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Sammanfattning 

Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, 

Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett 

urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska 

färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS 

genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. 

Bakgrundsfaktorer som undersöktes inkluderade utbildning, relationer till hbtq-personer och 

professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer, social önskvärdhet och förekomst av 

normkritiskt förhållningssätt. 218 psykologer verksamma i svensk sjukvård besvarade en 

webbaserad enkätundersökning. Resultatet visade att faktorstrukturen för LGBT-DOCSS 

reviderades från originalversionen. Deltagarnas kliniska färdigheter gällande hbtq var måttligt 

hög, med mycket låga nivåer av negativa attityder. Utbildning, privata relationer till hbtq-

personer, erfarenhet av att arbeta med patienter ur hbtq-gruppen samt normkritiskt 

förhållningssätt hade positiva samband med utfallsmåttet, inget samband fanns med social 

önskvärdhet. Förekomsten av hbtq-relevant undervisning på psykologprogrammen var låg. 

Studien bidrar med kunskap om psykologers kliniska färdigheter att arbeta med personer som 

identifierar sig som hbtq.   

Nyckelord: hbtq, självskattningsformulär, utvärdering, LGBT-DOCSS, kliniska 

färdigheter, psykolog, hälso- och sjukvård 
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Abstract 

The purpose was to translate and begin the evaluation of The Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) self-assessment form in a 

sample of psychologists in health care; this in order to be able to examine their clinical skills 

to work with LGBT clients/patients. Translation of LGBT-DOCSS was performed, and items 

related to queer were added to include this group. Background factors that were examined 

included education, relationships with LGBTQ people and professional experience of 

working with LGBTQ people, social desirability and the existence of norm-critical 

approaches. 218 psychologists working in Swedish health care answered a web-based survey. 

The result showed that the factor structure of the LGBT-DOCSS was revised from the 

original version. Participants' clinical skills in LGBTQ were moderately high, with very low 

levels of negative attitudes. Education, private relationships with LGBTQ people, experience 

working with patients from the LGBTQ group and norm-critical approach had positive 

correlations with the outcome measure, no relationship was found with social desirability. The 

presence of LGBTQ-relevant teaching on the psychology programs was low. The study 

contributes with knowledge of psychologists' clinical skills to work with people who identify 

themselves as LGBTQ. 

Keywords: LGBTQ, self-assessment, evaluation, LGBT-DOCSS, clinical skills, 

psychologists, health care 
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Introduktion 

På gruppnivå finns en högre förekomst av psykisk och fysisk ohälsa och sjukdom hos 

hbt(q)-personer än hos befolkningen i övrigt (Socialstyrelsen, 2011). Inom gruppen ses att 

vissa subgrupper besöker vården mer, och vissa mindre trots behov av vård, något som till 

viss del verkar kunna förklaras utifrån minoritetsstress (Bränström, 2017; 

Folkhälsomyndigheten, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015; Frost et al., 2015). Enligt 

Folkhälsomyndighetens rapporter (2014; 2015) angav ca 30 % av de deltagande homo- och 

bisexuella personerna (totalt N = 4761) att deras förtroende för vården var lågt, och ca 40 % 

av deltagande transpersoner (totalt N = 800) uppgav att de var oroliga för att få ett dåligt 

bemötande vid kontakt med vården. Transgender Europe (2017) rapporterar att 62 % av de 

deltagande transpersonerna (totalt N = 472) från Sverige skjutit upp besök till 

primärvårdsläkare. I samma rapport uppgav ca 30 % av deltagarna att de inte sökt 

transspecifik vård, där de vanligaste anledningarna till varför de inte sökt vård var att det 

fanns en rädsla för fördomsfullt bemötande från vårdpersonal (ca 50 %), att det saknades 

förtroende för det vården kan erbjuda (ca 43 %) och rädsla (ca 43 %) (Transgender Europe, 

2017). Vanliga brister i vårdpersonalens bemötande som rapporterats av hbtq-personer är 

exempelvis kunskapsbrist om hbtq och hbtq-personers villkor, under- eller överfokusering på 

hbtq-identitet, antaganden om att patienten är heterosexuell, samt att utgå från att kön enbart 

kan delas in i antingen kvinna eller man (Almevall & Englund, 2008; Folkhälsomyndigheten, 

2015; Johansson Wilén & Lundsten, 2019; Rättighetskommittén, 2012; Socialstyrelsen, 

2011). Sådana brister kan utgöra mikroaggressioner eller diskriminering, som riskerar att 

bidra till hbtq-personers minoritetsstress och sannolikt inställningen till att söka vård. 

Psykologer är en yrkeskategori som bör vara rustade att erbjuda ett respektfullt och 

informerat bemötande oavsett vem eller vilka som sitter mittemot. Studier från USA, Europa 

och Sverige har indikerat att det ofta inte är så, samtidigt som hbtq-kompetensen i ett blandat 

urval av psykologer i svensk kontext visats vara måttligt hög. Därför var vi intresserade av att 

undersöka de självskattade kliniska färdigheterna att arbeta med hbtq-personer hos specifikt 

psykologer verksamma i hälso- och sjukvård med en vuxen patientgrupp.  

 

Definitioner 

Hbtq 

Hbtq-akronymen innefattar de sexuella läggningarna homo- och bisexualitet, 

könsidentitetsbeskrivningen trans, samt queer, som kan vara ett sätt att beskriva sin 

könstillhörighet, läggning eller sin livsstil som bryter mot normerna (Riksförbundet för 
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homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter [RFSL], 2019). I 

varierande grad läggs fler bokstäver till för att inkludera fler grupper, exempelvis intersex 

som innebär att ha en atypisk utveckling av könsorgan, könskörtlar eller könskromosomer, 

och asexualitet som är en beskrivning av att varierande grad inte uppleva sexuell attraktion 

eller lust (RFSL, 2019). Andra tillhörigheter eller praktiker som ibland innefattas under hbtq-

paraplyet är att ha en BDSM-identitet eller praktik, och polyamori som innebär att göra 

relationer med fler än en åt gången (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017; RFSL, 2019).  

I Folkhälsomyndighetens undersökning gällande folkhälsa från 2012, angav 3.5 % ur 

ett slumpmässigt nationellt urval att de var homo- eller bisexuella, och 3.2 % angav att de var 

osäkra på sin sexuella läggning (2014). I ett populationsrepresentativt urval från Stockholms 

län uppgav 2.3 % att de kände sig som att de tillhörde ett annat kön, 2.8 % angav att de ville 

bli behandlade som eller leva som om de vore av ett annat kön, samtidigt som 0.5 % angav 

önskan om medicinsk behandling för könskorrigering (hormoner eller kirurgi) (Åhs et al., 

2018). Det kan i viss utsträckning tänkas spegla hur stor gruppen transpersoner är. I en 

amerikansk Gallup-undersökning med slumpmässigt urval angav 4.5 % att de var homo-, 

bisexuella eller transpersoner (LGBT Demographic Data Interactive, 2019). Det finns till vår 

kännedom inga studier som på ett heltäckande sätt undersökt hur stor gruppen queer är, vilket 

troligtvis är svårt då det är en diversifierad grupp och ofta inkluderas under hbt i 

undersökningar. En amerikansk studie fann dock att 5.8 % av ett representativt urval av hbt-

personer identifierade sig som queer (Goldberg et al., 2020).  

I föreliggande rapport används begreppet hbt där referat hänvisar till homo- och 

bisexuella personer samt transpersoner, hbt(q) där referat inte uttryckligen inkluderat personer 

som identifierar sig som queer men det är sannolikt att dessa omfattas, och hbtq där 

litteraturen uttryckligen inkluderat samtliga grupper. Formuleringarna gällande personer som 

identifierar sig som hbt/q kommer omväxlande i texten att vara den förevarande, alternativt 

hbt/q-personer/gruppen/klienter/patienter där det bedömts lämpligare av läsbarhetsskäl. Dessa 

begrepp avser här omfatta personer som identifierar sig som homo-, bisexuella, trans eller/och 

queer, oberoende om de använder specifikt begreppet hbt/q-person för att beskriva sig själva 

eller ej.  

Queer 

I Sverige syftar begreppet queer vanligtvis på personer som faller eller ställer sig 

utanför rådande sexualitets- och könsnormer, vilket ofta innebär homo- och bisexuella och 

transpersoner men även de som står utanför dessa kategorier. Det kan också innebära att ha en 

kritisk inställning till dessa normer, fristående från att identifiera sig som hbt (Ambjörnsson, 
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2016; Berg & Wickman, 2010). Begreppet är dock mer komplicerat än så och förtjänar en 

något vidare beskrivning, samtidigt som det är svårfångat eftersom queer motsätter sig 

kategorisering och definiering (Ambjörnsson, 2016; Berg & Wickman, 2010). Historiskt 

började begreppet användas av gayaktivister i engelskspråkiga länder runt år 1990, som ett 

återtagande av ett skällsord. Det innefattade även kritik mot bland annat en syn på 

egenskaper, exempelvis sexuella läggningar och könsidentiteter, som medfödda och fasta 

(essentialism) och att behöva anta en fast och given identitet utifrån gemensamma egenskaper 

i politiska syften (identitetspolitik), vilket uppfattades som att få plats och rättigheter på de 

normativas villkor (Ambjörnsson, 2016; Berg & Wickman, 2010). Dessa perspektiv 

utvecklades samtidigt inom akademin. De akademiska queerteorierna, eller perspektiven, har 

en gemensam grund i poststrukturalistisk förståelse av makt, kunskap, genus och sexualitet, 

med kritik av könsnormer och heteronormativitet i centrum (Ambjörnsson, 2016; Berg & 

Wickman, 2010). Bärande är Foucaults idéer där makt och privilegier ses som allestädes 

närvarande och kontinuerlig skapade i mellanmänskliga relationer, med språket som främsta 

kanal (Ambjörnsson 2016; Berg & Wickman, 2010; Narvola & Nordlund, 2017). Likaså 

Foucaults teorier om sexualitet som något socialt konstruerat och föränderligt är 

grundläggande. En annan central teoretiker är Butler, vars teorier rör genus och 

sexualitetsnormer, och vars dekonstruktion av kön som något medfött fått stort genomslag 

(Berg & Wickman, 2010; Lundberg, 2017). Begreppet har kommit att användas som både 

något som görs (t ex att queera kön) och som en identitet (att vara queer) (Berg & Wickman, 

2010), vilket är något paradoxalt i relation till motståndet mot kategorisering och identitet 

som något essentiellt, som teorierna och aktivismen grundar sig på. 	

	

Livsvillkor och hälsa hos hbtq-personer	

Minoritetsstress och mikroaggressioner 

På gruppnivå är hbtq-personer i högre utsträckning än andra utsatta för våld, 

diskriminering, stigmatisering och fördomar (Folkhälsomyndigheten, 2014; 

Folkhälsomyndigheten, 2015a; Meyer, 2003). Denna högre utsatthet för negativa sociala 

konsekvenser kan förklara den högre förekomsten av psykisk ohälsa som finns i hbt(q)-

gruppen (Meyer, 2003). Att inneha den sociala positionen att tillhöra en stigmatiserad 

minoritetsgrupp, såsom hbt(q)-personer gör, innebär att exponeras för en särskild sorts social 

stress kallad minoritetsstress (Meyer, 2003). Denna typ av stress skapas i en socialt fientlig 

miljö med fördomar, diskriminering och stigmatisering. Minoritetsstressen är i sin natur 
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additiv, det vill säga att den läggs på den vanliga stressen som alla människor upplever i sin 

vardag. Det innebär att människor som tillhör utsatta minoritetsgrupper över tid kommer 

behöva hantera mer stress än övriga befolkningen. Den är kronisk och springer ur 

samhälleliga strukturer och sociala processer snarare än från isolerade individer eller 

händelser, vilket innebär svårigheter för utsatta grupper att freda sig mot den. Meyer (2003) 

beskriver att minoritetsstressen består av tre delar. Den första handlar om externa händelser 

som inträffar oberoende av individens tolkning, exempelvis trakasserier. Den andra delen 

bygger på förväntansrädsla och en ökad sensitivitet för att om möjligt undvika dessa 

händelser, exempelvis genom att hemlighålla sin sexuella läggning. Den tredje delen handlar 

om individens internalisering av den omgivande sociala miljöns negativa attityder, 

exempelvis homofobi, som kan leda till negativ självbild och interna konflikter. 

Minoritetsstress-modellen beskriver vidare att tillgång till individuella copingstrategier samt 

social tillhörighet och stöd kan påverka upplevelsen och konsekvenserna av 

minoritetsstressen. Av betydelse är också faktorer relaterade till (minoritets-) 

identitetsutvecklingen; hur betydelsefull minoritetstillhörigheten är, vilken valens (värderande 

komponent) den har för individen, samt hur välintegrerad minoritetstillhörigheten är i 

individens övriga identiteter.	

I Sverige är diskriminering utifrån bland annat könsöverskridande identitet, 

könsöverskridande uttryck och sexuell läggning förbjudet. Detta förbud mot diskriminering 

enligt diskrimineringslagen gäller inom ett flertal domäner, däribland i arbetslivet, 

utbildningsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården (SFS 2008:567). 

Diskriminering sker inte alltid öppet utan också kan bestå av mikroaggressioner som kan ta 

sig uttryck på mer subtila sätt. Utifrån en indelning av Sue et al. (2007) kan 

mikroaggressioner ta sig uttryck i tre olika former: mikroöverfall, som är den mest explicita 

och ofta mer medvetna formen där syftet kan vara att såra mottagaren; mikroförolämpning, 

som är något mer subtil och mindre medveten och kan ta sig uttryck i exempelvis okänsliga 

kommentarer om någons sexuella läggning. Den tredje formen är mikroinvalidering som 

karaktäriseras av att den förminskar eller förnekar en persons erfarenheter, känslor eller 

tankar. Den som utför mikroaggressionen kan göra det medvetet eller omedvetet och det kan 

sägas spegla personens fördomar och attityd gentemot en viss grupp av människor (Nadal et 

al., 2011). Dessa mikroaggressioner kan förekomma i vardagliga sociala miljöer som 

exempelvis i skolan, på arbetsplatsen, bland familj och vänner och i vårdkontext. 

Mikroaggressioner har en kumulativ effekt på den som blir utsatt och kan leda till psykisk  
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ohälsa såsom depression och suicidalitet.  

 

Psykologer och hbtq	

Förekomst av hbt-klienter i psykologyrket 

Sannolikheten att i psykologyrket träffa en hbt-identifierad person är stor. I en 

amerikansk studie från 2002 uppgav 56 % av psykologerna (totalt N =125) i ett representativt 

urval att de träffat minst en homo- eller bisexuell patient den senaste veckan (Murphy et al., 

2002). Psykologer med utbildning relaterad till homo- och bisexualitet angav att de träffade 

fler homo- och bisexuella personer. De psykologer som inte hade någon sådan utbildning 

angav att de träffade färre, samt ansåg oftare att sexuell läggning inte var en relevant faktor 

som påverkade klienterna; vilket artikelförfattarna menar skulle kunna innebära att de inte 

identifierat att de träffade homo- och bisexuella klienter, snarare än att de inte förekom. 

