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Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie i vilken sex personer som identifierar sig som transpersoner 
berättade om hur de upplever bemötandet från kuratorer. Dessa upplevelser samlades in 
genom semistrukturerade intervjuer samt möjlighet att skriftligen svara på frågor utifrån 
olika teman. Det fanns inget krav på var deltagarna skulle ha mött en kurator, men alla 
uppgav att de hade träffat kuratorer inom vården. I berättelserna beskrev deltagarna sina 
upplevelser av dåligt respektive bra bemötande, samt om relationen till kuratorn. 
Resultatet av studien utmynnade i tre kategorier; förväntningar inför bemötande, hur 
bemötandet upplevs, samt framgångsfaktorer för ett adekvat bemötande. Dåligt bemötande 
visade sig vara diskriminering, användande av felaktiga eller föråldrade 
begrepp/pronomen, samt att kuratorn lägger onödigt fokus på transidentiteten. Resultatet 
visade även att deltagarna upplevde en skillnad att gott bemötande var vanligare inom 
transvården än övriga vården. Gott bemötande präglades av respekt och transkompetens. 
Resultatet analyserades utifrån queerteori/heteronorm, stigma samt Husserls 
livsvärldsteori, för att förklara hur samhälleliga normer påverkar både vilket bemötande 
som erbjuds samt hur det uppfattas. Slutsatserna var att bemötandet varierade beroende på 
om kuratorn arbetade inom eller utanför transvården, men att dåligt bemötande kunde 
förbättras med hjälp av ökad kompetens genom utbildning. 
 
Nyckelord: transpersoner, bemötande, kurator, heteronorm, stigma, transkompetens. 
 
  



 

 3 

 
Författarnas tack 

Vi vill tacka deltagarna i denna studie som genom att bidra med sina upplevelser och 
erfarenheter har gjort den möjlig. Med er hjälp kan vi sprida ordet i våra framtida yrkesliv, 
för att se till att vi och våra framtida kollegor har ett så bra bemötande vi kan gentemot 
transpersoner, oavsett arbetsplats. Vi vill tacka vår handledare Hanna Bertilsdotter-Rosqvist 
för hennes tydlighet och tålamod. Ett stort tack även till Josefins mamma Margareta för 
korrekturläsning. 
 

Vi vill tacka Johanna för allt fika och sin pepp att plugga 200%, Josefin för att hon dragit 
lasset framåt, samt Felicia för sitt lugn inför hela detta projekt. Vi vill även rikta ett speciellt 
tack till realityserierna som utgjort teambuilding utöver (och ibland inom ramarna för) 
uppsatsträffarna. 
 
 
 
 
� 

 
 	  



 

 4 

Innehållsförteckning	  

1.	  Inledning	  ..............................................................................................................................	  5	  
1.1. Syfte ............................................................................................................................................ 6	  
1.2. Begrepp ....................................................................................................................................... 6	  

2.	  Forskningsbakgrund	  .............................................................................................................	  7	  

3.	  Bakgrund	  ............................................................................................................................	  10	  
3.1. Psykisk ohälsa bland transpersoner .......................................................................................... 10	  
2.2. Gendered language .................................................................................................................... 10	  

4.	  Metod	  ................................................................................................................................	  11	  
4.1. Förförståelse .............................................................................................................................. 11	  
4.2. Ansvarsfördelning ..................................................................................................................... 11	  
4.3. Litteratursökning ....................................................................................................................... 11	  
4.4. Urval ......................................................................................................................................... 12	  
4.5. Genomförande ........................................................................................................................... 13	  
4.6. Bearbetning ............................................................................................................................... 14	  
4.7. Etiska överväganden ................................................................................................................. 15	  
4.8. Tillförlitlighet ............................................................................................................................ 16	  

5.	  Teori	  ...................................................................................................................................	  19	  
5.1. Queerteori ................................................................................................................................. 19	  
5.2.  Stigma ...................................................................................................................................... 20	  
5.3. Husserls livsvärldsteori ............................................................................................................. 20	  

6.	  Resultat	  och	  analys	  ............................................................................................................	  22	  
6.1. Förväntan inför bemötande ....................................................................................................... 22	  
6.2. Hur bemötandet ser ut ............................................................................................................... 24	  

6.2.1. Transkompetens ................................................................................................................. 24	  
6.2.2. Felriktat fokus .................................................................................................................... 26	  
6.2.3. Transfobi ............................................................................................................................ 28	  
6.2.4. Skillnader inom vården ...................................................................................................... 30	  

6.3. Framgångsfaktorer för ett gott bemötande ................................................................................ 32	  

7.	  Diskussion	  ..........................................................................................................................	  35	  
7.1. Förväntningar inför bemötande ................................................................................................. 35	  
7.2. Erfarenheter av bemötande ....................................................................................................... 35	  
7.3. Adekvat bemötande .................................................................................................................. 36	  

8.	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  ............................................................................................	  39	  

Referenser..............................................................................................................................	  40	  

Bilaga	  1	  -‐	  Annons	  i	  sociala	  medier	  .........................................................................................	  43	  

Bilaga	  2	  -‐	  Informationsblad	  ...................................................................................................	  44	  

Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide	  ..........................................................................................................	  45	  
 
  



 

 5 

1.	  Inledning	  	  
År 2015 gav Folkhälsomyndigheten ut en rapport gällande hälsoläget för transpersoner i 
Sverige, det vill säga personer som aldrig eller ibland identifierar sig som det kön hen 
tilldelades vid födseln (RFSL, 2015). I denna rapport framkom siffror som visade en tydlig 
koppling mellan psykisk ohälsa, transidentitet och bristen på ett emotionellt stöd för dessa 
personer (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
 
Rapporten från Folkhälsomyndigheten (2015) var ett resultat av att regeringen 2014 gick ut 
med strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck där de anger steg som ska tas för att förbättra den psykiska hälsan hos 
transpersoner (Regeringskansliet, 2016). Anledningen till denna strategi beskrivs vara att 
anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, intervjuer och enkäter visat att 
transpersoner bemöts med okunskap inom vården, samt blir ifrågasatta gällande sin 
könsidentitet (Regeringskansliet, 2016). Utifrån regeringens beslut att utreda transpersoners 
villkor och situation i samhället har förslag på insatser presenterats för att förbättra 
levnadsvillkor (SOU, 2017:92). Ett av dessa förslag är att professionella som möter 
transpersoner inom sitt yrke ska reflektera över rådande normer och fundera på hur ens 
normer påverkar de handlingar som utförs. Utbildningssatsningar beskrivs vara en 
förutsättning för detta, då kompetensen i nuläget anges vara bristande (SOU, 2017:92). 
 
Satsningar har även tidigare gjorts för att försäkra ett bättre bemötande gentemot 
transpersoner, ett exempel på detta är att Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) 
år 2008 började erbjuda möjligheten för företag, myndigheter, kommuner och landsting att 
HBTQ-certifiera sig. Certifieringen innebär en utbildning för att öka kunskapen kring 
rådande normer, samt för att lära ut hur man kan upprätta planer kring hur diskriminering 
och klagomål ska hanteras (Socialstyrelsen, 2015). Denna HBTQ-certifiering är dock inget 
obligatoriskt för samhälleliga instanser där transpersoner söker vård och stöd. 
 
Hälso- och sjukvården är en aktör som i regeringens satsning bör öka sin kunskap runt och 
förståelse för transpersoner, eftersom målet är att vården ska vara jämlik oberoende av ens 
könsidentitet (Regeringskansliet, 2016). Detta är fullt nödvändigt eftersom en vårdkontakt 
kan vara oundviklig för transpersoner som önskar en könsbekräftande medicinsk 
behandling. Behandlingen kan innebära hormonbehandling och/eller eventuell operation för 
att kroppens fysiska attribut ska stämma bättre överens med ens könsidentitet (RFSL, 2015). 
För att få diagnosen som ger tillgång till könsbekräftande behandling krävs en remiss från 
läkare, varpå en utredning genomförs av ett team bestående av läkare, psykolog och kurator 
(RFSL, 2017 a). 
 
Relationen mellan kurator och klient är den professionellas främsta redskap för ett bra 
bemötande och en bra vård (Røkenes, 2007). Faktumet att det är oundvikligt för 
transpersoner att möta en kurator om man vill genomgå en könsbekräftande behandling gör 
att kuratorers bemötande gentemot just transpersoner är intressant att undersöka närmare. 
Detta särskilt när utredningar visar att transpersoner fortfarande inte upplever ett gott 
bemötande (Regeringskansliet, 2016). 
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1.1.	  Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är därför att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet 
från kuratorer. För att kunna ta reda på detta utgår vi ifrån dessa frågeställningar: 

•   Vilka förväntningar har personerna inför möte med kuratorer? 
•   Vad har personerna för erfarenheter av bemötande från kuratorer? 
•   Vad anser personerna är ett adekvat bemötande från kuratorer? 

 

1.2.	  Begrepp	  
De begrepp i denna uppsats som är kopplade till transidentitet finns förklarade direkt i 
texten, men för att förenkla att begreppen förstås i den mening de är avsedda att förstås, så 
har vi skrivit en sammanfattad begreppsordlista att kunna bläddra tillbaka till vid behov. 
Begreppen är förklarade utifrån RFSLs begreppsordlista (2015), förutom “könsdysfori” 
som är förklarat utifrån RFSLs FAQ om den nya könsdysforidiagnosen (2017). 
 
Cis-person - En person som identifierar sig ha det kön som hen blev tilldelad när hen 
föddes, baserat på vilket könsorgan hen föddes med. 
 
Icke-binär - En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda 
könskategorierna kvinna/man.  
 
Könsdysfori - När en persons kropp inte stämmer överens med hens könsidentitet, och att 
detta innebär ett lidande för personen. Könsdysfori är den frivilliga medicinska diagnosen 
som behövs för att få könsbekräftande behandling. Diagnosen har tidigare kallats 
transsexualism. 
 
Könsbekräftande behandling - Det som tidigare har kallats könsbyte eller 
könskorrigering. Denna behandling kan exempelvis innebära innebära operation av 
könsorgan, hormonbehandling, eller röstträning. 
 
Transition - Att genomgå könsbekräftande behandling. 
 
Transperson - Begreppet transperson varierar beroende på vem du frågar, men det kan till 
exempel innebära att en person antingen delvis, eller inte alls, identifierar sig ha det kön 
som hen blev tilldelas när hen föddes. Det kan också innebära att en person inte följer 
normerna för hur ett juridiskt kön ska vara. Det är upp till var och en att definiera sig som 
transperson, och inget man kan tvingas till. Detta begrepp har ingenting med sexuell 
läggning att göra. 
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2.	  Forskningsbakgrund	  
Bemötande som begrepp kan upplevas abstrakt, men är något som de flesta har en 
uppfattning om, även ifall upplevelsen var positiv eller negativ. Bemötande kan innefatta 
ett flertal olika komponenter av ämnen, såsom kommunikation, samtalsmetodik, psykologi 
och sociologi. Inom vården kan bemötande handla om hur en vårdgivare tar emot en patient, 
och hur vårdgivaren sedan kommunicerar med denna. Detta gäller både verbalt och icke-
verbalt, exempelvis genom ögonkontakt eller kroppsspråk (Blennberger, 2013).  
 
Fossum (2007) menar att det är en vårdgivares människosyn, attityder och värderingar som 
ligger till grund för det bemötandet som ges. Olika faktorer som kan innefattas i begreppet 
bemötande är respekt, jämlikhet, vänlighet, empati, eller kunskaper inom sitt område 
(Blennberger, 2005; Jangland, 2011). Blennberger (2013) föreslår att bemötande skulle 
kunna delas in i tre olika kategorier utifrån normer; generellt relevanta normer, övergripande 
kompetens och viktiga bemötande normer. Inom dessa olika kategorier tas ämnen såsom 
respekt, situationsanpassning, empati och rättvist bemötande upp.   
 
Vikten av ett gott bemötande kan exempelvis observeras hos personer som har upplevt sig 
illa bemötta inom sjukvården och därför har färre kontakter med sjukvården generellt sett 
(Jakobsson, 2007). Detta kan bero på att de känt sig kränkta eller har upplevt att de inte 
känner något förtroende för vårdpersonalen. Att individer drar sig för att söka kontakt med 
sjukvården kan göra att de inte får den vård de behöver i tid. Marginalisering av grupper, 
såsom transpersoner, har visat sig kunna länkas till en större risk för suicid. Då 
självmordstankar hos transpersoner är så pass vanligt att upp till 65% har upplevt det, kan 
en minskad kontakt med vården därför ha negativa konsekvenser för den psykiska, och den 
fysiska hälsan (Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009). 
 
Ekman et. al. (2011) utgår i sin forskning från personcentrerad vård, vilket är ett arbetssätt 
som används inom strävan för ett gott bemötande, där behandlaren sätter personens helhet 
i fokus. För att utgå från en personcentrerad teori så ska vårdgivare se till personliga 
relationer, familj, känslor, historia och behov, detta för att kunna se personen bakom 
patienten. Denna teori innebär även att en ska se patientens egna styrkor samt beakta hens 
egna önskningar och värderingar. Allt detta innebär även att visa respekt för individens hela 
person samtidigt som det även sätter kravet på vårdtagaren att vara aktiv i händelseförloppet.  
 
Två grundpelare i denna teori är kommunikation och förtroende. I första hand mellan 
personen och vårdpersonal men även personens närstående och familj ska räknas in. 
Personalen måste kunna informera patienten samt dess anhöriga tillräckligt, så att patienten 
känner sig bekväm med beslut som ska tas och prioriteringar som ska göras. Detta gör att 
personens självbestämmande och delaktighet i sin givna vård åskådliggörs. Individen själv 
är den som vet sina egna behov, tankar och känslor bäst. Tanken inom detta arbetssätt är 
därför att genom en öppen dialog möjliggöra för vård som patienten själv står bakom. Detta 
arbetssätt har visat sig ha positiva hälsoeffekter (McCormack & McCance, 2006).  
 
Likt den personcentrerade vården är det i användning av psykodynamisk terapi viktigt att 
utgå från ett icke-patologiskt synsätt och bekräftande av könsidentiteten. Något som ofta 
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ligger i fokus är hur representationer av en själv och andra under barndomen kan ha en 
underliggande påverkan på personen, vilket hen själv inte alltid är medveten om (Fraser, 
2009). Att i personcentrerad vård fokusera på individen bakom patienten och visa respekt 
för individens hela person går i linje med Socialstyrelsens rekommendationer för god vård 
vid könsdysfori. Där tas respekt upp som essentiellt vid bemötandet av transpersoner 
(Socialstyrelsen, 2015 b; Socialstyrelsen, 2015 c). Könsdysfori är diagnosen som krävs för 
att en ska få genomgå könsbekräftande behandling, där kriteriet är att ens kropp delvis eller 
inte alls stämmer överens med ens könsidentitet och att det innebär ett lidande för personen 
(RFSL, 2015). 
 
