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Förord 
 

Vi vill tacka först och främst alla våra intervjupersoner, utan er hade vi inte haft någon 

uppsats över huvud taget! Några andra individer som hjälpt, stöttat och motiverat oss är Linn, 

Bils (it’s a cearmeht named Nils, but with a B) och Leva. Ett extra tack till katterna Bmo, Fido 

och Anders för hjälp med att ligga på alla nödvändiga dokument, sura blickar och 

distraktioner i form av mys och lek. Vi vill även tacka Beas sambo Daniel och deras hundar 

för tålamod när de plötsligt blev övergivna till fördel för uppsatsen. 

 

  



 
 

Abstract 
 

This is a qualitative interview study where 7 transgender people is interviewed about their 

experiences of treatment from institutions within society. In semi-structured interviews, 

respondents talk about the treatment they received from health care, education, legal system, 

employment offices and social services. The study's purpose is to examine the treatment 

transgender peoples gets based on their own stories and perspectives. The study also discusses 

the social structures, like binary gender norms, that contribute to a negative attitude and the 

consequences of this approach. The result shows that there is a great lack of knowledge within 

institutions and professionals have insufficient training in how to treat people with 

transgender identities. Respondents have often had to educate professionals and carries their 

identity as a backpack that they can not get rid of. The results also indicate that the prevailing 

social structures that divide people in binary gender norms is problematic for transgender 

people. 

 

Keywords: Transgender, transsexuality, treatment, binary gender roles, stigma, gender 

identity. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ intervjustudie där 7 transpersoner intervjuats om deras erfarenheter av 

bemötande från samhällets instanser. I semistrukturerade intervjuer har respondenterna 

berättat om det bemötande de fått från vården, utbildning, rättsväsendet, arbetsförmedlingen 

och socialförvaltningen. Studiens syfte är att undersöka bemötande transpersoner får utifrån 

deras egna berättelser och perspektiv. I studien diskuteras även samhällsstrukturer, såsom 

tvåkönsnormen, som bidrar till ett negativt bemötande samt konsekvenserna av detta 

bemötande. Resultatet visar att det råder en stor kunskapsbrist inom samhällets instanser och 

professionella har bristande utbildning i hur de ska bemöta personer med könsöverskridande 

identiteter. Respondenterna har ofta fått agera utbildare för professionella och bär med sig sin 

identitet som en ryggsäck som de inte kan bli av med. Resultatet pekar också på att rådande 

samhällsstrukturer som delar in personer i en tvåkönsnorm är problematisk för transpersoner.  

 

Nyckelord: transpersoner, transsexualitet, bemötande, binära könsroller, stigma, 

könsidentitet. 
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1. Introduktion 
 

Året är 2013, transpersoner har i flera år kämpat för sina rättigheter att få byta juridisk 

könstillhörighet utan att behöva genomgå sterilisering då det efterlängtade beslutet kommer; 

tvångssteriliseringarna mot transsexuella bryter mot Sveriges grundlag och 

Europakonventionen. Samma sommar ändras det även i lagen (SFS 1972:119) om 

könstillhörighet i vissa fall. Ca 160 personer ansöker om ekonomiskt skadestånd och ännu fler 

har ansökt efter det (SFS 1999:332) däremot i nuläget så är det bara de som blivit steriliserade 

innan steriliseringslagen (SFS 1975:580) trädde i kraft 1976 som är berättigade till ekonomisk 

kompensation. Departementet tittar nu på att lägga fram ett lagförslag som tillåter ekonomisk 

kompensation till de utsatta (https://www.rfsl.se). 

 

Detta är bara ett exempel på hur transpersoner blivit behandlade av samhället, och detta är 

endast några få år sedan. Transpersoner är en mycket utsatt grupp i samhället, de drabbas av 

mobbning, hat och kränkningar. Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) har 36% 

av de tillfrågade velat ta sitt liv de senaste 12 månaderna och en tredjedel har försökt ta sitt 

liv. Ca en femtedel uppger ett dåligt allmäntillstånd. Över hälften uppgav att de har nedsatt 

arbetsförmåga på grund av psykisk eller fysisk ohälsa vilket gör dom till en ekonomiskt utsatt 

grupp (Socialstyrelsen, 2010). Det förtroende de har för samhällsinstanser är lågt och en stor 

procent upplever att de har blivit illa bemötta som transpersoner. En stor del har undvikit att 

söka vård på grund av misstro mot vården och att de tidigare fått ett dåligt bemötande. Hela 

5% har nekats vård på grund av att de är transpersoner. (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Socialstyrelsen har gett ut en rapport (2015) med nationellt kunskapsstöd för god vård av 

vuxna transpersoner som säger att det är viktigt att fråga om och respektera pronomen, oavsett 

vad juridisk könstillhörighet säger, meddela i tid om fysiska undersökningar samt använda ett 

inkluderande språk. Socialstyrelsen säger också att ingen ska behöva avstå från vård på grund 

av sin osäkerhet kring könsidentitet, och få vård av kunnig personal inom området. 

Kunskapsstödet understryker också de rättigheter, såsom patientlagen och 

diskrimineringslagen, som finns i lagtext som gäller alla människor (Socialstyrelsen, 2015). 

 

I en intervjustudie från RFSL skriver författarna att transpersoner ofta får utbilda de 

professionella de träffar. De säger också att kunskapsluckor kring transpersoner bidrar till 

diskriminering. Binära könsroller leder till att en som transperson ifrågasätts och ständigt 

behöver “bevisa” att en är antingen kvinna eller en. De könsuttryck som inte hamnar inom 

den perfekta rollen som man eller kvinna ifrågasätts och kan leda till ett negativt bemötande 

av transpersoner. Under transutredningarna har de uppgett att de haft en smidigare process när 

de passat in i tvåkönsnormerna än när de varit “emellan”, vilket visar på en oförståelse för 

icke-binära personer. Studiens intervjupersoner beskriver negativt bemötande inom 

vårdsituationer som haft konsekvenser att de valt att inte söka vård efteråt, vilket författarna 

menar bidrar till en ökad ohälsa bland transpersoner (Darj & Nathorst-Böös, 2010).  

 

Denna studie kommer att handla om transpersoners erfarenheter inom samhällets instanser, 

hur de blir bemötta, både positiva och negativa erfarenheter samt vad dessa kan ge för 

konsekvenser. 

 

1.1 Kunskapsöversikt 

 

Genusteoretikern Judith Butler tas ofta upp när det skrivs om transidentiteter ur ett 

queerteoretiskt perspektiv, hon menar att normer och heteronormativitet skapar begränsningar 
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för transpersoner, eftersom normer är en gränssättning som vaktar “begriplighet”. De som 

passar in i dom ramarna ses som begripliga och därav bekräftade som “riktiga” kroppar. 

Kroppar som inte placerar in sig i den västerländska synen på heteronormativitet blir 

malplacerade och räknas inte på samma sätt som cis-personer. Människan förstår världen 

utifrån normer och strukturer, vilket gör transkroppar till avvikande och obegripliga. För att få 

vara en person, accepterad och erkänd av samhället, krävs det att en är begriplig i samhällets 

ögon (Butler, 2004). Enligt Butler existerar inte den ursprungliga människan, fri från 

påverkan från patriarkala strukturer och normer. Hon menar att det därför inte heller går att 

söka efter lösningar utanför de rådande strukturerna, utan de måste finnas innanför systemet.  

 

Butler diskuterar även språket som en aktiv handling; att sätta ord på ting och situationer är 

inte “bara ord” utan ger mening åt världen som vi förstår den. Där är exempelvis pronomen 

meningsbärande enheter som skapar en kontext för människan att tolka och förstå världen. 

När ett barn föds blir barnet direkt behandlad utifrån de normer som vi är invanda vid, 

exempelvis om barnet är en flicka så kommer barnet genast att bli behandlad på ett visst sätt 

samma stund som barnmorskan uttalar att “Det är en flicka.”. Detta visar på betydelsen av ord 

och hur det påverkar en person i den sociala kontexten, därför är pronomen en viktig del i att 

acceptera och bekräfta transpersoner (Butler, 1990, 1993). Majoriteten av den svenska 

befolkningen har till exempel tidigare varit negativt inställda mot användandet av det 

könsneutrala pronomenet “hen” då det ifrågasätter tvåkönsnormen, detta har vänt och nu är 

majoriteten positivt inställda till det. Medias ökade användning av ordet har också bidragit till 

en positiv förändring i attityder runt pronomenet (Gustafsson Sendén, Bäck, Lindqvist & 

Sendén, 2015). En studie på hur transpersoner påverkas och reagerar på könsnormativt 

språkbruk visar att ett exkluderande språk bidrar till misstro, undvikande och olust inför mötet 

med professionella. Studien föreslår att professionella ska bemöta transpersoner genom ett 

mer inkluderande språkval, alltid fråga om pronomen, inkludera alternativ till kvinna/man i 

enkäter och inte ta upp frågan om trans när detta är ovidkommande. Att vara kritisk i sitt 

språkbruk och medveten om hur en uttrycker sig är viktigt för en mer välkomnande miljö för 

transpersoner (Hagen & Galupo, 2014). 
 

Enligt DSM 5, som idag används av svenska könsidentitetsmottagningar (https://www.vll.se), 

diagnostiseras könsidentitetsstörning som en stark vilja av att tillhöra och bli bemött som det 

andra könet, en motvilja till att visa karaktäristiska drag för ens tilldelade kön och en känsla 

av inkongruens mellan det tilldelade könet och det könet en känner sig som (DSM 5). I mötet 

med transvården blir transpersoners kroppar en statlig angelägenhet. Transpersoner behöver 

aktivt söka sig till statliga institutioner för att få ett uthärdligt liv, vilket leder till en process av 

förhandlingar runt den “avvikande” kroppen, möten om medicin, psykisk hälsa, samhälle och 

individ. Det personliga blir inte längre personligt utan transindivider behöver avsäga sig sin 

integritet för att få den behandling de behöver. Den process som är kritisk för varje person; att 

hitta sig själv, känna sig bekväm i sin egen kropp och psyke och få den bekräftelse alla 

behöver, blir institutionaliserade och patologiserande för transpersoner, då de blir en statlig 

angelägenhet i och med att transpersoner måste vända sig till instanser för att få ett drägligt 

liv. Den vård transpersoner behöver är livsnödvändig, oumbärlig och oundviklig för ett 

uthärdligt liv, men samtidigt full av lidande och kan göra stor skada på psyket. Den väntan 

som transpersoner genomgår under en könsidentitetsutredning kan jämföras med en 

asylsökandes väntan, där ens öde och liv ligger i händerna på myndigheter (Bremer, 2011). I 

mötet med vården blir transkroppar avvikande och föremål för diagnostisering. Utredaren 

läser den transsexuellas kropp som en teckenvärld där den avläses i jämförelse med den 

heteronormativa kroppen som utredaren själv har som utgångspunkt. För att ta kroppen på 

allvar krävs inte bara en materiell förståelse utav den, utan även en teoretisk förståelse av 

https://www.vll.se/default.aspx?id=102663
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kroppen som upplevd, skapad och skapande. Alltså hur individen och samhället upplever 

kroppen, hur samhället skapar en socialt konstruerad kropp samt hur en individ skapar sig 

själv med ord och handlingar (Johannisson, 2004).  

 

Den stigmatisering transpersoner utsätts för bidrar till ett utanförskap och brist på socialt stöd. 

De har fler riskfaktorer för psykosocial ohälsa och psykiska sjukdomar. Transpersoner 

uppvisar högre stress och är mer mottagliga för psykisk ohälsa såsom depression, låg 

självkänsla, självdestruktivt beteende och missbruk då de har ett sämre psykosocialt stöd än 

cis-personer. De har alltså inte samma skyddsnät som cis-personer har, vilket gör dem mer 

utsatta och sårbara för psykisk ohälsa. Omvärldens negativa bemötande och fördomar bidrar 

till den psykiska ohälsan och vård är mer svårtillgänglig för transpersoner då de riskerar att bli 

diskriminerade eller undvikit myndigheter på grund av tidigare erfarenheter (Austin, 2016; C. 

Warren, Smalley & Barefoot, 2016; Khobzi Rotondi, 2012) Studier visar att unga HBTQ-

personer bemöts sämre av socialarbetare då personalen har haft fördomar och/eller 

transfoba/homofoba idéer om HBTQ. Personal behöver få ökad kunskap kring HBTQ för att 

förbättra bemötandet, vilket både är en ekonomisk fråga men också en fråga om att förändra 

normer och synsätt som människor har i samhället (Quinn, 2002; Statens folkhälsoinstitut, 

2008). I studier med studenter inom socialt arbete i USA visar sig få ha kunskap om trans 

eller ser att kunskapen finns tillgänglig, många uppvisar också transfobiska uppfattningar och 

åsikter. Flera säger sig inte vilja arbeta alls med transpersoner. Utbildningar för socialarbetare 

inkluderar trans i mycket liten omfattning och transstudenter känner inte att deras behov blir 

mötta, bland annat med könsuppdelade toaletter (Austin, Craig & McInroy, 2016). 

 

Vården uppvisar generellt dåligt bemötande gentemot transpersoner, oftast som en 

konsekvens av kunskapsbrist. Transpersoner utsätts oftare för negativ diskriminering och 

felköning, Personliga åsikter påverkar det professionella bemötandet hos yrkesutövare, då 

professionella går ur sin professionella roll i mötet med transpersoner som klient. Brist på 

kunskap om transpersoners kroppar och hur de ska bli bemötta på ett respektfullt sätt saknas i 

utbildningar (Bremer, 2013; Casén Nylander & Nilsson, 2015; Lindroth, 2016; Rondahl, 

2009; von Vogelsang, Milton, Ericsson & Strömberg, 2016). Dock visar majoriteten av 

professionella inom vården en tillåtande och accepterande attityd gentemot transpersoner, 

men har fått mycket lite utbildning i ämnet (Kanamori & Cornelius-White, 2016). En studie 

gjord på 600 personer som studerade till “hjälpande yrken” (vårdpersonal, socialarbetare, 

psykologi) rapporterar medel till hög transfobi hos 45% av deltagarna. 75% av deltagarna 

rapporterade låg information om transpersoner i sin utbildning. Studien visade också att 

studenter som varit i kontakt med transpersoner och hade högre kunskap om transpersoner var 

mindre transfoba än de som inte hade haft kontakt med transpersoner. Män visade i högre 

grad transfobiska attityder vilket kan bero på stereotypa mansroller i samhället. Män var 

generellt mer bundna till binära könsroller och var mer obekväma i mötet med transpersoner 

än vad kvinnor var, vilket kan vara en produkt av den manliga normen som hotad av sexuellt 

avvikande och könsöverskridande identiteter. Religion var också en faktor som spelade in i 

när det kom till transfobi (Acker, 2017; Kanamori & Cornelius-White, 2016). 