 Attityder och kunskap avseende hbt hos psykologer utanför Sverige  

Perugini (2005) menar att det finns olika typer av attityder; implicita och explicita. De 

implicita attityderna är omedvetna och påverkar beteendet i mer plötsliga och spontana 

situationer medan de explicita attityderna är mer medvetna och påverkar beteendet i 

situationer där det finns mer tid att planera och kontrollera responsen. De olika attityderna 

samexisterar och för att optimera möjligheten att predicera olika beteenden så behöver både 

de implicita och explicita attityderna undersökas och tas med i beräkningen. En metod som 

kan användas för att mäta implicita attityder är Implicit Association Test (IAT) som är ett 

datoriserat test som mäter responstid inför olika stimuli, exempelvis människors hudfärg eller 

könstillhörighet. En vanlig metod som används för att mäta explicita attityder är via 

självskattningsformulär, vilket är den metod som nedanstående studier utgått från. 	

Studier som genomförts tidigare kring attityder till homo- och bisexualitet indikerar att 

gruppen psykologstudenter och verksamma psykologer uppvisar låg grad av negativa attityder 

mot homosexuella personer (Ellis et al., 2003; Savage et al., 2004; Jones, 2000). Något som 

framkommit i studier är att män i högre utsträckning än kvinnor visar upp mer negativa 

attityder mot homosexuella personer (Choi et al., 2006; Ellis et al., 2003; Savage et al., 2004; 

Jones, 2000). I en amerikansk studie visades att ca 55 % av de tillfrågade psykologerna (totalt 

N = 377) haft en del av en kurs eller mindre gällande kunskap om sexuell läggning (Johnson 

& Federman, 2014). Avseende attityder till transpersoner så är mönstret liknande, deltagarna 

uppvisade låg grad av negativa attityder, och män hade mer negativa attityder än kvinnor 

(Bowers et al., 2015; Riggs & Sion, 2017; Riggs et al., 2012). Psykologer och 
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psykologstudenter som träffat en transperson, eller fått utbildning gällande trans, hade mer 

positiva attityder (Bowers et al., 2015; Riggs et al., 2012). Johnson & Federman (2014) fann i 

sitt urval att ca 83 % under sin utbildning haft en del av en kurs eller mindre som fokuserat på 

kunskap gällande transfrågor, och en tredjedel ansåg sig vara tillräckligt kompetenta för att 

behandla transpersoner. I en studie, där psykologer var inkluderade som en av flera 

yrkesgrupper, framkom att högre klinisk kunskap gällande trans, mätt med en 

självskattningsskala, rapporterades av kvinnor, personer som hade klinisk erfarenhet av arbete 

med transpersoner, och personer som fått utbildning i ämnet (Riggs & Bartholomaeus, 2016).  

Attityder och kunskap avseende hbtq hos psykologer i Sverige 

Utifrån vår kännedom finns enbart en tidigare studie, i form av en 

psykologexamensuppsats, som undersökt attityder till hbtq och hbtq-kompetens hos en 

blandad grupp psykologer (N = 407) i Sverige (Wizelius Fock, 2018). Resultaten från denna 

studie följde samma mönster som ovan nämnda studier; det fanns en hög nivå av positiva 

attityder till hbtq och måttligt hög hbtq-kompetens; män hade mer negativa attityder än 

kvinnor; de med professionell erfarenhet av hbtq-personer och mer hbtq-relevant utbildning 

hade mer positiva attityder och högre hbtq-kompetens, samt att förekomsten av hbtq-relaterat 

innehåll i psykologutbildningen var liten. Vidare visades att ett personligt engagemang i hbtq-

frågor är associerat med högre hbtq-kompetens än innehållet i givna utbildningar (Wizelius 

Fock, 2018).	

Mikroaggressioner i en terapeutisk kontext	

Trots att acceptansen för hbtq-personer ökat i samhället och öppet negativt bemötande 

från terapeuter minskat, förekommer mer subtila mikroaggressioner riktade från behandlare 

till patient i terapeutisk kontext. Shelton och Delgado-Romero (2011) visade att dessa 

mikroaggressioner tar sig uttryck på olika vis; de kan kommuniceras verbalt eller icke verbalt, 

genom exempelvis ett avståndstagande kroppsspråk, samt genom den fysiska miljön där 

exempelvis skrivet material riktat till patientgruppen är heteronormativt utformat. Bowers et 

al. (2005) undersökte homosexuella personers erfarenheter och fann att det negativa 

bemötandet som dessa utsatts för under terapeutisk behandling sällan var explicit, utan 

snarare bestod i upprepade subtila beteenden från behandlaren sprungna ur fördomar, 

okunskap och felaktiga antaganden. Dessa beteenden var exempelvis att behandlaren blev 

obekväm vid samtal om icke-heterosexuellt sex, använde stereotyper, invaliderade 

patientens/klientens erfarenheter samt styrde terapin utefter egna behov snarare än patientens 

(Bowers et al., 2005). Israel et al. (2008) som undersökte homo- och bisexuella samt 

transpersoners erfarenheter identifierade negativa beteenden som att behandlaren var icke-
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validerande, dömande och oengagerad. Kerosuo (2016) som undersökt transklienters 

erfarenheter, tar upp tre områden som riskerar att skada den terapeutiska alliansen. Dessa 

områden utgörs av under- respektive överfokusering på vilken betydelse transidentiteten har 

för patienten samt att behöva vara den som utbildar sin egen terapeut i transrelaterade frågor. 

På sikt kan detta leda till sämre terapeutiskt resultat och ett försämrat förtroende till 

sjukvården hos transpersoner (Kerosuo, 2016). Sheerin (2009) fann att transpersoner som 

under terapin själva behövt utbilda sin terapeut i transrelaterade frågor upplevde en sämre 

allians än patienter som hade en terapeut med redan tillräcklig kunskap, vilket ledde till en 

lägre behandlingsnöjdhet. Förekomst av mikroaggressioner i terapi kan vidare ha en negativ 

inverkan på behandlingens resultat och kan leda till att klienten/patienten upplever mer 

negativa känslor (Shelton & Delgado-Romero, 2011). På längre sikt kan det leda till att 

patienter skjuter upp eller helt undviker fortsatt kontakt med sjukvården (Shelton & Delgado-

Romero, 2011). MacDonald (2014) fann gällande homo- och bisexuella patienter att högre 

grad av mikroaggressioner riktade från behandlare till patient korrelerade med sämre allians 

och sämre terapeutisk framgång. 	

Faktorer som identifierats som positiva i ett terapeutiskt sammanhang för hbt-personer 

är att behandlaren har god kunskap, är bekräftande, validerande och hjälpsam gällande 

klientens sexuella identitet eller läggning (Israel et al., 2008). Detta oavsett om patientens 

primära anledning till vårdkontakten är relaterad till frågor om sexualitet eller inte. Både de 

positiva och negativa faktorerna kan påverka den terapeutiska alliansen, vilken kan ses som 

en övergripande faktor för vilket utfall en behandling resulterar i (Israel et al., 2008).	

 

Psykologers villkor 

Etiska riktlinjer för psykologer	

Sveriges Psykologförbund har arbetat fram ett dokument som innehåller vägledning 

och stöd i etiska frågor specifika för psykologrollen. Dessa yrkesetiska principer berör respekt 

för individens rättigheter och värdighet, yrkesmässig kompetens, ansvar och yrkesmässig 

integritet (Sveriges Psykologförbund, 1998). Det första området framstår som särskilt relevant 

för psykologens arbete med hbtq-personer. Psykologförbundet menar att psykologen ska 

respektera olikheter gällande bland annat kön och sexuell läggning, samt att vara uppmärksam 

på vilka begränsningar som ens egna könsmässiga och kulturella förutsättningar innebär. Den 

enskilda psykologen är också skyldig att själv uppdatera sig kring ny kunskap och aktivt 

arbeta för att integrera detta i sitt professionella utövande. 	
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Vidare har Sveriges Psykologförbund tagit fram ett policydokument gällande 

evidensbaserad psykologisk praktik (EPBB), vars innehåll kan relatera till arbetet med hbtq-

personer (Sveriges Psykologförbund, 2013). Dokumentet beskriver vad som avses med bästa 

forskningsevidens och psykologisk expertis, och hur denna innefattar att kunna anpassa den 

bästa tillgängliga forskningen till patientens egenskaper, önskemål och behov för att en 

intervention ska bli så effektiv som möjligt. Relaterat till psykologens expertis understryks 

vikten av medvetenhet kring hur egna föreställningar eller förutfattade meningar och 

värderingar kan påverka insatserna som görs. Dokumentet beskriver vidare att insatser och 

interventioner ska anpassas efter individuella variationer inom ett flertal områden. Viktiga 

faktorer att ta hänsyn till då en samarbetsrelation inleds och upprätthålls anges vara bland 

andra: sociokulturella faktorer som kan påverka klienten, vilket kan innefatta klientens kön, 

sexuella läggning och könsidentitet; klientens sociala sammanhang med eventuell utsatthet för 

fördomar och olika tillgång till vård, samt individuella stressorer som ekonomiska svårigheter 

och arbetslöshet. Många psykologer i Sverige arbetar inom vården och omfattas därmed av 

Hälso- och sjukvårdslagen, vars lydelser avspeglas och förtydligas i de etiska riktlinjerna. 

Sveriges Psykologförbund har dock inte tagit fram några specifika riktlinjer för arbete med 

hbtq-personer. 	

I Storbritannien och USA har de nationella psykologorganisationerna, American 

Psychological Association (APA) respektive British Psychological Society (BPS), tagit fram 

kombinerade riktlinjer och kunskapsöversikter för arbetet med hbt(q)-personer. I 

inledningarna till dessa fastslås att det fortfarande förekommer okunskap, negativa attityder, 

missuppfattningar och brister som på ett negativt vis kan påverka klienter/patienter som tillhör 

hbtq-gruppen (APA, 2012; 2015; BPS, 2012).	

Hälso- och sjukvårdslagen	

Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är ”en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet” (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). Utifrån 

HSLs mål om god hälsa och jämlik vård, konstaterade Socialstyrelsen (2011) att det finns 

åtgärdbara och oskäliga skillnader i hälso- och sjukvård avseende bemötande och vård på lika 

villkor för flera områden och utvalda grupper, däribland hbt(q)-personer. Vård och bemötande 

ska vara jämlikt oavsett bland annat kön, sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund, 

etnicitet och funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2011). Samtidigt behöver vård och 

bemötande vara anpassat efter varje enskild individs förutsättningar och behov för att bli 
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jämlikt, eftersom att behandla alla likadant utan hänsynstagande till individuella skillnader i 

sig kan vara diskriminerande (Rättighetskommittén, 2012; Socialstyrelsen, 2015b). 	

 	

Kompetensutveckling relaterad till hbtq 	

Hbtq-kompetens	

Hbtq-kompetens är ett begrepp som uppkommit utifrån efterfrågan om bättre kunskap 

och bemötande av hbtq-personer. Tankar om behovet av särskild kompetens för att kunna 

bemöta minoritetsgrupper är inte ny; utifrån brister i bemötande och utbildning samt kritik av 

antagandet om objektiviteten och universaliteten av (västerländsk) psykologi, formulerade 

Sue et al. (1982) en modell över vad som innebär kulturell kompetens för terapeuter gällande 

arbete med personer från etniska minoritetsgrupper. Modellen innefattade tre dimensioner; 

övertygelser/attityder, kunskap och färdigheter (Sue et al., 1982). Den första dimensionen, 

övertygelser/attityder, relaterar till terapeutens medvetenhet om de egna övertygelserna, 

attityderna och fördomar, samt värdering av och respekt för olikheter. Kunskapsdimensionen 

innefattar kunskap om minoritetsgruppen och förståelse för vad denna kan ha för betydelse, 

liksom särskilda förväntningar för terapin som kan finnas utifrån detta, samt förståelse för hur 

terapeutens egna kulturella bakgrund påverkar i mötet. Den tredje dimensionen, färdigheter, 

relaterar till att terapeuten har färdigheter och verktyg för att kunna utföra bedömning och 

behandling som är informerad kring kulturella aspekter. Utifrån att grupper och kontexter 

ändras över tid, är det underförstått att kulturell kompetens innefattar kontinuerlig 

kunskapsuppdatering och inhämtning av erfarenhet av gruppen (Boroughs et al., 2015; Sue et 

al., 1982). De tre områdena har blivit ett ramverk som följt med in i utvecklingen av kulturell 

kompetens för arbetet med andra grupper, såsom personer som identifierar sig som hbtq 

(Boroughs et al., 2015), och avspeglas mer eller mindre explicit ibland annat riktlinjer (APA, 

2012; 2015; BPS, 2012), utbildningsplaner (APA, 2018), och skattningsskalor (t ex Bidell, 

2017). Det är dock inte entydigt vad som innefattas i begreppet kulturell kompetens 

(Boroughs et al., 2015), och det förekommer diskussioner om huruvida det ens behövs 

särskild kompetens för att möta vissa grupper (Sue et al., 2009). 	

Fors (2017) formulerar kritik mot begreppet hbtq-kompetens utifrån två huvudlinjer; 

dels att det medverkar till att befästa ett ”vi” och ”dem” som i sig är diskriminerande, och dels 

att det ger en bild av att diskriminering handlar om kunskapsbrist när det snarare är 

granskning av makt och privilegier som behövs. Fors menar utifrån den första linjen, att 

begreppet kan skapa en andrafiering, att hbtq-personer ses som ”de andra” i och med att det 
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behövs speciell kunskap för att förstå “dem” som innebär något annat än den ”vanliga” 

kunskapen för att förstå ”vanliga” människor. Vidare ser hon en risk att utbildning om vissa 

grupper förenklar och förstärker stereotyper, genom att det kan skapa en bild av att alla 

personer som har exempelvis en viss sexuell läggning är likadana. Hon menar att det kan 

finnas en viss poäng att använda sig av strategisk essentialism för organisering i politiska 

sammanhang, men också att det inte kan vara slutmålet eftersom det samtidigt kan försvåra 

för individer att ses som unika subjekt snarare än objekt, och därigenom bidra till denna 

objektifiering. Fors argumenterar utifrån den andra linjen för att idén om kompetens skapar en 

kunskapsdiskurs som inte begär av behandlaren att ägna sig åt reflektion och ifrågasättande av 

egna privilegier, som hon menar är grundläggande för hållbart antidiskrimineringsarbete. Fors 

menar också att kunskapen blir frivillig eftersom ingen kan begära att alla behandlare har 

specialistkunskap inom alla områden; och relaterat till detta, att det finns risk att drivkraften 

att skaffa sig denna särskilda kompetens handlar om att kunna känna sig som en god person 

och för sin handling medvetet eller omedvetet förväntar sig tacksamhet.	