Transpersoner söker ofta en kombination av medicinsk, kirurgisk och/eller psykosocial 
behandling, eller annan vård relaterad till sin könsidentitet (Deutsch & Feldman, 2013). 
Som transperson löper man stor risk att utsättas för diskriminering och mikroaggressioner. 
Detta innebär att både medvetet och omedvetet använda fel namn och pronomen, exotifiera, 
förneka transfobiska uttalanden, eller ställa irrelevanta frågor om den som har en 
transidentitet. Med mikroaggressioner avses en typ av omedveten diskriminering som sker 
när en person inte avser att diskriminera, men ändå uttalar sig eller agerar på ett sätt som 
uppfattas så (Nadal, Skolnik & Wong, 2012). Nadal, Skolnik och Wong (2012) beskriver 
även hur transpersoner stöter på organisatoriska mikroaggressioner; då samhället är 
uppdelat i två kön, man och kvinna, kan det innebära svårigheter för en person som 
identifierar sig som trans, eller vars könsidentitet är flytande, att uppsöka olika instanser i 
samhället. Dessa typer av organisatoriska mikroaggressioner, beskrivs exempelvis inom 
vården där begränsningar kan baseras på ens juridiska kön, då risken finns att fel namn ropas 
upp i väntrummet, eller att fel pronomen används i journaler.  
 
Problem med bemötande inom hälso- och sjukvården är återkommande inom studier som 
gjorts på ämnet, och kan inkludera okänslighet rörande könstillhörighet, där felaktigt 
användande av pronomen och diskriminerande kommentarer gällande patienters 
könstillhörighet anges som problem inom bemötandet (Kosenko, Rintamaki, Raney & 
Maney, 2013). Andra exempel på problematiskt bemötande kan handla om ett uttryckt 
obehag hos vårdgivarna, vilka signalerar detta via bristande ögonkontakt, stirrande eller att 
hen skruvade på sig. Det finns fall där individer hade blivit vägrade vård, och andra som har 
uppmärksammat att den givna vården inte är av normal kvalité. Det har även 
uppmärksammats att individer blivit ombedda att genomgå onödiga undersökningar enbart 
för att de är transpersoner (Kosenko, Rintamaki, Raney & Maney, 2013). Dessa typer av 
diskriminerande och förtryckande handlingar gentemot transpersoner uppges kunna bero på 
att det saknas kunskap om transidentitet inom vården (Due & Gärendahl, 2014; Hagen & 
Galupo, 2014). På grund av risken för diskriminering så drar sig många transpersoner för 
att söka vård, och för att inte riskera att bli illa behandlade inom sjukvården (Kosenko, 
Rintamaki, Raney & Maney, 2013; Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 
2009). 
 
För att få till ett gott bemötande som kurator, är språket A och O när det kommer till mötet 
med någon som varierar från den könsbinära normen. Det är viktigt att kuratorer håller sin 
terminologi uppdaterad, samt har självinsikt, och är tillräckligt säker i sig själv för att kunna 
erkänna sin brist på kunskap till klienten. Detta skapar den öppna relationen mellan parterna 
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där båda kan känna att dialogen är fri från fördomar. Under det första mötet bör frågan 
ställas om vilket pronomen och namn klienten vill bli tilltalad med, oberoende av vad som 
står i tidigare anteckningar (Burnes, Singh, Harper, Maxon-Kann, Pickering, & Hosea, 
2010). Även Markman (2011) föreslår att det första en yrkesverksam ska tänka på, i mötet 
med en som identifierar sig som transperson, är att respektera hens valda pronomen samt 
det namn personen vill bli tilltalad med. Både i mötet, men även i journalanteckningar. 
Genom detta bemyndigas klienten samt visas att hens identitet är respekterad.  
 
Ur forskningssynpunkt kan man sammanfattningsvis se att vikten av ett bra, eller åtminstone 
neutralt, bemötande gentemot personer i psykisk ohälsa är av betydande karaktär för en bra 
vård, inte minst gällande marginaliserade grupper såsom transpersoner. Det finns olika 
arbetssätt kuratorer kan använda sig av för att behandla psykisk ohälsa, men oavsett metod 
bör bemötandet gentemot marginaliserade grupper enligt forskningen vara präglat av empati 
och respekt för individen. Forskningen visar att transpersoner ändå utsätts för 
diskriminering inom vården, och att många personer av den anledningen undviker att 
uppsöka vård och därmed riskerar en försämrad hälsa. 
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3.	  Bakgrund	  
3.1.	  Psykisk	  ohälsa	  bland	  transpersoner	  
Den psykiska ohälsan bland transpersoner är utbredd. I Folkhälsomyndighetens (2015) 
rapport kring hälsoläget för transpersoner i Sverige så uppgav 14 % att de har blivit utsatta 
för kränkande behandling inom sjukvården, och 43 % av de tillfrågande rapporterade ett 
lågt förtroende för sjukvården. Detta trots Regeringskansliets strategi för lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (Socialstyrelsen, 2015 
a). Utifrån Regeringens strategi, och Socialstyrelsens rekommendationer/riktlinjer så 
utpekas vikten av ett bra bemötande. Trots detta så har transpersoner visat sig ha fler 
negativa upplevelser och färre positiva än icke-transpersoner, även kallat cis-personer 
(RFSL, 2015), exempelvis när det gäller besök på ungdomsmottagningar (Due & Gäredahl, 
2014). 23 % av transpersoner i en undersökning av RFSL (2017 b) uppger även att de blivit 
diskriminerade inom vården under det senaste året, och av dessa diskriminerade personer 
har 92 % dragit ut på tiden för att uppsöka vård när de egentligen skulle behöva det. Till 
följd av detta uppgav 39 % av icke-binära, alltså personer som identifierar sig som mellan, 
bortom eller som båda könskategorierna kvinna/man (RFSL, 2015), att de led av dålig hälsa. 
Detta till skillnad från den generella befolkningen där siffran endast är 5 %.  
 

2.2.	  Gendered	  language	  
Språket som används för att beskriva olika koncept påverkar individers kognition, 
emotioner och viss mån beteende (Bigler & Leaper, 2015). Tanke och språk kopplas ihop, 
detta innebär att människor uttrycker sig i ord som beskriver deras värld, vilket i sin tur gör 
att orden påverkar världen, i ett cirkulärt orsakssamband. Med  “gendered language” menas 
det språkbruk som används för att beskriva individers könstillhörighet, såsom hon och han, 
eller kvinna och man. “Gendered language” förstärker tanken om kön som en binär kategori, 
och kan orsak stereotypiska åsikter kring specifikt kön och könstillhörigheter (Bigler & 
Leaper, 2015).  
 
Inom vården kan “gendered language” påverka transpersoners upplevelser av bemötandet 
(Hagen & Galupo, 2014). Detta innebär att sättet som vårdpersonal såsom kuratorer 
uttrycker sig kan ge en negativ färgning av ett besök, då den professionellas språkbruk kan 
upplevas som väldigt frustrerande. Inom Hagen och Galupos (2014) studie uttryckte 
majoriteten av deltagarna att de hade önskat att de professionella hade frågat om vilket typ 
av språkbruk de var bekväma med eller inte ville skulle användas. Det kunde till exempel 
handla om användning av pronomen eller benämning av kroppsdelar. Hade detta gjorts så 
skulle personerna som sökt vård ha haft en mer positiv syn på bemötandet och känt att den 
professionella hade försökt förstå dem, vilket hade varit ett tecken på att vårdpersonalen 
respekterade dem.  
  



 

 11 

4.	  Metod	  
För att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet från kuratorer har vi valt att 
genomföra en kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer på tre olika vis. Vi använde oss 
av intervju över telefon, över Skype, och via fysisk träff. Dessutom har vi samlat skriftliga 
berättelser genom att skicka ut ett dokument med frågor utifrån våra teman där personerna 
själva fick svara och skicka tillbaka till oss. När vi avser materialet som inhämtats via 
telefon, Skype eller via fysisk träff använder vi begreppet “intervjuerna”. Det som inkommit 
skriftligen kallar vi för “de skriftliga berättelserna”, och när vi avser materialet i sin helhet 
använder vi begreppet “hela materialet”, alternativt “berättelserna”.  
 

4.1.	  Förförståelse	  
Vi har alla tre olika erfarenheter och förförståelse inför detta tema. En av oss har inte någon 
direkt erfarenhet kring transpersoner då hen inte har eller har haft någon i sin direkta närhet 
som har identifierat sig som detta. En annan av oss gjorde sin verksamhetsförlagda 
utbildning inom habiliteringen och träffade där transpersoner inom rollen som 
socionomstudent, vilket gav en viss erfarenhet kring könsdysfori och transfrågor.  Den sista 
av oss har varit aktiv inom priderörelsen och har genom det, samt andra 
samhällsengagemang, viss erfarenhet av transfrågor. Ingen av oss är själva, eller har en 
närstående som är transperson. Det vi vet om hur transpersoner upplever bemötandet från 
kuratorer är därför endast det vi läst oss till, och det väckte vårt intresse för att studera frågan 
djupare.  
 

4.2.	  Ansvarsfördelning	  
I ansvarsfördelningen under denna uppsats har vi nyttjat varandras styrkor i största möjliga 
mån, för att få till ett så effektivt arbete som möjligt. Det här har inneburit att vi till viss del 
delat upp inläsning och produktion av text, samt att vi i även delat upp skrivandet i gruppen. 
Alla har varit med under bearbetning av studien i sin helhet..  
 
Utöver olika ansvarsområden inom studien har vi haft ett speciellt upplägg inför rekrytering 
av deltagare, vilket påverkat ansvarsfördelningen. Vi bestämde oss för att den som får svar 
på sin annons är den som följer med hela vägen; har kontakt med den potentiella deltagaren, 
bokar och mottar de skriftliga berättelserna eller genomför intervjun, samt eventuellt 
transkriberar eller noterar vad som sagts under intervjun. Detta har medfört att ansvaret över 
materialinsamling legat på oss alla. En av oss samlade in material via en fysisk intervju, en 
av oss genomförde en telefonintervju samt mottog skriftligt material från en person, och en 
av oss genomförde en telefonintervju, mottog skriftligt material från en person, samt 
genomförde en Skype-intervju. 
 

4.3.	  Litteratursökning	  
I sökandet av litteratur till denna studie har vi använt oss av databaserna Scopus, SocINDEX 
och Google Scholar, där vi sökt efter tidigare forskning inom ämnet. För att hitta relevanta 
artiklar använde vi sökord såsom “transgender treatment”, “transgender counseling” och 
“transgender health care”. Vi valde bort sökresultat som omfattade medicinska behandlingar 
då de inte handlade om bemötandet av transpersoner. Vi har även utgått från de olika 
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relevanta artiklarnas referenslistor, för att få ännu fler infallsvinklar på hur forskningsläget 
såg ut. Efter att ha sammanställt olika artiklar rörande ämnet, så sållades vissa bort utifrån 
hur pass relevanta de var för syftet, samt om de kunde kopplas till socialt arbete.  
 
För att se hur dagens samhällsläge kunde kopplas ihop med vad som kom fram i de 
vetenskapliga artiklarna, så sökte vi på socialstyrelsens hemsida, samt på regeringens 
hemsida, efter utredningar och SOU-rapporter. Detta för att ta reda på vad som görs i 
skrivande stund från regeringens håll, och vilka riktlinjer som finns runt bemötande av 
transpersoner. Genom de dokument vi hittat har vi kunnat kartlägga både bakåt och framåt 
i tiden, för att skapa en tidslinje av de insatser som har gjorts, görs nu, och planeras. I 
sökandet av litteratur i form av böcker till teorier och metod, har vi dels tagit hjälp av Umeå 
Universitetsbiblioteks sökfunktion, vilket är en övergripande sökfunktion för att få fatt i de 
resurser som Umeå Universitetsbibliotek har. För att få relevant litteratur så avgränsades 
sökningen utifrån nyckelbegrepp såsom “queer” och “stigma”. Vi har även i sökandet efter 
litteratur tagit inspiration från tidigare kandidatuppsatser inom området bemötande. 
 

4.4.	  Urval	  
För att genomföra denna studie fokuserade vi på personer som definierar sig själva som 
transpersoner eller icke-binära. Det krävdes ingen diagnos eller behandling för att delta, 
utan det viktiga var hur personerna själva identifierade sig. Utöver detta så var det centralt 
för studiens syfte att personerna skulle haft kontakt med en kurator. Detta på grund av 
sannolikheten att transpersoner möter en kurator i och med könsbekräftande behandling, 
samt för bemötandets vikt i relationen mellan kurator och klient. Inom vilken verksamhet 
deltagaren hade mött en kurator var inte viktigt för denna studies syfte, utan fokus lades på 
kuratorn som verksamhetsöverskridande profession. För att skapa en så bred bild som 
möjligt av upplevelserna hade urvalet inte en geografisk begränsning, utan kunde inkludera 
deltagare från hela Sverige.  
 
Då målgruppen var transpersoner eller icke-binära kontaktades både 
könsidentitetsmottagningen på Norrlands universitetssjukhus och habiliteringen i Umeå för 
vidare kontakt av deltagare. Efter att det visat sig vara svårt att komma i kontakt med 
personer på detta sätt lades efterlysningar om deltagare även ut på våra personliga 
Facebook-sidor, samt i olika Facebook-grupper som var riktade till HBTQ-personer (bilaga 
1). Utifrån hur informationen om studien spreds över Facebook så hörde personer av sig om 
att medverka i studien. Personerna kunde välja att antingen höra av sig via Facebook eller 
mail. Valet att även ha mail som kontaktsätt kom ur en tanke att inte alla potentiella 
deltagare har kommit ut som transpersoner, och inte vill riskera att anmäla intresse under 
sitt eget namn på Facebook. Utifrån detta visade nio personer intresse att delta. Till de 
personer som visat sitt intresse skickades ett fullständigt informationsblad (bilaga 2). 
Utifrån intresseanmälningarna ville sex personer gå vidare med sitt deltagande. Då vi inte 
såg något syfte med att ha några kriterier runt vare sig ålder eller huruvida personen 
genomgår eller genomgått en transition, var detta inget vi lade vikt vid i processen att hitta 
deltagare, och har därför inte noterats. Vi resonerade likadant gällande könsidentitet; då 
syftet var att höra transpersoners upplevelser har vi inte frågat efter vilket kön personen har, 
det viktiga är att hen identifierar sig som transperson. 
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4.5.	  Genomförande	  
Deltagandet i denna studie skedde på olika sätt, genom att skicka in skriftliga berättelser, 
eller genom en intervju via Skype, telefon eller fysisk träff. Anledningen till de olika sätten 
att delta har varit för att deltagarna ska kunna medverka på det sätt de kände sig mest 
bekväma. Avsikten var som tidigare nämnt att potentiella deltagare skulle kunna delta utan 
att riskera att avslöja sig själva som transpersoner. Två personer valde att delta genom att 
skriva ner sina berättelser. Fyra personer har deltagit genom olika typer av intervjuer; en 
intervju över Skype, två intervjuer över telefon och en intervju som genomfördes via en 
fysisk träff. Anledningen till dessa olika sätt att inhämta berättelser har varit för att 
möjliggöra kontakt med personer som inte befinner sig i vår geografiska närhet.  
 
