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Sammanfattning 

Flera studier har belyst problem i transvården och bemötande i transvården i Sverige är ett 

område som inte täcks inom befintlig forskning. Denna studie syftar till att undersöka hur 

transpersoner upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården, vilka faktorer som upplevs ge 

ett gott bemötande och vad som upplevs som brister i bemötandet. För att besvara detta har en 

narrativ metod använts för att analysera vad fjorton personer har berättat om sina upplevelser 

av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Flera berättelser handlar om faktorer som kan 

klassificeras som ett gott bemötande; saker som respekt, empati och tillit. Andra handlar om 

brister i bemötandet med saker som avsaknad av respekt och okunskap från de professionella. 

Systemet runt transvården, dess regler, lagar och rutiner, påverkar bemötandet i samtalen även 

om det inte direkt har med vårdpersonalens kompetens att göra. 
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Förord 

Vi vill tacka de personer som har möjliggjort att kandidatuppsatsen kunde genomföras. Ett 

stort tack till Liza och Christina som har hjälpt oss att få en större förståelse för ämnet runt 

transpersoner och som hjälpt oss att skapa kontakter. Vi vill också tacka vår handledare som 

har stöttat oss i skrivandeprocessen och bidragit med kloka råd och synpunkter. Ett stort tack 

vill vi ge till Klara som har bidragit med mycket bra material till studien. 
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1. Inledning 

Transpersoners
1
 situation inom vården har debatterats mycket de senaste åren av både 

transorganisationer (Engdahl, 2010) och i utredningar. Transpersoner är ett paraplybegrepp 

som används för personer som på olika sätt överskrider de traditionella normer som finns 

kring könsidentitet och könsuttryck (Berg & Summanen, 2011; Bremer, 2011; Siverskog, 

2013; Statens Folkhälsoinstitut 2008:25). Transpersoner kan ha kontakt både med 

primärvården
2
 men också med transvård

3
, det vill säga könsutredning och könskorrigerande 

behandling (Lombardi, 2001). Socialstyrelsen (2010) har kritiserat både vårdens bemötande 

gentemot transsexuella
4
 men också vårdpersonalens kompetens angående den aktuella 

målgruppen. Vad som ofta påpekas i utredningar är att på grund av att vårdpersonal många 

gånger saknar kompetens kring transfrågor känner transpersoner att de själva måste ta på sig 

ansvaret att utbilda den berörda vårdpersonalen (Darj & Nathorst-Böös, 2008; Socialstyrelsen, 

2010; Ungdomsstyrelsen, 2010, 2012). Många som arbetar inom socialt arbete gör det för att 

de har en önskan om att ge människor ett värdigt liv (Blennberger, 2006). I arbetet med 

människor är den främsta resursen mötet och den kommunikativa kompetensen (Røkenes, 

2006). I detta är bemötandet en central del. 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att en del transpersoner upplever att de blir ifrågasatta av 

vårdpersonalen och att de inte känner att de har blivit tagna på allvar. De tycker att det är svårt 

att få information om var de ska vända sig och vilken hjälp som finns att tillgå. Enligt Roth, 

Boström och Nykvist (2006:08) är det vanligt att transpersoner har ett lågt förtroende för 

hälso- och sjukvården. Vad de flesta håller med om är att det behövs en ökad transkompetens 

bland vård- och behandlingspersonal för att de ska kunna bemöta transpersoner på ett bra sätt 

(Darj & Nathorst-Böös, 2008; Socialstyrelsen, 2010; Statens Folkhälsoinstitut, 2008:25).  Ur 

detta perspektiv är målsättningen med denna studie att öka kunskapen om hur målgruppen 

upplever bemötandet av sjukvårdspersonalen i samband med en könsutredning. 

1.1 Forskningsöversikt 

Det finns en del nordiska transstudier (se Bremer, 2011; Engdahl, 2010; Kroon, 2008; 

Siverskog, 2013). Några av dessa studier behandlar transpersoner inom transvården. Bremer 

(2011) är ett sådant exempel. Bremer (ibid.) uttrycker att den viktigaste slutsatsen i hennes 

                                                           
1
 Transpersoner är en benämning som inte alla individer i transkontexter vill benämna sig som (Lurie, 2005). 

Bremer (2011) beskriver också att vissa transsexuella inte vill förknippas med begreppet “transperson” då de vill 

ses som vilken man eller kvinna som helst. För vissa kan en transidentitet bli aktuell i perioder, medan för andra 

är transidentiteten något som är en livslång upplevelse (Siverskog, 2013). I denna uppsats kommer termen 

transperson att användas för att förenkla benämningen av personerna i studien. Avsikten är dock inte att 

kategorisera individer som inte vill benämnas som sådana. 
2
 Det vill säga den öppna sjukvårdskontakten som ofta har sin grund i vårdcentralerna. Den tar hand om de 

vanligaste sjukdomarna och ger vård som de flesta har behov av. 
3
 Transvård inbegriper både hela könsutredandeprocessen samt all könskorrigerande behandling såsom 

hormoner, kirurgiska ingrepp och bytet av det juridiska könet (Berg & Summanen, 2011). 
4
 Transsexuella upplever att det juridiska kön som de tilldelats vid födseln inte är det kön de identifierar sig med. 