I några svenska rapporter ges intrycket att det förekommer en sådan kunskapsdiskurs 

där kunskap om sexuell läggning och könsidentitet och hbt(q)-gruppens levnadsvillkor 

förväntas leda till hbt(q)-kompetens (t ex Regeringen, 2014; Socialstyrelsen, 2011, 2015a). 

Den modell gällande kulturell kompetens som Sue et al (1982) skapat, som blivit ett ramverk 

även för hbt(q)-kompetens, innefattar dock också ett antagande om att kunskap i sig inte är 

nog för kompetent bemötande; en lika viktig komponent är medvetenhet om sina egna 

attityder och värderingar samt förståelse för hur dessa kan påverka i mötet med en patient. 

Trots att det i vissa rapporter antyds en kunskapsdiskurs utgår utbildningar i Sverige riktade 

mot att förbättra bemötande av hbtq-personer ofta från ett normkritiskt perspektiv.  

Normkritiskt förhållningssätt	

Normkritik är ett begrepp som introducerades i Sverige i början av 2000-talet inom 

pedagogiken, som ett förhållningssätt som syftar till att förebygga och minska diskriminering 

och förtryck inom pedagogiska verksamheter (Björkman & Bromseth, 2019). Idéerna kommer 

från bland annat feministisk, kritisk, poststrukturalistisk och queer teoribildning och 

pedagogik (Bromseth, 2019), och beskrivs i sin engelska närmaste motsvarighet som ”anti-

oppressive education” (Björkman & Bromseth, 2019; Kumashiro, 2000). Till skillnad mot 

utbildning ”om de andra”, ”för de andra” eller som ”är kritiskt mot privilegierande och 

andrafierande” beskrivs pedagogiken som ”utbildning som förändrar elever och samhället” 

(Björkman & Bromseth, 2019; Kumashiro, 2000). Poststrukturalistiska och queerteorier om 

makt, kunskap, identitet och sexualitet har en central ställning (Bromseth, 2019). Normer ses 
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som ett uttryck för makt genom att de producerar och premierar vissa beteenden och 

bestraffar andra (Bromseth, 2019; Narvola & Nordlund, 2017). Ett annat sätt att uttrycka det 

på är att normer kan vara möjliggörande eller begränsande, och det är framför allt de som är 

begränsande som är i fokus (Bodestad, 2019). Perspektivet är också intersektionellt, vilket 

innebär att det tar hänsyn till att flera olika maktordningar kan samverka, och variera i olika 

kontexter (Bromseth, 2019). Bromseth (2019) beskriver att det tidigare var vanligt med ett 

toleransperspektiv, vilket kritiserats utifrån att maktstrukturen behålls intakt, där den 

privilegierade får undervisning om ”den andra” och ska lära sig att ”tolerera” denna, vilket 

kan vara både objektifierande och befästa maktordningar. Med ett normkritiskt perspektiv är 

syftet att synliggöra och granska strukturer och processer som upprätthåller och skapar 

normer som gör att någon ses som ”normal” eller ”avvikare”, snarare än att ”avvikaren” 

granskas. Inom pedagogiken framhålls vikten av att pedagogen genom självreflexivitet synar 

egna privilegier och normativa antaganden, hur hen är delaktig i ett förtryckande system; en 

process som beskrivs kunna skapa en kris, och, i och med detta också utveckling och 

förändring (Bromseth, 2019; Kumashiro, 2000). Det normkritiska förhållningssättet har blivit 

centralt i hbtq-utbildningssatsningar, och har de senaste åren spridit sig till bland annat hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten, som ett av svaren på hur man ska kunna förbättra 

bemötande och säkerställa en vård på lika villkor (Socialstyrelsen, 2011, 2015a, 2015b; 

RFSL, 2016). Det har av flera psykologer gjorts ansatser att integrera och anpassa det 

normkritiska förhållningssättet till psykologisk praktik och behandling (t ex Bodestad, 2019; 

Kerusou & Nilsson Lööv, 2017; Lundberg, Nordlund & Narvola, 2017; Narvola & Nordlund, 

2017; Fors, 2017). Detta utifrån att förbättra bemötandet gentemot särskilt, men inte begränsat 

till, hbtq-personer, eftersom enbart kunskap inte anses vara nog för att skapa en förändring, 

och utifrån den ovan beskrivna kritiken mot ett toleransperspektiv. 	

Narvola och Nordlund (2017) ger förslag på hur ett normkritiskt förhållningssätt i 

psykologiskt behandlingsarbete kan se ut i praktiken utifrån olika arenor i arbetet; på 

arbetsplatsen, i handledning, i den professionella självreflektionen och i patientarbetet. 

Utifrån arbetsplatsen lyfts att arbetsgruppen tillsammans kan granska vilka normer som 

representeras i verksamheten, både rent fysiskt och vad som implicit antyds i exempelvis 

lokaler och frågeformulär, samt belyser vikten av tid till gemensam reflektion utifrån 

exempelvis hur egna privilegier kan påverka patientmöten. Utifrån handledning föreslås att en 

metod att öva på ett normkritiskt förhållningssätt är genom falldiskussioner och rollspel, och 

att handledningen bör ge möjlighet att granska privilegier och synliggöra “blinda fläckar”. 

Handledningen beskrivs också som ett forum där man kan få hjälp att reflektera över hur 
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normer påverkar enskilda möten med klienter, och är integrerade i terapimetoder. Utifrån den 

enskilde behandlarens professionella självreflektion föreslås att den kan innehålla att granska 

vilka frågor som ställts eller inte ställts i patientmöten, egna antaganden om exempelvis kön 

eller sexualitet, eller reflektera över hur olika kategoriseringar samverkar hos klienten. I 

terapin med klienten föreslås behandlaren kunna, om det skulle kunna vara hjälpsamt för 

klienten, sträva efter att inkludera förståelse för det sociala sammanhanget, eventuella 

strukturella hinder, och normers påverkan i klientens liv. Att hantera maktskillnader som kan 

uppstå och försöka jämna ut denna, där transparens och samarbete, och att spegla icke-

normativa antaganden genom ordval betonas, föreslås också som intervention. Att utveckla ett 

normkritiskt förhållningssätt beskrivs alltså kunna vara både en gemensam/organisatorisk och 

individuell strävan.	

Hbtq-certifiering	

I arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbt(q)-personer, formulerade 

Regeringen (2014) en strategi med fokusområden för nödvändiga insatser för att stärka detta. 

Ett av dessa fokusområden var just hälso- och sjukvård tillsammans med sociala tjänster. I 

strategin redogörs för att Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla utbildningsmaterial för att 

användas i berörda yrkesgrupper. Regeringen (2014) anser att utbildningen bör innehålla 

information om bland annat lagstiftning, bemötande och vilka uttryck diskriminering kan ha 

inom vården. Uppdraget att utforma detta kunskapsstöd utmynnade i bland annat en 

webbaserad utbildning för personal inom socialtjänsten som kan genomföras av en grupp eller 

enskilt, och ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal, ”Att mötas i hälso- och 

sjukvård” (Socialstyrelsen, 2015b). Även regioner och företag erbjuder olika typer av hbtq-

utbildningar och diplomeringar, både via webb och utbildning på arbetsplatsen. En mer 

omfattande utbildning gällande hbtq och möjlighet för verksamheter att bli hbtq-certifierade 

finns sedan 2008 via RFSL (RFSL, 2016). Kostnaden för en verksamhet att genomgå en hbtq-

certifiering via RFSL är relativt stor. Även resurserna som behöver avsättas för att 

arbetsplatsen ska bli hbtq-certifierad är omfattande, bland annat behöver samtlig personal vara 

närvarande vid fyra halvdagars utbildning och en handlingsplan skapas (RFSL, 2016). Dessa 

faktorer minskar troligtvis möjligheten för verksamheter att bli hbtq-certifierade. Stort ansvar 

läggs därmed på enskilda behandlare att inhämta kunskap på egen hand för att utveckla sin 

kompetens och bemötande gällande detta område. Utifrån detta kan det finnas ett behov av 

självskattningsformulär för att synliggöra egna attityder och kunskapsnivå, vägleda 

kunskapsinhämtande och utvärdera detta efterhand. Ett självskattningsformulär kan också 

användas för utvärdering före och efter utbildning.   
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Aktuell studie	

Skattning av utveckling av kliniska färdigheter relaterat till hbt 

Bidell (2017) har utformat självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS), ett tvärvetenskapligt och 

vårdkontextoberoende formulär avsett att mäta kliniska färdigheter, attityder och kunskap 

relaterat till hbt-klienter/patienter hos vårdpersonal. LGBT-DOCSS beskrivs som lämpligt för 

att till exempel utvärdera utbildningsinsatser eller för att kartlägga nämnda förmågor för egen 

del eller i arbetsgrupper. Det föreslås även som lämpligt utfallsmått i forskningssyfte. Skalan 

utgår från de tre dimensioner som blivit ett ramverk för vad som innefattas i kulturell 

kompetens. Bidell (2017) menar att skalan inte ska ses som ett mått på hbt-kompetens, utan 

snarare så som avspeglas i namnet på skalan; ett mått på utveckling av kliniska färdigheter att 

arbeta med målgruppen. Detta utifrån att det inte finns en entydig definition av vad kulturell 

kompetens avseende hbt, eller ”hbt-kompetens” innefattar. Instrumentet har visat god intern 

konsistens både på helskale- och delskalenivå och god test-retest-reliabilitet. 

Social önskvärdhet 

Larson och Bradshaw (2017) har visat att skattning av kulturkompetens kan vara 

känsligt och påverkas av social önskvärdhetsbias. Social önskvärdhet kan vid en 

enkätundersökning sägas vara en deltagares önskan eller behov att nå omgivningens 

godkännande genom att ge svar som hen tänker sig skulle vara önskvärda enligt rådande 

normer (Holtgraves, 2004). Larson och Bradshaw (2017) menar att vissa instrument avsedda 

att mäta kulturkompetens bör användas tillsammans med instrument som är avsedda att mäta 

denna bias. Att skatta sina egna attityder och kompetens gällande hbtq kan därmed vara något 

som anses känsligt att svara på, och som utifrån social önskvärdhet kan leda till data som 

indikerar mer positiva attityder och högre kompetens än vad som egentligen är fallet. För att 

mäta social önskvärdhet har Lambert et al. (2016) visat att The Marlowe–Crowne Social 

Desirability Scale (MCSDS) är ett adekvat verktyg för att uppskatta detta. MCSDS består av 

33 påståenden vilket kan vara svåradministrerat utifrån tidsåtgång, speciellt kombinerat med 

andra instrument. MCSDS finns i en kortversion (MCSD-SF-A) med 11 påståenden som 

visats ha goda psykometriska egenskaper (Reynolds, 1982). Denna kortversion användes vid 

utvecklandet av LGBT-DOCSS (Bidell, 2017), varför denna bedöms adekvat att använda 

även i föreliggande studie.  
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Sammanfattning introduktion 

Hbtq-personer upplever på gruppnivå mer psykisk och fysisk ohälsa än befolkningen i 

övrigt samtidigt som förtroendet för hälso- och sjukvården i denna grupp är lägre än hos 

genomsnittet. Detta leder ibland till undvikande av egentligen nödvändig vård. 

Diskriminering på grund av kön och sexuell läggning är enligt lag förbjudet. Trots 

lagstiftningen utsätts gruppen för mikroaggressioner som kan leda till minoritetsstress vilket i 

sin tur kan vara en del av förklaringen till den ökade ohälsan. Psykologer har i tidigare studier 

visat upp låg grad av negativa attityder och god kunskap att arbeta med hbtq-gruppen, trots 

detta förekommer mikroaggressioner även i en terapeutisk kontext. Att arbeta med 

minoritetsgrupper förutsätter kulturell kompetens, ett begrepp som samtidigt kan vara 

problematiskt då det riskerar att leda till bland annat andrafiering. Ett sätt att öka denna 

kompetens är via utbildning och exempelvis genom de hbtq-certifieringar som uppkommit 

som en lösning för att förbättra brister i bemötande i bland annat hälso- och sjukvården. Att 

arbeta utefter ett normkritiskt förhållningssätt innebär att granska och kritisera normerna 

istället för den som bryter mot normerna, och är ett förhållningssätt som blivit en central del i 

utbildningar som ämnar öka hbtq-kompetensen hos vårdpersonal. Ett sätt att mäta och 

utvärdera effektiviteten av utbildningar kan vara via självskattningsformulär. Ett sådant är 

LGBT-DOCSS som avser mäta kliniska färdigheter att arbeta med hbt-klienter/patienter. 

Skattning av kulturkompetens kan vara känsligt för social önskvärdhetsbias, därav kan det 

vara lämpligt att i studier även mäta detta för att kunna uppskatta påverkan av denna bias.   

	

Syfte 

Mot denna bakgrund är syftet att översätta ett tidigare validerat 

självskattningsformulär för kliniska färdigheter att arbeta med homo-, bisexuella och 

transpersoner, LGBT-DOCSS; och undersöka överensstämmelsen mellan resultat från 

originalstudien och ett svenskt urval av psykologer (inklusive PTP-psykologer och 

psykologstudenter) verksamma inom hälso- och sjukvård med vuxna klienter/patienter. I och 

med detta avses också att undersöka hur de i formuläret inkluderade dimensionerna; attityder, 

kunskap och klinisk färdighet, ser ut i den undersökta gruppen, och huruvida det även i detta 

urval fanns en könsskillnad i attityd gentemot personer som identifierar sig som hbt. Relaterat 

till detta avsågs också undersöka hur mycket innehåll relevant för arbetet med hbtq-personer 

som deltagarna fått med sig från psykologprogrammet; samt undersöka sambandet mellan 

utfallsmåttet LGBT-DOCSS och vald bakgrundsinformation. Till sist omfattas också att 

undersöka huruvida det finns en överensstämmelse mellan LGBT-DOCSS och attityder, 
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kunskap och klinisk färdighet relaterat till klienter/patienter som identifierar sig som queer. 

Detta utifrån att begreppet queer vanligtvis inkluderas då sexuell läggning och könsidentitet 

omnämns i en svensk kontext, i form av akronymen hbtq, och LGBT-DOCSS i sin 

originalversion saknar påståenden som relaterar till personer som identifierar sig som queer. 	

	

Hypoteser	

H1: Faktoranalys, intern validitet och intern reliabilitet för den översatta versionen av LGBT-

DOCSS kommer visa god överensstämmelse med resultaten i originalstudien.	

 

H2: Det aktuella urvalet kommer att visa liknande medelvärden för påståenden på hel- och 

delskalorna som framkommit i originalstudien; deltagarna kommer visa högre värden för 

attityd än för kunskap och klinisk färdighet, och högre för kunskap än för klinisk färdighet.	

 

H3: Det finns en könsskillnad i delskalan attityd i LGBT-DOCSS; kvinnor har ett högre värde 

än män (mer positiva attityder).	