De olika sätten att delta har skiljt sig åt på sättet intervjuaren har kunnat ta hänsyn till icke-
verbal kommunikation; medan en fysisk träff innebär att båda parter är på samma plats, så 
har intervjun över Skype inneburit att man sett och hört varandra, men inte fysiskt varit på 
samma plats och kunnat läsa varandras kroppsspråk helt och hållet, och en telefonintervju 
har inneburit att parterna endast kunnat höra varandra. Som tidigare nämnt har vi delat upp 
intervjuerna mellan oss. Den av oss som haft kontakt med en potentiell deltagare är också 
den som har genomfört intervjun eller tagit emot de skriftliga berättelserna. Detta gjordes 
för att underlätta kontakten med deltagarna, samt för att se till att dessa inte skulle behöva 
interagera med fler personer än nödvändigt.  
 
Alla intervjuer spelades in med ljud oavsett på vilket sätt den genomfördes, utom en av de 
två telefonintervjuerna, då deltagaren inte kände sig bekväm med att bli inspelad. Under 
intervjuerna fördes anteckningar i form av stödord, detta för att göra det enklare att se en 
röd tråd i det deltagaren berättar och vad som kan vara intressant att följa upp. Detta var av 
särskild vikt under telefonintervjun som inte spelades in med ljud, där mer detaljerade 
anteckningar fördes, då de nedtecknade berättelserna i denna intervju skulle komma att 
möjliggöra att alla muntliga intervjuer kunde bearbetas på samma sätt. 
 
I början av varje intervju frågade vi om vilket pronomen personen ville att vi skulle använda, 
detta gjordes dels för att säga rätt under intervjuns gång, och dels för att vi senare kunde 
presentera deltagarens kön om detta skulle vara av vikt i berättelserna. Vi har därefter gjort 
bedömningen att detta inte varit relevant för resultatet, och har därför valt att inte redovisa 
den informationen.  
 
Vi utgick från en semi-strukturerad intervjuguide, vilket innebär att intervjuaren vill utgå 
ifrån vissa frågor, men hålla det öppet för deltagarnas egna tolkning av frågorna (Bryman, 
2011). För att hålla oss ifrån att vara så styrda av intervjufrågorna, samt för att ha en 
möjlighet till att ställa följdfrågor, så utgick alla intervjuer utifrån de förutbestämda temana 
“vad är trans för dig?” “relationen till din kurator” “dåligt bemötande” respektive “bra 
bemötande”. Under varje tema fanns stödfrågor för att säkerställa att alla intervjuer utgick 
ifrån ungefär samma frågor (bilaga 3).  Frågorna var utformade på ett öppet sätt så 
deltagarna själva skulle kunna tolka frågorna på ett personligt sätt. Inget krav fanns att 
behandla alla teman under intervjun eftersom vi inte ville att deltagarna skulle känna sig 
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tvungna att berätta både positiva och negativa erfarenheter om de endast haft erfarenheter 
av den ena sorten. Även i de skriftliga berättelserna om sina upplevelser hade deltagarna 
möjlighet att utgå ifrån dessa teman (bilaga 3), men av samma anledning som för de 
muntliga fanns inte heller där ett krav att beröra alla teman eller frågor. Även om inget krav 
fanns på detta så var det ingen deltagare som valde att inte svara på någon av frågorna. De 
skriftliga berättelserna har varit mellan 2-3 datorskrivna A4-sidor. Eftersom deltagarna har 
kunnat utgå ifrån våra temafrågor i sina berättelser har de skriftliga berättelserna varit 
uppspaltade efter frågor och inte bestått av ett sammanhängande textstycke.  
 
Intervjuerna som genomförts via telefon, Skype eller fysisk träff har varit mellan 45-60 
minuter långa och genomfördes på en ostörd plats. Den fysiska intervjun genomfördes i ett 
avskilt rum på universitetet, och telefon- och Skype-intervjuerna har genomförts från 
respektive intervjuares hem. Intervjuerna har skett i avskildhet för att ta alla möjliga steg 
mot att inga obehöriga ska ha hört samtalen och kunna identifiera deltagarna. För att 
säkerställa konfidentialiteten gentemot deltagarna har vi inte heller talat om deras namn för 
varandra, då vi inte såg något syfte med att alla skulle vara informerade om något som inte 
hade med studiens resultat att göra. 
 
De inspelade intervjuerna och de skriftliga berättelserna har sedan avlyssnats och lästs av 
oss alla, för att säkerställa att vi alla haft förutsättningar att skapa oss en så enhetlig bild 
som möjligt av materialet. 
 

4.6.	  Bearbetning	  
Det första steget i bearbetningsfasen var transkribering av de inspelade intervjuerna. 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant. Kortare pauser, småljud såsom hummanden och 
harklingar, och stakningar har dock inte tagits med annat än i undantagsfall när dessa ansetts 
vara av betydelse. 
 
Metoden vi använde oss av för att analysera materialet var kvalitativ innehållsanalys, där vi 
i stora drag har utgått ifrån metoden som beskriven av Bryman (2006, s. 505). Denna 
genomförs genom att gå igenom materialet, sätta så kallade koder på meningar och ord som 
har en viss innebörd, sedan lägga ihop koder som liknar varandra på ett eller annat sätt, och 
ge varje kluster av koder en benämning. Dessa kluster av koder kallas kategori, och kluster 
av kategorier kan i sin tur kallas teman (Bryman, 2006). 
 
Vi började med att sammanställa och läsa igenom allt material; de transkriberade 
intervjuerna, de skriftliga berättelserna, samt anteckningarna från den intervju som inte 
spelades in. Meningar och begrepp som ansågs vara av vikt noterades och gavs en kod. Ett 
problem inom kodningsförfarandet kan vara att ord och meningar plockas ur sin kontext 
(Bryman, 2006), vilket är varför vi valde att inte sätta koder på endast ord och begrepp, utan 
det som kodades var hela citat. Vi sammanställde sedan alla koder i ett enda stort dokument, 
därefter började vi sätta ihop koder vi ansåg höra ihop. Koderna bildade till slut tre 
kategorier, vilka vi samlade under ett tema. Nedan följer ett kodningsschema för hur 
materialet bearbetades. 
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KOD KATEGORI TEMA 

Önskan om språkanvändning 
Önskan att ses som vem som 
helst 

Förväntan inför 
bemötande 

Upplevelse av 
bemötande 

Okunnighet/kunnighet 
Felriktat fokus 
Transfobi 
Skillnader inom vården 

Hur bemötandet ser ut 

Lyhördhet/fingertoppskänsla 
Respekt 
Transkompetens 
Förståelse 
Ambition för bra bemötande 

Framgångsfaktorer 

 

4.7.	  Etiska	  överväganden	  	  
Till de fyra huvudsakliga forskningsetiska principerna inom samhällsvetenskaplig 
forskning räknas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I linje med både samtyckeskravet och lag om etikprövning gällande 
forskning som avser människor (SFS, 2003:460) så var deltagande i studien både frivilligt 
och deltagarna kunde avbryta sin medverkan upp till ett dygn efter sin medverkan om de 
ångrade sig. Deltagarna var informerade om detta både vid initial kontakt och vid 
materialinhämtningen för att tydliggöra att deras samtycke till att medverka. Med hänsyn 
till informationskravet var de medverkande informerade om studiens syfte, om deras rätt att 
avbryta all medverkan i studien, att det de berättade endast skulle användas till uppsatsen, 
samt att deras deltagande var konfidentiellt vilket innebar att det inte skulle gå att identifiera 
dem genom texten. Detta går även in i konfidentialitetskravet som innebär att de 
medverkande individerna ska ges största möjliga konfidentialitet och att deras 
personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. För att detta skulle uppfyllas hölls 
alla personuppgifter anonyma, det var endast den av oss som hade kontakt med deltagaren 
som hade dessa uppgifter För att ytterligare avidentifiera deltagarna användes oftast “hen” 
som pronomen i resultatet. Detta betyder inte att deltagarnas pronomen är “hen”, utan det 
användes enbart i avidentifierande syfte. All information från deltagarna förvarades även så 
att ingen utomstående kunde ta del av den. I samklang med nyttjandekravet så användes 
materialet endast till denna uppsats, och har därefter förstörts (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Det främsta sättet att nå deltagare var via Facebook, men för att deltagarna skulle kunna 
vara anonyma om de önskade det så valde vi det att ha ett alternativt kontaktsätt via mail. 
Via skriftlig kontakt över mail behövde deltagarna inte heller dela med sig av några typer 
av personuppgifter, vilket medförde att ens medverkan kunde göras anonym för oss. Detta 
var ett ställningstagande i linje med konfidentialitetskravet.  
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Att kunna anonymt ta emot berättelser över mail var ett ställningstagande som gjordes för 
att minimera riskerna för informanterna, då personer som ville delta som tidigare nämnt 
kanske inte hade kommit ut som transpersoner eller icke-binära än, eller hade andra skäl till 
att vilja vara anonyma. Även fast deltagarna informerades om att allt inkommet material 
skulle behandlas konfidentiellt, och berättelserna skulle avidentifieras, så skulle möjligheten 
till anonymitet ändå kunna bidra till en än större känsla av att berättelserna inte skulle gå att 
spåra till personerna i fråga. 
 

4.8.	  Tillförlitlighet	  
Kvalitativa studiers trovärdighet kan ses som svårare att bedöma jämfört med kvantitativa 
studier i och med att det inte går att kopiera den social inramningen i den kvalitativa studien, 
samt att de som utför studien blir så pass nära involverade i både insamlingen och analysen 
av materialet. För att kontrollera tillförlitligheten är det viktigt att i detalj beskriva hur man 
har gått tillväga (Denscombe, 2016). Utifrån detta utgår vi från fyra delkriterier för 
tillförlitlighet; trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Denscombe, 
2016; Bryman, 2011). Dessa fyra kriterier är svåra att uppfylla inom kvalitativ metod, men 
är viktiga att reflektera över i strävan mot att öka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). 
 
Med trovärdighet avses huruvida det går att visa på sannolikheten att studiens data är 
träffsäker. För att försöka att säkerställa detta bör resultatet presenteras utifrån materialet 
(Denscombe, 2016). Detta har vi sett till att göra dels genom att i resultatet ständigt utgå 
ifrån vad deltagarna berättat, samt genom att plocka citat från intervjuerna för att illustrera 
våra resultat. Citaten har placerats in under olika teman, men deltagarna har inte haft 
möjligheter att i efterhand ge synpunkter på hur deras medverkan tolkats. Detta bidrar till 
att trovärdigheten inte kan säkerställas, vilket sällan är möjligt inom kvalitativa studier 
(Denscombe, 2016).  
 
Pålitlighet innebär huruvida metoden och tillvägagångssätten varit rimliga, och beskrivna 
så pass utförligt att en annan person som utförde en liknande studie skulle nå jämförbara 
resultat (Denscombe, 2016). Genom att skriva ett utförligt metodavsnitt där vi beskriver 
steg för steg hur vi har gått till väga har vi tagit steg mot en ökad pålitlighet. Pålitligheten 
begränsas dock av vårt sätt att nå ut till deltagare. Då vi nått deltagare via Facebook är det 
omöjligt att skapa exakt samma förutsättningar för att genomföra en jämförbar studie. Den 
sociala inramningen går inte att kopiera. Genom den utförliga beskrivningen av 
tillvägagångssätt möjliggör vi dock ett delvis återskapande av studien, och påverkar 
pålitligheten i positiv bemärkelse. 
 
Det finns även punkter att reflektera över gällande valet av materialinsamlingsmetoder i den 
mening att informationen kan skifta beroende på vilket sätt berättelserna förmedlas (Kvale 
& Brinkmann, 2009). När man samlar in berättelser skriftligen är det svårt att ställa 
uppföljande frågor baserat på vad deltagaren beskriver. Spontaniteten går förlorad och sättet 
att inhämta berättelser blir genast strukturerad, och en risk finns att tappa viktiga trådar som 
man under en intervju hade kunnat följa upp. Liknande går det att se att viss icke-verbal 
kommunikation går bort vid insamlandet av data via telefonintervjuer då det inte går att ta 
hänsyn till kroppsspråk. Att all icke-verbal kommunikation går förlorad vid skriftliga 
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berättelser, och att delar av kommunikationen försvinner vid telefonintervjuer, kan påverka 
den fullständiga bilden av ett fenomen. 
 
Överförbarhet inom en kvalitativ studie handlar om i vilken utsträckning skulle fynden 
kunna överföras till andra liknande situationer eller kontexter (Denscombe, 2016). Då 
materialet har inhämtats från sex olika individers egna personliga upplevelser är det svårt 
att säga i vilken utsträckning fynden skulle kunna överföras till andra fall. Vårt sätt att nå 
deltagare påverkar generaliserbarheten. För att nå ut till potentiella deltagare la vi ut en 
efterlysning på våra personliga Facebook-konton, samt i olika grupper. Detta begränsar 
möjligheten för potentiella deltagare att nå fram till oss; här behövs både ett Facebook-
konto, tillgång till internet samt en smartphone/dator. Att Facebook är ett öppet socialt 
nätverk kan ha försvårat möjligheten för oss att nå ut; eftersom vi själva inte är transpersoner 
har vi endast kunnat nå ut i de grupper där även cispersoner är välkomna. Detta innebär att 
transpersoner som inte kommit ut än, eller som döljer sin transbakgrund, troligtvis inte 
heller är medlemmar i de grupper som vi nått ut till. Detta är en av anledningarna till att vi 
erbjöd anonymiserad kontakt via mail; för att personer som inte är öppna med sin 
transbakgrund skulle kunna dela med sig av sina upplevelser i textformat. 
 
Det hade varit fördelaktigt att inhämta material endast via fysiska intervjuer eller 
intervjuerna över Skype, inte minst för att lättare kunna förstå den fulla innebörden i 
berättelserna som förmedlats. Trots merarbetet att analysera olika typer av material anser vi 
att det varit värt att få ta del av dessa erfarenheter både muntligen och skriftligen, för att 
kunna inkludera personer som av olika skäl inte kunnat eller velat delta på det ena eller det 
andra sättet. Det ringa antalet deltagare, sex stycken, erbjuder inga betydande möjligheter 
att se hur upplevelserna är i hela Sverige. Att vi nått ut till fler än om vi bara erbjudit en 
fysisk intervju är därför steg mot en ökad överförbarhet (Denscombe, 2016). 
 