 

En intervjustudie med psykologer som varit i kontakt med transpersoner framkommer det att 

psykologerna oftast har haft ingen eller liten kunskap om könsöverskridande beteenden, vilket 

har lett till fall där de känt sig osäkra på att skriva remiss till könsidentitetsmottagning, men 

också att de som haft kontakt med transpersoner tidigare oftast får ta sig an klienter med 

liknande problematik i fortsättningen då den psykologen har mer erfarenhet inom ämnet än de 

andra på arbetsplatsen. Då utbildning saknas räknas klienterfarenhet som tillräcklig kunskap. 
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Studien menar att det bland psykologer råder en kunskapsbrist och att egna erfarenheter och 

normer påverkar mötet med klienten (Traczyk, Wurm & Ahonen, 2013). 

 

Transstudier är på frammarsch, men det saknas fortfarande fler vittnesmål från transpersoner 

själva. I diskussioner och forskning kring transidentiteter bör transpersoner ha större 

tolkningsföreträde, enligt oss utifrån den forskning som lästs, trots det tolkas oftast 

transproblematik ur psykologers, socionomers eller läkares perspektiv. Transpersoners egna 

narrativ saknas, vilket behövs för en bred förståelse av transpersoners villkorade kroppar, hur 

de påverkas psykiskt och fysiskt samt vad de direkta och indirekta konsekvenserna av detta är. 

Transpersoner är mer än teoretiska och medicinska kroppar, de är personer i vårt samhälle 

som inte får samma möjligheter och rättigheter som cis-personer. Därför tar vi, i denna 

studien, upp transpersoners egna erfarenheter och berättelser. 

 

1.2 Syfte 

 

Att undersöka transpersoners egna erfarenheter om hur samhällets instanser, såsom vård, 

utbildning, socialförvaltning, arbetsförmedling och rättssystem, bemöter dem. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vad har transpersoner för positiva/neutrala/negativa erfarenheter av bemötande från 

samhällets instanser? 

Vad ger det bemötandet för konsekvenser? 

 

1.4 Begrepp 

 

• Transpersoner: Ett paraplybegrepp som beskriver personer som avviker från 

könsnormen med sina könsuttryck och/eller könsidentiteter. Detta uttryck är brett och 

innefattar alla som identifierar sig som trans, alltså icke-binära, transsexuella, 

transvestiter, intersex m fl. 

• Icke-binär: Personer som väljer att inte identifierar sig med något kön. Detta tolkas av 

vissa som “ett tredje kön” och av andra som “inget kön”. Synonymer: gender fluid, 

intergender, genderqueer, agender. 

• Cis-person: Från latinets Cis som betyder “på samma sida”. Cis-personer är motsatsen 

till transpersoner och innebär att det kön en blev tilldelad vid födseln, det juridiska 

könet och det könet en upplever sig vara är överensstämmande. 

• Transsexualism: Ett begrepp som menar att personen känner att deras tilldelade kön 

från födseln inte överensstämmer med deras uppfattade kön. Kan innebära att en vill 

genomgå könskorrigerande behandling såsom operationer och/eller 

hormonbehandling. Synonymer: Transsexuell, könsdysfori, könsidentitetsstörning 

• HBTQ: Står för homosexualitet, bisexualitet, trans- och queer. 

• MtF (male-to-female): En person med tilldelat manligt kön som har genomgått en 

könskorrigering till kvinnligt kön. Detta innebär inte alltid att en identifierar sig som 

MfT eller transkvinna, utan bara identifierar sig som kvinna. Synonym: MtK, 

Transkvinna. 

• FtM (female-to-male): En person med tilldelat kvinnligt kön som har genomgått en 

könskorrigering till manligt kön. Detta innebär inte alltid att en identifierar sig som 

FtM eller transman, utan bara identifierar sig som man. Synonym: KtM, Transman. 

• Queer: Används som paraplybegrepp för sexuella minoriteter, aktivister eller personer 

som är generellt öppna för könsöverskridande uttryck och normöverskridande sexuellt 
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beteende. Queerteori handlar om att kritiskt granska och analysera genom att inkludera 

samtliga sexuella minoriteter och könsrollsbrytande personer.  

• Felköning: När någon använder fel pronomen på en person. Till exempel när en antar 

att en transkvinna är en man och använder pronomenet han, eller när en person som är 

icke-binär och blir kallad han eller hon. Detta kan inträffa både innan och efter 

personen har uttryckt vilket pronomen den använder. 
 

2. Metod 
 

I detta avsnitt tas det upp hur det insamlade materialet har bearbetats och tagits om hand om, 

även hur information till respondenterna har getts. Detta är en kvalitativ intervjustudie varvid 

materialet som samlats in kommer från intervjuer med respondenter om deras upplevelser av 

hur samhällets instanser bemött dem. Vi har velat belysa transpersoners erfarenheter ur deras 

egna berättelser för att visa på vad för problematik transpersoner står inför i mötet med 

myndigheter. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Vi var medvetna om att transpersoner är en utsatt grupp i samhället och även är en grupp som 

har uppmärksammats mer de senaste åren. Denna studie började utifrån ett intresse för ämnet 

transpersoner, en av författarna hade egna erfarenheter och kunskap inom HBTQ-frågor och 

har även transpersoner i sin närmsta umgängeskrets. Den andra författaren hade den 

grundläggande kunskap de flesta personer har som inte har närmare kontakt med 

transpersoner. Vi anser med självklarhet att transpersoner har lika stor rätt som cis-personer 

att existera i samhället och att de inte bör bemötas sämre än någon annan. Alla människor ska 

ha rätten att känna sig bekväm i sin egen kropp och ha god psykisk hälsa, trots rådande 

samhällsnormer som tolkar vissa kroppar och personer som avvikande eller problematiska. 

Förförståelsen vi hade innan intervjuerna gjordes var att transpersoner generellt bemöts 

negativt inom samhällets instanser, däremot var det inte något som utgicks från när 

intervjuerna gjordes, då både negativa och positiva erfarenheter togs upp. Vi hade en 

nyfikenhet om vad som fungerade bättre och sämre inom mötet med professionella, så hela 

variationen av olika bemötande skulle få plats i intervjuerna. 

 

2.2 Litteratursökning 

 

Vi har använt oss av databaserna SocIndex och Swepub för att söka efter vetenskapliga 

artiklar, för att formulera forskningsproblemet. Sökord som använts är: transsexuell, 

transsexual, icke-binär, gender fluid, transgender, transpersoner, könsidentitetsstörning, 

könsdysfori, non-binary, gender roles, könsroller, stigma, transphobia, gender affirmation. 

Mycket tid spenderades även på biblioteket för att hitta relevant litteratur. Artikelsökningen 

utfördes genom att läsa abstract på de artiklar vi hittade, om dessa verkade intressanta så 

sparade vi länkarna till dessa så att vi kunde komma åt dem senare. När vi kände att vi fått 

ihop tillräckligt mycket litteratur som verkade intressant så gick vi tillbaka till dessa och gick 

igenom dem för att se om det fanns fakta vi kunde använda oss av, och på det viset så valdes 

litteraturen ut. Flera av artiklarna och litteraturen vi fått tag på har också refererat till 

varandra, därför har referenslistor av andra forskare varit till stor hjälp för oss. 

 

Vi har även valt att läsa information runt lagtexter som berör transpersoner, speciellt då det 

finns relativt nya lagar som rör transpersoner. Detta gjordes för att få en större överblick om 



6 
 

vilka lagar som finns och hur dessa påverkar transpersoner. Dessa har vi hittat på databasen 

Zeteo.  

 

2.3 Urval 

 

Målgrupp: Transpersoner över 18 i Sverige, som är helt eller delvis öppet trans. Eftersom 

målgruppen i studien är transpersoner så behövdes urvalet utgå från ett strategiskt urval i detta 

fall blev det även delvis ett snöbollsurval, detta urval användes för att det var det mest 

tillgängliga då vi inte hade en urvalsram att välja intervjupersoner från. För att komma i 

kontakt med respondenter lades ett inlägg på Facebook upp (bilaga 1). Vi definierade endast 

transpersoner med paraplybegreppet “Transpersoner” i rekryteringsannonsen, detta för att få 

en blandad grupp transpersoner som definierar sig på olika sätt. Inget krav på könskorrigering 

eller liknande ställdes. De respondenter som slutligen intervjuades var de 7 första frivilliga 

som vi kom i kontakt med, då ett medvetet urval utifrån könsdefinition skulle kunna påverka 

den informationen som intervjuerna skulle ge. När kontakt hade tagits med de respondenter 

som skulle intervjuas så skickades det ut ett informationsbrev till dessa respondenter (bilaga 

2). I slutändan blev det ändå en bra blandning av respondenter; 4 personer var icke-binära, 2 

personer var män och 1 person var kvinna. Åldrarna sträckte sig från 18–35 år. 5/7 skrev 

direkt som svar på rekryteringsannonsen från Facebook och 2/7 kom vi i kontakt med genom 

de tidigare respondenterna (Bryman, 2011). 

 

2.4 Om intervjuerna 

 

Intervjuerna utfördes utifrån en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 3), detta för att inte 

vara så styrda runt intervjufrågorna och ha möjlighet att ställa följdfrågor på det 

respondenterna säger (Bryman, 2011). Vissa av frågeställningarna var väldigt breda så 

respondenterna kunde själva tolka dessa frågor, däremot så uppdagades det efter första 

intervjun att ordningen på frågorna var tvungna att ändra. Detta eftersom de lite större 

frågorna kom ifrån början, men när detta uppdagades så ändrades ordningen på frågorna och 

flödet på intervjuerna fungerade bättre. För att minska den yttre stimuli, såsom när flera pratar 

samtidigt och det är oklart vem av intervjuarna en ska fokusera på, så valdes en intervjuare 

som var huvudansvarig och den andra satt vid sidan om och deltog bara om den ansåg att den 

huvudansvarige hade glömt att ta upp något under intervjuns gång. Denna konstellation kan 

vara bekvämare för respondenterna då de kan känna sig utsatta eller utfrågade om det är två 

personer som ställer frågor, då det blir “två mot en”. Respondenterna uttryckte aldrig att de 

var obekväma med denna konstellation. Vid ett intervjutillfälle var en vän till respondenten 

närvarande, som vi också senare fick intervjua. Även vid den intervjun var den första 

respondenten närvarande.  

 

Respondenterna fick själva välja var intervjun skulle genomföras, därför är vissa intervjuer 

gjorda i bokade grupprum på Umeå stadsbibliotek och Umeå universitet, vissa är gjorda i 

respondenternas hem och en intervju är genomförd över Skype. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning för att undvika den störning det innebär att anteckna under tiden. Alla 

respondenter kunde neka till ljudupptagningen, i samband med att respondenterna 

informerades om syftet med intervjuernas så tillfrågades de om det var okej om intervjun 

spelades in (Kvale & Brinkmann, 2014), däremot var det ingen som nekade till detta. 

Intervjuerna tog mellan 15 minuter till 103 minuter. Den ungefärliga tiden för de flesta 

intervjuer var dock ca 1 timme. Samtliga respondenter svarade på frågan om hur intervjun 

känts att den hade känts bra, och den feedback de gett har varit odelat positiv. Det betonades 
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även i slutet av varje intervju att om de senare kom på positiv eller negativ feedback fick 

respondenterna gärna skriva till oss.  

 

2.5 Bearbetningen och analys av materialet 

 

Vi har använt oss av metoden grounded theory för bearbetning av vårt material. Vi valde 

denna metod eftersom när ämnet bestämts ville vi inte ha en teori att utgå från till en början. 

Efter att ha intervjuat 7 respondenter ville vi dra en slutsats av den insamlade empiriska datan 

och skapa en teori utifrån detta (Bryman, 2011). 

 

När intervjuerna var gjorda så delades det empiriska materialet upp mellan oss som skrivit 

arbetet och transkriberades dvs. den inspelade intervjun skrevs ned ordagrant. För att bearbeta 

intervjuerna har en öppen kodning utförts, när en använder sig av den metoden så väljer en ut 

meningsbärande enheter i intervjuernas transkriberingar som är av intresse för arbetet. Varje 

enhet får en kod, detta för att det ska bli enklare att handskas med de meningsbärande 

enheterna. Därefter så kollar en på koderna en har och gör kategorier som stämmer med 

koderna, i detta fall blev det fyra kategorier till koderna. Kategorierna ska vara olika, koderna 

ska inte kunna läggas i flera kategorier, däremot har detta visat sig vara en utmaning då flera 

av koderna har kunnat läggas i olika kategorier. Därför har koderna bedömts vilken kategori 

som passar bäst för just den meningsbärande enheten, vilket gör att de kan passa in under 

olika kategorier men är placerad i den kategori som vi anser vara mest passande. När 

kategorierna är bestämda och koderna fördelade inom dessa kategorier så väljer en ett 

övergripande tema för samtliga kategorier (Bryman, 2011). För att lättare kunna handskas 

med de meningsbärande enheterna så gjorde en kodningsmall (bilaga 4) där enheterna och 

koderna är organiserade under sina respektive kategorier. Under analysarbetets gång har en 

main concern uppdagats, vilket är en återkommande problemformulering som har tagits upp 

under samtliga intervjuer. Detta main concern är bristen på kunskap hos professionella och tas 

upp i resultatet senare i arbetet. Ett main concern är en huvudsaklig fråga som kommer fram 

när en analyserar material, i detta fall så är det ett problem som alla respondenter tar upp och 

som är återkommande i alla instanser respondenterna varit i kontakt med (Thornberg & 

Forslund Frykedal, 2015). De meningsbärande enheterna kan ha justerats för att 

respondenterna ska garanteras anonymitet. Men eftersom enheterna är talspråk så kan de även 

ha justerats för att öka läsbarheten, dock har dessa aldrig justerats för att förändra eller 

påverka det som sagts (Bryman, 2011). Vi sitter i en maktposition i och med att vi tolkar och 

rapporterar det respondenterna har sagt (Kvale & Brinkmann, 2014), så det finns alltid en 

möjlighet att vi har tolkat de meningsbärande enheterna fel utifrån vad respondenterna 

egentligen menade när de sa dem. 

