrågasätter 

huruvida bisexualitet överhuvudtaget existerar. En förklaring till att detta är förvirrande för en 

del kan vara att bisexualitet inte lika tydligt kan kopplas till en attraktion för antingen 

femininiteter eller maskuliniteter, utan istället till både och (Mattsson 2005). Kopplingen 

mellan sexualitet och kön ses som orubblig och om någon går ifrån denna självklarhet så blir 

omgivningen förvirrad.  

5.3. ÄR DET DÄR EN MAN ELLER KVINNA? 

Uppdelningen av människor i kategorierna man och kvinna är, som vi diskuterat tidigare, en 

väl förankrad praktik. Trots det finns det människor som inte vill eller kan kategorisera sig 

som något av dem. Ungefär hälften av våra respondenter anser sig inte ha några svårigheter 

att bemöta människor där könstillhörigheten är otydlig. Den andra hälften håller antingen med 

om påståendet eller är osäkra på hur de ska svara.  

 

Enligt diagram 14 finns det en skillnad (p-värde 0,000) i hur respondenterna svarat beroende 

på ålder. Det verkar som att de som är yngre har svårare att bemöta människor om de inte vet 

om personen biologiskt är en kvinna eller man. En av våra respondenter delar med sig av sina 

tankar kring detta och lyfter fram en intressant aspekt på detta.  

p-värde 0,000 

Diagram 13. Diagram 14. 
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... vi ser helt enkelt olika på klienten och situationen beroende på 

om det är en kvinna eller man vi möter. Vi är inlärda att kvinnor 

och män är olika, hanterar problem olika och agerar olika, och 

alltsammans på motsatt sätt. Att möta en person där det är svårt 

att avgöra huruvida denna är en kvinna eller man gör det därför 

inte bara svårare att ’förstå’ situationen, men också hur vi ska 

kommunicera med personen. Hon och Han är liksom grunden för 

hur vi tänker och utöver det vet vi helt enkelt inte...  

Socionomstudent  

Studenten menar att det finns ett språkligt problem med könsöverskridande personer och sätter 

på så sätt fingret på ett av Butlers främsta påståenden, det om att språket utgör grunden för 

vårt performativa handlande (2007). I och med vad vi väljer för pronomen “könar“ vi både oss 

själva och de vi möter. Genom att inte veta om man ska säga “hon“ eller “han“ till en person 

bildas en osäkerhet som i allra högsta grad påverkar bemötandet.  

De flesta av våra respondenter 

håller inte med om att 

transsexuella som vill byta kön är 

psykiskt instabila. Vi är medvetna 

om att det är ett påstående som 

kan tolkas på olika sätt. Att 

instämma behöver inte innebära 

att respondenterna anser att 

transsexualitet är ett symtom på 

psykisk ohälsa utan kan betyda att 

den psykiska ohälsan ses som ett 

resultat av att ha en normbrytande  

könsidentitet.   

Att betrakta transsexualism som sjukligt är ett sätt att försvara föreställningen om det binära 

könssystemet som det enda självklara alternativet på samma sätt som Kulick menar att 

homosexualitet patologiseras av dem som arbetar för att bibehålla den heteronormativa 

Diagram 15. 
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ordningen (2004). Enligt Connell (2008) kan transsexualitet ses som det ultimata sättet att 

bryta mot normer kring könsidentitet. Psykisk ohälsa kan därför ses som ett resultat av detta.  

Utifrån diagrammet ovan (se diagram 15) drar vi slutsatsen att de flesta inte gör någon 

koppling mellan psykisk ohälsa och transsexualism. Att frågan är lätt att tolka på olika sätt 

förklarar varför det är ungefär en femtedel som inte vetat hur de skulle svara.  