Bekräftelsebarhet handlar om i vilken mån resultatet har påverkats av den som har utfört 
studien (Denscombe, 2016). Genom att vi har tänkt över den förförståelse vi som tre olika 
personer har haft med oss, samt löpande reflekterat över hur den har påverkat oss så har vi 
försökt förhålla oss kritiskt till den under studiens lopp. Detta gjordes i ett försök att 
säkerställa bekräftelsebarheten. Under bearbetningen av materialet märkte vi dock att vår 
förförståelse påverkat oss. Det vi läst oss till på förhand, att transpersoner ofta har dåliga 
erfarenheter runt bemötande, ledde till att vi i våra intervjuer snarare fokuserade på det 
dåliga bemötandet som deltagarna upplevde, istället för att försöka ha en så neutral 
inställning som möjligt. Vi upplever inte att vårt frågeformulär (bilaga 3) har varit lika riktat 
i sin utformning, utan att det varit vi själva som under intervjuerna snabbare har fångat upp 
och frågat om de negativa erfarenheterna.  
 
I de skriftliga berättelserna har deltagaren haft full möjlighet att beskriva helt utifrån vad 
hen själv vill lägga fokus på. Det här innebär att materialinsamlingen hade kunnat vara av 
mer neutral karaktär om allt material insamlats skriftligen. Detta hade kunnat innebära att 
deltagarna inte blir påverkade av oss och vårt sätt att ställa frågor, och därför kan berätta 
mer oberoende av andra influenser än själva intervjufrågorna. Det har varit enklare att tolka 
de skriftliga berättelserna utifrån vad som står skrivet, utan att tänka in att våra sätt att ställa 
frågor redan har gett deltagaren en ingång i vilket svar som kan förväntas. Att de skriftliga 
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berättelserna har insamlats på ett mer neutralt sätt garanterar dock inte att vi inte hade låtit 
vår förförståelse spela in i bearbetningen av materialet.  
 
Eftersom vi alla har satt berättelserna i olika kontext baserat på våra olika nivåer av 
förförståelse, har vi ibland tolkat hela materialet på olika sätt. Det går inte att garantera att 
det som sagts har satts in i rätt kontext, särskilt inte då meningar ur alla typer av material 
har plockats ut från sina sammanhang och paras ihop med liknande berättelser baserat på 
återkommande ord eller beskrivningar. Att vi alla tre har lyssnat och läst igenom allt 
material, har dock bidragit till att vi balanserat ut varandras förförståelse i strävan att 
undvika att ett synsätt dominerar arbetet. Detta har lett till att vi har närmat oss 
materialanalysen med ett öppet sinne, vilket hjälper till att säkerställa bekräftelsebarheten 
(Denscombe, 2016).   
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5.	  Teori	  
Teorierna vi har valt att utgå ifrån är queerteori, Goffmans teori om stigma, samt Husserls 
livsvärldsteori. Queerteori kan hjälpa oss att se heteronormen i samhället och dess betydelse 
i olika sammanhang, samt språkets vikt i mötet med denna samhällsgrupp (Berg & 
Wickman, 2010). Stigmateorin är aktuell då Goffman (2014) menar att vi människor 
undermedvetet kategoriserar andra utifrån normbrytande egenskaper och attribut. Då vi vill 
ta fram deltagarnas egna upplevelser av bemötande kan vi även använda oss av Husserls 
livsvärldsteori som beskriven av Wiklund Gustin, (2012).  
 

5.1.	  Queerteori	  
Queerteori är inte en enskild teori, utan mer av ett samlingsnamn för en rad olika perspektiv, 
vilka används för att analysera och tolka identitet, samhälle och kultur utifrån de rådande 
samhälleliga normerna om kön och sexualitet, främst tvåkönsnormen och heteronormen 
(Berg & Wickman, 2010). Tvåkönsnormen  kan beskrivas innebära att samhället utgår ifrån 
att alla människor är tydligt indelade i två kön, man och kvinna, baserat på vad en person 
har för könsorgan (RFSL, 2015). Heteronormen är det som sätter agendan för hur sexualitet 
i samhället ska se ut; ett visst sorts heterosexuellt liv är det som samhället och dess 
institutioner utgår ifrån. Fokus ligger alltså inte på sexualiteten, utan att kritiskt undersöka 
själva normsystemet (Kulick, 1996; Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman, 2010; 
Mattsson, 2017).  
 
Heteronormen vilar främst på antagandet att alla är heterosexuella, vilket innebär att den 
som inte är heterosexuell avviker från normen. Detta syns på olika sätt i vårt samhälle, 
Ambjörnsson (2006) beskriver till exempel att även fast det inte längre räknas som 
kriminellt eller sjukt att sticka ut från heteronormen så talar antalet HBTQ-relaterade 
hatbrott sitt tydliga språk. Att bli utsatt för hatbrott på grund av normbrytande sexualitet 
eller genus, vilket innebär att inte vara heterosexuell och inte hålla sig till tvåkönsnormen, 
tyder på att dessa normer fortfarande har ett starkt fäste i samhället, vilket är något som 
diskuteras och kritiseras inom queerteori (Ambjörnsson, 2006). 
 
Inom queerteorin kritiserar man att det ska finnas ett naturligt och enhetligt förhållande 
mellan de tre begreppen genus, sexuellt begär och kön. Enligt denna norm så kan en 
människa vara antingen man eller kvinna, om hon är kvinna så ska hon ha begär efter män, 
och ha en typiskt kvinnlig kropp, och vice versa. I kritiken av detta utmanar queerteorin 
tanken om de könsspecifika normerna för vad som är manligt och kvinnligt; man ifrågasätter 
att dessa tre faktorer måste hänga ihop på ett särskilt sätt. Man menar inom queerteorin att 
relationen mellan kön och genus bör ifrågasättas, samt att könstillhörigheten inte ska 
definieras av ens begär eller icke-begär till det motsatta könet (Berg & Wickman, 2010). 
 
Till följd av detta är det inom queerteorin centralt att studera sexualitets- och 
könsnormativitet i förhållande till icke-normativitet, och att se att det normala definieras av 
det icke-normala. Man har inom queerteorin ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och 
menar att inga fenomen i samhället finns av naturen, utan är konstruerade av människorna 
i det och av språket vi använder (Kulick 1996; Ambjörnsson 2006). Det är viktigt att förstå 
hur språket och makten hänger ihop och skapar fack för att skilja olika grupper åt. För att 
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göra det vill man skärskåda ord, begrepp och fenomen, för att se hur språket styr oss och 
vad som egentligen ligger till grund för att samhället ser ut som det gör idag (Berg & 
Wickman, 2010). Kort sagt kan queerteori  användas till att ur ett kritiskt perspektiv se hur 
samhället är baserat på heterosexualitet som norm, samt hur språket påverkar dessa normer 
(Kulick, 1996; Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman, 2010; Mattsson, 2017).  
 

5.2.	  	  Stigma	  	  
Goffman (2014) definierar begreppet stigma som en benämning på en egenskap som anses 
vara misskrediterande, såsom utseende eller egenskap hos en människa. Man menar att 
människor på ett eller annat sätt avviker från det förväntade i samhället och därför, genom 
den alldagliga kategoriseringen, hamnar i ett fack för de “anormala”. Människor 
kategoriserar främlingar vare sig det är medvetet eller inte, och det sker automatiskt i 
kontakten med nya människor. Under uppväxten lär en sig vad som anses som “normalt” 
och vad som klassas som “avvikande” och “anormalt”. Människor ställer därför krav utan 
att oftast vara medvetna om det. Inte heller finns en medvetenhet kring vad dessa krav 
innebär, innan det blir en fråga om huruvida den nya personen i mötet uppfyller kraven eller 
inte (Goffman, 2014). 
 
En person som är förknippad med ett stigma ses definitionsmässigt inte som fullt mänsklig 
Goffman (2014). De “normala människorna” (s. 12) försöker med välvilja hjälpa personen 
att passa in i samhället även fast det finns normbrytande aspekter hos hen. En teori/ideologi 
byggs upp för att förklara personens enligt samhället svaghet och genom detta övertygas 
personer i dennes omgivning om att hen innebär en risk i någon form, bland annat obekväma 
situationer eller integritetskränkning. Genom denna rädsla för risktagande rationaliseras en 
olust i att se bortom stigmat (Goffman, 2014). Människor runt om personen, i sitt försök att 
hjälpa, minskar därför dennes egna möjlighet att vilja och välja 
 
Goffman (2014) skriver att det finns tre olika typer när det gäller stigma; fysiska, psykiska 
och stambetingade. Det fysiska är en synbar avvikelse, något som personen som besitter 
detta inte kan dölja. I det fysiska ingår kroppsliga avvikelser, till exempel personens hudfärg 
eller om hen sitter i rullstol. Dessa kroppsliga avvikelser måste dock inte ha varit medfödda 
för att ett stigma ska besittas. Även om stigmat kommit i efterhand ändrar sig omgivningens 
syn på personen. Det psykiska förklarar Goffman som olika fläckar på den personliga 
karaktären, exempelvis alkoholism, homosexualitet, fängelsevistelse och självmordsförsök. 
Denna typ av stigma är något som personen i fråga ofta kan dölja till en viss gräns. Det 
stambetingade är stigman som en inte kan påverka, såsom nation och etnicitet. 
 

5.3.	  Husserls	  livsvärldsteori	  
Wiklund Gustin (2012) beskriver att livsvärldsteorin är en grundtanke inom fenomenologin, 
som grundar sig i att allas upplevelser av olika fenomen skiljer sig. Alltså säger 
livsvärldsteorin att även fast människor delar sin upplevda livsvärld med andra så gör deras 
upplevelser och erfarenheter att deras egen värld är unik. En kan alltså inte hitta en 
verklighet kopplat till ett fenomen utan endast beskriva människans upplevelse av denna. 
Genom livsvärlden får vi kunskap om allt omkring oss, samt oss själva. Relationer, tankar, 
känslor samt tid är aspekter som spelar roll i hur ens livsvärld ser ut och genom detta får vi 
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kunskap om verkligheten (Dahlberg & Segesten, 2010). Människors olika upplevelser av 
samma situationer kan förklaras genom detta, att beroende på ens tidigare erfarenheter 
tolkas samt förstår händelser olika (Wiklund Gustin, 2012). 
 
Husserl kallade livsvärlden subjekt-relativ då upplevelsen är kopplad till ett subjekt och kan 
då aldrig vara objektiv. Däremot är centrumet för livsvärldsteorin den mänskliga kroppen 
som i sin tur kan ses som både subjekt samt objekt då den är fylld med minnen, känslor och 
erfarenheter samtidigt som den såväl känner beröring som berör. Ens kropp är dock det enda 
objektet en aldrig kan lämna bakom sig enligt detta teoretiska tänk, kroppen är alltid med 
en vilket i sin tur betyder att varje människa är sin kropp. Förändringar som sker i kroppen 
innebär därför en förändring i relation till världen och allt omkring oss (Dahlberg & 
Segesten, 2012).  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
Resultatet kommer presenteras i form av deltagarnas samlade upplevelser, följt av analys 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna, och kommer redovisas på så sätt under respektive 
rubrik. Det övergripande resultatet av vår undersökning visar en stor spridning av 
erfarenheter, med berättelser om både gott och dåligt bemötande. De allra flesta deltagare 
hade erfarenheter av båda delar. Under intervjuerna framträdde tre övergripande teman; 
förväntan inför bemötande, hur bemötandet ser ut, och framgångsfaktorer för ett gott 
bemötande. Under det förväntade bemötandet berättade deltagarna om vilket bemötande de 
förväntar sig, både i verkligheten och som idealt bemötande. Under bemötande framkom 
erfarenheter om både bra och dåliga typer av bemötande, och här diskuterades ämnen såsom 
transkompetens, felriktat fokus, transfobi, och skillnader inom vården. Framgångsfaktorer 
var också något som diskuterades, dels i relation till dåligt bemötande deltagarna fått, men 
också i förhållande till det bra bemötande som deltagarna upplevt. 
  

6.1.	  Förväntan	  inför	  bemötande	  
Flera av deltagarna berättade om sina förväntningar på hur ett bemötande från kuratorer 
inom vården borde gå till. Detta relaterades sedan till huruvida bemötandet deltagaren har 
upplevt var positivt eller negativt, och klientens förväntan kunde alltså avgöra upplevelsen 
av det. 
  
Deltagarna berättade om en önskan att kuratorn ska vara insatt i den gällande terminologin 
och transfrågor i allmänhet, för att en som klient inte ska behöva förklara sig inför sin 
kurator. Något som deltagare tryckte på gällande detta var vikten av ett korrekt språkbruk 
för att bemötandet ska kännas bra. För att som kurator ha ett bra språkbruk är det enligt 
deltagarna viktigt att inte använda sig av föråldrade uttryck, utan hålla sig uppdaterad om 
vilka termer och begrepp som används. 
  
Även korrekt pronomenanvändande uppgavs vara viktigt. En del föreslog att det borde vara 
norm för kuratorerna att fråga individen vilket pronomen personen använder sig av. Flera 
av deltagarna uppgav att det fanns en särskild osäkerhet kring användandet av pronomen 
hos kuratorer som inte verkade ha erfarenhet av transfrågor. En av deltagarna uppgav att 
hen hellre såg att kuratorn använde fel pronomen än att hen undviker att använda något. 
Hen uttryckte “säg bara fel så rättar jag dig, istället för att inte säga något alls” (Ur Skype-
intervju). 
  
En annan punkt som flera deltagare pekade på gällande förväntat bemötande var att fokus 
skulle ligga på vad de själva ville prata om, istället för att prata om deras transidentitet. Att 
kuratorerna ändå pratade om sådant som klienten inte ville prata om, orsakade därför 
upplevelsen av ett dåligt bemötande. En av deltagarna berättade om hur hen såg på vad som 
diskuterades i mötet med en kurator: 
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[Jag önskar att det inte var] fokus på mig som transperson utan att jag är som vem 
som helst. Självklart kan det behövas pratas om det faktum att jag identifierar mig 
som det men jag är fortfarande en människa som kan ha andra problem. (Ur 
telefonintervju 1) 

  
Flera av deltagarna uttryckte gemensamt en sådan förväntan; att kuratorn skulle se individen 
som en person och inte bara som en transperson, och därmed se helheten av personens 
livssituation. En av deltagarna beskrev att en bra kuratorskontakt var “…när de ser mig som 
en person och inte som en transperson” (ur fysisk intervju), vilket är något som går som en 
röd tråd genom alla intervjuer; en önskan att vilja bli betraktad och behandlad som vem som 
helst. 
  