 

De kategorier som framkommit genom den öppna kodningen av meningsbärande enheter och 

koder är samhällsstrukturer, Behov nu och då, Bemötande samt Konsekvenser. Det 

övergripande temat för dessa är Bemötandets orsaker och konsekvenser. 

 

2.6 Etik 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har använts 

i samband med intervjuerna. Respondenterna har meddelats innan och vid intervjutillfällena 

om anledningen varför studien genomförs och vad informationen de delar med sig av skall 

användas till. Ett flertal tillfällen har respondenterna fått information om att studien är frivillig 

och de kan välja att avbryta sin medverkan närsomhelst under arbetets gång, både innan 

intervjun och vid intervjutillfällena. De har meddelats hur hanteringen av allt insamlat 
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material sker, även att när denna studien har fått ett godkänt resultat så raderas alla 

konversationer på internet och även insamlat material såsom ljudfiler och transkriberingar. 

Respondenterna har lovats anonymitet, så all information som skulle kunna härledas till dem 

tas bort ur det insamlade materialet, exempelvis skola, ort och namn. Samt att det enbart är vi 

som skriver studien som kommer att ha tillgång till deras intervjuer och transkriberingar 

(Kalman & Lövgren, 2012). Men det har även varit viktigt att hålla respondenterna anonyma 

innan samtycke har getts från dessa individer (Kalman & Johansson, 2012), däremot är det 

svårt att låta respondenterna vara helt anonyma mot varandra eftersom kontakt har tagits med 

vissa respondenter via andra respondenter, ett så kallat snöbollsurval. Så utifrån detta går det 

inte att lova hel anonymitet för respondenterna. 

 

Vi har valt att använda oss av en respondentvalidering av transkriberingeringarna, detta för att 

försäkra att respondenterna godkände det transkriberade materialet (Bryman, 2011). 

Respondenterna meddelades om att detta skulle ske vid intervjutillfället och även anledningen 

till varför detta gjordes. Innan transkriberingarna skickades ut frågade vi respondenterna om 

de godtog att vi skickade transkriberingen över Facebook eller mail, efter godkännande till 

detta skickades transkriberingarna ut och fick grönt ljus av samtliga respondenter. 

 

Med respekt för respondenterna har deras val av pronomen använts genomgående i studien. 

 

2.7 Metodreflektioner 

 

I och med att detta är en intervjubaserad studie så kommer problemet upp om huruvida vi 

tolkar intervjuerna annorlunda än vad det respondenterna egentligen vill förmedla i 

intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2014) tar upp om rätten och makten att tillskriva andras 

yttrande av en mening. Detta är en svår avvägning att ta i beaktande när en skriver denna 

typen av arbete, men i slutändan så är de ändå författarna som måste tolka materialet som 

finns.  

 

Eftersom detta arbetets gjordes under en ganska kort tidsperiod så bokade vi intervjuerna så 

snabbt respondenterna hade tillfälle. Detta ledde till att vi utförde alla intervjuer under en 

vecka och ibland flera under en och samma dag. I nuläget så skulle vi inte ha valt att skynda 

på detta momentet utan ha tagit det i en lugn takt, vi hade valt att inte ha flera intervjuer på en 

dag eftersom att intervjuerna var uttröttande för oss som intervjuare. Vi hade även två 

intervjuer där respondenterna kände varandra och var med på varandras intervjuer, just vid 

dessa intervjuer så var det inte speciellt störande för respondenten, men vi känner att det blir 

mer fokus på intervjun när det bara en respondent medverkade. 

 

Det är också av betydelse att understryka att detta är en intervjustudie, därför bör en alltid 

förhålla sig kritisk till viss mån till de utsagor respondenterna förtäljer. Då det inte funnits 

någon anledning att tvivla på de respondenter vi intervjuat har vi helt enkelt redogjort för 

deras upplevelser, erfarenheter och vittnesmål. Vi ser inte heller att vi har någon som helst 

expertis inom området trans, vilket är ett område de personer vi intervjuat har betydligt större 

kunskap om än vad vi har. I resultatdelen har vi försökt till bästa förmåga sätta in 

intervjupersonernas erfarenheter i rätt beskriven kontext vilket vi anser att vi lyckats med. De 

utsagor respondenterna gett har beskrivits med största möjliga saklighet, då våra egna 

tolkningar och slutsatser tagits upp senare i diskussionen. Vi utgår från att läsaren ser detta 

som en redovisning av intervjupersonernas egna upplevelser och inte objektiva fakta. 
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Under arbetets gång så har vår kunskap om transperspektivet utvecklats och vår förförståelse 

har till viss del bekräftats vilket inte är förvånande, om än tråkigt. Vi har fått större kunskap 

om bakomliggande faktorer till det negativa bemötande transpersoner upplever, vilket gör att 

vi nu ser transproblematik som ett hjul i det stora maskineri som är samhällsstrukturer, snarare 

än en separat problematik. 

 

2.8 Validitet och reliabilitet 

 

Om någon skulle göra om denna studien är det inte säkert att det skulle bli samma resultat, 

urvalet har varit väldigt litet vilket kan göra skillnad i en framtida studie. Beroende på vilken 

ålder respondenterna är kan även göra skillnad på resultaten eftersom transpersoners 

rättigheter förändras, som t.ex. att tvångssteriliseringen av transpersoner togs bort i Sverige 

2013 (SFS 1972:119). De yngre respondenterna har även haft färre erfarenheter än de äldre. 

Men det har även märkts på respondenterna i denna studie att alla har haft olika erfarenheter, 

positiva som negativa, så beroende på vilka transpersoner en kommer i kontakt med så kan 

resultatet variera. 6/7 respondenter bodde i Västerbotten, så resultatet kan se annorlunda ut om 

en jämför med en annan plats i Sverige. Resultatet är en sammanfattning av respondenternas 

erfarenheter, däremot så är det våra egna tolkningar av materialet som gjorts och läsaren får 

själv avgöra om det känns relevanta och trovärdiga i sammanhanget (Bryman, 2011).  

 

2.9 Intern ansvarsfördelning 

 

Vi har tidigare arbetat tillsammans med olika uppgifter, vilket betyder att vi har koll på 

varandras svaga och starka sidor. Som tur är så kompletterar vi varandra väldigt bra när det 

gäller dessa sidor, det den ena är dålig på är den andra bra på. Denna studie har, i den mån det 

är möjligt, gjorts tillsammans. Vissa saker har vi delat upp för effektivitetens skull t.ex. 

transkriberingen. När vi har skrivit själva arbetet så har vi ibland arbetat på olika stycken 

separat, men kollat varandras skrifter och godkänt innan vi gått vidare. En av oss har tagit 

större ansvar rent textmässigt då den andra är dyslektiker och har svårt med att uttrycka sig i 

skriftform, dock diskuteras alltid det som ska skrivas innan och efter det skrivits, eftersom 

båda ska vara delaktiga i hela processen och det är enklare att skriva om vi vet vad vi vill 

förmedla i de olika delarna. Textansvaret har dock jämnats ut genom att den andra författaren 

tagit större ansvar för referenserna i stället. 

 

3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Studien berörs av olika begrepp; just stigma, makt och behov har vi sett är betydelsefulla för 

transproblematik i möte med instanser. Detta är teorier som vi har valt att använda för att 

tolka det resultat vi fått fram av intervjuerna. Eftersom att vi låtit intervjuerna vara styrande i 

denna studien så har vi i efterhand, utifrån det som tagits upp under intervjuerna, valt dessa tre 

teorier som de mest relevanta. 

 

3.1 Stigmateori 

 

Med stigmatisering så innebär det att en individ blir kategoriseras i en utsatt grupp och 

därigenom blir diskriminerad och isolerad av andra delar av samhället. Goffman (2012) tar 

upp att det finns tre olika stigman: kroppsliga missbildningar, tribala stigma och fläckar på 

den personliga karaktären. Just transpersoner berörs främst av stigmat fläckar på den 
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personliga karaktären. Detta stigmat menar att en avviker från det som är normaliserat i 

samhället, när en avviker från det normaliserade så hamnar en i en utsatt grupp och riskerar att 

hamna på sidan om samhället. Stigmatiserade personer blir satta i grupper med andra personer 

med samma stigma, personerna ses inte som individer utan de ses som det stigmat det 

kategoriserats i. Detta kan leda till en rädsla att uttrycka sig avvikande, rädslan för att bli 

stigmatiserad gör att en försöker att passera eller skyla. När en försöker med att passera så 

gör en allt för att kunna passera som normal, medan om en skyler sig så gör en allt för att 

dölja och inte dra uppmärksamhet till sig (Austin & Goodman, 2017; Goffman, 2012). 

 

Transpersoner är stigmatiserade i samhället då de inte passar in i de normer samhället skapat, 

speciellt könsrollsnormer och tvåkönsnormen. Därför ses de som avvikande och riskerar att 

bli exkluderade i samhället. 

 

3.2 Maktteori 

 

När det kommer till samhällets instanser så berörs de av ett strukturellt maktbegrepp, det vill 

säga att samhället består av strukturerade förhållande som styr maktfördelningen för de olika 

positioner individer har. Så om en individ söker hjälp hos någon av samhällets instanser så 

måste individen förlita sig på att den professionella vet vad hen gör och att hen tar rätt beslut, 

för även om individen söker kontakt för något de behöver hjälp med så är det den 

professionella som beslutar vad som är rätt och fel, och om individen faktiskt är berättigad 

hjälp i den situationen. Däremot kan en professionell även utgå ifrån en intentionellt 

maktbegrepp, det vill säga ett medvetet maktbruk, och då väljer att utöva sin makt på ett 

sådant vis som inte gynnar individen, kanske bara för att visa att det är hen som sitter på 

makten och det är hen som bestämmer (Järvinen, 2002; Swärd & Starrin, 2016). Samhället 

instanser berörs även av Foucaults uttryck om pastoralmakt, som hänvisar till den tiden 

samhället var djupt kristet och kyrkan och pastorer hade mycket stor makt. Denna makten 

syftade på att i grunden hjälpa och vägleda människor, men kontrollerade också hur 

människor levde, uttryckte sig och tänkte för att göra “rätt” i guds ögon. Nuförtiden har 

kyrkan inte lika stor roll men pastorialmakten lever vidare i hjälpande och vårdande 

institutioner där de nya “pastorerna” nu är socialarbetare, psykologer, poliser och 

vårdpersonal. Dåtidens syfte; “frälsning”, har idag bytts ut mot hälsa, välmående, trygghet 

och livskvalitet. Pastoralmakten utgår från att hjälpa/kontrollera individen med ett fokus på 

problematiken individen upplever. Journaler och andra handlingar som berör problematiken 

hjälper till att konstruera klienten som socialt avvikande och bekräftar behov av stöd och 

behandling. Däremot så framställs pastoralmakten som positiv och produktiv makt, därför är 

det även svårt för individen att motsäga den (Järvinen, 2002).  

 

Transpersoner är, genom att vara stigmatiserade, i ett extra utsatt maktunderläge. I mötet med 

instanser sitter även professionella på en större makt än de som söker kontakt, vilket leder till 

en maktobalans som påverkar individens uppfattning om bemötandet, kan påverka 

självkänslan efter mötet och skapa en negativ eller positiv erfarenhet.  

 

3.4 Behovsteori 

 

Maslows behovshierarki, eller behovstrappa som den också kallas, utgår från att vissa behov 

behöver bli tillgodosedda för att en person ska utvecklas och kunna förverkliga sig själv. De 

fyra första nivåerna i hierarkin kallade Maslow för bristbehov, då de behoven behöver bli 

tillfredsställda för att kunna flytta upp i hierarkin till de mer abstrakta behoven som kallas 

utvecklingsbehov. Som grund i hierarkin ligger fysiologiska behov såsom mat, dryck, tak över 
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huvudet som behövs för att överleva rent fysiskt. Det andra nivån på “trappan” är 

trygghetsbehovet som betyder att en inte behöver vara rädd för angrepp, kriminalitet eller 

misshandel. Tredje nivån på trappan är behov av tillhörighet och kärlek. Den fjärde nivån är 

bekräftelsebehov, som betyder att uppskattning och erkännande behöver tillfredsställas. De tre 

översta nivåerna som ligger i kategorin utvecklingsbehov är, räknat nedifrån och upp; 

Kognitiva behov av kunskap och förståelse, estetiska behov av skönhet och symmetri samt 

självförverkligande. Maslow menar dock att de flesta personer aldrig kommer upp i 

självförverkligande då de är upptagna av behov på lägre nivåer (Parrish, 2012). 

 

Transpersoners behov blir inte alltid uppfyllda, här kan Maslows behovshierarki visa på vilka 

behov som behöver bli uppfyllda för att leva ett drägligt liv och peka på vad för behov som 

kan leda till konsekvenser om de inte ses till. Genom att använda behovshierarkin kan en 

granska vilka behov som inte uppfylls av samhällets instanser och i och med det peka på vilka 

delar som behöver förändras. 

 

4. Resultat  
 

Det övergripande temat för kategorierna är Bemötandets orsaker och konsekvenser. Detta är 

det som respondenterna talat om, med bemötandet som det centrala. Därför är också 

Bemötande den största och mest centrala kategorin. Men det finns även faktorer runt om 

bemötandet som är av stor vikt för att förstå bemötandet, det vill säga varför respondenterna 

tror att de bemöts på ett visst sätt, och vad detta bemötande fått för konsekvenser för 

respondenterna. Kategorierna har ställts upp på ett sätt som ska hjälpa läsaren att förstå vilka 

samhällsstrukturer respondenterna talat om, alltså orsaker, för att sedan ta upp de behov och 

framtidsvisioner respondenterna har. Sedan kommer själva bemötandet de har erfarenhet från, 

och till sist de konsekvenser som identifierats av dessa bemötanden. Däremot är det möjligt att 

placera in vissa koder i flera kategorier, de koderna är strategiskt placerade i den kategori de 

passar bäst och har störst relevans. Citaten är placerade i texten i en sådan kontext att det 

stämmer överens med den kontext respondenten talat om. 