5.4. SYN PÅ JÄMSTÄLLDHET 

Det råder stor variation på respondenternas uppfattning om huruvida ens könstillhörighet 

påverkar vilka möjligheter man har i livet. Ungefär hälften anser att kvinnor och män har 

samma möjligheter medan 40 % inte instämmer i detta. Att hälften anser att det inte finns 

någon skillnad mellan män och kvinnors möjligheter kan förstås genom att majoriteten av 

studenterna är kvinnor. Vår tolkning av detta är att kvinnor, genom att hävda att det inte finns 

några strukturella hinder, konstruerar sig själva som jämställda männen. Genom att inte 

acceptera förklaringsmodeller som Connells maskulina hegemoni eller könsmaktsordningen 

dekonstruerar kvinnor sin roll som underordnad männens. 

En stor del verkar dock anse att 

det finns reella skillnader i 

möjligheter mellan kvinnor och 

män. Flera av våra respondenter 

har i de öppna frågorna lyft fram 

hur kvinnor och män har olika 

möjligheter till arbete efter 

studierna. 

Män ses som guldgossarna för socionomyrket och enbart pga 

könet ses de som en tillgång till arbetet...  

Socionomstudent 

  

Diagram 16. 
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Hört på första terminen ’ja ni män här i klassen kommer ju att bli 

chefer och får högre lön än kvinnorna, så grattis!’  

Socionomstudent 

5.5. FÖRDOMSFULLA 

SOCIONOMER? 

I vår enkät fick studenterna 

en flervalsfråga där de fick 

kryssa för vilka grupper av 

människor som de upplevt 

fördomar kring. I detta 

diagram ser vi resultatet. 

Nästan 60 % svarar att de har 

upplevt fördomar antingen 

från andra studenter eller 

från personal. Något som 

förvånade oss, då det inte 

överensstämmer med vår uppfattning om vilka grupper som möter flest fördomar i samhället, 

är att respondenterna vittnar om att homosexuella är mer utsatta för fördomar än transexuella. 

Vår tolkning av detta är att de grupper som är som mest synliga också är dem som möter flest 

fördomar. Mindre grupper som inte faller inom heteronormen osynliggörs och det som yttras 

om dessa grupper noteras inte som fördomar. Denna tolkning stärks av en av våra 

respondenters upplevelse av att undervisningen inte berör andra sexuella läggningar än den 

heterosexuella. 

... homo-, bi- och transpersoner lyfts inte alls fram i 

undervisningen exempelvis som familjealternativ.   

Socionomstudent 

Bland de som har kryssat i Annat återfinns till exempel fördomar kopplat till etnicitet, ålder 

och utseende.  

Diagram 17. 
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När vi tittar på hur studenterna har svarat utifrån vilken termin de studerar på blir det tydligt 

att en majoritet av studenterna som är i slutet av sin utbildning någon gång under de senaste 

3,5 åren upplevt fördomar. Den enda skillnaden som är statistiskt säkerställd över terminerna 

är ökningen som sker kring fördomar om män (p-värde=0,047).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män är, som vi tidigare nämnt, en minoritet på socionomutbildningen och egenskaper som 

ofta talas om som fördelaktiga i det sociala arbetet har inte traditionellt sätt kopplats till män.  

Med tanke på att män inte anses kunna ge lika bra omsorg som 

kvinnor så kanske de diskrimineras på socionomutbildningen.  

Socionomstudent 

När det gäller förekomsten av diskriminering på skolan så framkommer det att ungefär 24 % 

har upplevt detta. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är kön, men även kategorin Annat. 

Bland dessa återfinner vi bland annat etnicitet, ålder och studieort. Flera av de som svarat 

Annat har uppgett kategorier som inte anses diskrimineringsgrundande enligt svensk lag och 

därför kan siffran 24 % vara något missvisande. Det ger dock en bra bild om förekomsten av 

Diagram 18. 
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vad respondenterna upplever som kränkande behandling. Våra respondenter ger exempel på 

hur diskriminering har kommit från både föreläsare och andra studenter. 

Upplevt kvinnoförnedrande uttryck och kvinnosyn från andra 

manliga studerande/f.d. studerande. Kämpar själv med att 

motbevisa att alla män inte är mansgrisar, svår uppgift då man 

själv blir motbevisad av sitt egna kön på sin egna utbildning.  