Den genomgående förväntningen på bemötandet går att knyta ihop till ett respektfullt 
bemötande som genomsyras av acceptans för vilka personerna är. I den förväntan ingår att 
kuratorerna ska vara insatta i transfrågor, att ens rätta pronomen används, samt att kuratorn 
använder sig av uppdaterade uttryck. Genom dessa förväntningar går det att dra en parallell 
till vad samhället ser som normalt respektive anomalt, och hur förväntningarna på hur ett 
bemötande kommer att se ut utifrån detta. Enligt Goffman (2014) har individer omedvetna 
förväntningar på varandra, eller på personers beteenden, vilket vi kopplar kopplat till hur 
människor socialt sett kategoriserar in personer i fack beroende på hur de uppfattar 
personen. När kuratorerna främst ser deltagarna som transpersoner, och låter detta vara det 
som definiera dem, kan man se att det psykiska stigmat genomsyrar kuratorernas syn på 
klienterna (Goffman, 2014). 
  
När detta skett så har deltagarna upplevt att deras förväntningar på kuratorerna i sin tur inte 
uppfyllts; förhoppningen om att kuratorn skulle se klienten som vem som helst, inte enbart 
som en transperson, tillhörde den sociala kategoriseringen som deras yrke gav upphov 
till.  Detta tyder på att även klienterna är högst delaktiga i kategoriseringen. Medan 
kuratorerna sätter sina klienter i ett fack så gör klienterna detsamma, utifrån detta skapas 
förväntningar på hur en yrkesverksam kurator bör bemöta sina klienter. 
  
Deltagarna uppgav även att de förväntar sig att kuratorerna har ett korrekt språkbruk 
gentemot dem, vilket inkluderar att använda rätt begrepp och pronomen. Inom queerteori 
förklarar man att språket konstruerar världen vi lever i, och man vill därför nedmontera ord 
och begrepp för att få fram dess sanna mening (Berg & Wickman, 2010). Att bli bemött 
med ord och uttryck som man själv inte kan identifiera sig med, eller som är förtryckande, 
kan därför påverka klienten och hens upplevelse av bemötandet. I ett heteronormativt 
samhälle förstärker språket våra normer, och man kan bara utläsa det ena ordets betydelse 
om man ser till vad motsatsen betyder; genom att använda ett ord som inte stämmer överens 
med klientens egen uppfattning så sker en markering att man tror motsatsen om personen 
(Ambjörnsson, 2006). 
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6.2.	  Hur	  bemötandet	  ser	  ut	  
6.2.1.	  Transkompetens	  
Deltagarna hade olika syn på kuratorernas kompetens gällande transidentitet och transition. 
Under en intervju definierade en deltagare att det finns två olika typer av transkompetens: 

1.   Kompetens runt hur verksamheten/organisationen fungerar, i form av guidning. 
2.   Kompetens runt klientens upplevelse av transitionen, i form av stöd. 

Detta är något som återkom i flera av intervjuerna; begreppet transkompetens används 
flytande, men alltid i kontexten av minst en av de två typerna beskrivna ovan. 
  
Den första typen av transkompetens är hur väl kuratorn känner till verksamheten. Detta har 
av deltagarna beskrivits främst i samband med transvård och könsbekräftande behandling. 
Allt från att veta hur själva transitionen kan fungera rent medicinskt, till att veta vem man 
kan höra av sig till i olika ärenden inom vården. Detta är något som en del av deltagarna 
uppgav vara av vikt för att transitionen skulle kunna gå så smidigt som möjligt; att ha en 
person som kan guida en igenom processen. 
  
I den andra typen av transkompetens behöver kuratorn ha förståelse för hur transpersoner 
kan ha det i sin vardag och vilka frågor man kan brottas med. Det är viktigt att förstå att 
transpersoner kan ha andra bekymmer än cispersoner som går hos en kurator, men att man 
också kan ha samma problem som cispersoner har. Deltagarna uppgav att spektrat av 
funderingar är stort och att ämnena kan variera; frågor om kropp och identitet är vanliga, 
men även ämnen såsom samhälle och framtid. Deltagarna uppgav flera anledningar till att 
denna kompetens är viktig, till exempel för att kunna 

•   hjälpa personer att komma till insikt om sin egen könsidentitet 
•   ge tips på hur man kan komma ut till sina närstående 
•   stötta personen i hur man kan hantera bristande stöd från sina närstående 
•   hjälpa personen att hitta verktyg för att hantera sina känslor 

  
När kuratorerna besitter endast den medicinska/organisatoriska, eller ingen av 
kompetenserna, kan friktion uppstå i mötet mellan klienten och kuratorn. Flera deltagare 
beskrev sådana möten som att de ofta får berätta för kuratorn om transbegreppet och mycket 
runt det, och återgav en känsla av att behöva utbilda personerna de möter, istället för att 
kunna fokusera på sin egen vård. En deltagare beskrev att hen inte döljer att hen är trans, 
men att hen inte heller vill fokusera på det mer än nödvändigt. Hen berättade att ”...det 
handlar om grundläggande kunskap, jag hoppas att någon ändå förstår vad det handlar om, 
ifall jag skulle behöva ta upp det, eller om det blir synligt på något vis” (ur Skype-intervju). 
Då klienterna mött kuratorer inom vården som inte besitter transkompetens av typ 2, den 
som rör klienten, så upplever deltagarna att de behöver ta ansvar för att först och främst se 
till så att kuratorn besitter rätt kunskap och verktyg, för att ens kunna lägga en grund till vad 
de vill ha hjälp med. Inte ens när man försökt få kuratorn att förstå har det fungerat alla 
gånger, uppgav en deltagare. 
  
En tydlig önskan från deltagarna är att kuratorer inom vården behöver få utbildning i hur 
man kan bemöta transpersoner. Detta för att undvika att friktion uppstår i mötet, till följd av 
bristande kunskaper runt transbegreppet och transitionen. En deltagare beskrev det som 
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tråkigt att det inte ingår mer om bemötande av transpersoner under socionomutbildningen, 
eftersom man kommer möta transpersoner överallt oavsett vilken gren av social arbete man 
jobbar inom. En annan deltagare menade att det även som skolkurator är otroligt viktigt att 
ha med sig transkompetens i sitt arbete med ungdomar, för att lättare kunna fånga upp, stötta 
och guida unga transpersoner. 
  
Deltagarnas samlade berättelser visar att bemötandet varierar beroende på var någonstans 
kuratorerna är verksamma. Kuratorer inom den allmänna hälso- och sjukvården (hädanefter 
kallat öppenvården) besitter inte alltid särskilt hög transkompetens, medan kuratorer inom 
transvården besitter transkompetens i betydligt större utsträckning. En deltagare beskrev att 
de samtal hen fick inom transvården var bra, men att en kurator hen senare träffade utanför 
transvården var väldigt dåligt uppdaterad runt terminologin, samt fokuserade på faktumet 
att hen är transperson fastän detta inte var relevant för klienten själv. Det är dock inte alltid 
så att transvårdens kuratorer är de enda som besitter hög transkompetens, i en del berättelser 
har det framkommit att det finns en del kuratorer inom öppenvården som också är kunniga. 
  
När kuratorerna har båda sorters transkompetens, både runt organisationen/verksamheten, 
samt runt transspecifika problem, så kan samtalen flyta på smidigt; klienten kan få det stöd 
och den guidning hen behöver. En deltagare beskrev det som att hens kurator utanför 
transvården var helt avgörande för att hen skulle kunna att acceptera sin identitet och påbörja 
sin transition. 
  

Man behöver ha respekt för personen man behandlar. Kompetens är det absolut 
viktigaste för att förstå hur en transpersons liv fungerar, och hur svårt det kan vara, 
och hur otroligt stort steg det är att våga prata med en kurator. Det är nog det allra 
största steget jag har gjort som transperson, att våga öppna upp mig för en kurator. 
Det var först då jag började acceptera mig själv. (Ur telefonintervju 2) 

  
Sammantaget beskrivs transkompetens vara viktigt för deltagarna på flera fronter, såväl 
organisatoriskt som samhälleligt och socialt. Transkompetens är viktigt för att kuratorn ska 
kunna fungera både som guide och som stöd i transitionen. Det är även viktigt för att 
samtalet mellan kurator och klient ska kunna flyta på, utan att klienten ska känna ett ansvar 
att utbilda sin kurator. Deltagarna menade att ett bra bemötande har sin grund i en 
transkompetens som kan ta sig i uttryck på olika sätt, men bottnar i respekt. 
  
I avgörandet av kuratorns transkompetens är hens syn på heteronormen av största vikt. Det 
centrala för heteronormen är att ta heterosexualiteten för given, vilken man inom queerteori 
ser som socialt konstruerad. Eftersom den förutsätter att alla håller sig inom ramarna för två 
kön och att de könen har ett begär efter varandra, så står den i direkt kontrast till 
transpersoners existens (Ambjörnsson, 2006; Berg & Wickman, 2010; Kulick, 1996). En 
person som förskjuter tanken på att det endast går att vara man eller kvinna, förskjuter alltså 
heteronormen, vilket öppnar upp för transkompetens. Deltagarna uppgav att transkompetens 
i viss utsträckning är grundläggande för ett bra bemötande, de kuratorer som tillhandahåller 
detta kan därför utifrån queerteori tolkas kunna se bortom heteronormen. 
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Utifrån Goffmans teori om stigma kan man se transkompetens som av yttersta vikt för gott 
bemötande. Som Goffman (2014) beskriver så finns en rädsla för risker när det gäller 
kontakt med en person som besitter ett stigma. Dessa risker behöver inte vara uppenbara 
eller fysiska utan kan ta sig i uttryck som att uppleva en risk för en dålig stämning i gruppen, 
risk för att såra en person, samt en vilja att göra rätt. Detta kan göra att kuratorn, i enlighet 
med de insamlade svaren från deltagarna, inte vågar använda sig av något pronomen för 
risken att det ska vara fel och att klienten därför ska känna sig kränkt. På grund av detta 
frågar de inte ens, utan låtsas som ingenting och använder bara ni/du-form. 
  
6.2.2.	  Felriktat	  fokus	  
Som tidigare nämnt så upplevde deltagarna att ett onödigt fokus lades på att individerna var 
transpersoner, och att eventuella problem deltagarna sökt vård för kopplades till 
transsexualiteten. En av deltagarna beskrev sin relation till sina transerfarenheter som att 
hen inte döljer den, men inte heller vill prata om den när anledningen till att hen söker vård 
är en annan. 

Jag försöker inte dölja att jag har en transbakgrund, men om jag inte behöver prata 
om det så vill jag helst inte dra in det i min behandling om det inte blir relevant. Om 
de situationerna som det handlar om inte involverar att jag är trans, om det inte 
handlar om min transerfarenhet, då vill jag helst inte prata om det heller. (Ur Skype-
intervju) 

Trots att några av deltagarna hade sökt vård för helt andra saker än könsdysfori eller 
specifikt den könskorrigerande behandlingen, upplevdes det att kuratorer ofta drog upp att 
de var transpersoner och ville koppla detta till eventuella problematiken. En deltagare 
berättade om hur hen upplevde att ett bemötande kändes negativt på grund av att kuratorn 
tog upp hens transition när det inte var aktuellt. 

När jag sökte vård för ångestproblematik ville hen hela tiden koppla det till att jag är 
trans. Jag har haft problem hemma, men problemen har aldrig handlat om att jag är 
trans, och då tycker jag inte det är relevant att prata om det heller. (Ur Skype-
intervju) 

Något som deltagarna även uppgav var hur vissa av kuratorerna försökte infoga 
transsexualiteten i ämnen där det inte berördes. De frågade efter om deltagarna verkligen 
mådde bra, bara på grund av att de var transpersoner, vilket visade på faktumet att vara 
transperson överskuggade andra problem som individen kunde ha i kuratorns ögon. En av 
deltagarna uttryckte sig såhär om det upplevda felriktade fokus hos vissa kuratorer: 

Om jag säger ’det här är inte problemet’ så vill jag inte att de ska försöka lirka in att 
’är det inte egentligen det är som är problemet, mår du verkligen bra över det här?’ 
(Ur skriftlig berättelse 2) 

Även om kuratorerna antog detta fokus kring könsidentiteten av omtanke så uppgav 
deltagarna att det påverkade deras upplevelse av bemötandet de fick. Genom att kuratorn 
försökte baka in transsexualiteten i andra problem eller försöka dra paralleller mellan 
individens problem och att hen var transperson när det inte var relevant, så upplevde flera 
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av deltagarna att de inte känt sig respekterade. Den här typen av fel fokus från kuratorns 
sida uppgav deltagarna var dåligt bemötande. 

Kuratorers vilja att tala om en del av klientens liv som hen själv inte uppfattar som 
problematisk behöver inte vara något negativt i alla situationer, ibland kan det vara så att en 
själv kanske förminskar eller förbiser saker där det behövs att en utomstående tar upp det 
och problematiserar. Dock ska det inte gå till överdrift, vilket är något deltagarna i vår studie 
upplevt. Goffman (2014) beskriver att ett av de första stegen i stigmatiseringsprocessen är 
de olika krav som människor omedvetet ställer på varandra när det gäller förväntade 
beteenden, vilket är vad kuratorerna gör i dessa sammanhang. De lägger omedvetet fokus 
på att transidentiteten skulle vara grund för ett sämre psykiskt mående, då det är något 
normavvikande, och vill sedan stötta sin klient genom att lösa det upplevda problemet. 

Tanken bakom detta felriktade fokus kan då vara god från den professionellas sida men i 
slutändan blir det en negativ upplevelse för klienten då det inte är något som hen har 
förbisett eller förminskat utan helt enkelt inte ser som ett problem. Goffman (2014) skriver 
att “[...] de välmenande sociala insatserna är avsedda att lindra eller vända till godo [...] 
varigenom vi på ett effektivt sätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad reducerar vederbörandes 
livsmöjligheter.” (s.13). Vilket konkret visar att tanken bakom ett felriktat fokus kan vara 
välmenat, men just i den situationen skapas en motsatt effekt. Goffman beskriver även hur 
en person med ett stigma - ju oftare hen utsätts för dess sociala konsekvenser - lär sig hantera 
detta och väljer en väg att gå, antingen lyfta elefanten i rummet eller bara låta den stå. 
Deltagarna har här berättat att de sagt ifrån, pekat på elefanten och sagt åt kuratorn att den 
inte är aktuell för tillfället. 

Att dölja sin transidentitet skulle också kunna påverka hur bemötandet upplevs. Stigmat 
som en transperson besitter är ett psykiskt stigma, men kan samtidigt tolkas som ett fysiskt 
eftersom det i vissa fall kan döljas. Detta kan medföra att vissa klienter kan välja att inte 
nämna transidentiteten själva om inte frågan kommer, då det inte anses som nödvändigt ifall 
de söker vård för något annat än transitionen. Om klienten inte anser det vara aktuellt att 
nämna detta, och den professionella själv inte uppfattar personen som transperson, så kan 
en avslöjad transidentitet leda till att bemötandet kanske förändras. Detta kan också innebära 
att en transperson som ej kan, eller vill, dölja sitt stigma då denna tar för givet att kuratorn 
ska ge samma bemötande oberoende hens könstillhörighet, får ett annat bemötande. Således 
blir förståelsen för stigmat av vikt för kuratorns förmåga att stötta klienten, och för att kunna 
ge hen utrymme att våga visa det stigma hen tidigare valt att dölja. 
 