 

Det är värt att betona att detta är respondenternas egna utsagor, erfarenheter och upplevelser 

och bör tolkas därefter. Nedan presenteras resultaten indelat i de kategorier som framkom i 

kodningen. 

 

4.1 Samhällsstrukturer 

 

Denna kategori handlar om de samhällsstrukturer som villkorar transpersoners liv och möten 

med samhället och samhällets instanser. Att inkludera hur samhället generellt bemöter 

transpersoner är av vikt då det bemötandet även flyter över gränserna till det formella 

samhället, både genom att det är vanliga privatpersoner som tar på sig en professionell roll i 

sitt arbete och för att samhällets generella syn på människor påverkar de instanser som är en 

del av samhället. I denna kategori finns koder som: binära könsroller, rutiner, 

samhällskonstruktioner och normer. 

 

Inledande beskriver en respondent samhället och dess instanser som tröga och dåligt 

fungerande för transpersoner: 

 

“Systemet är inte out to get you. Det är inte så. Utan systemet är helt enkelt 

fruktansvärt inkompetent och tungrott. Det har varit ett svårt förändringsarbete 
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och frågor som aldrig satts på agendan, för att vi är ovanliga helt enkelt.” -IP7, 

om att samhället är inkompetenta när det kommer till transfrågor. 

 

Respondenterna, framför allt de som identifierade sig som icke-binära men även några av de 

andra, menar att det verkade vara svårt för folk i samhället att vänja sig vid vissa pronomen. 

De har mött människor som har varit avogt inställda till pronomenet “hen” och vissa har till 

och med bemött respondenterna med aggressivitet. De får blandade reaktioner av människor, 

både privatpersoner som professionella. Oavsett naturen av dessa reaktioner är poängen att de 

i princip alltid får en reaktion. Respondenterna själva får ta på sig ansvaret för bemötandet. 

 

“Om dom inte kan läsa en rakt av blir de antingen nervösa eller lite aggressiva 

eller…. alltså lite arga för att man har gjort något fel. Och de vill ju jättegärna 

kategorisera folk, och när de inte fullständigt kan kategorisera någon blir det så 

att det är mitt fel. Det är den personens fel [respondentens] som inte har levt 

upp till dom.” -IP6, om bemötandet från samhället generellt. 

 

Detta är något återkommande i intervjuerna, att många bara ser två kön och att samhället 

endast utgår från dessa två kön, allt annat är avvikande och främmande. Det bästa exemplet på 

det är könsuppdelade toaletter, vilket är någonting nästan alla respondenter tagit upp som ett 

hinder för transpersoner. Respondenterna frågar sig vad nyttan i detta är. Dessa uppdelningar i 

manligt och kvinnligt har bidragit till en begränsning i samhället för transpersoner, då tre av 

respondenterna bland annat säger att de har undvikit skolaktiviteter på grund av att de inte vill 

behöva välja toaletter/omklädningsrum. En av de manliga respondenterna blev kallad till 

kvinnokliniken för en undersökning av cancerrisk i könskörtlar som han hade kvar från 

födseln, trots att respondenten även juridiskt är man, vilket han kände var underligt. Att 

transmän eller intersex-personer ska ha möjligheten att bli undersökta utan att kallas till 

kvinnokliniken är ett exempel på förbättringar som kan göras inom vården. Att ofrivilligt bli 

kategoriserad som kvinna när en identifierar sig som man kan vara psykiskt påfrestande för 

transpersoner, uttrycker respondenten. Även inom transområdet kan det vara svårt att vara 

icke-binär i en tvåkönsvärld. 

 

“Men ibland känns det som att samhället bara kan uppmärksamma antingen 

transkvinnor eller transmän, men glömmer bort att det finns människor som inte 

är varken eller” -IP6, om samhället generellt. 

 

Även på könsidentitetsmottagningar har respondenterna fått intrycket, genom det bemötande 

de fått, att mottagningarna har varit tvåkönsnormativa. De har förväntats vara antingen kvinna 

eller man och förmodas leva därefter. De roller som ska uppfyllas är baserat på traditionella 

könsroller och kulturella förväntningar på vad som kodas manligt/kvinnligt. De av våra 

respondenter som varit i kontakt med könsidentitetsmottagningar har känt en stark press att 

behöva “välja” till hundra procent och sedan passa in i mallen för en “riktig” kvinna eller 

man. Många respondenter uttrycker dock att de tror att det håller på att bli bättre och att även 

icke-binära börjar vinna mark inom transutredningsfältet.  

 

“De säger att ”Du kan ju inte vara helt icke-binär, utan du måste ju vara lite 

mer manlig eller kvinnlig”. Som att det verkligen spelar väldigt mycket roll 

liksom. Vilken procent som man är antingen eller, när det är i huvudet det sitter. 

Men om man vill korrigera sin kropp för att man ska vara bekväm med den, det 

är klart att man ska göra det. Men det har ju fortfarande ingenting att göra med 
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hur mycket eller hur lite man är, liksom.” -IP5, om binära könsroller inom 

transvården. 

 

Normer och samhällsstrukturer påverkar transpersoner då de ofta är exkluderande mot dem. 

Respondenterna tar bland annat upp de rutiner som finns inom myndigheter, som exempelvis 

enkäter på mottagningar som utgår från att en är antingen man eller kvinna och rutiner att 

skriva ner kön oavsett om det har betydelse för besöket eller ej, och föreslår att en i stället 

bara ska skriva ner typen av genitalier om det har betydelse för besöket. För myndigheter 

saknas också rutiner att fråga om pronomen vid besök, utan de antar ofta könstillhörighet 

utifrån estetiska uttryck och manligt/kvinnligt kodade attribut. Detta är en rutin som behöver 

användas, anser samtliga respondenter. Några av respondenterna berättar om hur de, som en 

liten grupp i samhället, inte får tillräckligt mycket fokus för att det ska bli någon förändring. 

Transpersoners problematik verkar vara oprioriterad av samhället, några av respondenterna 

har tydligt berättat om hur deras problem som just transpersoner har bemötts med nonchalans 

eller ett förnekande över att problematik ens existerar.  

 

“Så jag tycker ändå att det gått lite framåt, men det är ju fortfarande enorma 

brister och ja, det känns som man ligger lite efter i Sverige tycker jag om man 

jämför med hur långt vi har kommit i andra frågor, alltså i övriga HBTQ-frågor 

och så.” -IP1, om att transproblematik inte är lika uppmärksammat som annan 

problematik när det gäller rättigheter och bemötande. 

 

4.2 Behov nu och då 

 

I denna kategori presenteras de behov respondenterna haft, har och kommer att ha i framtiden. 

Detta för att ha en kontext till det själva bemötandet i nästa kategori. Här frågades 

respondenterna om vad de som transpersoner har för specifika behov, vad de har för 

förväntningar på samhällets formella bemötande och om de har behov som inte cis-personer 

har. I denna kategori finns koder som: framtidsvision, historia/bakgrund, otillgodosedda 

behov samt behov. 

 

Samtliga respondenter uttrycker hopp om framtiden och ser att utvecklingen går åt rätt håll. 

Däremot är det viktigt att betona att det finns mycket kvar att arbeta med, och bara för att det 

blir bättre än det har varit förr betyder inte det på något vis att det är bra nu. Transpersoner har 

inte bara samma grundläggande behov som cis-personer, de har även ett förhöjt behov som 

utsatt grupp att bemötas på ett värdigt sätt och i vissa fall erbjudas extra stödjande åtgärder 

såsom psykosocialt stöd, menar flera av respondenterna. Könsidentitetsmottagningarna har 

långt ifrån alltid varit bra på att bemöta transpersoners behov, trots att de, om någon, borde 

veta hur ett positivt bemötande ska se ut, men de respondenterna som varit i kontakt med 

mottagningar säger också att transvården håller på att bli bättre och ändra synsättet de haft på 

kön och tvåkönsnormen. En av respondenterna talar också om skillnaden mellan DSM IV och 

DSM 5 där kriterierna skiljer sig betydligt när det kommer till könsroller, och att det kan ha 

en påverkan på den positiva utvecklingen där.  

 

Att ha någonstans att över huvud taget kunna gå på toaletten, uttrycker samtliga respondenter, 

är också ett grundläggande behov som inte alltid uppfylls på grund av könsuppdelade 

toaletter. Ett annat behov är det om en kompetent sexualundervisning, en av respondenterna 

önskar en HBTQ-certifiering på samtliga Sveriges lärare, för att få kompetent personal som 

kan lära ut, i en tidig ålder, vad trans är, vilket skulle göra att det blir mer normaliserat i 

samhället att vara transperson. Sammantaget vill alla respondenter att det ska finnas mer 
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kunskap om transfrågor och vad trans är, som bör vara lättillgängligt för hela samhället, 

enskilda individer och professionella. En ökad kunskap ger mer förståelse och gör det lättare 

för samhället att tillgodose transpersoners behov. Exempelvis en bättre sexualundervisning i 

skolorna, skulle ge grundläggande information till ungdomar om trans. Professionella bör få 

utbildning om HBTQ och hur en bör bemöta transpersoner på ett bättre sätt. 

 

“Att ta upp en sån enkel sak som att; nä men kön kan se ut på jättemånga olika 

sätt socialt, och som att könsorgan kan se jättemycket olika ut. Typ, för att jag 

tror att då slutar vi bli weird också, för att vi ser konstiga ut, våra kroppar ser 

konstiga ut. Vi ser inte ut som cis-personer. Så att om bara ungdomar kan höra 

att vi finns och att dom får veta att dom har varit taskiga mot oss och det är 

dumt att vara det, så. Jag tänker att om man börjar där så har man kommit 

väldigt långt faktiskt.” -IP6, om att sexualundervisningen bör vara mer 

inkluderande och informell runt transkroppar. 

 

Två av respondenterna talar också om ungdomar som en extra utsatt grupp bland 

transpersoner. I ung ålder är en mer sårbar och behöver mer stöd, då en försöker hitta sig själv 

och samtidigt passa in i samhället, som inte är tillåtande mot transpersoner generellt. 

Suicidrisken är större hos ungdomarna och den psykiska vården brister i att hjälpa de 

ungdomar som söker hjälp. Samtidigt säger respondenterna att det är viktigt att satsa på 

information riktad till just ungdomar i allmänhet, både transpersoner och cis-personer, då de 

växer upp med en större kunskap vilket kan leda till ett mer inkluderande samhällsklimat.  

 

Huruvida sjukdomsbegreppet är ett behov transpersoner har eller har behov att ta bort råder 

det delad mening om. Två av respondenterna tar upp sjukdomsbegreppet, där de tycker olika. 

Det finns både för och nackdelar med att avskaffa ett sjukdomsbegrepp. En av respondenterna 

säger att det är konstigt att bli klassad med en “störning” och att det kan anses stötande 

gentemot transpersoner, medan en annan säger att sjukdomsbegreppet måste kvarstå för att 

transpersoner ska få behandling. 

 

“Min ingångspunkt är ju det att om vi inte är sjuka, då behöver vi inte vård. 

Alltså måste sjukdomsklassificeringen bestå. Finns det inget att justera, då 

behöver vi inte en korrektion. Och då kommer vi inte heller att få någon. Jag 

har ingen som helst problem med att vi kallar det en sjukdom, för innan jag 

gjorde min korrektion så mådde jag inte bra. Mig veterligen är det en definition 

av vad sjukdom är. Att man inte mår bra. Jag känner mig ganska sjuk.” -IP7, 

om sjukdomsklassificeringen av transpersoner. 

 

“Det står könsidentitetsstörning om mig, helt sjukt att folk tycker att jag har en 

störning. Och det liksom… säger en del om synen på oss.” -IP2, om 

sjukdomsklassificeringen av transpersoner. 

 

På frågan om framtidsvision svarar respondenterna att de vill se ett inkluderande samhälle där 

transpersoner inte är kuriosa och pronomen är valfritt. Att förändra de binära könsrollerna och 

samhällsstrukturen i grunden skulle göra det lättare för transpersoner att komma ut, söka hjälp 

och accepteras. En utopi är att kön upplöses helt och könsuttryck endast ses som estetiska 

uttryck, då skulle trans vara en icke-fråga, som en av våra respondenter uttrycker sig.  
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4.3 Bemötande 

 

Den här kategorin är den största och mest centrala för resultatet. Kategorierna presenterade 

ovan har gett den kontext respondenterna beskrivit för att tolka kategorin bemötande på rätt 

sätt. Här presenteras det faktiska bemötandet respondenterna fått i kontakt med samhällets 

instanser, alltså har inget bemötande från samhället generellt eller privatpersoner utanför sin 

professionella roll nämnts i denna kategori. Både positiva, neutrala och negativa bemötanden 

har redovisats. För enkelhetens skull har dessa delats upp i de instanser som respondenterna 

varit i kontakt med. I denna kategori finns koder som: professionell okunskap, positivt 

bemötande, respekt, utbildare, felköning, konservativt synsätt samt felbehandling. 

 

Om mötet med det formella samhället (myndigheter, organisationer, instanser, professionella) 

säger en respondent följande, vilket ger en översikt över vad resultaten redovisar inom denna 

kategori: 

 

“Myndigheter, lagar, hur man blir bemött inom vård eller… all 

myndighetsutövning. Sverige är ju lite av ett myndighetssamhälle. Och det 

bemötandet är blandad kompott. Det kan vara väldigt bra, om du möter rätt 

folk. Det kan också vara väldigt väldigt destruktivt.” -IP7, om mötet med 

myndighetssamhället. 

 

Denna syn på mötet med myndigheter vittnar flera respondenter om; att det är olika beroende 

på vem en träffar, hur ofta en träffar den professionella, vilken instans en har kontakt med och 

vad de har och förväntas ha för kunskap. Går en respondent till tandläkare eller 

försäkringskassa till exempel, har de inte samma krav eller förväntningar om att de ska 

använda rätt pronomen, som om de går till könsidentitetsmottagningar. 