Socionomstudent 

... en lärare menade att homosexuella löser sina egna problem 

och har sina egna speciella ställen de går till för att söka hjälp 

och därav inte är våran (socionomers) målgrupp. 

Socionomstudent 

Även här, liksom 

diagrammen som 

visade graden av 

fördomar, ser vi att 

diskriminering på 

grund av 

könsöverskridande 

uttryck och sexuell 

läggning är betydligt 

mindre vanligt 

förekommande än på 

grund av kön. Detta 

anser vi bero på att 

det är fler som 

identifierar sig som kvinna eller man än som transperson, homo- eller bisexuell. 

  

Diagram 19. 
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Vi har sett en framträdande 

skillnad i förekomsten av 

diskriminering på de olika 

terminerna. Det är betydligt 

fler på termin fyra som har 

upplevt diskriminering än 

på de andra terminerna. 

Flera av respondenterna har 

vittnat om fördomar knutna 

till föreställningar om kön 

och familjer. Detta skulle 

kunna vara en möjlig 

förklaring till varför det förekommer mer diskriminering på den terminen då det är då 

studenterna läser anknytningsteori och familjeterapi. 

5.6. BETYDELSEN AV GENUSKOMPETENS I SOCIONOMYRKET 

Det råder delade meningar bland studenterna om hur viktigt det är med genuskunskap i det 

framtida arbetet som socionom. Vi har bland svaren på de öppna frågorna identifierat två 

grupper; de som inte anser att det har någon som helst betydelse och de som anser det vara 

viktigt. Bland dem som tycker att det är oviktigt återfinner vi argument som att diskriminering 

inte förekommer samt att sexuell läggning och könsidentitet inte har något med ens 

yrkesutövning att göra.  

Jag tror att det faktiskt är ett av de få yrken där det inte spelar 

någon roll alls.  

Socionomstudent 

Vad gäller socialt arbete med människor är det detta irrelevant 

om det inte är en person som själv söker sig professionell hjälp 

för att den har svårt med sin egen föreställning om eller blivit 

utsatt för negativ påverkan utifrån kön, könsuttryck och sexuell 

läggning. Vad gäller kollegor och mig själv som socialarbetare 

p-värde 0,012 

Diagram 20. 
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är det likaså irrelevant då vi inte ska arbeta utifrån dessa delar av 

sitt jag.  

Socionomstudent 

... för att svara på frågan så har jag svårt att se hur en 

homosexuell kvinna/man skulle diskrimineras på en 

arbetsmarknad och i sin yrkesutövning inom min givna 

generation. 

Socionomstudent 

Ovanstående citat ger ett uttryck för att en heteronormativ föreställning förekommer bland 

studenterna. Genom att inte tänka på faktorer som kön, sexualitet och könsidentitet som 

viktiga att lyfta fram, bidrar man till att osynliggöra de maktstrukturer som är kopplade till 

dessa. Osynliggörande är, enligt Kulick, en vanlig strategi för att försvara heterosexualiteten 

som norm (2004). Bland de som tycker att genuskompetens är viktigt görs det en tydligare 

koppling mellan hur samhällets normer kan komma att påverka individer. 

... Jag tror att det är viktigt att vi som socionomer hela tiden 

måste reflektera över de fördomar vi möter och de fördomar vi 

själva har. På de viset medvetandegör vi dem och kan hindra att 

dessa utövas i relationer med klienter.  

Socionomstudent 

Det är klart att om samhället har en negativ syn gentemot 

kvinnor, män, homosexuella etc., så är det lätt att falla in i 

samma tankemönster. Dock tror och hoppas jag att vi utifrån den 

här utbildningen kommer att tänka, i alla fall två gånger extra, 

innan vi öppnar våra munnar… 

Socionomstudent 

Dessa studenter problematiserar sin egen roll som framtida socionomer och vad deras egna 

fördomar skulle kunna få för betydelse för andra, speciellt för klienter och brukare som vi 
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kommer möta i vår yrkesutövning. De ger ett uttryck för ett intersektionellt tankesätt där de 

kopplar osynliggörandet av fördomar till strukturella maktförhållanden och därför anser det 

vara viktigt att lyfta fram och diskutera detta. De menar att det är lätt att acceptera andras 

normer och på så sätt reproducera dessa omedvetet. Den ena studenten ger uttryck för en 

hoppfullhet om att utbildningen ska kunna bidra till att lyfta frågor om fördomar och 

ojämlikhet.  