Denna typ av felriktat fokus går också att se ur ett queerteoretiskt perspektiv som tecken på 
hur heteronormen får oss att se samhället som uppdelat i man och kvinna (Ambjörnsson, 
2006; Berg & Wickman, 2010; Kulick 1996; Mattsson, 2015). En normbrytande klient som 
uppsöker kurator för att prata om sin ångest ser bortom normerna och lägger kanske inte 
vikt vid sin transidentitet, och vet att det inte är den normbrytande könsidentitet som skapar 
dessa känslor. Samtidigt kan kuratorn, som inte själv bryter heteronormen på detta sätt, 
därför ha svårt att se bortom den. Heteronormen kan på detta sätt göra att människor lägger 
vikt vid olika saker, vilket av klienten kan uppfattas som ett dåligt bemötande. 
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Det går även att se kuratorernas felriktade fokus från andra hållet. Kuratorn kan vara fullt 
medveten om heteronormativa förväntningar, och att transpersoner inte stämmer in i denna. 
Detta kan göra att kuratorn vill påtala detta för klienten, trycka mer på att hens psykiska 
ohälsa kan vara på grund av en undermedveten internalisering av heteronormativa 
förväntningar. Heteronormen kan därför vara det som gör att kuratorerna påtalar 
transidentiteten så ofta, fastän den inte för klienten känns relevant. I likhet med hur 
fokusfelet går att förklara utifrån stigmatiseringsbegreppet kan ett felriktat fokus även vara 
ett tecken på att kuratorn är högst medveten om heteronormen. 
 
6.2.3.	  Transfobi	  
Deltagarna uppgav att de stött på av transfobiska handlingar/bemötande när de sökt vård. 
Detta är något som återkommer under nästan alla intervjuer och under många av de teman 
som intervjuerna koncentrerades runt. Deltagarna berättar om transfobi såväl inom som 
utom transvården, och hos så väl kuratorer som inom andra professioner inom vården. En 
deltagare berättar att hen upplevt transfobi i ordets bokstavliga bemärkelse, att kuratorn 
utanför transvården inte vågade prata om faktumet att klienten var transperson. En annan 
deltagare berättar om hur hen blivit utsatt för oavsiktlig, men ändå helt tydlig, transfobi av 
en kurator utanför transvården. Hen berättar vidare att andra transpersoner i hens 
bekantskapskrets också råkat ut för detta, men i betydligt större omfattning, och att hen haft 
tur som inte blivit utsatt för det alltför många gånger. 
 

Man vågar inte sätta sig in i begreppen av rädsla för att göra fel, men det gör ju bara 
att det kan bli ännu mer fel om man inte har koll på vad som är okej att säga och inte. 
(Ur telefonintervju 2) 

Transfobin är inte alltid sprungen ur rädsla, sitt namn till trots. Av deltagarna beskrevs fobin 
inte alltid vara elaka ord, utan att den också kunde uttryckas som mikroaggressioner, tydliga 
och diskriminerande markeringar. En person berättade till exempel om en kurator som inte 
accepterade klientens transidentitet, och markerade detta genom att fortsätta säga fel 
pronomen trots att klienten påtalade detta. En annan deltagare berättade om 
mikroaggressioner ur det omvända perspektivet, där kuratorn snarare ville dölja deltagarens 
transidentitet genom att markera att hen bör anpassa sig efter könsnormerna i samhället: 

Det kändes som att man ändå förväntas försöka passa in i en könsstereotyp mall, om 
jag är transman så måste jag också se ut som en stereotyp machoman för att räknas 
som man, och det är inte det jag vill. (Ur skriftlig berättelse 1) 

Ett tidigare nämnt återkommande fenomen som många av deltagarna berättar om är att 
kuratorerna skiftar fokus från det klienterna vill prata om, och försöker koppla det till 
faktumet att klienten är transperson istället. Detta trots att klienten själv inte vill prata om 
det, och inte anser att det är relevant. Samma deltagare berättar om ett möte med en kurator 
som lade fokus inte bara på faktumet att hen var transperson, utan även på hens sexuella 
läggning, när det för deltagaren var uppenbart irrelevant. 

En tidigare kurator snöade in på min sexuella läggning. Det hade inget som helst med 
situationen att göra och jag upplevde att hon bara var typ nyfiken och fortsatte fråga. 
Detta hade alltså inte med min könsidentitet att göra men kändes väldigt HBTQ-
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inkompetent överlag. Jag upplevde att hon inte litade på att mina föräldrar kunde 
vara okej med min läggning. Hon ville liksom att det skulle finnas ett trauma där fast 
det faktiskt inte gör det. (Ur skriftlig berättelse 1) 

Dessa tillfällen av diskriminering, som angavs av deltagarna vara allt ifrån att använda fel 
pronomen till att ifrågasätta om klienten ens är trans, är många, och svåra att som klient 
undvika när en söker vård och stöd. 

Det finns alltid en liten rädsla kvar att någon kommer att bete sig jättekonstigt runt 
det. Det finns fortfarande folk som gör det, och oftare inom andra delar av samhället 
än inom vården, men jag kan ändå aldrig lita på att det inte kommer bli något 
konstigt, och det kommer alltid att finnas i bakgrunden. (Ur Skype-intervju) 

Att utsättas för diskriminering och transfobiska handlingar är ett tydligt exempel på hur 
heteronormen visar sig i samhället; det är fortfarande inte okej att vara icke-heterosexuell 
och/eller stå utanför tvåkönsnormen. Detta syns tydligt när deltagarna berättar om hur de 
blir bemötta på ett avsiktligt sårande och/eller diskriminerande sätt genom att kuratorn 
använder fel begrepp trots att vår deltagare rättat hen om och om igen. 
  
Det går även att vända på det, och se det från ett annat perspektiv. Klienten är också högst 
omfattad av heteronormen, och kan ha förutfattade meningar som går i linje med detta. Det 
kan innebära att när klienten med transidentitet bryter mot normen, så förväntas kuratorn 
hålla sig inom normens regler. När kuratorn gör avsteg från heteronormen genom att ställa 
frågor om sexuell läggning, och därmed inte antar att alla transpersoner har en viss läggning, 
så kan detta uppfattas som diskriminerande. Kuratorn frågar om sexuell läggning för att 
skapa sig en bättre bild av klienten som person, och går därför utanför ramarna för 
heteronormen. Detta uppfattar klienten som normbrytande och därmed diskriminerande, 
även fast avsikten från kuratorn är en annan. 
  
Det blir även tydligt att sexuellt begär, genus och kön förväntas hänga ihop på ett sätt som 
stämmer överens med heteronormen. Detta syns exempelvis genom deltagaren som berättar 
om när kuratorn la fokus på hens sexuella läggning, fastän detta inte hade något med 
könsidentiteten att göra. När ens genus/könsidentitet och kön inte stämmer överens så 
raserar grunden i vad heteronormen står för (Ambjörnsson, 2006), och här verkar även 
kuratorn ha antagit att även personens sexuella begär avviker från heteronormen. Detta tyder 
på en bristande transkompetens, vilket tar sig i uttryck att klienten inte blir bemött på ett sätt 
som känns bra för hen. 
  
De tre begreppen sexuellt begär, genus och kön förväntas ha ett samband, vilket går att 
känna igen i berättelsen om hur en kurator har velat placera in en person i ett fack, när 
deltagaren beskrev kuratorns önskan att hen skulle uppfylla könsstereotypa förväntningar. 
Kuratorn signalerar här att genus och kön hänger ihop på ett enhetligt sätt; om en är man så 
förväntas du se ut, agera och klä sig som en. Ambjörnsson (2006) beskriver stereotypifiering 
som att en ”tar fasta på några få, enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en person 
eller grupp. Sen låter man dessa egenskaper representera allt” (s. 75). Klienten upplever här 
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påtryckningar från kuratorn att han måste passa in i stereotypen för vad en man är, för att få 
passera som en man. 
  
Denna stereotypifiering är även ett tecken på att transpersoner, och andra som avviker från 
heteronormen, utsätts för villkorad inkludering. Samtidigt som heteronormen exkluderar de 
som avviker från den, så kan den göra inkluderande försök i form av villkorad inkludering; 
man får som avvikande vara med förutsatt att man inte tar plats (Ambjörnsson, 2006). 
Deltagaren blev accepterad som transman, men bara om hen faktiskt såg ut, agerade och 
klädde sig som en stereotyp bild av en man. 
  
På flera sätt går det alltså att se att heteronormens regler går igen hos kuratorerna i de fall 
deltagarna upplever dåligt bemötande; de använder fel pronomen, ifrågasätter 
transpersoners könsidentitet, och sätter faktumet att klienten är transperson i fokus då hen 
inte vill prata om det. Detta i förhållande till att klienterna borde, och ska, stämma in i 
normen för vad som är manligt och kvinnligt. 
  
Goffman (2014) menar att “[...] det ligger oss nära till hands att pådyvla folk en massa 
ofullkomligheter på basis av en enda ofullkomlighet” (s. 12). Detta kan tolkas som att 
personerna i transpersoners omgivning tillskriver dem egenskaper på grund av deras 
könsidentitet, och ändrar sitt bemötande utifrån detta. Stereotypifiering kan alltså ses även 
här eftersom andra förväntar sig ett visst beteende från dessa människor, detta i sin tur 
skapar omedvetna krav som en oftast inte vet att en antingen ställer på andra, eller själv har 
att leva upp till. Deltagarnas önskan om att bara bli bemötta som vem som helst är det som 
här bli problematiskt eftersom kuratorn, utifrån sina tidigare erfarenhet, bemöter klienten 
på ett sådant sätt som hen tror är rätt vilket ibland blir fel. Den tidigare nämnda rädslan för 
att göra fel kan då här uppfattas som transfobi när kuratorn till exempel inte vågar använda 
pronomen med risk för att diskriminera. 
  
Det är möjligt att tolka detta fenomen ur ett annat perspektiv. Stereotypifiering och 
förväntningar på andra människor gäller inte bara kuratorer. Även klienten tillskriver 
kuratorn egenskaper på grund av en stereotyp förväntan om bemötande, och omedvetna 
krav skapas. När kuratorn inte tillhandahåller det bemötande som klienten förväntar sig, så 
uppfattas bemötandet som diskriminerande även om så inte är fallet. Klienten förväntar sig 
inte att bli tillfrågad om sin läggning, och att bli det uppfattas som diskriminerande. Detta 
betyder dock inte att det behöver vara diskriminerande, utan att det kan vara en följd av ett 
brott mot den stereotyp som klienten har skapat gentemot kuratorn. 
 
6.2.4.	  Skillnader	  inom	  vården	  
Resultatet visar att deltagarna upplever en skillnad mellan kuratorer inom öppenvården samt 
kuratorer inom transvården. Den största skillnaden uppgav deltagarna gällde den tidigare 
nämnda transkompetensen, där en stor del av detta är hur mycket vikt som ska läggas på 
transidentiteten. Kuratorerna inom transvården uppges av flera deltagare ha en väldigt hög 
transkompetens, medan den sällan är lika bra hos kuratorerna inom övriga vårdinstanser. 
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Att fokusera på fel ämnen är något som återkommer i berättelser hos majoriteten av 
deltagarna. De förklarar hur detta är något som kan vara vanligare inom öppenvården, 
medan det inte är lika vanligt inom transvården. När deltagarna sökt vård för ett annat 
problem, exempelvis ångest, har kuratorn om och om igen tagit upp faktumet att hen 
identifierar sig som transperson. Detta även trots att fokusskiftet påpekats. 

Hon tog upp, i hennes ord, ’könsbytet’, hela tiden. Hon drog in det i allt. Jag pratade 
om allt från ångestproblematik till ätstörningar, och hela tiden drog hon det till att 
det skulle ha något att göra med att jag är trans. (Ur telefonintervju 1) 

Ytterligare något som var vanligare inom den allmänna vården var problem med 
terminologin. Kuratorer inom öppenvården visade större tendenser att antingen inte fråga 
om personens valda pronomen, eller helt enkelt använda fel i en alltför stor utsträckning. En 
deltagare sa att det inte var någon överraskning och att hen ändå kunde ha överseende med 
vissa misstag då kuratorn inom öppenvården uppenbarligen inte var inläst på ämnet, 
samtidigt kunde hen dock känna att när misstagen från öppenvårdens kurator blev 
återkommande så tröttnade hen. 

Mycket är kopplat till pronomen, mött kuratorer som säger fel, och även fast jag 
rättar dem ändrar de inte, tar inte till sig helt enkelt, det är inte samma sak inom 
[transvården].(Ur telefonintervju 1) 

Detta innebär dock inte att öppenvården inte kan något och den transspecifika vården är 
felfri. Under intervjuerna framkom även att det kan mötas ett motstånd från transvården när 
det gäller att påbörja en könsutredning. En deltagare talade exempelvis om hens erfarenhet 
när det gällde att få en tid till landstingets könsutredningsteamet, efter att remissen skickats 
från husläkaren så kom det ursäkt efter ursäkt för att en utredning skulle påbörjas vilket 
tillslut ledde till att personen bytte landsting och fick börja där fortare än efter ansökan i det 
andra landstinget. Deltagare har även beskrivit motsatsen, att deras kurator utanför 
transvården stöttat dem i stor utsträckning och hjälpte till att ta steget mot transitionen, att 
kuratorn var accepterande och kunde leda personen genom processen. 
 
Att transpersoner upplever bemötande olika beroende på om kuratorerna arbetar inom eller 
utanför transvården kan förklaras genom att titta på vilket synsätt klient och kurator har på 
begreppen sexuellt begär, genus och kön. Inom queerteorin föreslås dessa som tidigare 
nämnt inte hänga ihop lika starkt som vad heteronormen anger; i den queerteoretiska 
kritiken av heteronormen menar man att bara för att du är kvinna så betyder det inte att du 
är begär män, eller har en kropp som stämmer överens med stereotypen av hur en kvinna 
ska se ut (Ambjörnsson, 2006). Eftersom klienten inte upplever att sexuellt begär, genus 
och kön hänger ihop på det sätt som heteronormen beskriver, så blir skillnaderna i synsätt 
tydligt när kuratorn inte delar hens uppfattning, och hellre delar in dessa tre kategorier på 
ett enhetligt sätt. Bemötandet brister här till följd av att klientens synsätt inte förstås, eller 
inte accepteras, varpå klienten upplever en bristande respekt. 
 