	

H4: Deltagarna uppger att psykologprogrammet innehållit få moment som relaterat till arbetet 

med hbtq-personer.	

	

H5: Det finns ett positivt samband mellan utfallsmåttet LGBT-DOCSS och följande 

oberoende variabler: 	

a) utbildning relaterad till hbtq.	

b) privata relationer till hbtq-personer.	

c) professionell erfarenhet av att arbeta med hbtq-personer. 	

d) normkritiskt förhållningssätt. 	

e) social önskvärdhet. 	

f) påståenden gällande attityder, kunskap och klinisk färdighet relaterat till 

klienter/patienter som identifierar sig som queer.	

	

H6: Påståenden gällande queer-kompetens kommer tillsammans med LGBT-DOCSS uppvisa 

god intern konsistens på både helskale- och delskalenivå.  
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Metod	

Deltagare 

Via ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval undersöktes psykologer verksamma inom 

hälso- och sjukvård (bedömning, utredning och behandling) med vuxna patienter. För att öka 

antalet deltagare i undersökningen kunde även PTP-psykologer och psykologstudenter med 

angiven arbetslivserfarenhet delta. Då de sistnämnda gruppernas deltagande bedöms vara litet 

utifrån insamlingsproceduren (se under Procedur nedan), hänvisas det av läsbarhetsskäl till 

hela deltagargruppen som ”psykologer” i aktuell rapport.  

251 personer öppnade enkäten för undersökningen, 250 personer samtyckte till 

deltagande och 1 person samtyckte inte. Av dessa uppgav 218 att de hade erfarenhet av arbete 

i hälso- och sjukvård med vuxna patienter, och uppfyllde därmed inklusionskriterierna för 

deltagande, varav samtliga fullföljde enkäten. Av dessa 218 personer var könsfördelningen 

167 kvinnor (76.6 %), 48 män (22 %), 1 transperson (0.5 %), 1 annat (0.5 %) och 1 icke-binär 

(0.5 %). 

Deltagarnas ålder sträckte sig från 23-70 år. Medelåldern var 38.6 år (SD 11.7).   

 

Instrument 

En enkätundersökning konstruerades. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om kön 

och ålder. Därefter följde nedanstående frågor, skalor och påståenden (se även Bilaga I för 

enkäten i sin helhet).   

Utbildning inom psykologprogrammet 

För att få en bild av hur mycket hbtq-relevant innehåll som deltagarnas 

psykologutbildning haft löd en enkätfråga “Har du inom psykologprogrammet fått utbildning 

som är relevant för arbete med hbtq-personer?” med svarsalternativen: “Inte alls”, 

“Nämndes/enstaka tillfällen”, “Enstaka seminarier/föreläsningar”, “Enstaka kurser”, “Flera 

kurser” och “Integrerat i de flesta delar av undervisningen”. Frågan utformades med 

inspiration från Wizelius Fock (2018) för att kunna göra jämförelse mellan de undersökta 

urvalen.  

Annan utbildning relaterad till hbtq 

För att undersöka omfattning och typ av hbtq-relaterad utbildning som deltagarna 

genomgått utanför psykologprogrammet ställdes frågan “Har du utanför psykologprogrammet 

gått någon utbildning i ämnen relevanta för arbete inom vården med hbtq-personer? Om ja, 

vilken typ av utbildning?” Svaren angavs i form av fritext och kodades sedan av författarna in 

under följande fyra kategorier: “Ingen alls”, “Enstaka föreläsning/kurs”, “Hbtq-certifiering” 
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samt “Högskole/universitetsutbildning i relevanta ämnen” (här sorterades exempelvis studier i 

sexologi och genusvetenskap in).  

Professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer 

För att fånga upp den professionella erfarenheten av att arbeta med hbtq-personer och 

kunna undersöka samband med utfallsmåttet ställdes frågan “Har du arbetat med någon 

patient som identifierat som hbtq?” med följande svarsalternativ “Nej/inte vad jag vet”, “Ja, 

enstaka (1-5 st)”, “Ja, flera (5-20 st)” och “Ja, många (över 20 st)”.  

Privata relationer till hbtq-personer 

För att kunna undersöka samband med utfallsmåttet ställdes en fråga som berörde 

privata relationer till hbtq-personer som löd: “Har du någon privat relation till någon som 

identifierar sig som hbtq?” med svarsalternativen “Nej/inte vad jag vet”, “Ja, någon bekant”, 

“Ja, flera bekanta”, “Ja, någon nära” och “Ja, flera nära”.  

Normkritik 

För att undersöka förekomsten av normkritik i yrkesutövandet utformades fyra 

påståenden med inspiration från Narvola & Nordlund (2017) (se Introduktion). 

Svarsalternativen presenterades som en sjugradig likert-skala från ”1 = håller inte alls med” 

till ”7 = håller helt med”. Påståendena som ämnade att undersöka möjliga aspekter av 

normkritiskt förhållningssätt i psykologisk praktik var: “På min arbetsplats arbetar vi för att 

synliggöra de explicita och implicita normer som finns inom vår praktik”, “Den handledning 

jag deltar i ger möjlighet att granska och reflektera över normer och blinda fläckar”, “I min 

professionella självreflektion granskar jag mina egna normer, värderingar och privilegier i 

relation till hur det kan påverka min praktik och möte med patienter” samt “Där det kan vara 

hjälpsamt för patienten använder jag ett normkritiskt förhållningssätt för att bredda förståelsen 

för patientens svårigheter”. En kort definition av vad som åsyftas med normkritik fanns som 

ingress till påståendena.  

Social önskvärdhet 

Eftersom självrapportering av kunskap om och attityder till hbtq kan vara känsligt för 

social önskvärdhetsbias (Larson & Bradshaw, 2017; Rosenman et al., 2011), inkluderades ett 

frågeformulär för att undersöka detta. Formuläret som användes var Marlowe-Crowne Social 

Desirability-Short Form-A (MCSD-SF-A), en kortversion av The Marlowe–Crowne Social 

Desirability Scale (MCSDS) som visat upp god överensstämmelse med den mer omfattande 

originalversionen (r = .91, p < .001) (Reynolds, 1982). Formuläret består av 11 påståenden 

där deltagaren får välja mellan “Sant” eller “Falskt” för vad som stämmer bäst för hur hen 

fungerar i olika situationer. Formuläret översattes av författarna till svenska. Översättningen 
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kontrollerades och finjusterades sedan av två psykologer med goda kunskaper i engelska, 

innan påståendena användes i enkäten. Eftersom formuläret avser att mäta social önskvärdhet 

så presenterades påståendena som ”Frågor om hur du fungerar i olika situationer”. För 

MCSD-SF-A i originalspråk och översättning, se Bilaga II.  

Kliniska färdigheter relaterat till hbt 

För att mäta deltagarnas kliniska färdigheter avseende hbt användes 

självskattningsskalan LGBT-DOCSS, som utvecklats och validerats i amerikansk och brittisk 

kontext av Bidell (2017). Formuläret består av 18 påståenden där deltagaren på en sjugradig 

likert-skala skattar det alternativ som bäst stämmer överens med hens åsikt, från ”1 = håller 

inte alls med” till ”7 = håller helt med”. Skalan består av tre delskalor; attityd, kunskap och 

klinisk färdighet, som utformats för ändamålet att mäta dessa tre områden. Formulärets 

struktur utvecklades och har konfirmerats genom explorativ faktoranalys (EFA) och 

konfirmatorisk faktoranalys (CFA) (Bidell, 2017). Formuläret har i tidigare studier visats ha 

god intern konsistens på helskalenivå (α = .86) och på delskalenivå (klinisk färdighet α = .88, 

attityder α = .80 och kunskap α = .83) samt goda test-retest-egenskaper (två veckor, r = .87) 

(Bidell, 2017). Även detta formulär översattes av författarna till svenska enligt tidigare 

beskrivna procedur. För LGBT-DOCSS i originalspråk och översättning, se Bilaga III.  

Påståenden relaterade till klienter/patienter som identifierar sig som queer 

För att undersöka attityder, kunskap och färdigheter relaterade till queer, 

konstruerades sju påståenden genom att spegla ett urval av påståenden i LGBT-DOCSS. 

Exempelvis fanns ett påstående i LGBT-DOCSS som löd “Jag anser att det innebär en 

psykisk störning att vara transperson”, vilket speglades till “Jag anser att det innebär en 

psykisk störning att vara queer”. Två påståenden relaterade till attityd, två relaterade till 

kunskap och tre relaterade till kliniska färdigheter. Påståendena skattades på en sjugradig 

likert-skala från ”1 = håller inte alls med” till ”7 = håller helt med”.  

 

Procedur 

Enkätundersökningen genomfördes via det digitala verktyget Google Formulär. 

Förfrågan om deltagande i enkätundersökningen med kortfattad beskrivning och länk till 

enkäten lades ut i ett flertal stängda professionsgrupper för psykologer på Facebook. 

Medlemmarna i grupperna är legitimerade psykologer, och inkluderar även psykologstudenter 

från termin sju och framåt samt PTP-psykologer. Medlemmarna är verifierade genom att 

ansökan till gruppen endast godkänns om den sökande intygas som psykolog/psykologstudent 

av befintlig medlem. Övriga grupper som länken lades ut i kan ses som subgrupper till den 
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största gruppen, med specifika inriktningar för exempelvis PTP-psykologer eller 

psykodynamiskt inriktade psykologer. Vid tidpunkten för undersökningen hade den största av 

dessa grupper drygt 8000 medlemmar, övriga hade mellan 600-2400 medlemmar.  

Enkäten var tillgänglig under tre veckor under februari-mars 2020, och påminnelser 

om undersökningen lades av författarna via kommentarsfältet till inlägget. Då 

svarsfrekvensen sjönk efter en tid skickades även länk till enkäten och information om studien 

ut via mail till Psykologförbundets fackliga representanter tillsammans med förfrågan om att 

sprida informationen till sina medlemmar. Bifogat i detta mail fanns samma presentation av 

studien och förfrågan om deltagande som publicerats i Facebook-grupperna. Mailadresser till 

de fackliga representanterna inhämtades från Psykologförbundets hemsida. 

 

Etik 

I informationsbrevet som introducerade enkäten beskrevs bakgrunden till studien, 

studiens syfte, enkätens innehåll, att insamlad data skulle behandlas konfidentiellt och ej vara 

tillgänglig för obehöriga samt att deltagandet var frivilligt och att enkäten när som helst kunde 

avslutas genom att stänga ner webbläsaren. Det var obligatoriskt för deltagaren att fylla i att 

hen läst informationen och samtyckte till deltagande, för att kunna gå vidare i enkäten. 

Inkluderat var även en obligatorisk fråga där deltagarna fick intyga att de hade erfarenhet av 

arbete som psykolog/psykologassistent inom hälso- och sjukvård med vuxna patienter. Vid 

nekande svar på någon av dessa frågor avslutades enkäten. 

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan attityder till hbt-personer 

och politisk åskådning (Bowers et al., 2015; Choi et al., 2006; Johnson & Federman, 2014; 

Savage et al., 2004). Utifrån att frågan om deltagares politiska åskådning kan uppfattas 

känsligt enligt Etikkommittén Sydosts anvisningar (2019) valde vi att utesluta frågor 

angående detta i enkäten. Likaså finns det ett samband mellan hbtq-kompetens och egen 

identifikation som hbtq-person (Wizelius Fock, 2018), dock kan frågan om deltagares 

sexuella läggning uppfattas som laddad utifrån Etikkommittén Sydosts anvisningar (2019) 

och vi valde därför också att utesluta detta. Inga andra frågor som avsåg behandla känsliga 

personuppgifter så som de definierats av anvisningarna inkluderades.  

 

Dataanalys 

För att besvara H1 genomfördes en explorativ faktoranalys (EFA) och 

reliabilitetsanalyser, för att besvara H3 genomfördes ett icke-parametriskt t-test med Mann 
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Whitney U, för att besvara H5 genomfördes icke-parametriska korrelationsanalyser med 

Spearman’s Rho, och för att besvara H6 genomfördes reliabilitetsanalyser. För att beskriva 

deltagarurvalet samt för att besvara de mer deskriptiva hypoteserna H2 och H4 togs 

beskrivande statistik fram. Valet att genomföra icke-parametriska tester utgick från att 

insamlad data inte uppfyllde normalitetsantaganden för parametriska analyser.   

Programvaran som användes var Jamovi version 1.2.5.0 (The jamovi project, 2020).  

 

Resultat	

Beskrivande statistik  

Utbildning inom psykologprogrammet 

Ett mindre antal personer uppgav att det inom psykologprogrammet inte alls 

förekommit innehåll relevant för arbetet med hbtq-personer. Flest deltagare angav att det 

nämndes eller förekom vid enstaka tillfällen alternativt vid enstaka seminarier och 

föreläsningar. Färst deltagare angav alternativen enstaka kurser, flera kurser och att det varit 

integrerat i de flesta delar av undervisningen. Tabell 1 visar fördelningen över 

svarsalternativen i antal och procent av urvalet.   

Tabell 1. 
 
Frekvensfördelning för svarsalternativ gällande hbtq-relevant innehåll under 
psykologprogrammet (N=218).  

Svarsalternativ Antal % av total Kumulativ  % 

Inte alls 31 14.2 % 14.2 % 

Nämndes/enstaka tillfällen 60 27.5 % 41.7 % 
Enstaka seminarier/föreläsningar 80 36.7 % 78.4 % 
Enstaka kurser 20 9.2 % 87.6 % 
Flera kurser 13 6.0 % 93.6 % 

Integrerat i de flesta delar av undervisningen 14 6.4 % 100.0 % 

 
Annan utbildning relaterad till hbtq  

Majoriteten av deltagarna hade inte gått någon utbildning utanför 

psykologprogrammet som de ansett relevant för arbetet med hbtq-personer. En större 

majoritet hade gått utbildning som de ansåg relevant för detta, med flest som angav att de gått 

enstaka föreläsning eller kurs. Tabell 2 visar fördelningen för respektive utbildningsalternativ 

med antal och procent av urvalet.  
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Tabell 2. 

 
Frekvensfördelning för nivåer av utbildningar utanför psykologprogrammet (N=218). 

Kodade alternativ Antal % av total Kumulativ % 

 Inte alls 121 55.5 % 55.5 % 
 Enstaka föreläsning/kurs 42 19.3 % 74.8 % 
 Hbtq-certifiering 25 11.5 % 86.2 % 
 Högskole/universitetsutbildning i relevanta ämnen 30 13.8 % 100.0 % 

 

Professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer 

De flesta deltagarna i urvalet hade professionell erfarenhet av att arbeta med hbtq-

personer. Flest angav att de hade arbetat med enstaka, i betydelsen 1-5 personer, eller med 

flera, som här innebar 5-20 personer. En minoritet hade inte arbetat med någon alls, eller fler 

än 20 personer. Tabell 3 visar fördelningen över svarsalternativen i antal och procent.  