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Syftet med vår undersökning var att titta närmare på socionomstudenters föreställningar om 

kön, könsuttryck och sexualitet. Det vi har kommit fram till är att spridningen på studenternas 

uppfattningar är väldigt stor. Det verkar dock som att det finns en större osäkerhet när det 

gäller vissa frågor och då framför allt de frågor som berör könsöverskridande praktiker. 

Denna tolkning baserar vi på att det är fler som inte har vetat hur de skulle svara. Vi har också 

märkt att det är få studenter som lyfter fram transfrågor i svaren till de öppna frågorna. Detta 

överensstämmer med vår analys om att frågor kring könsöverskridande uttryck inte är lika 

synliggjort som frågor kring genus och homosexualitet. Det stämmer även överens med den 

tidigare forskning vi nämnt förut.  

Utöver detta var vi intresserade av vilka föreställningar studenterna upplever vara 

förekommande på utbildningen. Det är tydigt att det finns en del fördomar, och även 

diskriminering, både bland studenter och från lärare. Flertalet studenter har uttryckt sig 

kritiskt över detta och reflekterar kring att det inte är förenligt med de värden som förknippas 

med socialt arbete. Mest diskriminering förekommer på termin fyra och detta har vi tolkat 

som att stereotypa bilder kopplat till kön och sexualitet tydliggörs i diskussioner om familj 

och föräldraskap, de ämnen som studenterna läser på den terminen.  

Våra frågeställningar berörde även vad studenterna tror att föreställningar kan ha för inverkan 

på socialt arbete i praktiken. Även om de flesta trycker på att det är viktigt att reflektera kring 

sin egen roll när det kommer till föreställningar och normer, eftersom det kommer att påverka 

det framtida arbetet, finns det flera som inte gör denna koppling. Att inte universitetet lyckas 

förmedla vikten av att förstå sin egen roll i det system man lever och verkar i tycker vi är 

problematiskt. 
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En möjlig svaghet i vår undersökning är att vi inte ha kunnat tillfråga våra respondenter om 

hur de ser på orsakssamband. Vi har endast, när det gäller frågan om män som mer aggressiva 

än kvinnor, gjort en koppling till att det skulle ha biologiska orsaker. Vi har därför svårt att 

tolka vad våra respondenter egentligen menar. Det fanns en oro hos oss om att respondenterna 

inte skulle vara helt ärliga utan istället besvara frågorna utifrån vad de tror förväntas av dem. 

Vi tror dock, nu i efterhand, att risken för detta är liten då det har varit en stor spridning på 

svaren.  

Något vi har noterat i svaren på de öppna frågorna är att studenterna framför allt 

problematiserar andras åsikter och inte sina egna. I kombination med att många trots allt 

vittnar om vanligt förekommande fördomar på utbildningen ställer vi oss frågande till vem det 

då är som bidrar med och reproducerar dessa fördomar. Det verkar inte finnas någon tydlig 

koppling mellan att bära på föreställningar om andra människor och att ta ansvar för dessa. 

Detta är också ett sätt att osynliggöra vissa gruppers svaga ställning och att lägga ansvaret på 

någon annan.  

Som vi nämnt i problemformuleringen har vår egen uppfattning varit att genusperspektivet i 

mångt och mycket är undanskuffat i utbildningen. Anmärkningsvärt är då också att många 

studenter vittnar om fördomsfulla och stereotypa uttalanden från föreläsare. Vår bild av 

socionomer som en yrkesgrupp som ska stå på de svagas sida i samhället verkar inte gälla de 

som bryter mot den heteronormativa ordningen. Vi är övertygade om att den bristande 

kunskapen om detta bidrar till att fördomar får en grogrund och kan växa bland studenterna. 