Skillnader mellan kuratorer inom och utom transvården går även att förstå genom att se på 
hur heteronormen och tvåkönsnormen genomsyrar samhället (Ambjörnsson, 2006; Berg & 
Wickman, 2010). Eftersom normerna gäller alla samhällets instanser går det att dra 
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slutsatsen att de även omfattar kuratorer. En kurator inom transvården har sannolikt redan i 
sitt val av arbetsplats varit väl införstådd med att klienterna hen kommer möta kommer vara 
normbrytande på ett eller annat sätt, vilket kan vara en förklaring till att dessa kuratorer är 
mer benägna att se bortom brottet mot heteronormen, och kan därför enklare tillhandahålla 
ett gott bemötande gentemot sina klienter. På samma sätt finns en risk att kuratorer inom 
övriga vården inte är lika väl förberedda på att möta personer som går utanför heteronormen, 
och har därför inte reflekterat över hur de bemöter människor som bryter den. 

Detta går även att förklara skillnaderna genom Goffmans (2014) teori om stigma. 
Anledningen till att kuratorerna ser olika på könsidentitet beroende på verksamhet kan 
utifrån denna teori bero på hur ofta du utsätts för stigmat. Ju mer du utsätts för ett stigma, 
desto bättre kommer din möjlighet bli att hantera att möta det, alltså blir stigmat 
normaliserat och är inte längre ett stigma (Goffman, 2014). Det här kan innebära att ju fler 
transpersoner kuratorn utanför transvården träffar, eller ju mer hen läser på om transfrågor, 
desto lättare blir det att veta hur en situation kan hanteras, hur terminologin ska användas 
och hur personen ska bemötas. 
	  
6.3.	  Framgångsfaktorer	  för	  ett	  gott	  bemötande	  
Flera av deltagarna har varit tydliga med vad som fungerar bra när de träffar en kurator, och 
även pratat om hur man skulle kunna förbättra kuratorernas bemötande gentemot 
transpersoner. Utöver hög transkompetens och respekt, som tidigare nämnt, så återkommer 
teman som berör lyhördhet och flexibilitet hos flera av deltagarna. Under denna rubrik ges 
exempel på de faktorer som återkom mest frekvent under intervjuerna. 
 
Gällande lyhördhet uppgav flera deltagare att det är viktigt att ta hänsyn till klienten, och 
prata om det som klienten vill prata om. Detta inkluderar även att ha fingertoppskänsla för 
vad klienten upplever som ett problem och vad hen behöver prata om. En deltagare beskrev 
att hen mådde dåligt över att en anhörig var sjuk, och började gå hos en kurator. 

När [kuratorn] sedan sammanfattade för mig vad hon upplevde att vi behövde prata 
om nämnde hon kön, att hon upplevde det som någonting som kanske var smärtsamt 
för mig. När jag invände att det faktiskt inte var det, att jag i och för sig råkar ut för 
jobbiga saker i relation till det, men att jag inte önskar jag var annorlunda eller 
tycker att det är mig det är fel på, så sa hon okej. Hon sammanfattade det istället som 
att ’okej, den här situationen finns, men för mig är det ingen stor grej’. Jag tyckte det 
var bra bemötande, att lyssna på mig istället för att stirra sig blind på statistik om att 
transpersoner mår dåligt. (Ur skriftlig berättelse 1) 

Samtalet ska även ske på ett respektfullt sätt. Att använda rätt termer och rätt pronomen är 
som tidigare nämnt någonting som deltagarna förväntar sig av sina kuratorer. En deltagare 
beskrev det såhär: 

Det finns ju ingenting som passar alla, men det finns ändå en hyfsad konsensus runt 
hur man pratar om det just nu, vilka bemötanden är mer respektfulla än andra, och 
det kommer att fortsätta ändras. Det är viktigt att lyssna på hur utvecklingen är just 
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nu, och det är viktigt att lyssna på hur personerna själva vill bli bemötta. (Ur 
telefonintervju 2) 

Vidare beskriver denna deltagare vikten av att alla kuratorer, och i förlängningen även alla 
professioner både inom och utom transvården, har en förståelse för transpersoner. 

Om det inte ingår i transvården specifikt, utan man bara hjälper en person som råkar 
vara trans, då är det viktigt att man har en utbildning i hur man bemöter en sån 
person, oavsett i vilket sammanhang man möter personen. (Ur Skype-intervju) 

Även relationen med kuratorn är viktig, som en av deltagarna beskrev det ”[så är det] 
viktigare att någon förstår mig än att personen alltid använder rätt ord”. Ett personligt 
engagemang från kuratorns sida är något som uppges vara av stor vikt för att det ska kännas 
bra att gå till en kurator. En deltagare förklarar att för hen har det varit bra att ha samma 
kurator under en längre tid, för att hinna bygga upp denna personliga relation. Denna kurator 
var även bra på att följa upp från gång till gång hur det hade gått sedan sist, vilket 
uppskattades och gjorde att kontakten kändes som något mer än att bara sitta och bolla 
frågor och svar mellan varandra. Deltagaren beskrev relationen med sin kurator som bra, 
och berättar att det var denna person som hjälpte hen att acceptera att hen var transperson. 

Hon accepterade mig som den jag var, hon dömde aldrig mig, och det var så skönt att 
hon alltid följde upp på hur det hade gått att berätta för folk och sådär, hon var alltid 
väldigt intresserad av att veta hur det hade gått. Även nu när hon har gått i pension 
så sa hon att jag gärna fick skicka mail till henne så hon skulle få vara med på min 
resa fastän hon hade slutat. Jag upplevde att vi hade en väldigt god och ganska 
personlig relation, även om jag inte kände henne. (Ur telefonintervju 2) 

Som nämnt tidigare är det viktigt för deltagarna att kuratorerna, särskilt inom transvården, 
har kompetens runt själva transbegreppet och vad det kan innebära rent medicinskt viktigt 
för ett bra bemötande, vilket är något som återkommer i flera intervjuer. 

Om de är pålästa och kan berätta om hur det går till och allt sånt där så får man som 
klient en annan respekt för den personen än om den inte har någon koll alls, att den 
bara tar emot fakta och inte kan komma med några bra förslag alls. (Ur 
telefonintervju 2) 

Samma deltagare beskrev även att det är otroligt viktigt att så många som möjligt besitter 
denna typ av kompetens och sätter sig in i transfrågor. 

Det jag önskar är att alla kommuner har en kurator som kan transfrågor. Om en 
kurator är inne och jobbar konstant med transfrågor så blir man ju väldigt insatt i det 
också, och kan på det sättet känna sig mer bekväm med transpersoner. (Ur 
telefonintervju 2) 

En deltagare beskriver att det är viktigt att ha en förståelse för transpersoner oavsett om man 
jobbar inom transvården eller i andra delar av vården. Inom queerteori skulle man förklara 
detta som att ifrågasätta vilka normer vi ser samhället i genom, och vad de innebär 
(Ambjörnsson, 2006). Att som kurator möta en transperson, samtidigt som man ser 
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samhället som uppdelat efter en binär könsnorm med endast två kön, skulle kunna innebära 
att hur man uttrycker sig sannolikt influeras av det synsätt man har. Inom queerteori hävdas 
det att språket skapar samhället (Berg & Wickman, 2010). 
  
Att som kurator se kön som något binärt, och samtidigt försöka använda ett språk som ska 
indikera att man inte gör det, bidra till att bemötandet brister även om avsikterna är goda. 
Detta, särskilt i kombination med att inte vara insatt i den aktuella terminologin, kan leda 
till att orden man använder snarare kan ge motsatt effekt; även om kuratorn inte uttrycker 
sig direkt diskriminerande kan detta ta sig i uttryck som mikroaggressioner. Om man 
däremot enligt queerteorins dekonstruktivistiska synsätt på språket (Berg &Wickman, 
2010) inte bara tänker på att använda rätt ord, utan också funderar över varför ordet är rätt 
att använda, så skapar man också en förståelse för innebörden i begreppet. Att klienten vill 
att kuratorn benämner henne som kvinna handlar inte bara om att hon vill kallas kvinna, 
utan om att hon faktiskt är kvinna. Ur en queerteoretisk ansats innebär detta att 
förutsättningen för att alla kuratorer ska kunna bilda sig en förståelse för transpersoner, 
oavsett arbetsplats, är att se samhället ur ett normkritiskt perspektiv. 
  
Utifrån sättet att se på sig själv och andra kan en även se till Husserls livsvärldsteori. 
Wiklund Gustin (2012), skriver att hur en upplever världen omkring är baserat på ens egna 
tidigare erfarenheter och upplevelser samt att allt är bundet till det kroppsliga; förändringar 
som sker i kroppen kommer påverka hur en ser på världen. Som transperson har en alltså en 
stor förändring att genomföra, detta kan vara att en valt könsbekräftande behandling, eller 
generellt planerar att komma ut som transperson. Som Wiklund Gustin (2012) påpekar är 
detta något som kommer påverka hela ens liv på ett eller annat vis - därav vikten av 
kuratorns bemötande. Deltagarna talade om hur stor vikten var av bemötande och kuratorns 
kompetens kring specifikt transidentitet som ämne, och utifrån denna teori kan en se vikten 
av att deras behov tillmötesgås, och att de har någon som förstår deras situation. Det är även 
viktigt att ha någon som förstår att transitionen i sig kanske inte är ett problem, och att det 
kan finnas annan problematik som har sin grund i något annat än den. 
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7.	  Diskussion	  
Denna studies syfte är att undersöka transpersoners upplevelse av bemötande kuratorer 
inom vården, utifrån följande frågeställningar: 

•   Vilka förväntningar har personerna inför möte med kuratorer? 
•   Vad har personerna för erfarenheter av bemötande från kuratorer? 
•   Vad anser personerna är ett adekvat bemötande från kuratorer? 

 

7.1.	  Förväntningar	  inför	  bemötande	  	  
Vår studie har visat att något som förväntas av kuratorer inom vården är att de använder ett 
korrekt språkbruk. Förutsättningarna för ett bra språkbruk anses innebära kunskap om rätt 
terminologi. Att avsiktligt säga “henne” om “honom” eller förutsätta att en person har ett 
visst kön för att hen ser ut på ett visst sätt, är även att förstärka heteronormen, vilken som 
tidigare beskrivet är förtryckande gentemot transpersoner. En kurator som inte är insatt i 
terminologi kan också tolkas inte bry sig om klienten och hens behov. Gällande 
språkanvändning är det även viktigt att kuratorerna använder rätt pronomen, och att hen 
frågar om vilket pronomen som bör användas vid den första kontakten. Detta är även något 
som Burnes et.al. (2010) samt Markman (2011) rekommenderar att kuratorn gör, för att 
bemyndiga klienten och visa att man som professionell respekterar klientens identitet. 
Utöver språkbruk så förväntas bemötandet också vara neutralt i den mening att deltagarna 
vill bli behandlade som vilka människor som helst, och inte prata om sin transidentitet i 
onödan. Det förväntade bemötandet handlar i stora drag om att deltagarna vill att kuratorn 
ska vara förberedd på mötet med klienten som transperson, men samtidigt inte trycka för 
mycket på att klienten är trans. 
 

7.2.	  Erfarenheter	  av	  bemötande	  	  
Resultatet visar att kuratorer inom transvården i större utsträckning har ett bättre bemötande 
än kuratorer i öppenvården. Anledningen till att kuratorer inom transvården har ett gott 
bemötande medan kuratorer utom den inte alltid har det, beskrivs ha att göra med hur 
mycket transkompetens kuratorerna har. Även om det har börjat hända saker i samhället på 
den fronten, såsom HBTQ-certifieringar och bemötanderiktlinjer (Socialstyrelsen, 2015), så 
tyder deltagarnas berättelser på att det är en bra bit kvar innan alla kuratorer står på samma 
grund. En sådan bristande kunskap beskrev deltagarna som en möjlig anledning till att de 
upplever dåligt bemötande från kuratorerna, och transkompetens pekas ut att vara av största 
vikt för ett bra bemötande. Detta backas även upp av forskningen, där man menar att 
kompetens är av största vikt för att tillgodogöra klienten ett gott bemötande (Due & 
Gärendahl, 2014; Hagen & Galupo, 2014; Blennberger, 2005; Jangland, 2011). 
  
Bristen på transkompetens går direkt att koppla till att kvaliteten på exempelvis vård 
minskar i och med att vårdgivare inte har koll på klienternas behov. Utan kompetens finns 
risk för bristande kommunikation, vilket ofta leder till en upplevelse av dåligt bemötande 
(Hagen & Galupo, 2014; Due & Gärendahl, 2014). Att som klient känna ett behov att utbilda 
kuratorn påverkar också bemötandet negativt. (Hagen & Galupo, 2014). Resultatet visar att 
hög transkompetens kan kopplas till upplevelse av positivt bemötande, vilket går som en 
röd tråd även i de nationella satsningarna på utbildningar (Regeringskansliet, 2016) (RFSL, 
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2017). Med den kompetens som kommer av utbildning så följer dessutom förhoppningsvis 
ett korrekt språkbruk. Detta skulle minska upplevelsen av gendered language och öka 
känslan av ett gott bemötande (Hagen & Galupo, 2014). 
 
Resultatet i vår studie visar även att deltagarnas erfarenheter är att kuratorer inom vården 
ofta tar upp transidentiteten trots att det inte var anledningen till att de sökt en 
samtalskontakt. Detta fokus kan tolkas som att kuratorn ser transidentiteten som 
grundproblemet. Här vill kuratorn ta tag i det upplevda grundproblemet för att hen tror att 
det kommer vara början på en lösning. När klienten själv inte upplever transidentiteten som 
ett problem så står de två samtalsparterna i konflikt. Om kuratorn är insatt i transfrågor, och 
tidigare har mött transpersoner, kommer det sannolikt öka hens chanser för ett neutralt/gott 
bemötande gentemot klienten, som helt enkelt råkar vara transperson. Detta är viktigt inom 
personcentrerad vård; att se till personen som helhet, och som innehavare av sin egen 
historia och erfarenheter, och inte se hen som sin könsidentitet (Ekman et. al. 2011).  
 