Tabell 3.  
 
Frekvensfördelning för professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer (N = 218).  

Svarsalternativ Antal % av total Kumulativ % 

Nej/Inte vad jag vet 18 8.3 % 8.3 % 
Ja, enstaka (1-5 st) 96 44.0 % 52.3 % 
Ja, flera (5-20 st) 80 36.7 % 89.0 % 
Ja, många (>20 st) 24 11.0 % 100.0 % 

 

Privata relationer till hbtq-personer 

En knapp majoritet av deltagarna angav att de hade flera nära relationer till personer 

som identifierar sig som hbtq, och nästan lika många angav att de hade flera bekanta som 

identifierar sig som hbtq. Ett fåtal deltagare angav att de inte hade någon relation till en hbtq-

identifierad person (eller som de visste om). Tabell 4 visar fördelningen över 

svarsalternativen i antal och procent.   

Tabell 4.  
 
Frekvensfördelning för privata relationer till hbtq-personer (N = 218). 

Svarsalternativ Antal % av total Kumulativ % 

Nej/inte vad jag vet 16 7.3 % 7.3 % 
Ja, någon bekant 42 19.3 % 26.6 % 
Ja, flera bekanta 58 26.6 % 53.2 % 
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Frekvensfördelning för privata relationer till hbtq-personer (N = 218). 

Svarsalternativ Antal % av total Kumulativ % 
Ja, någon nära 40 18.3 % 71.6 % 
Ja, flera nära 62 28.4 % 100.0 % 

 

Normkritik 

Detta område omfattade fyra påståenden, där maxpoäng var 7 för varje enskild fråga 

och för samtliga påståenden 28, där högre värde indikerar högre förekomst av normkritiskt 

förhållningssätt i arbetet. Se Tabell 5 för medelvärden och standardavvikelser för enskilda 

påståenden som berör användandet av normkritik i de olika områdena och sammanslaget 

värde. Medelvärdena för påståenden som berörde användandet av normkritiskt 

förhållningssätt på individuell nivå var högre än de påståenden som berörde mer 

organisatorisk implementering.  

Tabell 5.  
 
Medelvärden och standardavvikelse för normkritik-påståenden enskilt och sammanslaget 
(N = 218), med maxvärden inom parantes.      
  Arbetsplats Handledning Reflektion Patient Sammanslaget 

M 3.54 (7) 4.33 (7) 5.60 (7) 5.64 (7) 19.1 (28) 
SD 1.46 1.51 1.06 1.30 3.53 

 Not. Arbetsplats = ”På min arbetsplats arbetar vi för att synliggöra de explicita och implicita normer som finns 

inom vår praktik”, Handledning = “Den handledning jag deltar i ger möjlighet att granska och reflektera över 

normer och blinda fläckar”, Reflektion = “I min professionella självreflektion granskar jag mina egna normer, 

värderingar och privilegier i relation till hur det kan påverka min praktik och möte med patienter”, Patient = 

“Där det kan vara hjälpsamt för patienten använder jag ett normkritiskt förhållningssätt för att bredda förståelsen 

för patientens svårigheter”. 

 

Social önskvärdhet 

För skattningsskalan för social önskvärdhet var medelvärdet 4.5 (SD 2.53), av 

maxpoäng 11 där högre värde indikerar högre förekomst av social önskvärdhet hos 

deltagarna. Detta kan kvalitativt beskrivas som en måttligt hög nivå av social önskvärdhet.  

Kliniska färdigheter relaterat till hbt 

Eftersom analysen för föreliggande studies faktoranalys visade på två faktorer, istället 

för den trefaktorstruktur som framkom i originalstudien (se Huvudresultat nedan för vidare 

information), utgår följande beskrivning från resultatet av aktuell studies faktoranalys och 

frångår därmed den ursprungliga strukturen gällande helskala och delskalor som presenterats 
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av Bidell (2017). Tabell 6 visar medelvärden och standardavvikelse för helskala och delskalor 

på LGBT-DOCSS.  

Tabell 6.  
 
Medelvärden och standardavvikelse för LGBT-DOCSS helskala och delskalor (N=218), med 
maxvärden inom parantes. 

  Helskala Attityd Kliniskt arbete 

M-------------------------------  82.4 (105)  27.4 (28)  55.0 (77)  

SD  10.6  1.95  10.5  

 

För helskalan bestående av 15 påståenden var maxvärdet 105. För delskalan avseende 

attityd bestående av fyra påståenden var maxvärdet 28, där högre värde indikerar lägre 

förekomst av negativa attityder.  För delskalan avseende kliniskt arbete; kunskap och 

färdigheter bestående av 11 påståenden maxvärdet 77. Medelvärdet för enskilda påståenden 

gällande attityd var 6.84 (SD .49), och medelvärdet för påståenden gällande kliniskt arbete var 

5 (SD .96), båda av max 7. För urvalet syntes en takeffekt för attityd respektive ett relativt 

högt medelvärde för kliniskt arbete, och övergripande hade deltagarna ett måttligt högt till 

högt resultat för hela skalan.  

Påståenden relaterade till klienter/patienter som identifierar sig som queer 

Utifrån ovanstående indelning av LGBT-DOCSS i två faktorer används samma 

indelning i attityd och kliniskt arbete här. Tabell 7 visar medelvärden och standardavvikelse 

för de sammanslagna frågorna och för delskalor med påståenden gällande klienter/patienter 

som identifierar sig som queer.  

Tabell 7.  
 
Medelvärden och standardavvikelse för queerpåståenden, sammanslaget och delskalor  
(N = 218) med maxvärden inom parantes.  

  Sammanslaget Attityd Kliniskt arbete 

M --------------------  36.5 (49)  13.8 (14)  22.8 (35)  

SD  5.80  1.12  5.65  

 

För formulärets påståenden avseende attityd och kliniskt arbete relaterat till 

klienter/patienter som identifierar sig som queer, var det sammanslagna maxvärdet 49. För 

delskalan avseende attityd bestående av två påståenden var maxvärdet 14. För delskalan 

avseende kliniskt arbete; kunskap och färdigheter bestående av fem påståenden var maxvärdet 

35. Medelvärdet för enskilda påståenden avseende attityd var 6.88 (SD .56) och medelvärdet 
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för enskilda påståenden gällande kliniskt arbete var 4.56 (SD 1.13). Dessa värden följer 

samma mönster som LGBT-DOCSS, med något högre medelvärden och tydlig takeffekt för 

attityd och måttligt högt resultat för kliniskt arbete och de sammanslagna påståendena.  

 

Huvudresultat 

H1: Faktoranalys, intern validitet och intern reliabilitet kommer visa god 

överrensstämmelse med resultaten i originalstudien  

För hypotesen avseende överrensstämmelse med originalskalan på engelska 

genomfördes en explorativ faktoranalys (EFA) för att undersöka de faktorer som skapades för 

det aktuella urvalet. En initial faktoranalys gjordes med de översatta 18 påståendens från 

LGBT-DOCSS, med principal axis som extraktionsmetod och oblique (promax) rotation. 

Denna metod tillåter viss korrelation mellan faktorerna och användes eftersom att det antogs 

att dessa kunde vara korrelerade med varandra. Lämplighet för analys av samplingen 

uppnåddes enligt Kaiser-Meyer-Olkins mått, KMO = .68, vilket enligt Kaisers indelning är 

“mediokert” men acceptabelt (Cerny & Kaiser, 1977). Bartlett’s test of sphericity χ2 (153) = 

1818, p <.001 indikerade en tillräckligt stor korrelation mellan påståendena för att vara 

lämpligt för faktoranalys. Initial faktoranalys visade på två faktorer, likaså hade två faktorer 

eigenvalues över Kaisers kriterium av 1; där dessa två förklarade 34.3 % av variansen. Likaså 

“scree plot” indikerade en lösning med två faktorer. Tre påståenden tillhörde inte någon 

faktor, utifrån unikhet nära ett, vilket indikerade att det fanns mycket liten gemensam varians 

med någon underliggande faktor. Dessa bedömdes därmed inte passa in i faktoranalysen och 

plockades bort inför vidare analys.  

Därefter genomfördes en ny explorativ faktoranalys med principal axis extraktion och 

oblique (promax) rotation med de kvarvarande 15 påståendena. För denna analys var KMO 

fortfarande “mediokert”, .69 och Bartlett’s test of sphericity = χ2 (105) = 1763, p <.001. Även 

denna analys visade på en faktorlösning med två faktorer, vilket stämde överens med ”scree 

ploten”, där dessa två tillsammans förklarade 40.3 % av variansen. Eftersom urvalsstorleken 

var lämplig i förhållande till antalet påståenden, samt att både Kaisers kriterium 1 och ”scree 

ploten” stämde överens gällande två faktorer, beslöts att behålla denna lösning. Tabell 8 visar 

faktorladdningar efter rotation, procent av varians som förklaras av faktorn samt Cronbach’s 

alpha för respektive faktor.  

 
 
 
 



 30 

Tabell 8.  
 
Summering av resultat för explorativ faktoranalys (EFA) för självskattningsformuläret LGBT-

DOCSS (N=218). 
 

Faktor 
 

Påstående 1 2 “Uniqueness” 

Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en 
transperson i ett terapeutiskt sammanhang 

 
0.788 

 
  
 

0.362 
 

Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en person 
som är homo- eller bisexuell person i ett terapeutiskt sammanhang 

 
0.669 

 
  
 

0.534 
 

Jag har erfarenhet av att arbeta med homo- och bisexuella 
klienter/patienter. 

 
0.665 

 
  
 

0.557 
 

Jag har erfarenhet av att arbeta med transpersoner som 
klienter/patienter 

 
0.611 

 
  
 

0.627 
 

Jag skulle känna mig oförberedd inför att samtala med en HBT-
klient/patient om frågor relaterade till hens sexuella läggning eller 
könsidentitet. 

 
0.559 

 
  
 

0.687 
 

Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta 
med homo- och bisexuella klienter/patienter. 

 
0.507 

 
  
 

0.677 
 

Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta 
med transklienter/patienter. 

 
0.503 

 
  
 

0.670 
 

Jag är medveten om forskning som indikerar att transpersoner upplever 
oproportionerligt höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem 
jämfört med cispersoner. 

 
0.441 

 
  
 

0.801 
 

Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra transpersoner 
från att nyttja hälso- och sjukvården 

 
0.411 

 
  
 

0.792 
 

Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra homo- och 
bisexuella från att nyttja hälso- och sjukvården. 

 
0.384 

 
  
 

0.824 
 

Jag är medveten om forskning som indikerar att homo och bisexuella 
personer upplever oproportionerligt höga nivåer av fysiska och 
psykiska hälsoproblem jämfört med heterosexuella personer. 

 
0.382 

 
  
 

0.853 
 

Personer som klär sig i motsats till sitt biologiska kön har en 
perversion  

 
  
 

0.885 
 

0.216 
 

Homo- och bisexuella personers livsstil är onaturlig eller omoralisk. 
 

  
 

0.882 
 

0.222 
 

När det gäller transpersoner så anser jag att de är moraliskt avvikande. 
 

  
 

0.733 
 

0.460 
 

Jag anser att det innebär en psykisk störning att vara transperson 
 

  
 

0.573 
 

0.671 
 

Eigenvalues                                                                                3.37      2.67 
% av varians                                                                               22.5      17.8 
α                                                                                                    .81       .77  

 

Påståenden som laddar på Faktor 1 verkade höra ihop på så sätt att de representerade 

aspekter av kliniskt arbete; kunskap och färdigheter gällande arbete med hbt-personer, och 

påståenden som laddar för Faktor 2 hänger ihop såtillvida att de representerade attityder till 



 31 

hbt-personer. Denna struktur skiljer sig från den erhållna i Bidell (2017), där kunskap och 

klinisk färdighet utgjorde separata faktorer, jämte attityd. Intern reliabilitetsanalys 

genomfördes för påståenden tillhörande respektive faktor, och redovisas med Cronbach’s 

alpha. Faktor 1 bestående av 11 påståenden, uppvisade α = .81, och faktor 2 bestående av 4 

påståenden uppvisade α = .77. Detta är något lägre än vad som uppnåtts av Bidell (2017). 	

Strukturen med två faktorer behölls för resterande statistiska analyser nedan.  

H2: Det aktuella urvalet kommer att visa liknande medelvärden för påståenden på hel- och 

delskalorna som framkommit i originalstudien; deltagarna kommer visa högre värden för 

attityd än för kunskap och klinisk färdighet, och högre för kunskap än för klinisk färdighet 

Bidell (2017) redovisar i sitt urval (N = 602) medelvärdet 5.02 (SD .87) för påståenden 

på hela skalan, och för delskalorna: attityd 6.52 (SD .72), kliniska färdigheter 3.51 (SD 1.45) 

och kunskap 4.95 (SD 1.51). Utifrån den aktuella studiens reviderade faktorstruktur var 

medelvärden för urvalet (N = 218) för hela skalans påståenden 5.49 (SD .70). För delskalan 

attityd 6.84 (SD .49) och för kliniskt arbete: kunskap och färdigheter 5 (SD .96). Samtliga 

möjliga värden var 1-7. Aktuellt urval visade därmed liknande medelvärden som i 

originalstudien (Bidell, 2017), med högre medelvärden för attityd än för kunskap och klinisk 

färdighet. Eftersom genomförd EFA visade på två faktorer snarare än tre i aktuell studie görs 

här inte en differentiering mellan kunskap och kliniska färdigheter. Hypotesen anses därmed 

delvis bekräftad.  

Medelvärdet för attityd var något högre än för originalstudiens urval, vilket antyder 

något lägre nivå av negativa attityder i aktuellt urval, och väldigt låg förekomst 

överhuvudtaget. Medelvärdet för aktuellt urval för påståenden gällande kliniskt arbete var 

något högre än för de två motsvarande medelvärdena i Bidells (2017) urval, och 

standardavvikelsen lägre, vilket antyder att det fanns en något högre nivå avseende dessa 

aspekter i aktuellt urval. Medelvärdet för hela skalan är därmed också högre, vilket indikerar 

en något högre nivå enligt denna skala av sammansatta kliniska färdigheter att arbeta med 

hbt-personer, hos deltagarna i det aktuella urvalet jämfört med urvalet i originalstudien.  

H3: Det finns en könsskillnad i delskalan attityd i LGBT-DOCSS; kvinnor har ett högre 

värde än män (mer positiva attityder) 

Ett icke-parametriskt t-test, Mann Whitney U, valdes för att besvara hypotesen. Det 

fanns en signifikant skillnad på delskalan attityd i LGBT-DOCSS; kvinnor (M =  27.5, Md = 

28, N = 167) hade högre värde (mer positiva attityder) än män (M = 26.9, Md = 28, N = 48),  
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U = 3398, p = .003, Cohen’s d = .30 vilket indikerar en liten effektstorlek.  