Flera studenter uttrycker att de försöker ta individuellt ansvar för att problematisera frågor om 

genus och makt i undervisningen.  

I inledningen lyfte vi fram några citat som visar vad som kan gå fel när socialarbetare saknar 

kunskap om och inte synliggör problematik kopplade till sexualitet och könsidentitet. Att 

tonåringar som blivit utkastade av sina föräldrar, som inte accepterar barnets sexuella 

läggning, uppmanas att flytta hem igen visar på vilka allvarliga konsekvenser detta kan få. 

Genom att människors identitet osynliggörs missar vi att vissa grupper kan vara extra utsatta 

och i behov av särskilt stöd. Vi anser att socialhögskolorna borde ta ett större ansvar i hur 

dessa frågor tas upp och bemöts under utbildningen. Om framtidens socialarbetare har stora 

kunskapsluckor om detta, som vår undersökning visar, är vi rädda att det kommer få allvarliga 

följder.  
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Något som är positivt är att detta är förhållandevis lätt att åtgärda. Genom att integrera 

genuskritik i undervisningen skulle medvetenheten om den egna rollen i relation till andra 

kunna öka. Universiteten skulle kunna ta tillvara på de resurser som finns inom den egna 

organisationen och till exempel inleda ett samarbete med genusforskare. Som vi tidigare 

nämnt är bristande genuskritik inget som är isolerat till studenterna utan förekommer även 

bland undervisande lärare. Därför anser vi det viktigt att även personal ges möjlighet att delta 

i en sådan breddning av genuskompetens. 

Förslag på framtida studier kopplat till vår undersökning hade kunnat vara att undersöka 

studenters, men även yrkesverksamma socionomers, föreställningar ur ett komplett 

intersektionellt perspektiv. Det skulle kunna ge en större bild i vilka föreställningar som finns 

om alla människor. Vi hade också varit intresserade i att undersöka genusperspektivet hos 

studenter på andra sätt än genom en enkätundersökning. Intressant hade varit att till exempel 

utföra observationsstudier för att se hur studenterna talar om kön och sexualitet med varandra.  

 

 

  



47 
 

7. LITTERATURLISTA 
Ambjörnsson, F. (2003). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 

Diss. Stockholms universitet. Stockholm: Ordfront.  

Arbetets museum (2005). Här har du mitt liv - skildringar vid sidan av normen. Norrköping: 

Pressgrannar AB. 

Berkman, C., & Zinberg, G. (1997). Homophobia and Heterosexism in Social Workers. Social 

Work, vol 42, ss 319-335.  

Bildt, C & Robertsson, H (2004). Som man frågar får man svar – en diskussion om kvantitativ 

metod. I Olsson, A-C. & Olsson, C. (red.) I den akademiska garderoben. Stockholm: Atlas.  

Brottsförebyggande rådet (2011). [Elektronisk] Hatbrott. Tillgänglig: 

<http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=32&module_instance=2> [2011-10-21] 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Butler, J. (2007). Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos.  

Cluse-Tolar, T., Lambert, E. G., Ventura, L. A. & Pasupuleti, S. (2004). The Views of Social 

Work Students Toward Gay and Lesbian Persons: Are They Different from Other 

Undergraduate Students? Journal of Gay & Lesbian Social Services, vol 17, ss 59-85. 

Connell, R. W. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos.  

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. 

Lund: Studentlitteratur. 

Daneback, K. & Månsson, S-A. (2008). Internetforskning. I Meeuwisse, A., Swärd, H., 

Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. (red.) Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur.  

Evertsson, M. (2010). Kön. I Edling, C & Liljeros, F (red.) Ett delat samhälle - makt, 

intersektionalitet och social skiktning. Malmö: Liber. 



48 
 

Fredriksen-Goldsen, K. I., Luke, K. P., Woodford, M. R. & Gutiérrez, L. (2011). Support of 

Sexual Orientation and Gender Identity Content in Social Work Education: Results from 

National Surveys of U.S. and Anglophone Canadian Faculty. Journal of Social Work 

Education, vol. 47, ss 19-30. 