 

4.3.1 Vården 

 

Här presenteras olika vårdinstanser i följden: Vården i allmänhet, sjuk- och hälsovård, 

psykvård och transvård. 

 

Vid frågan om vårdens bemötande i allmänhet inleder en av respondenterna sitt svar med 

följande beskrivning, vilket starkt problematiserar vårdens bemötande av respondenten som 

transperson. En beskrivning som går att tolka in i flera av respondenternas berättelser: 

 

“Mitt bemötande inom vården har varit en… en kavalkad av misslyckanden, 

missöden och felbehandlingar, tjänstefel och, i stora och små drag, tragedier.” -

IP7, om möten med vården. 

 

Då vården är en samhällsservice som finns för alla är det svårt att vända sig någon annanstans 

om en inte har ekonomin att vända sig till en privat instans. Därför är det kritiskt att vården 

funkar för alla, oavsett vem eller hur en är. Det finns inget annat val i de flesta fall, än att gå 

till vårdcentral om en har skadat sig eller mår dåligt. En av respondenterna nämner att det 

finns ett maktförhållande mellan klient - professionell, och när det kommer till transfrågor blir 

det knepigt när den professionella vill fokusera på ens transidentitet snarare än ens 

sjukdomssymptom. Hon betonar det asymmetriskt maktförhållande en har till den 

professionella när den professionella vill tala om ens, i situationen, irrelevanta identitet trots 

att en är funktionsmässigt nedsatt på grund av sjukdom.  
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Bemötandet respondenterna fått inom sjuk- och hälsovården var väldigt blandat. Samtliga 

hade både positiva och negativa upplevelser, mycket beroende på vilken person de fått träffa. 

Felköning är något återkommande som alla har eller har haft erfarenheter kring. De 

respondenter som är icke-binära verkar ha fler erfarenheter än de som gjort en korrigering och 

“passerar” som man eller kvinna. Pronomenet Hen är svårt att ta till sig i ett samhälle där en 

antingen bör vara kvinna eller man, vittnar respondenterna om. De utsätts genom felköning 

för en påfrestning som de själva känner att de är ensamma om att ha ansvaret för, och behöver 

ofta kämpa för att få personal att använda rätt pronomen. Få professionella tar initiativ till att 

fråga respondenterna om vad de själva vill använda som pronomen utan det faller på 

klienterna själva. Respondenterna belyser också att det finns en problematik för transpersoner 

i att hela tiden skriva ner kön i journaler och liknande, speciellt om kön inte har med 

vårdbesöket att göra. Att skriva rätt pronomen i journaler är också viktigt för att en ska känna 

sig respektfullt bemött. Är det frågan om kön, säger respondenterna, är det bättre att skriva 

ner vilken typ av genitalier eller fortplantningsorgan personen har, snarare än att skriva ner 

kön som kanske inte överensstämmer med klientens uppfattade kön. Att personer juridiskt är 

man eller kvinna behöver inte heller i sig säga något om vilken slags genitalier en har. 

 

“För nu står det ju juridiskt kön kvinna på mig, och nu råkar jag ha fötts med 

livmoder. Det skulle kunnat stå juridiskt sett kvinna och att jag INTE skulle ha 

fötts med livmoder också, så det säger ju ingenting biologiskt heller. Det finns 

ingen poäng för dom att utgå från det juridiska könet i journalen. Dom har 

ingenting att vinna på det” -IP2, om användande av kön i journalföring. 

 

Det som uppdagas i intervjuerna är en stor brist på kunskap inom vårdapparaten, nästan alla 

respondenter har upplevt att de får agera utbildare för vårdpersonal. De känner sig som 

kuriosa och som att personalen ser dem som ett tillfälle att utbilda sig själva, vilket inte är 

rimligt att en klient ska göra, enligt respondenterna. Att få rollen som utbildare är 

återkommande inom vården, psykvården och könsidentitetsmottagningar. Det professionella 

bemötandet brister på flera håll, både när det gäller felköning, fokus och fakta. Flera av 

respondenterna beskriver det som om deras transidentitet alltid följer med som ett bagage som 

de inte kan göra sig av med, och de får själva aktivt kämpa för att få personalen att fokusera 

på varför de faktiskt är där. De behandlas för sin identitet snarare än vad de söker vård 

för.  Detta skapar en oro, kommer en att få den vård en behöver som transperson, eller 

kommer personalen fokusera på deras transidentitet?  

 

En av respondenterna säger att transpersoner självklart drabbas av samma saker som cis-

personer gör, och när de söker vård är det en av de myndigheter som är sämst på bemötandet 

för transpersoner. Samma respondent berättar också att hon varit på läkarbesök för halsfluss 

och efter 45 minuter har läkartiden varit slut och personalen har inte ens hunnit prata om 

halsflussen för att de varit upptagna med att utbilda sig själva om transfrågor, och 

respondenten har sedan fått gå på en akuttid direkt efteråt för att få behandling för halsflussen. 

Varför det ser ut så tror respondenten beror på att sjukvården är en diagnostiserande 

myndighet som därför är utbildade med fokus att hitta avvikande saker och “fel”. Som 

transperson är en ofta avvikande och därför kan det bli stort fokus på det. Samma sak gäller 

inom psykvården, enligt respondenterna. Vid samtal med terapeuter har de återigen fått dra 

tillbaka fokus till sig själva som personer, inte som transpersoner. 

 

“Jag har ibland upplevt att det var lite svårt att förklara för dom att jag sökte 

för något annat. Liksom dom ville jättegärna prata om det hela tiden, men jag 

kände att detta är något avslutat, jag behöver inte… Jag kanske inte behöver 
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prata om det här igen, för jag söker för något annat.” -IP6, om mötet med 

psykvården. 

 

Bemötandet inom psykvården har också varit blandat. Några av respondenterna upplever att 

de blivit respektfullt bemötta och de har oftast behövt rätta pronomen en gång, men inte två. 

De flesta personal verkar ha en vilja att förstå men inte kunskapen. Respondenterna uttrycker 

det som att personalen ofta försöker göra rätt, men inte alltid lyckas. De har också hänt att de 

bemötts med en tung suck när de rättat sitt pronomen, utan kommentar, som lätt känns igen 

för någon som blir utsatt för det flera gånger som microagressioner eller irritation. 

Respondenterna som varit med om detta känner sig som en börda för personalen, trots att 

personalen ska vara där för dom, inte tvärtom. Speciellt när det gäller psykvården bör 

personalen ha större kunskap och förståelse runt transproblematik, anser en respondent. Är en 

psykiskt sårbar som transperson är det extra viktigt för personal att visa respekt och gott 

bemötande då personers ifrågasättande av ens identitet betydligt försvårar processen att må 

bättre.  

 

Flera av respondenterna säger att de rättar felköning om det är någon de ska träffa flera 

gånger, då det inte är värt att må dåligt en längre tid, medan är det bara enskilda möten med 

läkare eller kuratorer är det inte värt det för dem. En respondent som varit inlagd på 

psykiatrisk avdelning berättar att hen alltid rättade personal då hen visste att hen skulle vara 

inlagd en längre tid. Bemötandet från personalen var i princip bara gott då de flesta lyssnade, 

respekterade och använde rätt namn och pronomen, men hen hade även en vårdpersonal som 

satt på extravak (när en blir bevakad dygnet runt) som var direkt respektlös mot 

respondentens begäran om att bli benämnd som “hen”. Vårdaren skrattade högt åt 

respondentens önskan och läste till och med upp en krönika som debatterade emot 

användandet av pronomenet “hen”, medan hen satt på toaletten under extravaket. Då en både 

är inlagd på psyk, har extravak, är suicid och sitter på toaletten är en i en otroligt sårbar 

position, men trots det fick respondenten hånskratt som svar. Senare uttryckte vårdaren för 

respondenten att han tyckte det var svårt att kompromissa mellan egna ideologier och 

jobbetik. Detta är bara ett exempel på direkt diskriminerande bemötande som transpersoner 

kan vara med om i vårdsituationer, som i detta fall respondenten var starkt kritisk till. 

 

“Ja men jag känner såhär, särskilt om jag sitter på extravak, så skulle jag vara 

jävligt försiktig om jag jobbade där. Men han tyckte det var läge att läxa upp 

mig om typ min identitet.” -IP2, om det negativa bemötande hen fick på psyk. 

 

Uttrycket transvård används när det kommer till vård inriktad på just transpersoner. Detta 

innebär i dagsläget könsidentitetsmottagningarna som finns runt om Sverige, som behandlar 

transpersoner och till exempel utreder könsidentitet, ger hormonbehandling, utför kirurgi 

såsom mastektomi och könskorrigerande operationer etc. Transvården borde vara bättre på att 

bemöta transpersoner, men även där visar sig respondenterna ha mycket varierade 

upplevelser. En respondent säger att transutredningsteamet var mycket bra på att använda rätt 

pronomen och liknande, och är i allmänhet nöjd när det kommer till bemötandet från personal. 

Samma respondent kritiserar dock systemet om hur transpersoner blir bedömda av 

könsidentitetsmottagningar, vilket hen inte är ensam om. Flera av respondenterna beskriver 

könsidentitetsmottagningarnas arbetssätt som konservativt och utdaterat, där individen inte 

sätts i fokus utan standardfrågor ställs och klienterna förväntas svara “rätt”. Däremot säger två 

av respondenterna att personalen uppfattas ställa sig lite emot vissa av rutinerna men att de 

inte alltid har något val, som exempelvis real-life test som innebär att en ska leva som det 

könet en uppfattar sig som i ett år innan en får gå vidare med sin korrektion. Detta slapp en av 
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respondenterna att göra, vilket var en stor lättnad för hen. De frågor som ställd under 

transutredningen är både mycket integritetskränkande och relevansen ifrågasätts av de 

respondenter som haft kontakt med mottagningar. Frågor som handlar om sexualövergrepp, 

vilket kön ens barndomsvänner hade eller vad en har för kön i sina dagdrömmar nämns. En av 

respondenterna beskriver desperationen en känner i en sådan situation, att fem minuter in i ett 

samtal beskriva sexuella övergrepp, men att hen gjorde den av rädsla för att inte bli 

“godkänd”.  

 

“När man sitter där, då gör du allt, du gör exakt allt, för du måste det här. Så är 

det så att fem minuter in måste du berätta om det värsta i ditt liv. Och då gör du 

det för en främling. Men det är ju jävligt obehagligt att behöva göra det, och 

måste man ens berätta så i detalj? [...] Jag har ju liksom har pratat med andra 

om det här, så kan jag inte prata med dom om dom tror att det här kan ha fått 

en effekt eller kolla hur långt jag kommit i en sån behandling, eller starta en 

separat utredning för det här.” -IP2, om att behöva beskriva sexuella övergrepp 

i sin transutredning. 

 

Samma respondent beskriver endokrinologen, som avgör om en person ska få 

hormonbehandling eller ej, som en professionell utan kunskap om hur transpersoner bör 

bemötas. Endokrinologen ställde frågor om varför respondenten bytt namn bland annat, vilket 

respondenten kände var oprofessionellt och stötande. En respondent som fick kontakt med 

transvården fick förslaget att komma till gruppsamtal för att träffa andra personer som är 

trans, hen sa att hen kände många transpersoner och fick svaret att icke-binära inte är trans 

“på riktigt”. 

 

“Och då sa hon att “Ja men det kan ju vara bra att träffa folk som är riktigt 

trans.” och jag ba “Man kan ju inte vara mer eller mindre trans.”, för då 

syftade ju hon på folk som har gjort könskorrigering till exempel. Och sådana 

folk som är “riktigt” trans, och jag stör mig på det så himla mycket.” -IP5, om 

det bemötande hen fått av transvården, nämnt ovan. 

 

Några av respondenterna känner sig otrygga i att transvården inte har kommit så långt ännu, 

och att information är splittrad och inte har underlag. Hormonbehandlingar kan göra att en 

utvecklar cancer i framtiden, men det finns inte tillräckligt med forskning kring ämnet och 

ingen verkar veta säkert vad som är tryggt för transpersoners hälsa. En av respondenterna 

vittnar om forum där transpersoner har diskuterat sina mastektomier (när en opererar bort 

brösten), och vårdråden av läkarna efteråt har varit mycket spridda och ibland till och med 

sagt emot varandra, vilket respondenten tolkar som att transvården inte är prioriterad och 

uttrycker att ingen vet hur en egentligen behandlar transkroppar. Respondenten uttrycker en 

desperation i att det inte finns i närheten så mycket information om fysiska problem 

transpersoner kan få i framtiden.  
 

Transutredningar har sett olika ut över tid, och då en av våra respondenter genomgick sin 

transition fick hon göra den under DSM IV. Hon fick först vänta lång tid, bland annat för att 

kuratorn som skulle skicka hennes remiss vägrade göra det på 8 månader då kuratorn själv 

ville avgöra om respondenten behövde en utredning eller ej. Under själva utredningen 

ifrågasatte respondenten tillvägagångssättet då DSM IV krävde att en skulle följa rådande 

könsrollsnormer för att “passa in” i det könet en ville bli erkänd som, men säger att det nu ser 

bättre ut i och med DSM 5. Respondentens utredning tog 4 år i stället för två på grund av 

dessa krav, vilket kostade henne extremt mycket känslomässigt. 
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Sammantaget framställer respondenterna en bild av vården som välvillig men klumpig och 

oinformerad kring transfrågor, trots att till exempel RFSL, transföreningar och socialstyrelsen 

(2015) har gott kunskapsunderlag till professionella för bemötande av transpersoner. Brist på 

riktade utbildningar saknas och det är klienterna som får lida för det och mer ofta än sällan 

agera utbildare på sin egen räkning.  

 

4.3.2 Utbildning 

 

Den erfarenheten respondenterna har kring utbildningsväsendet är mer positiv än till vården. 

De flesta lärare har varit respektfulla när en elev bett om ett annat pronomen än det tilldelade, 

dock har flera fått rätta lärare regelbundet. Vissa lärare har varit mindre accepterande kring 

könstillhörighet än andra så det verkar vara individuellt. Flera av respondenterna har gått på 

gymnasieskolor som varit väldigt öppna och accepterande för normbrytande beteende, vilket 

de uppger att inte alla gymnasieskolor är. En respondent föreslår att när en börjar en ny klass 

och går namnrundor så kan en även ha med vilket pronomen en använder, för att få det rätt 

från början. 