H4: Deltagarna uppger att psykologprogrammet innehållit få moment som relaterat till 

arbetet med hbtq-personer 

Av deltagarna var det 78.4 % som angav att de under psykologprogrammet som mest 

haft enstaka seminarier/föreläsningar med innehåll som varit relevant för arbetet med hbtq-

personer.  

 H5: Det finns ett positivt samband mellan utfallsmåttet LGBT-DOCSS och följande 

oberoende variabler 

En icke-parametrisk korrelationsanalys, Spearman’s Rho, valdes för att undersöka 

samtliga samband. Styrkan på sambanden kan beskrivas: >.20 = svagt, .30-.60 = måttligt, .70-

1 = högt (Brace et al., 2016). 

a) annan utbildning relaterad till hbtq. Det fanns en signifikant positiv korrelation 

mellan utfallsmåttet LGBT-DOCSS och utbildning utanför psykologprogrammet relevant för 

arbetet med hbtq-personer (rs = .35, N = 218, p < .001, tvåsvansad). Detta indikerar ett 

måttligt samband mellan variablerna.  

b) privata relationer till hbtq-personer. Det fanns en signifikant positiv korrelation 

mellan utfallsmåttet LGBT-DOCSS och privata relationer till hbtq-personer (rs = .34, N = 218, 

p < .001, tvåsvansad). Detta indikerar ett måttligt samband mellan variablerna. 

c) professionell erfarenhet av att arbeta med hbtq-personer. Det fanns en 

signifikant positiv korrelation mellan utfallsmåttet LGBT-DOCSS och professionell 

erfarenhet av att arbeta med hbtq-personer (rs = .49, N = 218, p < .001, tvåsvansad). Detta 

indikerar ett måttligt samband mellan variablerna. 

d) normkritiskt förhållningssätt. Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan 

utfallsmåttet LGBT-DOCSS och att arbeta utefter ett normkritiskt förhållningssätt (rs = .28,  

N = 218, p < .001, tvåsvansad). Detta indikerar ett svagt-måttligt samband.  

e) social önskvärdhet. Tvärtemot hypotesen fanns inte någon signifikant korrelation 

mellan LGBT-DOCSS och social önskvärdhet (rs = .06, N = 218, p = .353, tvåsvansad).  

f) påståenden gällande attityder, kunskap och klinisk färdighet relaterat till 

klienter/patienter som identifierar sig som queer. Det fanns en signifikant positiv 

korrelation mellan LGBT-DOCSS och queer-påståendena (rs= .80, N = 218, p <.001, 

tvåsvansad). Detta indikerar ett högt samband.  

Tabell 9 innehåller korrelationsmatris för korrelationer mellan LGBT-DOCSS och de 

oberoende variablerna i ovanstående ordning a-f.  
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Tabell 9.  
 
Korrelationer mellan utfallsvariabeln LGBT-DOCSS och oberoende variabler. 

 
Variabel 

 
UtbAnnan PrivRel ProfErf Normkritik SocÖnsk Queer 

LGBT-DOCSS Spearman’s rho 0.353* 0.338* 0.497* 0.284* 0.063 0.809* 
 

p-value < .001 < .001 < .001 < .001 0.353 < .001 
Not. * =  p < .001, UtbAnnan = annan utbildning relaterad till hbtq, PrivRel = privata relationer till hbtq-

personer, ProfErf = professionell erfarenhet av att arbeta med hbtq-personer, Normkritik = normkritiskt 

förhållningssätt, SocÖnsk = social önskvärdhet, Queer = påståenden gällande attityder, kunskap och klinisk 

färdighet relaterat till klienter/patienter som identifierar sig som queer, LGBT-DOCSS = översatt och reviderad 

version av LGBT-DOCSS med 15 påståenden. 

 

H6: Påståenden gällande queer-kompetens kommer tillsammans med LGBT-DOCSS 

uppvisa god intern konsistens på både helskalenivå och för de olika delskalorna	

För reliabilitetsanalys på helskalenivå för LGBT-DOCSS och queerpåståendena 

tillsammans som redovisas med Cronbach’s alpha var α = .85. Gällande delskalan 

kunskap/klinisk förberedelse var α = .88 och för delskalan attityd var α = .87. Detta indikerar 

en god intern konsistens (Brace et al., 2016), det finns en hög överrensstämmelse mellan 

påståendena.  

Diskussion	

Sammanfattningsvis visar genomförd faktoranalys att tvärtemot hypotesen kvarstod 

inte strukturen från originalskalan vid användning i undersökt urval.  I enlighet med 

hypotesen hade det undersökta urvalet en hög nivå av kliniska färdigheter, och mycket låg 

grad av negativa attityder.  Det finns i enlighet med hypotesen en signifikant, men liten 

könsskillnad avseende attityder. Det framkommer att psykologprogrammen i enlighet med 

hypotesen generellt har en låg förekomst av hbtq-relevant innehåll, samtidigt som utbildning 

visar ett samband med mer positiva attityder och högre klinisk färdighet enligt LGBT-

DOCSS. Förekomst av privata relationer med, och professionell erfarenhet av att arbeta med 

hbtq-personer är också faktorer som visar positivt samband med utfallsmåttet, i enlighet med 

hypotesen. Det förekommer en tämligen hög grad av ett normkritiskt förhållningssätt, 

framförallt på individnivå och något lägre på organisationsnivå. Det verkar, utifrån de starka 

sambanden mellan påståenden som berör queer och originalskalan, som att akronymen “lgbt” 

i en svensk kontext går att översätta med “hbtq”; och med det, att mätning av kliniska 

färdigheter relaterat till hbt också kan sägas omfatta gruppen queer. Social önskvärdhet 
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förekommer i det undersökta urvalet men visar tvärtemot hypotesen inte något samband med 

utfallsmåttet.   

Resultatdiskussion 

En del av studiens syfte var att översätta självskattningsskalan LGBT-DOCSS och 

jämföra resultaten i denna undersökning med den i originalstudien, genomförd av Bidell 

(2017). Den faktoranalys som genomfördes i originalstudien konstruerades utifrån de 

dimensioner som innefattas i kulturell kompetens (Sue et al. 1982) och innehöll de tre 

faktorerna; “attityder”, ”kunskap” samt ”kliniska färdigheter”. Resultatet för aktuell 

faktoranalys resulterade i två faktorer där faktorerna kunskap och kliniska färdigheter gått 

samman till en faktor som namngavs ”kliniskt arbete; kunskap och färdigheter”, den andra 

faktorn motsvarar originalstudiens faktor ”attityd” men utan tre påståenden som utifrån 

analysen togs bort. Detta resultat frångår därmed både faktorfördelningen i originalstudien 

och dimensionerna beskrivna av Sue et al. (1982). En möjlig förklaring till resultatet är att 

deltagarna i aktuell studie skiljer sig från deltagarna i originalstudien. Originalstudien 

omfattade ett mer heterogent urval där dels en majoritet var studenter, och dels inkluderade 

läkare och läkarstudenter (Bidell, 2017), jämfört med aktuell studie som enbart inkluderade 

psykologer, PTP-psykologer och psykologstudenter med klinisk erfarenhet, som kan tänkas 

ha mer integrerade teoretiska och praktiska kunskaper. En annan potentiell förklaring till att 

antalet faktorer skiljer sig åt är att teoretisk och praktisk kunskap i en svensk kontext skulle 

kunna vara mer sammanflätade än i den amerikanska och engelska kontext som 

originalstudien genomfördes i. Både den interna konsistensen gällande helskala och delskala 

samt medelvärden på enskilda påståenden ur frågeformulären visade dock god 

överensstämmelse för aktuell studie med originalstudien vilket indikerar att LGBT-DOCSS 

använt i en svensk kontext visar upp likvärdiga egenskaper och resultat som i genomförandet 

av originalstudien.   

Eftersom den i engelskspråkiga länder använda akronymen LGBT inte innefattar 

gruppen queer konstruerades påståenden avsedda att mäta kunskap, färdigheter och attityder 

gällande denna grupp. Detta för att utforska om LGBT kan sägas motsvara hbtq som är den 

akronym som vanligtvis används i en svensk kontext. Ett starkt signifikant samband fanns 

mellan variablerna, och antyder att skattningsskalan LGBT-DOCSS som avser dimensioner 

av klinisk färdighet att arbeta med hbt-identifierade personer även kan sägas omfatta dessa 

dimensioner relaterat till personer som identifierar sig som queer. Detta starka samband 

mellan dessa framkom trots de skillnader som kan sägas finnas mellan grupperna hbt och 

queer både i teoretisk bakgrund och praktisk verklighet. Det är tänkbart att behandlare med 
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kunskap och färdigheter gällande hbt är mer förberedda och har bättre färdigheter för att 

bemöta queer-personer, även om de inte har specifik kunskap om gruppen. Det förelåg även 

höga värden för Cronbach´s alpha både gällande helskala och delskala mellan påståendena i 

originalversionen avseende hbt-personer och påståendena gällande queer. Detta indikerar att 

de konstruerade påståendena kan användas tillsammans med LGBT-DOCSS för att mäta 

klinisk färdighet relaterat till personer som identifierar sig som queer. Utifrån det starka 

sambandet mellan LGBT-DOCSS och dessa påståenden som visats ovan och de höga värdena 

för den interna reliabiliteten är det dock tänkbart att det inte är nödvändigt med specifika 

påståenden riktade mot queer, vilket det dock behövs mer studier för att klargöra.  

Hypotesen gällande urvalets medelvärden blev delvis bekräftad, utifrån att 

självskattningsskalans struktur blivit reviderad och därför förhindrade en direkt jämförelse 

med Bidells (2017) ursprungliga delskalor. Överlag var medelvärdena något högre för 

deltagarna i aktuellt urval än för urvalet i originalstudien, vilket kan ha sin grund i att ett mer 

homogent urval valdes ut för inkludering i aktuell studie än i originalstudien (Bidell, 2017). 

Av deltagarna i aktuell studie hade 44.5 % gått någon typ av utbildning relaterad till hbtq 

utanför psykologprogrammet och majoriteten angav att de hade relationer till personer som 

identifierar sig om hbtq samt att de hade professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer. 

Dessa oberoende bakgrundsvariabler visade i korrelationsanalyserna måttliga samband med 

resultatet på LGBT-DOCSS, och det är tänkbart att detta är en orsak till att aktuellt urval 

visade ett högre resultat än urvalet i tidigare studie (Bidell, 2017).  

I enlighet med hypoteserna bekräftades i korrelationsanalysen att det fanns måttliga 

samband mellan utfallet på LGBT-DOCSS och utbildning utanför psykologprogrammet 

relaterad till hbtq, privata relationer till hbtq-personer samt professionell erfarenhet av att 

arbeta med hbtq-personer. Utbildning relaterad till hbtq har tidigare visats ha effekt för 

attityder och hbtq-kompetens (Wizelius Fock, 2018), och i aktuell studie framkommer ett 

måttligt samband. I urvalet som undersöktes uppgav en majoritet att de hade flera privata 

relationer till hbtq-personer, och aktuellt resultat överensstämde, med något svagare samband 

med det resultat som Wizelius Fock (2018) funnit i ett blandat psykologurval. Vidare angav 9 

av 10 deltagare sig ha erfarenhet av klienter/patienter ur hbtq-gruppen. Nästan hälften hade 

erfarenhet av fem eller fler professionella kontakter, och 11% angav att de haft fler än 20 

sådana kontakter. Aktuellt resultat är i linje med tidigare resultat där professionell erfarenhet 

av målgruppen visat samband med självskattade dimensioner av klinisk färdighet att arbeta 

med målgruppen (Riggs & Bartholomaeus, 2016; Wizelius Fock, 2018). Sambandet som 

visades i aktuell studie gällande professionell erfarenhet och klinisk färdighet var måttligt, 
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vilket innebär ett högre samband än vad tidigare framkommit, där Wizelius Fock (2018) visat 

svaga samband mellan professionella kontakter respektive hbtq-attityder och hbtq-kompetens. 

Svarsalternativspannen mellan aktuell studie och nämnd studie skiljer sig, då det i denna 

studie användes snävare och mindre spann i svarsalternativen, samt att skalan som Wizelius 

Fock (2018) använt för hbtq-kompetens efterfrågade mer detaljerade terapeutbeteenden, vilket 

kan påverka skillnaderna i utfall. Enbart 8.3 % av deltagarna i aktuell studie angav att de inte 

hade professionell erfarenhet av arbete med hbtq-personer, vilket antyder att sannolikheten att 

i sin yrkesroll träffa en hbtq-person är stor, vilket är i linje med resultat av Murphy et al. 

(2002). 

Gällande sambandet mellan normkritiskt förhållningssätt och utfallsmåttet LGBT-

DOCSS visades att det finns ett svagt till måttligt samband dem emellan. Normkritiskt 

förhållningssätt och kliniska färdigheter påverkar därmed varandra i positiv riktning. Det är 

tänkbart både att normkritiskt förhållningssätt kan ge bättre kliniska färdigheter i och med det 

fokus på självgranskning som det normkritiska förhållningssättet innebär, och att kliniska 

kunskaper och färdigheter kan ge bättre utgångspunkt att förhålla sig normkritiskt. Utifrån de 

medelvärden som visades för de enskilda påståendena framkom att deltagarna skattar sin egen 

användning av ett normkritiskt förhållningssätt högre än vad de skattar förekomsten av detta i 

de organisationer de är verksamma och i sin handledning. Enbart en mindre del av deltagarna 

angav att de genomgått hbtq-certifiering, som syftar till att engagera hela arbetsplatsen på ett 

strukturerat sätt (RFSL, 2016), vilket kan vara en möjlig förklaring till den högre förekomsten 

i det individuella jämfört med det gemensamma arbetet. Det är relativt enkelt för en enskild 

psykolog att börja integrera förhållningssättet, medan det för arbetsplatsen innebär en större 

investering av bland annat tid för utbildning och aktivt arbete. Samtidigt kan det vara 

nödvändigt att ett arbetssätt implementeras inom hela organisationen, genom exempelvis 

hbtq-certifiering av verksamheten, för att tillförsäkra att alla vårdsökande får god och jämlik 

vård. Detta för att minska risken för att gott bemötande inom vården är avhängigt den 

enskilda psykologen (eller annan yrkeskategori). Det är tänkbart att psykologers skolning i de 

etiska riktlinjerna (Sveriges Psykologförbund, 1988), som fokuserar på den enskildes 

professionsutövning, har en viss överlapp med eller förenklar att införliva normkritiska 

aspekter i den professionella reflektionen och det praktiska arbetet. I de yrkesetiska 

riktlinjerna för psykologer och policyn angående evidensbaserad praktik (Sveriges 

Psykologförbund, 1988; 2013) understryks bland annat att hänsyn ska tas till patientens 

kontext och att psykologen behöver vara medveten om sina förutfattade meningar som kan 

påverka insatserna, vilket skulle kunna ses som ett gemensamt drag med ett normkritiskt 



 37 

förhållningssätt så som föreslagits av Narvola och Nordlund (2017). Skattningen för de 

konstruerade påståendena indikerar dock överlag en måttligt hög förekomst av normkritiskt 

förhållningssätt, vilket är positivt då det enligt flera författare (t ex Bodestad, 2019; Fors, 

2017; Narvola & Nordlund, 2017) ger förutsättningar för att i högre grad kunna erbjuda 

respektfullt bemötande av hbtq-klienter/patienter.  