Hernadi, A. (2007). [Elektronisk] Morddömd utbildas till läkare. Svenska Dagbladet, 7 

november. Tillgänglig: <http://www.svd.se/nyheter/inrikes/morddomd-utbildas-till-

lakare_570047.svd> [2011-10-21] 

Hirdman, Y. (2001). Genus- om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 

Holmberg, C. (1993). Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors 

underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. Diss. Göteborgs universitet. 

Göteborg: Alfabeta. 

Hylton, M. E. (2005). Heteronormativityan the Experiences of Lesbian and Bisexual Women 

as Social Work Students. Journal of Social Work Education, vol 41, ss 67-82. 

Jeyasingham, D. (2008). Knowledge/Ignorance and the Construction of Sexuality in Social 

Work Education. Social Work Education, vol 27, ss 138-151. 

Kolfjord, I. (1998). Föreställningar om kvinnor och män, socialtjänstakter berättar. I 

Sandqvist, A- M. (red.). Åt var och en efter behov: en rapport från programberedningen 

Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet inom socialtjänsten. Stockholm: 

Kommentus: Svenska kommunförbundet. (Kommunerna och jämställdheten, 99-2579362-9).  

Knutagård, H. & Nidsjö, E. (2004). Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell 

läggning. Malmö: Länsstyrelsen (Skåne i utveckling, 2004:24). 

Knutagård, H. (2003). ”…det var bara en bögjävel”. På väg mot en strategi att förebygga och 

motverka homofientligt våld. Malmö: RFSL (RFSL Rådgivningen Skåne, Rapportserie 

2003:1).  

Kulick, D. (2004). Queerteori, performativitet och heteronormativitet – några grundläggande 

begrepp. I Olsson, A-C & Olsson, C. (red.) I I den akademiska garderoben. Stockholm: Atlas, 

ss 21-35. 

Körner, S. & Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur. 



49 
 

Levin, C. (2008). Att undersöka det sociala – några ingångar. I Meuwisse, A., Swärd, H., 

Eliasson-Lappalainen, R & Jacobsson, K. (red.) Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur och kultur.  

Logie, C., Bridge, T. J. & Bridge, P. D. (2007). Evaluationg the Phobias, Attitudes and 

Cultural Competence of Master of Social Work Students Toward the LGBT Populations. 

Journal of Homosexuality, vol 53, ss 201-221. 

Mattsson, T. (2005). I viljan att göra det normala. En kritisk studie av genusperspektivet i 

missbrukarvården. Diss. Lunds universitet. Malmö: Égalité. 

Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och arbete. Malmö: 

Gleerup.  

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Nagoshi, J. L., Adams, K. A., Terrell, H. K., Hill, E. D., Brzuzy, S. & Nagoshi, C. T. (2008). 

Gender Differences in Correlates of Homophobia and Transphobia. Sex Roles, vol. 59, ss 521-

531. 

Nationalencyklopedin (2012). [Elektronisk], Tillgänglig: <www.ne.se> [2012-01-07]  

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (2011). 

[Elektronisk]. Tillgänglig: <http://www.rfsl.se> [2012-01-11] 

Rosenberg, T. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. 

Rubin, G. S. (1998). Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality. I 

Parker, R. & Aggleton, P. (red.) Culture, Society & Sexuality. London: Routhledge, ss 143-

178. 

Skau, G. M. (2007). Mellan makt och hjälp.  Om det flertydiga förhållandet mellan klient och 

hjälpare. Malmö: Liber AB. 

Svensson, K., Johnsson, E., Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt 

arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.ne.se/


50 
 

Vetenskapsrådet. [Elektronisk] Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> 

[2011-10-21] 

Vikström, S. (2008). [Elektronisk] Hallå där… Ottar, 10 december 2008. Tillgänglig: 

<http://www.ottar.se/artiklar/hall-d-r> [2012-02-26] 

Wahlgren, L. (2008). SPSS. Steg för steg. Lund: Studentlitteratur. 