Resultatet visar även att diskriminering i form av mikroaggressioner inom särskilt 
öppenvården inte är ovanligt, vilket beskrivs ta sig i uttryck som fel namn och pronomen, 
exotifiering, och transfobiska uttalanden. Dessa typer av mikroaggressioner förekommer 
även i exempel från forskningen, där Nadal, Skolnik och Wong (2012) beskriver att 
transpersoner i USA upplever liknande diskriminering inom vården. Att diskriminera en hel 
grupp i samhället är ett tecken på marginalisering, vilket Bauer et.al. (2009) beskriver. Här 
beskrivs även att marginalisering av grupper kan länkas till självmord. Att transpersoner är 
en marginaliserad grupp, där upp till 65% har haft självmordstankar (Bauer et.al, 2009), gör 
att bemötandet är av yttersta vikt för att dessa personer ska söka den vård de behöver. RFSLs 
undersökning visar även att diskriminering kan bidra till att personer riskerar att undvika 
söka sig till vården, då en överhängande majoritet av transpersoner som blivit utsatta för 
diskriminering inom vården drar ut på att uppsöka vård när de behöver det (RFSL, 2017 b). 
Sammanfattningsvis är diskriminering och mikroaggressioner inget ovanligt att som 
transperson uppleva från kuratorer inom vården. Eftersom det kopplas till ökad psykisk 
ohälsa är det något som direkt hindrar ett gott bemötande. 
 

7.3.	  Adekvat	  bemötande	  	  
Flera av deltagarna återkom till att kuratorerna ofta vill prata om faktumet att deltagaren är 
trans, när hen själv inte ville det. Här går det att se tecken på heteronormens historia av att 
patologisera personer som står utanför den. Fram tills för ca hundra år sedan var det 
kriminellt att vara homosexuell. Därefter, fram tills för några årtionden sedan, ansågs man 
vara sjuk om man var det (Ambjörnsson, 2006). Att en icke-heteronormativ könsidentitet 
fortfarande är en diagnos i DSM 5, som kuratorer hjälper till att sätta och som är en 
förutsättning för att få könsbekräftande vård (RFSL, 2017 a), är ytterligare tecken på att 
patologiseringen av transpersoner pågår än idag i vårt samhälle. 
  
Denna sjukdomsstämpel kan även ses ur ett historiskt perspektiv, som att vara en del i 
förklaringen till att kuratorer återkommer till att vilja diskutera transsexualiteten. Detta då 
man i psykoterapeutisk tradition vill sträva mot att i det förflutna hitta en lösning på det 
nuvarande psykiska lidandet, vilket står i tydlig kontrast med vad Fraser (2009) menar är 
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viktigt i nutida psykodynamisk terapi för transpersoner; att se personen ur ett icke-
patologiskt synsätt och bekräfta könsidentiteten. Den kurator som inte håller sig uppdaterad 
och utbildad gällande nya sätt att genomföra behandling riskerar att uppleva en krock mellan 
det traditionellt patologiska synsättet, och klientens önskan att bli betraktad som vilken 
människa som helst. I linje med den gamla skolans önskan att hitta svar i det förflutna gör 
kuratorerna detsamma. Därför pekar resultatet på att det som kurator inom vården är viktigt 
att hålla sig uppdaterad angående begrepp och terminologi. 
 
Den personcentrerade vården handlar i grund och botten, som beskrivet av Ekman et. al. 
(2011), om den professionellas strävan efter att se patienten mer som en person än deras 
diagnos, vilket av våra deltagare är något som efterfrågas. McCormack & McCance, (2006) 
beskriver att grundpelaren i detta arbetssätt är kommunikation och förtroende, vilket även 
resultatet i denna studie visar vara grunden för ett bra bemötande. En kurator som har en låg 
transkompetens verkar enligt deltagarna ha svårare att tillhandahålla en personcentrerad 
vård, sannolikt på grund av att de inte är vana att möta personer som bryter heteronormen. 
 
Både resultatet av denna studie, samt nutida forskning, visar att utbildning är en av de stora 
framgångsfaktorerna för ett bra bemötande (Due & Gärendahl, 2014; Hagen & Galupo, 
2014; Blennberger, 2005; Jangland, 2011), vilket nu även har tagits hänsyn till från 
regeringens håll i och med utbildningssatsningar i strategier för en jämlik vård (SOU, 
2017:92; Regeringskansliet, 2016) . Att inom vården lägga vikt vid att öka transkompetens 
kan göra att bemötandet blir bättre, och därigenom minska diskrimineringen som 
transpersoner utsätts för. Detta kan i sin tur leda till att fler upplever en minskad risk att 
utsättas för dåligt bemötande, vilket kan bidra till att fler söker den vård de behöver för att 
få hjälp med psykisk ohälsa. 
 
Bortsett från transkompetens är framgångsfaktorerna för ett adekvat bemötande respekt, 
förståelse och att bli behandlad som en vanlig människa, vilket även är begrepp som 
Blennberger (2005) och Jangland (2011) beskriver. För att bli bemött på ett respektfullt sätt 
krävs, som tidigare nämnt, att kuratorernas språkbruk är korrekt. Att som transperson inte 
bli bemött med rätt terminologi och pronomen kan ge en direkt negativ upplevelse av 
bemötandet, vilket går i linje med tidigare forskning (Kosenko, Rintamaki, Raney & Maney, 
2013; Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009; Nadal, Skolnik & 
Wong, 2012), vilket i sin tur kan leda till ökad ohälsa (RFSL, 2017 b). Att kuratorerna är 
uppdaterade inom den nuvarande och föränderliga terminologin kan därför vara avgörande 
för hur klienterna upplever bemötandet, och huruvida de upplever sig hjälpta av kuratorn. 
  
Resultatet av denna studie visar att framgångsfaktorerna för ett adekvat bemötande är 
snarlika de som anges i regeringens utredning för att nå en jämlik vård (Regeringskansliet, 
2016), och visar samtidigt att behovet fortfarande finns. Ett steg i riktningen mot ett bättre 
bemötande från kuratorer inom vården skulle kunna vara RFSLs HBTQ-certifiering. Detta 
skulle kunna bidra till att transpersoner inte i lika stor utsträckning behöver känna sig oroliga 
över vilket bemötande de kan få, då det säkerställer att den certifierade instansen har en viss 
grundkunskap om HBTQ-frågor. Att satsa på att utbildning i linje med regeringens strategi 
för lika rättigheter inom vården (Regeringskansliet, 2016) tror vi kan bidra till att den 
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patologiska synen på transpersoner minskar, och kunskaperna runt framgångsrika arbetssätt 
ökar, vilket i sin tur skulle leda till ett bättre bemötande. 
 
Husserls livsvärldsteori pekar som tidigare nämnt på att en kroppslig förändring är något 
som kommer bli livsomvälvande för personen (Dahlberg & Segesten, 2012). Där kan man 
tänka sig att vare sig det är genom medicinsk behandling eller genom acceptans av sig själv 
och sin omgivning, så kommer ett emotionellt stöd att behövas. Det omnämnda bra 
bemötandet krävs för att en relation ska kunna skapas mellan kuratorn och klienten - men 
vad är då ett bra bemötande? Utifrån en fenomenologisk ansats så kan ett optimalt 
bemötande bli svårt att mäta om och när det är uppnått eftersom det inte går att mäta 
verkligheten utan endast varje människas upplevelse av det (Wiklund Gustin, 2012). 
Däremot kan det fortfarande strävas efter ett jämlikt bemötande samt att den psykiska 
ohälsan hos transperson ska förbättras. Att ha kompetens kring ämnet samt terminologin 
ger en möjlighet att förstå någon annans livsvärld, även om den inte kan delas till 100 
procent så kan det förstås och hanteras om det finns en förförståelse kring problematiken 
som upplevs av klienten. 
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8.	  Förslag	  till	  framtida	  forskning 
Denna studie är inte representativ för hur kuratorernas bemötande är gentemot alla 
samhällsklasser. I denna studie har vi endast kommit i kontakt med personer som har en 
smartphone/dator och tillgång till internet, vilket kan vara avgörande för det resultat vi har 
fått, eftersom människor som inte har tillgång till detta, men som har tillgång till gratis 
kuratorskontakt via transvården, inte har kunnat komma i kontakt med oss. Detta har även 
uttryckts av en deltagare; transvården finns inte i hens stad, och eftersom hen måste ha råd 
att resa dit för att gå på sina kostnadsfria kuratorssamtal, så har hen idag ingen 
kuratorskontakt via transvården. Ett förslag till framtida forskning är att se till det större 
perspektivet, och även problematisera klass i en studie med liknande syfte, att undersöka 
hur kuratorers bemötande ser ut gentemot transpersoner av olika socioekonomisk status. Att 
prata med människor ur olika samhällsklasser tror vi kan ge andra resultat än de vi fått, 
vilket kan vara av stort intresse för att ytterligare kunna peka ut vad som fungerar bra och 
vad som kan utvecklas för transpersoner som söker vård. 
 
Då transpersoner kan ses som en utsatt grupp, som inte får samma utrymme i media som 
cispersoner så är fler studier från deras perspektiv viktigt. Även om det finns forskning kring 
hur ett bemötande borde gå till, samt hur olika samhällsinstanser borde bemöta 
transpersoner så är ofta deras perspektiv saknat. Med regeringskansliets satsning, de nya 
riktlinjerna som finns för bemötandet, samt HBTQ-certifieringen, skulle fortsatt forskning 
på satsningens eventuella resultat vara av intresse. 
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Bilaga	  1	  -‐	  Annons	  i	  sociala	  medier	  
  
SÖKER  DIG  SOM  ÄR  TRANSPERSON/ICKE-BINÄR  OCH  HAR  ERFARENHETER  AV  
KONTAKT  MED  KURATOR.  
Under  våren  ska  jag,  xx  och  xx  skriva  vår  c-uppsats,  vi  har  upptäckt  att  det  inte  finns  
någon  särskild  forskning  på  hur  transpersoner  och  icke-binära  upplever  bemötandet  från  
kuratorer,  och  vi  vill  hjälpa  dessa  röster  höras.  
För  att  vi  ska  kunna  göra  detta  möjligt  behöver  vi  personer  som  vill  medverka  i  vår  studie,  
kanske  genom  en  intervju  irl/över  Skype/telefon,  genom  ett  frågeformulär,  eller  genom  att  
fritt  skriva  ner  sina  upplevelser,  alla  sätt  är  möjliga.  
Om  du  eller  någon  du  känner  är  intresserad  av  att  föra  fram  era  berättelser  för  oss,  eller  
om  ni  vill  har  mer  info  om  studien,  så  finns  jag  att  nå  antingen  här  över  Facebook,  eller  
via  xxxxx@xxxx.xx  
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Bilaga	  2	  -‐	  Informationsblad	  
 
Vill  du  vara  med  i  en  studie  om  hur  queer/transpersoner  upplever  bemötande  från  
kuratorer?  
  
Vi  är  tre  personer  som  studerar  socionomprogrammet  vid  Umeå  Universitet,  som  nu  ska  
skriva  vår  kandidatuppsats  och  vill  ta  reda  på  mer  om  hur  personer  som  identifierar  sig  
som  transpersoner  upplever  att  de  blir  bemötta  av  kuratorer.    
  
Intervjun  kan  göras  på  det  sätt  du  vill,  kanske  genom  en  fysisk  intervju  eller  över  
Skype/telefon,  genom  ett  frågeformulär,  eller  genom  att  fritt  få  skriva  ner  dina  
upplevelser,  alla  sätt  är  möjliga.  Det  viktiga  är  att  vi  får  höra  din  berättelse.  
  
Studien  är  frivillig.  Det  betyder  att  du  själv  får  bestämma  om  du  vill  vara  med.  Det  
betyder  också  att  du  kan  avbryta  intervjun  om  du  vill.    
  
Allt  material  vi  får  av  dig  kommer  bara  användas  till  det  här  projektet.  Det  är  för  att  vi  ska  
komma  ihåg  vad  du  berättar  om  medan  vi  skriver  uppsatsen,  och  vi  kommer  radera  
materialet  när  vi  är  klara  med  vår  uppsats.  Efter  intervjuerna  ska  vi  skriva  om  vad  du  har  
berättat.  Då  tar  vi  bort  ditt  namn  och  annan  info  så  att  det  inte  ska  gå  att  känna  igen  dig  
i  det  vi  skriver.    
  
Vi  som  skriver  den  här  kandidatuppsatsen  heter  Josefin,  Johanna  och  Felicia.  
  
  
  
  
  
Jag,  xxxxxxxx,  är  kontaktperson.  Om  
du  vill  vara  med  i  vår  studie,  eller  har  
några  frågor  om  den,  så  kan  du    
ringa,  smsa  eller  maila  mig.    
  
Mitt  mobilnummer:  xxxxxxx  
Min  mailadress:  xxxxxxxx  
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Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide	  
 
Studie  om  hur  personer  som  identifierar  sig  som  transpersoner  

upplever  att  de  blir  bemötta  av  kuratorer.  
    
Kom  ihåg:  Studien  är  frivillig.  Det  betyder  att  du  kan  välja  att  bortse  från  vissa  frågor  
samt  hur  mycket  du  väljer  att  berätta  för  oss  som  kan  kännas  integritetskränkande.  
  
Allt  material  vi  får  av  dig  kommer  bara  användas  till  det  här  projektet  och  vi  kommer  
radera  materialet  när  vi  är  klara  med  vår  uppsats.  Efter  insamlingen  av  allt  material  som  
vi  får  in  ska  vi  skriva  om  vad  du  har  berättat.  Då  tar  vi  bort  ditt  namn  och  annan  info  så  att  
det  inte  ska  gå  att  känna  igen  dig  i  det  vi  skriver.  
    
Om  du  efter  din  medverkan  vill  ändra  något,  eller  dra  tillbaka  din  medverkan,  kan  du  göra  
det  i  upp  till  ett  dygn  efteråt.  
    
Vi  utgår  från  teman  där  vi  har  stödfrågor  för  att  hjälpa  tankegångarna  på  rätt  spår  
    
  
Din  egen  syn  på  trans  

•   Vilket  pronomen  vill  du  att  vi  använder?  
•   Vad  innebär  trans/icke-binaritet  för  dig?  

  
Din  relation  till  din  kurator  

•   Vad  tycker  du  fungerar  bra  i  relationen?  
•   Vad  tror  du  det  är  som  gör  att  det  fungerar  bra?  
•   Vad  tycker  du  fungerar  mindre  bra  i  relationen?  
•   Vad  tror  du  det  är  som  gör  att  det  fungerar  mindre  bra?  
•   Använder  din  kurator  rätt  pronomen/namn/begrepp?  

  
Dåligt  bemötande  

•   Hur  märks  det  dåliga  bemötandet?  
•   Hur  blir  du  dåligt  bemött  av  din  kurator?  
•   Berätta  gärna  om  en  gång  du  upplevt  ett  dåligt  bemötande  från  din  kurator  
•   Hur  skulle  kuratorerna  kunna  göra  för  att  du  ska  känna  dig  bättre  bemött?  

  
Bra  bemötande  

•   Hur  märks  ett  bra  bemötandet?  
•   Hur  blir  du  bra  bemött  av  din  kurator?  
•   Berätta  gärna  om  en  gång  du  har  upplevt  ett  bra  bemötande  från  din  kurator,  

alltså  en  gång  du  känt  att  kuratorn  gjort  något  som  fått  dig  att  känna  dig  
respekterad?  

  
  
 
 