Resultatet på delskalan attityd visade att så gott som samtliga deltagare, med ett fåtal 

undantag, hade mycket låg grad av negativa attityder till gruppen hbt. Detta stämmer överens 

med resultat från tidigare studier (t ex Bowers et al., 2015; Savage et al., 2004; Riggs & Sion, 

2017; Wizelius Fock, 2018). En takeffekt var tydlig och kan vara en indikation på att 

påståendena är formulerade på ett sätt som kanske inte är lämpligt i en samhällskontext med 

relativt hög öppenhet och acceptans för hbt-personer som Sverige.  

Hypotesen gällande könsskillnader i delskalan attityd bekräftades i och med den 

signifikanta skillnad som framkom i analysen. Resultatet överensstämmer med tidigare 

studier genomförda i amerikansk och brittisk kontext (Choi et al., 2006; Ellis et al., 2003; 

Savage et al., 2004; Jones, 2000) samt överensstämmer, dock med något lägre effektstorlek, 

med resultatet från tidigare studie i svensk kontext (Wizelius Fock, 2018). Medelvärdet för 

grupperna skiljde sig ca 0.5 poäng, medianvärdet för grupperna var dock samma och 

effektstorleken är svag, vilket gör det svårt att avgöra om det är en skillnad som är kliniskt 

relevant. Könsfördelningen i urvalet skulle ha kunnat påverka resultaten från den statistiska 

analysen, utifrån att deltagarna var 167 kvinnor (76,6 %) och 48 män (22 %). Samtidigt är 

urvalet tillräckligt stort med tillräckligt många personer i respektive grupp för att skillnader 

ska kunna upptäckas i analysen. Könsfördelningen i urvalet ligger också fördelningen i 

gruppen legitimerade psykologer i Sverige, där 71 % är kvinnor och 29 % är män 

(Socialstyrelsen, 2019). Just denna aspekt bedöms därför inte ha haft betydande påverkan på 

resultatet.  

I enlighet med hypotesen gällande hbtq-relevant innehåll inom psykologprogrammet 

angav 78,4 % av deltagarna att de som mest haft enstaka seminarier/föreläsningar med hbtq-

relevant innehåll. Detta resultat är i linje med tidigare studier i amerikansk kontext (Johnson 

& Federman, 2014), och svensk kontext (Wizelius Fock, 2018). Något högre andel än i den 

tidigare svenska studien uppgav dock att moment relaterat till arbete med hbtq-personer 

förekommit i högre omfattning. Samtidigt är andelen som angett liten förekomst väldigt hög, 

vilket antyder att det förekommer för lite utbildning som har relevans för arbetet med hbtq-

personer vid psykologprogrammen. I aktuell undersökning påvisades att mer hbtq-specifik 

utbildning har samband med kliniska färdigheter, vilket ytterligare indikerar att denna typ av 
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innehåll behöver öka, för att från start minska risken för felaktigt bemötande som kan bidra 

till att även framledes skada hbtq-personers förtroende för vården. Med fördel kan innehållet 

också utgå från ett normkritiskt förhållningssätt, utifrån sambandet som framkommit gällande 

kliniska färdigheter. Detta också för att öka chanserna till respektfullt bemötande och en 

jämlik vård, och minska risken för att utbildningsmomenten skapar det som Fors (2017) 

uttryckt sig kritisk till; andrafiering och förstärkning av diskursen om en särskild sorts 

kompetens som kan uppfattas som frivillig.  

Sambandet mellan utfallet på LGBT-DOCSS och social önskvärdhet var icke-

signifikant, tvärtemot hypotesen. Detta trots en måttlig förekomst av social önskvärdhet enligt 

valt mätinstrument. Detta går emot den tendens som Larson och Bradshaw (2017) samt 

Rosenman et al. (2011) beskrivit. En möjlig förklaring är att det kan vara svårt att mäta social 

önskvärdhet i just gruppen psykologer utifrån att deltagarna ser igenom frågorna baserat på 

sin teoretiska kunskap om dessa fenomen och erfarenhet av att arbeta med liknande 

skattningsskalor och mätinstrument.  

 

Metoddiskussion, styrkor och begränsningar 

Denna undersökning är till vår kännedom den första som undersökt kliniska 

färdigheter att arbeta med hbtq-personer hos psykologer specifikt inom hälso- och sjukvård i 

Sverige. Detta bidrar till kunskapen om attityder, kunskap och färdigheter hos psykologer som 

med stor sannolikhet kommer möta hbtq-gruppen, och därigenom kunskap om deras 

potentiella bemötande av personer som identifierar sig som hbtq. Den bekräftar samband som 

tidigare påvisats, och kartlade tidigare outforskade samband med bland annat normkritiskt 

förhållningssätt och social önskvärdhet. Den innebär också inledande utveckling av 

självskattningsformulär på svenska för utvärdering i utbildningssammanhang och kliniska 

verksamheter, gällande befintlig nivå och utveckling, av kliniska färdigheter att arbeta med 

målgruppen.  

Urvalet i undersökningen var ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval där vi sökte 

psykologer med specifik yrkeserfarenhet, dock kunde även PTP-psykologer och 

psykologstudenter med angiven yrkeserfarenhet delta. Det saknas information om hur många 

deltagare som tillhörde respektive kategori och antal år i arbetet, eftersom detta inte 

efterfrågades i enkäten. Då inbjudan om att delta i undersökningen lades upp i flera grupper 

där en stor merpart är legitimerade psykologer, samt skickades ut till fackliga representanter 

som spred denna till anställda inom respektive geografiskt område, bedöms det dock troligt att 

majoriteten av deltagarna var personer som avlagt psykologexamen.  
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Med tanke på studiens ämne, som framkom i annonseringen för deltagande i studien 

och enkätens beskrivning, är det tänkbart och även troligt att enkäten fylldes i främst av 

personer med ett intresse för detta. Det medför att resultatet inte utan försiktighet kan 

generaliseras till en större grupp (Wilson & MacLean, 2011), exempelvis till hela gruppen 

psykologer som arbetar inom hälso- och sjukvård. Studiens resultat kan dock vara en adekvat 

beskrivning av denna grupp som undersöktes gällande studiens frågeställningar.  

Gällande förfaringssättet har webbaserade undersökningar enligt Wilson & MacLean 

(2011) vissa begränsningar, den främsta handlar om att deltagarna är utlämnade till sin egen 

förståelse av formuleringar och påståenden vid genomförandet av enkäten och att ingen 

ansvarig fanns direkt tillgänglig för att tydliggöra eventuella tveksamheter i enkätens innehåll. 

Författarna blev kontaktade av en deltagare som uttryckte att vissa påståenden var svåra att 

svara på. Utöver detta inkom inga indikationer på att enkäten skulle vara svår att förstå, och 

det bedöms vara liten sannolikhet att det haft påverkan för resultatet.  

För att genomföra en faktoranalys bör vissa förutsättningar vara uppfyllda. Dessa 

innefattar att urvalet är tillräckligt stort, förekomst av linjärt samband mellan variablerna, ett 

visst mått av korrelation mellan variablerna (interkorrelation > .30) och att det saknas starkt 

avvikande värden, så kallade utliggare, eller helst att datan är normalfördelad (Pallant, 2016; 

Yong & Pearce, 2013). För genomförd faktoranalys som visade på två faktorer, var den 

övergripande lämpligheten för analys av urvalet enligt Kaiser-Meyer-Olkins mått acceptabelt 

men “mediokert” med KMO = .69. Gällande urvalsstorlek finns riktlinjer, avseende dels 

minimumnivå av antal deltagare, där >150 är en rekommendation (Pallant, 2016), liksom dels 

gällande ration mellan deltagare och frågor/påstående där en vanlig ratio är ~10:1 (Pallant, 

2016; Yong & Pearce, 2013), vilket för aktuellt urval var uppfyllt. Det fanns också ett linjärt 

samband mellan variablerna. Gällande interkorrelationen mellan variabler visade Bartlett’s 

test of sphericity att denna var tillräcklig för faktoranalys. En korrelationsmatris visade 

samtidigt att enbart 13 % av korrelationerna hade r >.30, vilket är paradoxalt utifrån att 

Bartlett’s test of sphericity var signifikant. En låg frekvens av interkorrelation indikerar att det 

är osannolikt att det finns en underliggande faktorstruktur bland variablerna (Brace et al., 

2016), och aktuell analys bör därmed inte ha visat en faktorstruktur, vilket det gjorde. 

Gällande antagande om normalitet visade Shapiro-Wilks test för normalitet p <.001 för 

samtliga variabler, som innebär att variablerna var skeva. Flera variabler hade utliggare, vilket 

kan åtgärdas genom transformation eller att ta bort dessa (Brace et al., 2016; Pallant, 2016; 

Wilson & MacLean, 2011). Utifrån att dessa utliggare fanns främst för påståenden där det 

fanns en tydlig takeffekt bedömdes att en sådan åtgärd skulle ha obetydlig eller negativ effekt 
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för de enskilda variablernas skevhetsmått. De nämnda bristerna i datan innebär att 

faktoranalysens resultat behöver tolkas med försiktighet, och fler studier behövs, möjligtvis 

med ett utökat urval av påståenden som kan tänkas fånga in dimensionerna bättre för en 

svensk kontext, för att fastställa faktorstrukturens tillförlitlighet och användbarhet. 

Studien kan utifrån vald design övergripande inte göra anspråk på att besvara några 

frågor om kausalitet. De samband som påvisats genom korrelationsanalyserna kan vara 

riktade åt båda håll, eller vara påverkade av någon ytterligare variabel som inte blivit 

undersökt. Wilson & MacLean (2011) menar att detta “tredje-variabel-problem” kan uppstå 

vid just korrelationsanalyser och att resultatet därmed bör tolkas med viss försiktighet 

eftersom full kontroll över alla tänkbara variabler saknas. 

Insamling av data som baserats på självrapportering vid forskning inom 

beteendevetenskap samt hälso- och sjukvård kan innebära att resultatet blir missvisande på 

grund av flera olika anledningar, exempelvis social önskvärdhet (Larson & Bradshaw, 2017; 

Rosenman et al., 2011). Föreliggande studie inkluderade därför ett instrument för att mäta 

påverkan av social önskvärdhet i svaren. Resultatet visade att det förekom en måttlig grad av 

social önskvärdhet, men att det inte fanns ett samband med resultat för utfallsmåttet vilket 

innebär att ett högre resultat för utfallsmåttet inte var förknippat med högre social 

önskvärdhet.  

Något som inte går att undersöka via självskattningsformulär är de implicita attityder 

som kan ha stor påverkan på människors beteenden (Perugini, 2005), därför blir det svårt att 

utifrån vald metod dra slutsatser kring hur resultatet på LGBT-DOCSS attitydskala avspeglar 

sig i urvalets faktiska spontana beteenden i exempelvis patientmöten med klienter/patienter ur 

gruppen hbtq. 

I enkätundersökningen inkluderades påståenden gällande normkritik och queer, som 

konstruerades för studiens syfte. Detta utifrån dels teoretisk förankring och dels genom att 

spegla påståenden i den existerande självskattningsskalan LGBT-DOCSS. Gällande 

framförallt normkritik är det möjligt att den definition som erbjöds i ingressen till avsedda 

påståenden i enkäten inte fullt ut överensstämmer med deltagarnas förförståelse av begreppet. 

Samtidigt kan det ha minskat risken för missförstånd att det fanns en förklaring till vad som 

avsågs. Då det är ett brett område och ger utrymme till flera möjliga förhållningssätt är det 

möjligt att validiteten i dessa egenkonstuerade påståenden är låg. Dock uppfattades det som 

ett relevant område i diskussionen gällande kompetens och färdigheter att arbeta med hbtq-

personer, och bedömdes därför viktigt att inkludera påståenden som undersökte detta. Det 
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finns till vår kännedom inte något validerat instrument för att undersöka detta, varför 

påståenden behövde utvecklas för denna studies syfte.  

Genom fritextsvaren för frågan om deltagarna genomgått utbildning relaterat till 

arbetet med hbtq-personer utanför psykologprogrammet framkom att en dryg fjärdedel 

genomgått hbtq-certifiering eller hade högskoleutbildning i ämnen som de subjektivt 

bedömde relevant för detta. Det kan vara en indikation på att de som valt att besvara enkäten 

är en grupp som sedan tidigare har ett stort intresse och förkunskap, som kanske skiljer sig i 

detta avseende från den generella gruppen psykologer inom hälso- och sjukvård. Det finns 

dock ingen tidigare statistik om hur stor andel av populationen psykologer som har denna typ 

av utbildning att jämföra mot. Beaktat den möjligheten samt att urvalet av deltagare inte varit 

slumpmässigt begränsas således resultatets generaliserbarhet.  

 

Förslag på framtida studier 

En kartläggning av de olika lärosätena och dess skillnader i kursinnehåll kopplat till 

senare yrkesförmåga inom arbete med hbtq-gruppen skulle kunna vara intressant på grund av 

möjligheten att hitta “goda exempel” för att på sikt utveckla psykologutbildningarna i positiv 

riktning gällande denna fråga. 

Utifrån att mänskliga beteenden verkar påverkas inte bara av de i denna studien 

undersökta explicita attityderna utan även av de mer omedvetna implicita attityderna 

(Perugini, 2005) så skulle det kunna ge värdefull information att med hjälp av exempelvis 

IAT mäta detta för att eventuellt hitta skillnader i implicita och explicita attityder och hur 

dessa påverkar beteenden och förmåga i arbetet. 

Föreliggande studie ger en bild av hur psykologer i sjukvården som arbetar med vuxna 

patienter skattar sina egna kliniska färdigheter, för att komplettera den bilden skulle det vara 

värdefullt att utforska hur klienter/patienter ur gruppen hbtq uppfattar situationen utifrån 

liknande parametrar. 
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Bilaga I 

Enkäten i sin helhet.  
Informationsblad 
Till dig som är psykolog (eller psykologstudent under senare del av utbildningen) inom hälso- 
och sjukvård: information och förfrågan om deltagande i studie. 
Personer tillhörande gruppen hbtq upplever mer psykisk ohälsa och har samtidigt ett lägre 
förtroende för vården än genomsnittet. Vi genomför en enkätstudie med förhoppningen att 
resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för den kompetens psykologer i hälso- och 
sjukvården har rörande arbete med hbtq-personer.  
 Syftet med studien är att undersöka attityder, kunskap och färdigheter avseende hbtq hos 
psykologer (och psykologstudenter under senare delen av utbildningen) verksamma specifikt i 
vårdsammanhang med en vuxen patientgrupp. Då det saknas tidigare validerade instrument på 
svenska för att mäta dessa frågor så är en del av syftet i studien att översätta en 
självskattningsskala från engelska avsedd att mäta detta. 
Enkäten inleds med frågor om ålder och könstillhörighet, erfarenhet av utbildning och 
förekomst av relationer med hbtq-identifierade personer. Du får också besvara frågor om 
normkritik och hur du vanligtvis fungerar i olika situationer. Därefter kommer frågor om 
attityder, kunskaper och färdigheter relaterade till kliniskt arbete med hbtq-personer.  
 Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan 
genom att stänga websidan. Enkäten beräknas ta 5-10 minuter att genomföra. 
 Materialet från enkäterna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 
att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Alla statistiska analyser görs 
på gruppnivå och inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA.  
Vi heter Kajsa Tenglid och Linus Frimodig och läser termin 10 på psykologprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. Datainsamlingen görs som en del i arbetet att skriva en examensuppsats på 
masternivå. Vid frågor kan du kontakta någon av oss via nedanstående kontaktuppgifter. 
  