Walls, N. E., Johnston, C., Griffin, R., Moorman, N., Arnold-Renicker, H., Nelsen, J., 

Burson, M. & Campos Schutte, E. (2009). Mapping Graduate Social Work Student Learning 

Journeys about Heterosexual Privilege. Journal of Social Work Education, vol. 45, ss 289-

307. 

Wisniewski, J. & Toomey, B. (1987). Are Social Workers Homophobic? Social Work, vol. 32, 

ss 454-455. 

http://www.ottar.se/artiklar/hall-d-r


51 
 

BILAGA 1, ENKÄT 

1. Vilket år är du född?  Rullista 1950-1994 

2. Studieort: 

 A 

 B 

3. Termin: 

 2 

 4 

 7 

Nu kommer det några påstående som du får ta ställning till. Markera på skalan beroende på vad 

du anser om påståendet. Försök att svara utifrån dig själv. 

4. I Sverige har kvinnor och män samma möjligheter. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

5. Kvinnor är mer omsorgstagande än vad män är. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

6. Män och kvinnor har olika egenskaper och kompletterar därför varandra. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

7. Lesbiska är maskulina. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

8. Bisexuella har svårt att bestämma sig för om de vill ha relationer med kvinnor eller med män. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     
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 14. Män är mindre känslosamma än kvinnor. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

15. Personer som vill byta kön är psykiskt instabila. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

16. Homosexuella män är feminina. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

17. Män är lika bra på att ta hand om barn som kvinnor. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

9. Det går att avgöra vilken sexuell läggning en person har utifrån dennes utseende. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

10. Män är av naturen mer aggressiva än kvinnor. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

11. Barn mår lika bra av att växa upp med två mammor som med en mamma och en pappa. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

12. Det är svårt att bemöta människor om det är otydligt vilket kön de tillhör. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     

13. Bisexuella är rädda för att erkänna att de egentligen är homosexuella. 

 Instämmer helt Instämmer delvis Varken eller Instämmer inte Instämmer inte alls 

.     
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Nu kommer det några frågor om dina egna upplevelser. Här är det möjligt att markera fler 

alternativ. 

18. Jag har upplevt att det finns fördomar bland andra studenter eller personal på 

utbildningen rörande: 

 Kvinnor 

 Män 

 Transpersoner 

 Homosexuella 

 Bisexuella 

 Heterosexuella 

 Annat, vad? ___________ 

 Jag har inte upplevt några fördomar 

 

19. Lämna gärna exempel på hur detta har uttryckts: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

20. Jag har under utbildningen upplevt att jag själv eller någon annan 

diskriminerats på grund av: 

 Kön 

 Könsöverskridande uttryck 

 Sexuell läggning 

 Annat, vad? ___________ 

 Jag har inte upplevt någon diskriminering 
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21. Lämna gärna exempel på diskriminerande situationer du upplevt att du själv 

eller någon annan har blivit utsatt för: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

22. Har du några tankar kring hur föreställningar om kön, könsuttryck eller 

sexuell läggning kan påverka din eller andra socionomers professionella 

yrkesutövning? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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BILAGA 2, MISSIVBREV 

Socionomstudenter, kön och sexualitet 

Vi är två studenter på termin 6 på Socialhögskolan i Lund som just nu arbetar med vår c-

uppsats och därför skulle vi bli tacksamma om du ville hjälpa oss med att fylla i denna enkät. 

Länk till enkäten finns i slutet på detta brev. 

Vi planerar att undersöka socionomstudenters attityder kring kön, könsuttryck och sexualitet 

och är därför intresserade av vad du har för uppfattningar om detta samt hur du ser på den 

studiesociala miljön på universitetet.   

Du har fått denna inbjudan eftersom du studerar på socionomprogrammets andra, fjärde eller 

sjunde termin. Det är självklart helt frivilligt att delta men vi skulle bli mycket tacksamma om 

du tar dig tid att fylla i den. Det tar inte många minuter och dina synpunkter är av stort värde 

för vårt uppsatsarbete. 

Dina svar kommer att tillsammans med de andra respondenternas ligga till grund för vår 

uppsats och endast användas i detta syfte. Det är enbart vi och vår handledare samt 

examinatorn som kommer att kunna få tillgång till uppgifterna. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som person och 

inte sparas efter att undersökningen är färdig. 