 

Sexualundervisningen, som respondenterna minns den, har i allmänhet varit exkluderande och 

tvåkönsnormativ. Det har funnits en stor brist på kunskap i allmänhet, men speciellt kring 

transfrågor och transbegrepp. Vissa av respondenterna har fått höra felaktig information om 

transpersoner och vissa har inte fått höra någonting alls. Ofta är den enda informationen om 

trans att det betyder att en är född i fel kropp, men inte mer än så. Detta är kritiskt då 

ungdomar inte får information om vad trans är eller betyder, menar respondenterna. En 

respondent har själv arbetat som utbildare inom detta område, och är mycket kritisk till att få 

lärare har riktig utbildning i ämnet sexualkunskap.  

 

“Så jag kände då också att om man ska prata om ämnet som lärare så måste man 

kunna vara påläst och ha faktiska fakta, det lät som om han hade något från 50-talet 

ungefär. Han var mest “ibland gillar killar att ha på sig kjol” och han menade att det 

innebar att vara trans.” -IP1, om sin erfarenhet av transinformation i 

sexualundervisning. 

 

I universitetsmiljöer upplever de respondenter som har hunnit med högre utbildning att de inte 

haft några problem med dåligt bemötande. De har känt att när det krävs så kan de vara öppna 

med att de är trans utan att omgivningen reagerar eller ser det som ett problem. Lärare har 

varit respektfulla i möte med respondenterna. Universitetet verkar vara en mer öppen miljö 

för transpersoner. En av respondenterna får frågan om varför det funkar så mycket bättre i 

utbildningsmiljöer än inom vården och svarar att då vården är en diagnostiserande myndighet 

så är skolan en myndighet som är där för att tillhandahålla utbildning, och menar att det är den 

stora skillnaden.  

 

“Min transbakgrund har alltid varit en ickefråga i utbildningssyfte. Och så 

plötsligt har allt funkat jättebra, vilket säger en del.” -IP7, om varför 

utbildningsmiljöer fungerat bra. 

 

4.3.3 Rättssystemet 

 

Vissa av respondenterna har haft kontakt med rättsväsendet. Både i rättsprocesser där 

respondenten i detta fall inte hade några erfarenheter från att bli bemött som transperson, och 
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med polis. De respondenter som har några erfarenheter av bemötande från polisväsendet har 

negativa upplevelser. En respondent uttrycker en stark misstro mot polisväsendet i egenskap 

av transperson och en annan respondent har, efter år av trakasserier, mordhot och mobbning, 

polisanmält en händelse. Det bemötande han fick av polisen var att han fick skylla sig själv, 

då han var öppen transperson. Detta sades till honom i en avfärdande ton. Inget mer gjordes åt 

saken. Detta har också bidragit till en rädsla för att kontakta polisen i framtiden. 

Respondenten uttrycker dock att han inte vet om detta gäller allmänt för poliser eller om han 

bara fick kontakt med en dålig polis. 

 

“[Polisen] borde absolut inte dragit upp att det var mitt fel, för det var det ju 

inte. Det spelar ingen roll om jag är öppen eller inte öppen med det, det är ju 

ändå inte mitt fel. För ingen ska bli mordhotad bara för att de är den de är. Och 

det tyckte jag att de gjorde väldigt fel i. För att så ska man ju inte göra, oavsett 

vad det gäller så ska inte polisen säga att det är mitt fel.” -IP3, om det 

bemötande han fått från polisen, nämnt ovan. 

 

4.3.4 Sociala myndigheter 

 

Få av respondenterna har varit i kontakt med sociala myndigheter såsom socialförvaltning, 

biståndshandläggning, försäkringskassa etc. Några av dem uttrycker dock en misstro mot 

dem. En av respondenterna har bott på ungdomshem som ung och hade positiva erfarenheter 

från det. Han kände sig respekterad och lyssnad på. Att han var trans var i det sammanhanget 

en icke-fråga. I kontakt med socialförvaltningen hade han upplevt ett gott bemötande. 

 

“Jag vet inte om de har kunnat mer utan de har bara varit mer obrydda om den 

delen egentligen, vilket inte är dåligt, för de behandlar inte mig annorlunda än 

min kompis bara för att jag är trans, vilket är bra. För det går att vara obrydd 

om den delen på ett dåligt sätt och obrydd på ett bra sätt.” -IP3, om bemötandet 

från socialförvaltningen. 

 

När en genomgår ett juridiskt könsbyte enligt lagen om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall (SFS 1972:119) kallas en till ett möte på socialstyrelsen för att bedöma om personen 

får genomgå ett sådant eller ej. På ett sådant möte sitter socionomer och politiker. En av 

respondenterna berättar om hur hon under det mötet endast fick tre frågor, vilka alla tre var 

samma fråga från olika personer som undrade om hennes sexuella läggning gentemot kvinnor. 

Detta beskriver respondenten att de verkade ha mycket svårt att greppa. Detta ser 

respondenten som ett tydligt uttryck av vad DSM IV krävde av transpersoner som ville 

genomgå en könskorrigering och ett juridiskt könsbyte. 

 

“Av de 60–70 sidor journal som sammanställts av en grupp av högt utbildade 

professionella specialister, det här var den enda de hade tagit fasta på. Att; 

nää... trots att jag är kvinna tycker jag inte om penis, det är inte min grej.” -IP7, 

om sitt möte för att fastställa juridisk könstillhörighet. 

 

4.3.5 Arbetsförmedling 

 

De respondenter som varit i kontakt med arbetsförmedlingen har i de flesta fall inte 

uppmärksammats som trans. När de blivit felkönade har de rättat handläggaren som sedan har 

fortsatt med rätt pronomen. En av respondenterna hade en sämre upplevelse av 

arbetsförmedlingen, då hon hade svårt att få arbete trots en imponerande meritlista. Hon 
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uttryckte att hon behövde extra stödinsatser i egenskap av transperson, då många 

transpersoner har svårt att få jobb just för att de är transpersoner. Hon gick upp i ledningen för 

att ta itu med problemet men blev avvisad då de nekade till att det fanns en problematik. Hon 

föreslår stödinsatser som psykosocialt stöd då arbetssökande är en påfrestande process, men 

också att arbetsförmedlingen bör uppmärksamma att det finns en problematik för 

transpersoner. Även en annan av respondenterna uttrycker en problematik inom 

arbetsförmedlingen genom att avvikande personer diskrimineras. Passar en inte in i mallen, 

säger han, så är det ofta svårt att få arbete. 

 

“Dom har inte vare sig medel eller resurser för att ta itu med problemen på 

arbetsmarknaden som finns när man går ut och söker jobb som transperson. 

[...] För deras åtgärdsprogram är inte byggt för att hantera strukturell 

diskriminering som beror på annat än rasism.” -IP7, om arbetsförmedlingens 

brist på resurser för transpersoner. 

 

4.4 Konsekvenser 

 

Denna kategori behandlar respondenternas beskrivningar av de konsekvenser bemötandet haft 

på deras liv, mående och självkänsla. Här förklaras konsekvenserna som en produkt av både 

det formella och det informella samhället, alltså både myndigheter, instanser och 

professionella, men också privatpersoner. Detta då påverkan inte varit beroende av vilken av 

dessa delar av samhället respondenterna mött. Här ligger fokus på hur bemötande påverkar 

människor, inte specifikt samhällets instanser. I denna kategori finns koder som: ta fighten, 

misstro, desperation samt påverkan. 

 

Respondenternas erfarenhet av bemötandet presenterat i kategorin ovan har gett konsekvenser 

främst i form av misstro och psykisk ohälsa. På frågan hur bemötande har påverkat deras 

självkänsla svarar respondenterna att ett dåligt bemötande har fått dem att må dåligt, men allt 

eftersom de “vant” sig vid ett visst bemötande uppger de flesta att de inte längre tar åt sig utan 

i stället blir arga. Energin är bättre använd på andra saker än andra personers bemötande. Men 

samtliga respondenter uppger att de på ett sätt eller annat har blivit, och fortfarande blir, 

påverkade av ett positivt eller negativt bemötande. 

 

“Alltså om någon säger att du är fel hela tiden så börjar du väl tro på det till 

slut” -IP2, om hur hen blivit påverkad av negativt bemötande från både 

samhället generellt samt samhällets instanser. 

 

“Hon jag pratade med då sa rätt namn och skrev rätt namn och sa rätt 

pronomen och sådär. Det är klart att det är väldigt skönt fast det ska va en 

självklar grej att folk använder rätt pronomen. Så är det ändå väldigt lättande 

och skönt, för man har som vant sig vid att folk felkönar och säger fel. Man har 

ju inte alltid ork att rätta dem.” -IP5, om att känna positivt i möte med 

psykiatrin, när respondenten fått ett grundläggande respektfullt bemötande. 

 

Flera av respondenterna uppger att de haft en misstro gentemot myndigheter och deras 

förmåga att hantera deras behov. Vissa av respondenterna säger till och med att de undvikit att 

söka vård eller ringa till polisen på grund av tidigare negativa erfarenheter. De har ett lågt 

förtroende för framförallt vården, men även socialtjänsten och polisen är inte populära hos 

dem. Två av respondenterna beskriver en problematik i samband med transvården, för de vill 
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bli godkända för könskorrigerande behandling men litar inte på att transvården “väljer” rätt. 

Detta visar på en misstro:  

 

“När jag sitter där och är lite nervös för jag vet att “Tänk om jag svarar fel på 

någon fråga?”, liksom, för jag vet inte hur dom tycker att man ska vara trans. 

Jag litar ju inte på att dom kommer fram till rätt sak, över huvud taget.” -IP2, 

om sin transutredning. 

 

I vårdsituationer är det svårt att vända sig någon annanstans när en är en ekonomiskt utsatt 

grupp, säger en respondent. Hon undviker oftast att söka vård då det kostar med än det ska. 

En lång lista av negativa erfarenheter gör det svårare att söka hjälp ju längre listan blir. Det 

kostar både känslomässigt och orkesmässigt att söka hjälp. Respondentens misstro mot vården 

är också ett orosmoment för framtiden, eller om hon skulle råka ut för något allvarligt, 

kommer vården kunna möta behoven som uppstår då? 

 

“Detta kommer bli jättespännande när jag blir äldre och inte kan förlita mig på 

att min kropp kan framgångsrikt slåss mot infektioner på egen hand, utan 

MÅSTE gå till sjukvården för vård. Jag tror inte att jag kommer få den. [...] Jag 

vet faktiskt inte vad som skulle hända om jag skulle ha någon allvarligare 

åkomma. Vad händer när jag ligger på akuten? Kommer dom uppmärksamma, 

som dom uppmärksammar hos andra personer, vilka saker som är prioritet att 

ta itu med? Jag är inte säker! Min erfarenhet är att de inte kommer klara av 

det.” -IP7, om misstron till vårdens förmåga att behandla transpersoner. 

 

Om att leva i samhället generellt beskriver en respondent det som att en lever i ständig 

beredskap som transperson, vilket är utmattande. Andra respondenter beskriver också att de 

inte alltid orkar, att det är uttröttande och inte alltid värt det, vilket är en konsekvens av den 

stigmatisering som finns i samhället som går ut över alla delar av samhället. 

 

“Om samhället hade kunnat tillgodose mina behov hade vi kanske inte behövt 

alla de här utbildningarna till personal inom vården. De kanske bara hade fattat 

det, liksom. Det handlar i grund och botten om trygghet, att om jag är ärlig 

kommer ingen göra mig illa mig. Och det finns ingen transperson i Sverige som 

känner så.” -IP2, om samhällets förmåga att tillgodose transpersoners behov. 

 

Samtliga respondenter beskriver hur de vid olika tillfällen har behövt “ta fighten”, dvs. Måste 

kämpa för att bli bemött på rätt sätt. Detta är ansträngande att hela tiden göra. De rättar 

pronomen om och om igen, får ta upp sin transhistoria om och om igen och får säga ifrån när 

de blir behandlade på ett rent ut sagt dåligt sätt. Respondenterna beskriver hur de på olika sätt 

väljer sina kamper; när de träffar en professionell enstaka gång orkar de inte rätta utan låter 

den professionella benämna dom utifrån juridiskt kön eller könsuttryck, medan i fall där 

respondenten ska träffa den professionella regelbundet finns det mer vinning i att ta den 

kampen och rätta dem. De är vana vid att bli felkönade och ifrågasatta regelbundet. Till 

exempel på respondenternas arbetsplatser kan det kännas “onödigt” att rätta pronomen inför 

kunder. En respondent uttrycker en oro för att personer som inte är lika vana vid att hävda sig 

gentemot myndigheter kan ha mycket svårare att få den hjälp en behöver från till exempel 

vården. Några av respondenterna tar alltid fighten av ren princip, då se ser att det är deras 

rättighet och de inte vill kompromissa med sin identitet för andras skull. 
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“När jag var inlagd rättade jag alltid, för jag kände såhär att “Du ska träffa 

mig i några veckor och jag orkar inte höra det här varenda dag i några 

veckor.”. Men om det är en läkare som jag vet att jag kommer träffa en gång, då 

känner jag att jag pallar inte. Jag orkar inte ta den striden när jag inte har så 

mycket att vinna. [...] Vissa bryr sig inte. Så om dom på något sätt visar något 

intresse så känner jag mig trygg med att göra det. Men jag tjafsar alltid om det 

är någon jag ska träffa flera gånger, för jag känner att jag orkar inte.” -IP2, om 

att ta kampen inom vården. 
 

5. Sammanfattande diskussion och analys 
 

Här diskuterar vi resultaten genom bland annat teoribegrepp och tidigare kunskap som vi som 

författare anser relevanta. Diskussionen utgår främst från resultaten av de 7 intervjuer som 

genomförts och bör tolkas därefter.  