Studerande:                                                                    Handledare: 
Kajsa Tenglid     Anna Bratt, biträdande lektor 
kt222ff@student.lnu.se                                                  anna.bratt@lnu.se                                        
 
Linus Frimodig                                                                                                                             
lf222gh@student.lnu.se    
 
Bakgrundsfrågor 
Jag har läst informationen om studien och samtycker till deltagande 
”Ja”/”nej” 
 
Jag har erfarenhet av arbete som psykolog/psykologassistent inom hälso- och sjukvård med 
vuxna patienter. 
”Ja”/”nej” 
 
Kön 
”Kvinna”/”man”/”trans”/”icke-binär”/”annat”/”vill ej uppge” 
 
Ålder 
Fritextsvar 
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Har du inom psykologprogrammet fått utbildning som är relevant för arbete med hbtq-
personer? 
“Inte alls”/“Nämndes/enstaka tillfällen”/“Enstaka seminarier/föreläsningar”/“Enstaka 
kurser”/“Flera kurser”/“Integrerat i de flesta delar av undervisningen” 
 
Har du utanför psykologprogrammet gått någon utbildning ämnen relevanta för arbete inom 
vården med hbtq-personer? Om JA, vilken typ av utbildning? 
Fritextsvar 
 
Har du arbetat med någon patient som identifierat sig som hbtq? 
“Nej/inte vad jag vet”/“Ja, enstaka (1-5 st)”/“Ja, flera (5-20 st)”/“Ja, många (över 20 st)” 
 
Har du någon privat relation till någon som identifierar sig som hbtq? 
“Nej/inte vad jag vet”/“Ja, någon bekant”/“Ja, flera bekanta”/“Ja, någon nära”/“Ja, flera 
nära” 
 
Normkritik 
Normkritik innebär att inta ett granskande förhållningssätt till normer och maktförhållanden, i 
relation till exempelvis diskrimineringsgrunderna, den kunskap som ens praktik grundar sig 
på och vad som reproduceras i mötet med klienter/patienter.  
 
(Svarsalternativen presenterades som en sjugradig likert-skala från ”1 = håller inte alls med” 
till ”7 = håller helt med”.) 
 
1. På min arbetsplats arbetar vi för att synliggöra de explicita och implicita normer som finns 
inom vår praktik. 
2. Den handledning jag deltar i ger möjlighet att granska och reflektera över normer och 
blinda fläckar. 
3. I min professionella självreflektion granskar jag mina egna normer, värderingar och 
privilegier i relation till hur det kan påverka min praktik och möte med patienter. 
4. Där det kan vara hjälpsamt för patienten använder jag ett normkritiskt förhållningssätt för 
att bredda förståelsen för patientens svårigheter. 
 
Frågor om hur du fungerar i olika situationer 
Instruktioner: Läs varje påstående och avgör om det är sant eller falskt för dig. Försök att 
arbeta snabbt och besvara varje fråga genom att markera Sant eller Falskt. 
 
1. S F Ibland är det svårt för mig att fortsätta mitt arbete om jag inte blir uppmuntrad. 
2. S F Ibland känner jag mig bitter när jag inte får som jag vill. 
3. S F Oavsett vem jag pratar med, så är jag alltid en god lyssnare. 
4. S F Det har funnits tillfällen då jag har utnyttjat någon annan. 
5. S F Jag är alltid villig att erkänna när jag gör misstag. 
6. S F Ibland försöker jag ge igen, snarare än att förlåta och glömma. 
7. S F Jag är alltid artig, även mot människor som är otrevliga. 
8. S F Jag har aldrig blivit irriterad när folk uttryckt åsikter som varit väldigt annorlunda mot 
mina egna. 
9. S F Det har funnits tillfällen då jag varit ganska avundsjuk på andra människors tur. 
10. S F Ibland blir jag irriterad på folk som ber mig om tjänster. 
11. S F Jag har aldrig avsiktligt sagt något som sårat någons känslor. 
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LGBT-DOCSS 
Instruktioner: Påståendena på den här skalan är tänkta att undersöka klinisk förberedelse, 
attityder och baskunskap gällande klienter/patienter som är homo-, bisexuella och/eller trans. 
Använd skalan för att uppskatta i vilken grad du tycker att varje påstående stämmer eller inte 
stämmer för dig. Notera att påståendena på den här skalan främst efterfrågar antingen sexuell 
läggning (homo- och bisexualitet) eller könsidentitet (trans). Två frågor är inklusiva och 
refererar både till gruppen homo/bisexuella och transpersoner. 
Besvara varje fråga genom att ange 1-7, där 1=håller inte alls med, 4=något enig/oenig, 
7=håller helt med.  
 
1. Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra transpersoner från att nyttja hälso- 
och sjukvården. 
2. Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra homo- och bisexuella från att nyttja 
hälso- och sjukvården. 
3. Jag anser att det innebär en psykisk störning att vara transperson. 
4. Jag skulle känna mig oförberedd inför att samtala med en HBT-klient/patient om frågor 
relaterade till hens sexuella läggning eller könsidentitet. 
5. En samkönad relation mellan två män eller två kvinnor är inte lika stark och varaktig som 
en relation mellan en man och en kvinna. 
6. Jag är medveten om forskning som indikerar att homo och bisexuella personer upplever 
oproportionerligt höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem jämfört med 
heterosexuella personer. 
7. Homo- och bisexuella personer behöver vara diskreta med sin sexuella läggning i närheten 
av barn. 
8. Jag är medveten om forskning som indikerar att transpersoner upplever oproportionerligt 
höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem jämfört med cispersoner. 
9. När det gäller transpersoner så anser jag att de är moraliskt avvikande. 
10. Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta med 
transklienter/patienter. 
11. Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta med homo- och 
bisexuella klienter/patienter. 
12. Homo- och bisexuella personers livsstil är onaturlig eller omoralisk. 
13. Jag har erfarenhet av att arbeta med homo- och bisexuella klienter/patienter. 
14. Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en person som är homo- eller 
bisexuell i ett terapeutiskt sammanhang. 
15. Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en transperson i ett terapeutiskt 
sammanhang. 
16. Jag har erfarenhet av att arbeta med transpersoner som klienter/patienter 
17. Personer som klär sig i motsats till sitt biologiska kön har en perversion. 
18. Ur ett moraliskt perspektiv skulle jag känna mig obekväm med att arbeta med HBT-
klienter/patienter. 
 
Påståenden relaterade till arbete med queer-personer 
Instruktioner: Påståendena på den här skalan är tänkta att undersöka klinisk förberedelse, 
attityder och baskunskap gällande klienter/patienter som är queer. Använd skalan för att 
uppskatta i vilken grad du tycker att varje påstående stämmer eller inte stämmer för dig.  
Besvara varje fråga genom att ange 1-7, där 1=håller inte alls med, 4=något enig/oenig, 
7=håller helt med.  
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1. Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra queera personer att nyttja hälso- 
och sjukvården. 
2. Jag är medveten om forskning som indikerar att queera personer upplever oproportionerligt 
höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem jämfört med heterosexuella cispersoner. 
3. Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta med queera 
klienter/patienter. 
4. Jag har erfarenhet av att arbeta med queera klienter/patienter. 
5. Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en queer person i ett terapeutiskt 
sammanhang. 
6. Jag anser att det innebär en psykisk störning att vara queer. 
7. Queera personers livsstil är onaturlig eller omoralisk. 
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Bilaga II 

MCSD-SF-A – originalversion och översättning 
 
Directions: Read each item and decide whether it is true (T) or false (F) for you. Try to work 
rapidly and answer each question by clicking on the T or the F.  
 
1. T F It is sometimes hard for me to go on with my work if I am not encouraged. 
2. T F I sometimes feel resentful when I don’t get my way.  
3. T F No matter who I’m talking to, I’m always a good listener. 
4. T F There have been occasions when I have taken advantage of someone. 
5. T F I’m always willing to admit it when I make a mistake. 
6. T F I sometimes try to get even rather than forgive and forget. 
7. T F I am always courteous, even to people who are disagreeable. 
8. T F I have never been irked when people expressed ideas very different from my own. 
9. T F There have been times when I was quite jealous of the good fortune of others. 
10. T F I am sometimes irritated by people who ask favors of me. 
11. T F I have never deliberately said something that hurt someone’s feelings. 
 
Översättning 
Instruktioner: Läs varje påstående och avgör om det är sant eller falskt för dig. Försök att 
arbeta snabbt och besvara varje fråga genom att markera Sant eller Falskt. 
 
1. S F Ibland är det svårt för mig att fortsätta mitt arbete om jag inte blir uppmuntrad. 
2. S F Ibland känner jag mig bitter när jag inte får som jag vill. 
3. S F Oavsett vem jag pratar med, så är jag alltid en god lyssnare. 
4. S F Det har funnits tillfällen då jag har utnyttjat någon annan. 
5. S F Jag är alltid villig att erkänna när jag gör misstag. 
6. S F Ibland försöker jag ge igen, snarare än att förlåta och glömma. 
7. S F Jag är alltid artig, även mot människor som är otrevliga. 
8. S F Jag har aldrig blivit irriterad när folk uttryckt åsikter som varit väldigt annorlunda mot 
mina egna. 
9. S F Det har funnits tillfällen då jag varit ganska avundsjuk på andra människors tur. 
10. S F Ibland blir jag irriterad på folk som ber mig om tjänster. 
11. S F Jag har aldrig avsiktligt sagt något som sårat någons känslor. 
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Bilaga III 

LGBT-DOCSS – Originalversion och översättning 
 
Instructions: Items on this scale are intended to examine clinical preparedness, attitudes, and 
basic knowledge regarding lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) clients/patients. 
Please use the provided scale to rate your level of agreement or disagreement for each item. 
Please note, items on this scale primarily inquire about either sexual orientation (LGB = 
lesbian, gay, and bisexual) or gender identity (transgender). Two questions are inclusive and 
refer collectively to lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) clients/ patients. 
 
1. I am aware of institutional barriers that may inhibit transgender people from using health 
care services. 
2. I am aware of institutional barriers that may inhibit LGB people from using health services. 
3. I think being transgender is a mental disorder. 
4. I would feel unprepared talking with a LGBT client/patient about issues related to their 
sexual orientation or gender identity. 
5. A same sex relationship between two men or two women is not as strong and committed as 
one between a man and a woman.  
6. I am aware of research indicating that LGB individuals experience disproportionate levels 
of health and mental health problems compared to heterosexual individuals. 
7. LGB individuals must be discreet about their sexual orientation around children. 
8. I am aware of research indicating that transgender individuals experience disproportionate 
levels of health and mental health problems compared to cisgender individuals. 
9. When it comes to transgender individuals, I believe they are morally deviant. 
10. I have received adequate clinical training and supervision to work with transgender 
clients/ patients. 
11. I have received adequate clinical training and supervision to work with lesbian, gay, and 
bisexual (LGB) clients/patients 
12. The lifestyle of a LGB individual is unnatural or immoral. 
13. I have experience working with LGB clients/patients. 
14. I feel competent to assess a person who is LGB in a therapeutic setting. 
15. I feel competent to assess a person who is transgender in a therapeutic setting. 
16. I have experience working with transgender clients/patients. 
17. People who dress opposite to their biological sex have a perversion. 
18. I would be morally uncomfortable working with a LGBT client/patient. 
 
Översättning 
Instruktioner: Påståendena på den här skalan är tänkta att undersöka klinisk förberedelse, 
attityder och baskunskap gällande klienter/patienter som är homo-, bisexuella och/eller trans. 
Använd skalan för att uppskatta i vilken grad du tycker att varje påstående stämmer eller inte 
stämmer för dig. Notera att påståendena på den här skalan främst efterfrågar antingen sexuell 
läggning (homo- och bisexualitet) eller könsidentitet (trans). Två frågor är inklusiva och 
refererar både till gruppen homo/bisexuella och transpersoner. 
Besvara varje fråga genom att ange 1-7, där 1=håller inte alls med, 4=något enig/oenig, 
7=håller helt med.  
 
1. Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra transpersoner från att nyttja hälso- 
och sjukvården. 
2. Jag är medveten om strukturella hinder som kan hindra homo- och bisexuella från att nyttja 
hälso- och sjukvården. 



 55 

3. Jag anser att det innebär en psykisk störning att vara transperson. 
4. Jag skulle känna mig oförberedd inför att samtala med en HBT-klient/patient om frågor 
relaterade till hens sexuella läggning eller könsidentitet. 
5. En samkönad relation mellan två män eller två kvinnor är inte lika stark och varaktig som 
en relation mellan en man och en kvinna. 
6. Jag är medveten om forskning som indikerar att homo och bisexuella personer upplever 
oproportionerligt höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem jämfört med 
heterosexuella personer. 
7. Homo- och bisexuella personer behöver vara diskreta med sin sexuella läggning i närheten 
av barn. 
8. Jag är medveten om forskning som indikerar att transpersoner upplever oproportionerligt 
höga nivåer av fysiska och psykiska hälsoproblem jämfört med cispersoner. 
9. När det gäller transpersoner så anser jag att de är moraliskt avvikande. 
10. Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta med 
transklienter/patienter. 
11. Jag har fått adekvat klinisk utbildning och handledning för att arbeta med homo- och 
bisexuella klienter/patienter. 
12. Homo- och bisexuella personers livsstil är onaturlig eller omoralisk. 
13. Jag har erfarenhet av att arbeta med homo- och bisexuella klienter/patienter. 
14. Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en person som är homo- eller 
bisexuell i ett terapeutiskt sammanhang. 
15. Jag känner mig kompetent nog att göra en bedömning av en transperson i ett terapeutiskt 
sammanhang. 
16. Jag har erfarenhet av att arbeta med transpersoner som klienter/patienter 
17. Personer som klär sig i motsats till sitt biologiska kön har en perversion. 
18. Ur ett moraliskt perspektiv skulle jag känna mig obekväm med att arbeta med HBT-
klienter/patienter. 
 
 
 