Har du några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Observera att du inte kan svara på detta mail. Är du 

intresserad av resultatet kommer du att under våren 2012 kunna läsa vår färdiga uppsats på 

Lunds universitets hemsida.  

Johanna Löf:     sop09jlo@student.lu.se 

Frida Grönsterwall:    kurs07fg2@student.lu.se 

Handledare Annika Capélan:   annika.capelan_kohler@soc.lu.se 

Tack så mycket för hjälpen!  

Johanna Löf och Frida Grönsterwall 

Länk till enkäten: http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=832055&Pwd=99333432  

mailto:sop09jlo@student.lu.se
mailto:kurs07fg2@student.lu.se
mailto:annika.capelan_kohler@soc.lu.se
http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=832055&Pwd=99333432
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BILAGA 3, TABELLER 

Följande tabeller visar spridningen i hur respondenterna håller med respektive inte håller med 

i de frågor där vi fokuserar på jämförande faktorer. χ²- och p-värdet visar där på skillnadens 

signifikans medan n visar på varje frågas antal respondenter.  

Tabell 1, Studieort vs. Män och kvinnor har olika egenskaper och kompletterar därför 

varandra. n=172 

 Instämmer Varken eller Instämmer inte χ² p 

Studieort A 32,4% 22,5% 45,1% 19,0 0,000 

Studieort B 65,7% 14,3% 20,0%   

χ²: Skillnadens tillförlitlighet ökar i takt med detta värde.  

p: Om värdet understiger signifikansnivån 5 %, finns det en statistisk säkerställd skillnad (Körner & Wahlgren 2005).  

Tabell 2, Lesbiska är maskulina (vertikalt) vs. Homosexuella män är feminina (horisontellt). 

n= 171 

 Instämmer Varken eller Instämmer inte χ² p 

Instämmer 85,7 % 10,7 % 3,6 % 151,8 0,000 

Varken eller 14,0 % 72,1 % 14,0 %   

Instämmer inte 7,0 % 11,0 % 82,0 %   

χ²: Skillnadens tillförlitlighet ökar i takt med detta värde. 

p: Om värdet understiger signifikansnivån 5 %, finns det en statistisk säkerställd skillnad (Körner & Wahlgren 2005).  

Tabell 3, Ålder vs. Det är svårt att bemöta människor om det är otydligt vilket kön de har. 

n=171 

 Instämmer Varken eller Instämmer inte χ² p 

24 år och yngre 42,2 % 22,2 % 35,6 % 16,8 0,000 

25 år och äldre 32,1 % 4,9 % 63,0 %   

χ²: Skillnadens tillförlitlighet ökar i takt med detta värde. 

p: Om värdet understiger signifikansnivån 5 %, finns det en statistisk säkerställd skillnad (Körner & Wahlgren 2005).  
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Tabell 4, Termin vs. Jag har under utbildningen upplevt att jag själv eller någon annan 

diskriminerats. n=170 

 Ja  Nej χ² p 

Termin 2 12,5 % 87,5 % 8,8 0,012 

Termin 4 36,2 % 63,8 %   

Termin 7 20,3 % 79,7 %   

χ²: Skillnadens tillförlitlighet ökar i takt med detta värde. 

p: Om värdet understiger signifikansnivån 5 %, finns det en statistisk säkerställd skillnad (Körner & Wahlgren 2005).  

Tabell 5, Termin vs. Jag har upplevt att det bland andra studenter eller personal på 

utbildningen finns fördomar mot män. n=171 

 Ja  Nej χ² p 

Termin 2 31,3 % 68,8 % 6,1 0,047 

Termin 4 44,1 % 55,9 %   

Termin 7 54,7 % 45,3 %   

χ²: Skillnadens tillförlitlighet ökar i takt med detta värde. 

p: Om värdet understiger signifikansnivån 5 %, finns det en statistisk säkerställd skillnad (Körner & Wahlgren 2005).  