 

5.1 Kunskapsbrist och ”utbildare” som main concern 

 

Det som respondenterna har gemensamt i alla intervjuer är hur de berättar om negativt 

bemötande som ett resultat av en stor kunskapsbrist kring transfrågor och bemötande av 

transpersoner, både allmänt i samhället men främst från samhällets instanser. Kunskapsbristen 

kan uttrycka sig på olika sätt, beroende på vilken instans en vänder sig till. I mötet med 

exempelvis arbetsförmedlingen är det rimligt att inte förvänta sig stor kunskap om transfrågor 

och transkroppar, som en däremot bör förvänta sig av transvården. Däremot anser vi att alla 

instanser som erbjuder samhällsservice och är i kontakt med klienter bör anta att de kan 

komma att möta transpersoner, och därför kan förväntas ha kunskap i hur en bemöter 

transpersoner. Det finns underlag för hur en bör bemöta transpersoner för att de ska känna sig 

inkluderade och respekterade på bland annat Socialstyrelsen och RFSL (Socialstyrelsen, 

2010; www.rfsl.se). Denna kunskapsbrist leder till att transpersoner känner sig exkluderade i 

samhället och undviker att vända sig till instanser som är där för att erbjuda samhällsservice. 

En annan del av detta, som uppmärksammats i alla intervjuer, är hur respondenterna upplever 

att de ofta får agera utbildare för personal som konsekvens av kunskapsbristen. Detta ger 

respondenterna kritik emot då de förväntar sig att en professionell bör ha denna kunskap, om 

de har transpersoner som klienter, och om inte; utbilda sig själva. Det main concern som 

framkommit i intervjuerna är alltså bristen på kunskap, både hos privatpersoner och 

yrkesprofessionella. Varför privatpersoners syn på trans är av betydelse är för att samhällets 

normer och fördomar återspeglas i alla hörn av samhället, alltså även inom instanser. 

Professionella går flera gånger ur sin yrkesroll när de möter transpersoner, enligt vår studie, 

av nyfikenhet eller av ignorans. De flesta verkar ändå vilja väl, dock är inte intresset så pass 

stort att de själva väljer att söka upp information om transfrågor. 

 

Vårdens bemötande enligt vår studie visar på stor okunskap, där grundläggande behov enligt 

Maslows behovshierarki inte alltid tillfredsställs. Den första och mest grundläggande nivån i 

Maslows behovshierarki är fysiologiska behov, och om transpersoner inte vågar eller kan söka 

vård för fysiska åkommor är det inte säkert att det behovet tillgodoses. En person som 

undviker att söka vård, vilket många transpersoner vittnar om att de gör, kan leda till 

konsekvenser i form av fysisk och psykisk ohälsa (Darj & Nathorst-Böös, 2010; Parrish, 

2012; Socialstyrelsen, 2015). Det är också en stor maktförskjutning när en patient träffar 

vårdpersonal, då denna har makten över patientens hälsa och välbefinnande, men också har 

möjlighet att besluta om vård, behandling och diagnoser. Det är av vikt att kritisera 

http://www.rfsl.se/
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maktanvändning då transpersoner, enligt vår studie, inte har någon annan stans att vända sig 

när de behöver stöd eller hjälp av samhällsinstanser. Med makt kommer ansvar och vi anser 

att i en sådan maktposition som en sitter på som professionell bör en också ha lämplig 

kunskap för att bemöta människor på lika och värdiga grunder. Våra respondenter har vittnat 

om bemötanden som ligger under all kritik när det kommer till instanser som sitter på en 

strukturell makt. Maktobalans ger bemötandet en till dimension att analysera utanför det 

interpersonella mötet (själva mötet mellan två eller fler individer). Vårdpersonalen använder 

det som kallas pastoralmakt, enligt Foucault, vilket är en knepig maktkategori då den utger sig 

för att hjälpa, men samtidigt kontrollerar och därför är svår att hävda sig mot (Järvinen, 2002). 

I de flesta fall har inte heller patienten något annat val än att vända sig till offentliga 

vårdorganisationer då transpersoner är en ekonomiskt utsatt grupp och därför inte har 

möjlighet att söka sig till privata vårdorganisationer (Socialstyrelsen, 2010). Detta kallas 

strukturell makt, då instanser och myndigheter, enligt samhällets struktur, har stor makt över 

individers liv (Järvinen, 2002; Swärd & Starrin, 2016). Detta innebär en ännu större 

maktförskjutning, speciellt då risken finns att de träffar en person som låter sina personliga 

fördomar eller nyfikenhet gå ut över klienten (Swärd & Starrin, 2016). Klienten får då själv ta 

ansvar för att fokusera ämnet på den åkomman hen är där för, i stället för på sin identitet. I 

vårdsituationer där patientens transidentitet har betydelse får också patienten själv ansvara för 

att informera och utbilda vårdpersonalen, trots att en person som söker vård förväntar sig att 

professionella ska vara just det; professionella, och kunna mer än de själva kan.  

 

Studier har visat att okunskap och transfobi hänger ihop. Ju mer kunskap och erfarenheter en 

person har kring transfrågor desto mindre fördomar och bättre bemötande har de gentemot 

transpersoner. Därför är det kritiskt inom vården att öka kunskapen om hur en bemöter 

transpersoner (Acker, 2017). Till exempel genom att ha internutbildningar för personal och att 

följa de rekommendationer som ges av Statens folkhälsomyndighet och RFSL (Darj & 

Nathorst-Böös, 2010; Folkhälsomyndigheten. 2015). En möjlighet för att förbättra chanserna 

för god vård och bemötande är att få fast vårdkontakt så att vården blir konsekvent och att en 

inte behöver “återberätta” sin bakgrund vid varje besök. Denna möjlighet styrks i 6 kap. 1 och 

2 §§ patientlagen (SFS 2014:821).  

 

5.2 Hur de binära könsnormerna spelar roll i bemötandet 

 

Binära könsroller spelar en stor roll i det negativa bemötande respondenterna fått, då 

samhället är uppdelat i man/kvinna och allt däremellan anses som fel eller avvikande. Detta, 

säger respondenterna, behöver förändras i samhället för att transpersoner ska få en tryggare 

omgivning. Könsuttryck såsom feminint/maskulint kodade attribut och utseenden (exempelvis 

smink, kroppsbehåring val av kläder och färger, hårlängd och frisyr) bör mer ses som 

estetiska uttryck och “hen” behöver bli ett accepterat pronomen som inte blir ifrågasatt. Flera 

av respondenterna vill att deras könsuttryck ska vara en “icke-fråga”, då de upplevt att den 

inställningen aldrig har skapat problem för dem. Det har fungerat bättre för dem i miljöer där 

trans varit en icke-fråga, till exempel i utbildningsmiljöer, när trans över huvud taget inte 

tagits upp, problematiserats, ifrågasatts eller diskuterats. Också inom stigmateorin beskrivs 

beteende och uttryck som inte passar in i samhällets normer som en faktor för stigmatisering. 

Då samhället är könsbinärt, uppdelat i man/kvinna, faller personer som inte passar in i dessa 

ramar utanför. Detta kan leda till att en isolerar sig då en inte känner sig accepterad av 

samhället, eller att samhället tvingar en person till isolation genom att inte inkludera eller 

bekräfta den (Goffman, 2012). 

 



25 
 

Könsuttryck som är feminint eller maskulint kodade avgör ofta vad respondenterna får för 

bemötande, vilket kön de antas ha eller hur de blir behandlade. Att anta kön är oftast inte 

välkommet, då en bör fråga personen vad för pronomen den önskar använda. Har en 

genomgått en könskorrigering eller försöker passera som ett annat kön än det tilldelade 

välkomnas det, då personen oftast ansträngt sig och medvetet kodat sig som kvinna eller man. 

Frågan är om de gör det för att passa in i rätt mall och undvika stigmatisering, eller om de gör 

det för sin egen skull. I ett samhälle där könsuttryck endast skulle ses som estetiska uttryck 

hade kanske en transperson MtF valt att uttrycka sig friare, utan gränser för vad som är 

“passande för en kvinna”. Samhällsnormer sätter strikta regler för hur en är en man och hur en 

är en kvinna. Hade dessa regler upplösts eller varit mer diffusa kanske en MtF varit okej med 

att ha maskulina drag eller uttryck, för att hon ändå hade fått accepterats som en kvinna. I ett 

sådant samhälle, som respondenterna också önskar sig ha i framtiden, hade till exempel 

toaletter och omklädningsrum inte varit uppdelade i två kön. En begränsning som nu är 

exkluderande och inte lämnar plats för transpersoner i offentliga rum. Det kan även bidra till 

en stress att behöva välja, vilket, för vissa, kan leda till vägran av ren princip och för andra 

kan bidra till en rädsla för att bli ifrågasatt av andra på den manliga/kvinnliga toaletten. Även 

exempel som skolgymnastik, undersökningar av genitalier (gynekolog/androlog), enkäter, 

klassuppdelningar etc. skulle förändras då de ofta delar upp i manligt/kvinnligt utan att lämna 

något utrymme för personer som inte definierar sig som något av det. Här kommer även 

Maslows behovshierarki in, då toalettbesök är ett fysiologiskt behov som inte alltid 

tillgodoses för transpersoner. I Maslows behovshierarki finns både behovet av kärlek och 

tillhörighet, samt bekräftelsebehovet, som för transpersoner, som stigmatiserad grupp, kan gå 

otillfredsställda om de lever i ett samhälle där de blir isolerade, inte blir accepterade, erkända 

och har problem i mellanmänskliga möten. Detta blir alltså en konsekvens av den syn 

samhället har på transpersoner som återspeglas i det negativa bemötande de kan få (Parrish, 

2012).  

 

Respondenterna säger att bemötandet från den professionella kan variera mycket beroende på 

vilken person en träffar. De flesta försöker att vara tillmötesgående och till exempel använda 

rätt pronomen, men långt ifrån alla lyckas. En del av respondenterna har fått ett direkt fientligt 

bemötande av instanser. Däremot säger alla respondenter att utvecklingen går åt rätt håll och 

att det blir bättre för transpersoner i samhället, men dock fortfarande inte är bra. Att 

pronomenet “hen” är svårt för många att använda kan bero på flera saker. Men 

samhällsstrukturer som har en tvåkönsnorm tillåter inget mellanting. Antingen är en man eller 

kvinna, och allt däremellan är avvikande. Hur vi har uppfostrats i tvåkönsnormen gör att vi 

ifrågasätter det som inte passar in i mallen för en “riktig” man eller kvinna. Därför beskriver 

flera av respondenterna som definierar sig som icke-binära hur de får problem när omvärlden 

ska bemöta dem. Vad professionella använder för språk påverkar patientens tillit till 

organisationen, vilket innebär att ett exkluderande språk bidrar till misstro (Hagen & Galupo, 

2014). Detta visas även i forskningen som säger att ordet “hen” mött mycket motstånd, trots 

att det håller på att vända (Gustafsson Sendén, Bäck, Lindqvist & Sendén, 2015). Som Butler 

argumenterar för har ord mycket stor laddning, vilket gör att det inte är “bara ord”. En person 

blir behandlad utifrån pronomen som vi är inlärda att koppla till vissa egenskaper (Butler, 

1990, 1993). 

 

Könsidentitetsmottagningarna har även framkommit varit binära i sitt bemötande. Det har, 

även där, inte getts utrymme för icke-binära. Framför allt under DSM IV har könsroller 

markerats som grundläggande och de personer som inte anpassar sig efter de mallar som 

könsidentitetsmottagningen haft har fått problem med sin behandling. Detta har förändrats i 

och med DSM 5, men de rutiner och tankesätt som DSM IV bidragit till har förmodligen inte 
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försvunnit helt. Detta vittnar respondenterna om. Könsidentitetsmottagningarna har haft, och i 

vissa fall fortfarande har, ett konservativt synsätt på kön. De får kritik av respondenterna, 

vilket är befogat då könsidentitetsmottagningarna av alla ställen bör ligga i framkant när det 

gäller kunskap och fördomsfrihet gentemot könsidentiteter. Om det är någonstans 

transpersoner ska känna sig trygga med att få en kvalitativ vård och bemötande är det hos 

transutredningen. Detta har dock, i respondenternas fall, inte alltid verkat stämma.  

 

5.3 Negativa erfarenheter leder till misstro gentemot myndigheter 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker en misstro mot en eller flera samhällsinstanser. 

Främst vården kritiseras, men det finns också en misstro mot polisens kompetens att bemöta 

transpersoner. Även socialförvaltningen och arbetsförmedlingen nämns i samband med 

misstro. Skolor framstår att vara den instans som fungerar bäst för transpersoner. Däremot 

behöver sexualundervisningen i skolorna förbättras och vara konsekvent. Ju tidigare 

människor lär sig om vad transpersoner är och att kön och kroppar kan se ut på massor av 

olika sätt, desto mer förstående och accepterande kommer samhället bli i framtiden, anser 

respondenterna. 

 

I ett fall en respondent berättar om hade han fått mordhot och då kontaktat polisen, polisen 

han då pratat med hade sagt att det var hans eget fel om han valde att vara öppen med att han 

var trans. Detta är ett mycket oprofessionellt bemötande och det finns ingen laglig grund till 

att bortse från anmälan. Här är det också svårt att veta om en annan polis hade agerat på 

samma vis eller om det bara var en yrkesutövare som gått ur sin professionella roll. Oavsett så 

visar det på att kunskap om transpersoners livssituation och bemötande behövs även inom 

polisen för att undvika liknande situationer. Här bör en än en gång påminna sig om uttrycket 

”med stor makt kommer stort ansvar”, där vi med ansvar menar ansvaret att utbilda sig om 

den problematik transpersoner möter. I ett sådant här fall av diskriminering blir konsekvensen 

att trygghetsbehovet inte tillfredsställs, som enligt Maslows behovshierarki är ett behov i 

kategorin bristbehov. Respondenten känner sig inte trygg eller omhändertagen av samhället, 

snarare sårbar och utan skydd. Han fick som budskap av polisen att han själv var ansvarig för 

det han blev utsatt för (Parrish, 2012). Det bemötandet respondenten fått av polisen kan tolkas 

som ett intentionellt maktbruk, då den professionella medvetet använt makt för att trycka ner 

respondenten (Järvinen, 2002; Swärd & Starrin, 2016).  

 

5.4 Det uppfattat ”tvångsmässiga” användandet av kön och pronomen i journaler 

 

Respondenterna kritiserar användandet av kön i journaler och liknande, då juridisk 

könstillhörighet inte alltid säger något om personens faktiska genitalier eller 

fortplantningsorgan. Att införa som rutin att fråga personer om vilket pronomen de föredrar är 

något som respondenterna uppmuntrar. Att använda och skriva ner den juridiska 

könstillhörigheten vid tillfällen då den inte har något syfte ställer sig respondenterna emot. 

Det som det kan leda till är att transpersoner får bära sin identitet som ett bagage som de alltid 

behöver förklara eller försvara, vilket är utmattande. Psykvården bör också ha mer kunskap 

om transfrågor då transproblematik i dagens läge ofta går hand i hand med psykisk ohälsa. 

Könsidentitetsmottagningarna blir långsamt bättre men får kritik av de respondenter som har 

erfarenheter därifrån, eftersom de ofta upplevs ha ett konservativt synsätt på trans och 

könsroller. Där finns fortfarande mycket arbete att göra, enligt respondenterna. Att i journaler 

och liknande referera till kön och pronomen är en rutin som helt enkelt är överflödig. Att 

exempelvis använda initialer skulle vara ett bättre alternativ för både vården och sociala 

myndigheter än att använda pronomen. Eller att skriva ner både juridiskt kön och typen av 
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fortplantningsorgan/genitalier. Som respondenterna säger; varför skriva ner juridiskt kön när 

det inte säger något om ens faktiska genitalier eller fortplantningsorgan? En FtM till exempel 

kan juridiskt vara man, men ha kvinnliga fortplantningsorgan. Har personen inte genomgått 

en könskorrigerande operation kan han även ha en vagina. Så var är nyttan i att dokumentera 

juridisk könstillhörighet vid tillfällen då detta inte har någon betydelse? Att vården skulle 

ändra sina rutiner gällande detta skulle förenkla för transpersoner genom att de inte ständigt 

behöver rätta personal. Den rutinen stärker strukturerna i samhället som underhåller en 

tvåkönsnorm och utgår från att personer ska behandlas olika utifrån könstillhörighet. Det 

bidrar också till stigmatiseringen genom att inte få sin rätta identitet erkänd på papper 

(journaler). 

 

5.5 Bemötandet är olika, beroende på var och vem en vänder sig till 

 

Som transperson är en redan utsatt på många vis, att dessutom vara fysiskt eller psykiskt 

nedsatt gör det värre, och på det behöva kämpa för att få adekvat vård från personal som har 

liten eller ingen kunskap om trans och/eller transbemötande gör det ännu svårare. Både 

sjukvården och den psykiatriska vården utsätter en redan utsatt grupp för påfrestningar vid de 

tillfällen de bemöter transpersoner respektlöst och oinformerat, när det är dom instanserna 

som transpersoner behöver stöd från mest. Transpersoner har mer psykisk ohälsa och uppvisar 

högre suicidrisk än cis-personer, vilket gör att psykvården behöver inskaffa kunskap och 

kompetens för att hantera detta bättre (Austin, 2016; C. Warren, Smalley & Barefoot, 2016; 

Khobzi Rotondi, 2012; Socialstyrelsen, 2015).  

 

I ett av fallen en respondent berättar om har hen blivit utsatt för en kränkning av en personal 

på extravak då hen varit inlagd. Vårdaren uttrycker sedan att det är svårt att balansera egna 

ideologier med yrkesetik. Respondenten har i detta fall berättat om detta som hens värsta 

upplevelse från samhällsinstanser. Vi tolkar det som att långt ifrån alla instanser och 

professionella har denna attityden gentemot transpersoner, men att i princip alla transpersoner 

varit med om någon eller några liknande negativa upplevelser under sin livstid. Detta är 

tillräcklig motivering för att diskutera och problematisera att dessa typer av professionella 

finns. Här vet vi alltså inte om det är ett enskilt fall med en dålig vårdare eller om detta är en 

vanlig upplevelse för transpersoner, däremot väljer vi att använda denna vårdaren som 

exempel på professionella utan kunskap om hur en bemöter transpersoner. Den här 

upplevelsen är ett exempel på hur personalen satt sina egna behov framför patientens, och 

dessutom tagit tolkningsföreträde om någonting han inte har kunskap om. Han har använt sig 

av intentionell makt och medvetet utnyttjat sin maktposition för att framföra sina egna åsikter 

i en professionell miljö (Järvinen, 2002; Swärd & Starrin, 2016). Han har gått ur sin 

professionella roll som vårdpersonal och uttryckt sina egna åsikter som varit djupt kränkande 

mot respondenten. Skulle han ha gjort detta mot en annan person som led av något annat? Låt 

oss säga att patienten haft ätstörningar, skulle vårdaren då lägga sina egna personliga åsikter 

om vilken vikt/kroppsform han tycker är snyggt/fult på en kvinna? Detta skulle anses djupt 

oprofessionellt, men förhoppningsvis har personalen större kunskap om ätstörningar än så. 

Dock verkar inte den kunskapsnivån finnas när det gäller transpersoners välbefinnande. Där 

det funnits en kunskapslucka om transproblematik har personen i stället fyllt ut den luckan 

med de fördomar och könsrollsnormer han lärt sig från de samhällsstrukturer vi är uppfostrade 

med. Detta är risken med att inte ge tillräckligt med kunskap, den luckan fylls istället med den 

information vi får från media och samhället vilket leder till stigmatisering av transpersoner 

(Austin & Goodman, 2017).   
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Denna kunskapslucka leder till att transpersoner ofta själva får ta ansvar för sin vård och sitt 

bemötande. Det verkar finnas en syn på att transpersoner själva ska ta tag i det, förklara 

pronomen, utbilda, kämpa för att få samma vård och bemötande som cis-personer får. Detta 

borde vara en självklar rättighet, att inte alltid behöva försvara sin existens och identitet. 

Däremot förväntas transpersoner göra detta, trots att deras identitet inte är något de själva valt. 

Respondenternas svar på hur det påverkar självkänslan ger en bild av att de lärt sig bli 

hårdhudade och byggt upp ett skydd mot omvärldens fördomar och kritik. Hade detta behövts 

i ett samhälle där könsrollsöverskridande beteende varit accepterat? I dagens samhälle är 

könsöverskridande beteende fortfarande stigmatiserat, transsexualism är inte normaliserat och 

transpersoner inkluderas inte i samhället då de inte passar in i rådande strukturer. Om inte 

transpersoner får stöttning, speciellt i sin identitetsprocess, så kan det leda till psykisk och 

fysisk ohälsa, självhat och isolering (Goffman, 2012; Knutagård, 2016). 

 

 

En del bemötanden som visar på nonchalans eller rent ut förnekande av problematik tyder på 

att cis-personer tar sig tolkningsföreträde över transpersonerna. När en transperson berättar 

om sin problematik eller understryker vilket pronomen hen har bör en person utan den 

kunskapen eller erfarenheten respektera detta. Transpersoner behöver använda och få använda 

sitt tolkningsföreträde i transfrågor. Att bestämma värdet i någon annans behov är inte rimligt, 

och detta bekräftas också i Statens folkhälsoinstituts kunskapsunderlag för god vård av 

transpersoner (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Detta är något som alla inom vård och socialt 

arbete bör läsa och ta till sig, för att sedan följa riktlinjer och rekommendationer.  

 

Skolor har ett bättre bemötande gentemot transpersoner, är den beskrivning som 

respondenterna ger. Universitet har en stor variation av elever vilket också ger ett större 

mångfald som gör att utbildningsinstanser behöver vara öppnare för olika identiteter. Däremot 

kritiseras sexualkunskapen när det kommer till HBTQ-kunskap. Respondenterna har inte haft 

någon god upplevelse av denna, vilket hade varit otroligt viktigt då en tidig inlärning ger 

större utbetalning senare. Att satsa på ungdomar och kunskap riktad till ungdomar är en av 

förslagen till förbättringar som Statens folkhälsoinstitut (2008). Att sexualundervisningen är 

så inkluderande som möjligt är viktigt för framtiden då det formar människor i en tidig ålder. 

Det skulle också vara av stor betydelse om arbetsförmedlingen kunde införa stödinsatser till 

transpersoner då de i större utsträckning har svårare att få arbete än cis-personer 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Att över huvud taget utreda transpersoners möjlighet till 

arbete och i hur stor skala de blir diskriminerade på grund av sin identitet är också något som 

skulle behövas, för att inte gömma frågan under mattan.  

 

Att transpersoner idag inte kan garanteras ett gott bemötande vid den vård och 

samhällsservice som ska inkludera och hjälpa alla individer i samhället är ett problem, 

speciellt då transpersoner redan är utsatta som det är. Under diskrimineringslagen ska inte 

någon diskrimineras, oavsett kön eller könsöverskridande identitet och/eller uttryck (SFS 

2008:567, kap 1, 1§). I flera av de fall respondenterna vittnat om har denna lagen inte följts, 

och riktlinjer och policys som ska garantera rättvis och lika behandling av alla har inte 

respekterats. Samhällsservice är inte en samhällsservice om den inte riktar sig till hela 

samhället. 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under vår studie är det tydligt att transpersoner är en utsatt grupp. De behöver speciella 

insatser för att förbättra den psykosociala hälsan, förebygga brott mot person och öka 
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förståelse och kunskap. En ökad allmän kunskap om transfrågor är nödvändig för att bidra till 

ett tryggare samhälle för transpersoner, vilket vi skulle vilja se mer av. Transpersoner är i stort 

exkluderade i samhället, media, litteratur och undervisning. Därför är ökad kunskap och fler 

studier på området en mycket aktuell fråga. Det behövs mer forskning kring hur transpersoner 

blir påverkade av den diskriminering de utsätts för, men också vilka åtgärder som behövs för 

att förändra och förbättra. Det har också framkommit under studiens gång att det saknas 

studier ur transpersoners egna perspektiv. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Rekryteringsannons 
 

Hej! Detta inlägg riktar sig till TRANSPERSONER, främst inom Umeå kommun men också i 

hela Sverige (intervjuer över Skype eller mail). Jag och min vän Beatrice skriver vår c-uppsats 

under denna vår och skriver om hur transpersoner upplever sig bli bemötta och hjälpta av 

samhällets olika organisationer (såsom utbildning, vård, socialförvaltning etc.). För detta vill 

vi intervjua öppna transpersoner som har positiva/neutrala/negativa erfarenheter av detta. Vi 

kommer att vilja hålla intervjuer med er (ni väljer var och när) snarast möjligt på ca 1 timma. 

Ni kommer att vara helt anonyma och kunna dra er ur när ni vill. Inga frågor är obligatoriska 

att svara på. Har du frågor kring detta eller vill veta mer så skicka ett PM här eller maila på 

[Mailadresser]. 
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Bilaga 2  

Informationsbrev 

 

Hej! Vad roligt att Du är intresserad av att bidra till vår undersökning! Vi är två studenter som 

går termin 6 på socionomprogrammet och nu ska vi skriva vår c-uppsats. Vår studie handlar 

om att undersöka transpersoners egna erfarenheter och uppfattningar om hur samhällets 

organisationer bemöter dem. Din erfarenhet är alltså central för vårt arbete. Vi vill att du ska 

vara öppet trans, över 18 och boende i Sverige. 

Vi kommer att hålla i en intervju med dig som tar ca 1 timme. Du väljer om vi ska komma till 

dig, träffas på universitetet, annan plats eller över Skype. Du kommer att vara helt anonym i 

den skrivna uppsatsen och allt som kan identifiera dig kommer att skrivas om eller tas bort. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan och du svarar bara på de frågor som du känner 

dig bekväm med. Vi kommer att spela in intervjun med ljudupptagning för att inte missa 

något. Informationen kommer att presenteras i form av en c-uppsats som vi gärna skickar till 

dig om du vill, efter terminens slut. All mailkontakt, transkriberingar, anteckningar, 

inspelningar etc. kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd, för din säkerhet.  

Vi värdesätter din medverkan otroligt mycket och är tacksamma för din hjälp! 

 

Du kan kontakta oss lättast via mail eller sms. 

Karin Bristav, [telefonnr.], [mail] 

Beatrice Rydbjer, [telefonnr.], [mail] 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

Genomgång av vår studie, information om deltagande, sekretess, datauppsamling, anonymitet 

etc. 

Ålder?  

Bor? 

Pronomen? 

Tilldelat kön? 

 

Hur upplever du samhällets inställning till transpersoner generellt? 

 

Vad har du för erfarenheter av samhällets bemötande mot dig som transperson? Positiva och 

negativa? 

 

Vad har du som transperson för behov som behöver mötas upp i samhället? 

 

Vad i samhället fungerar och vad brister när det gäller transpersoners behov i samhället? 

Har transpersoner några specifika behov som inte mötts upp? 

 

Har du varit i kontakt med någon instans såsom: 

 

Vården? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 

 

Utbildning? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 

 

Rättssystemet? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 

 

Socialförvaltningen? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 
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Arbetshjälp? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 

 

Andra organisationer inom samhället som vi inte nämnt? 

Hur kände du att du mottogs som transperson där? 

Uppfattade du några brister i bemötandet/kvaliteten på hjälpen? 

Uppfattade du några positiva delar av din kontakt/hjälp? 

Vad skulle behöva förändras för att det skulle bli mer positivt för dig som transperson? 

Saknas något? 

 

Hur har bemötandet påverkat din självkänsla? 

 

Har transpersoner specifika behov som inte cis-personer har? 

 

Hur skulle samhället behöva förändras för att transpersoner ska må bättre och bli bättre 

bemötta, om du själv fick bestämma fritt? 
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Bilaga 4  

Kodningsmall, kort version 

 

Tema: Bemötandets orsaker och konsekvenser. 

 

Kategori: Bemötande  

Koder: professionell okunskap, ignorans, positivt bemötande, respekt, utbildare, okunskap, 

förneka problematik, oprioritet, hat, felköning, konservativt synsätt, felbehandling, fördomar. 

 

Kategori: Konsekvenser  

Koder: ta fighten, misstro, desperation, påverkan. 

 

Kategori: Behov nu och då 

Koder: framtidsvision, förbättringar, historia/bakgrund, otillgodosedda behov, behov. 

 

Kategori: Samhällsstrukturer 

Koder: binära könsroller, normer, rutiner, kategorisering, samhällskonstruktioner, systemfel. 

  

 