Ofta vill de förändra sin kropp helt eller delvis genom bland annat hormonbehandling eller kirurgi, en så kallad 

könskorrigering. Transsexualitet har inget att göra med sexualitet utan handlar om könsidentitet (Berg & 

Summanen, 2011) 

mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
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avhandling var att den lag som finns i Sverige och den transvård som transpersoner får i 

Sverige, ger mer lidande än nytta. Hon menar att detta beror på att man tolkat lagen utifrån 

principen om linjärt kön. Principen om linjärt kön innebär att samhället tar för givet att 

kroppar, könsidentiteter samt könstillhörigheter alltid utgår från den normativa dikotomin 

man eller kvinna. Bremer (2011) fann i sin avhandling att de kroppar som 

könsutredningspersonalen ansåg hade bäst förutsättningar för ett linjärt utseende, det vill säga 

den kroppstyp som samhället anser är korrekt hade enklast att kvalificeras i könsutredningen. 

Detta är något som Lundgren och Kroon (1996) samt Landén (2001) behandlar i sina studier. 

De beskriver att det inte är förrän det yttre överensstämmer med det inre som transpersonens 

uttalade könsidentitet bedöms som trovärdig inom psykiatrin. 

Enligt Lundgren och Kroon (1996) är den patriarkala könskulturen närvarande i utredningen 

vilket gör att manlighet bedöms vara något naturligt medan kvinnlighet bedöms vara 

konstruerat och “linjärt”. Det krävs inte mycket kroppsliga förändringar hos FTM-personer
5
 

för att passera som män i utredningen. Psykiatrin ser ej typiska manskarakteristiska 

kroppstecken på en manskropp som viktiga, såsom stora händer eller breda axlar, medan stor 

vikt läggs på att den kvinnliga kroppen inte har dessa manliga kroppstecken. För att MTF-

personer
6
 ska kunna förstås som kvinnor behöver de bevisa sin inre kvinna genom yttre 

självrepresentation i form av exempelvis halsband, högklackade skor och klänningar för att 

därmed undanröja eventuella manliga kroppstecken. Detta kan liknas vid alla de krav och 

svårigheter i samhället i övrigt som finns för att kvinnor ska kunna passera som “äkta 

kvinnor”. Det blir alltså mycket svårare för MTF-personer att passera inom psykiatrin som 

kvinnor, än det är för FTM-personer att passera som män. 

Enligt Bremer (2011) har väntan en stor betydelse för hur hennes informanter kom att uppleva 

och berätta om sin könskorrigerande vårdprocess. Hon uttryckte att väntetiden är som ”en del 

av den svenska statens biopolitiska disciplinering av transsexuella kroppar och liv” (s.215). 

Ett krav inom könsutredningen är att önskan om att korrigera sitt kön ska vara beständig. 

Detta gör att utredningarna kan bli långvariga. Tiden kändes för de flesta informanter i 

Bremers avhandling som en begränsning. Det kunde orsaka känslor av hopplöshet, ångest, oro 

och till och med dödskänslor. För en del symboliserade väntan möjligheter, lättnad och 

transformation. 

Ovanstående studier diskuterar hur transvården är utformad, men hur upplever egentligen 

transpersoner bemötandet inom transvården? Bemötandet är ett fenomen som olika författare 

har försökt definiera. Bemötande är ett abstrakt begrepp (Fossum, 2007), som innefattar 

ämnen såsom psykologi, sociologi, pedagogik, kommunikationsteori, samtalsmetodik och 

tjänstekvalitetsforskning. Det finns svårigheter med att göra en översikt om bemötande då det 

inte finns något samlat forskningsläge nationellt eller internationellt (Blennberger, 2013). 

Bemötande kan handla om hur en vårdgivare tar emot en klient såväl som hur vårdgivaren 

kommunicerar med sitt kroppsspråk, vilket kan vara hälsningssättet, ögonkontakten eller hur 

vårdgivaren sitter eller står i förhållande till patienten eller anhöriga. Människosynen 

                                                           
5
 Förkortning för kvinna till man-transsexuell (Female-to-male) (Berg & Summanen, 2011). 

6
 Förkortning för man till kvinna-transsexuell (Male-to-female) (Berg & Summanen, 2011). 
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(Fossum, 2007), grundinställningar och attityder ligger bakom det bemötande som ges 

klienterna. Förslag på olika faktorer som kan innefattas i begreppet ”bemötande” är respekt, 

vänlighet, tillit, jämlikhet, empati, stöd, uppmuntran, tröst, konfrontation och kritik (med 

bevarad respekt), humor, lätthet (Blennberger, 2006), språkbruk (Blennberger, 2005), god 

kommunikation, självkännedom, kunskaper inom sitt område (Jangland, 2011), att den 

information som ges till vårdtagaren skall vara individuellt anpassad (Johnsson, 2010), hur 

vårdgivaren hanterar och berör klienten, tonfall, öppenhet samt närvaro (Fossum, 2007). Lurie 

(2005) förklarar att vårdgivare anser att det är behövligt att låta klienten veta att denna kan 

berätta vad som helst för dem. Detta är nödvändigt för att stärka förtroendet i relationen. 

Blennberger (2013) föreslår att bemötande kan delas in i tre olika kategorier av normer enligt 

följande:     

1. Övergripande kompetens: som innefattar samspelsförmåga, situationsanpassning och 

att bemötandet är autentiskt. 

2. Generellt relevanta normer: som innefattar respekt, artighet och hänsyn, empati som 

uppmärksamhet och lyhördhet, rättvist bemötande, lika behandling av olika personer, 

en jämlik hållning, tydlighet och saklighet. 

3. Viktiga bemötandenormer: som innefattar vänlighet samt empati som medkänsla och 

humor. 

I möten reagerar människor på varandra i ett samspel. De reaktioner som skapas kan bero på 

tidigare erfarenheter, förväntningar och tolkningar i situationer (Carlander, Eriksson & 

Hansson-Pourtaheri, 2001). Inom människovårdande yrken är den mest omfattande faktorn 

för bemötandet hur vården utförs. Vårdgivare ska uppträda professionellt med uppvisad 

omtanke och respekt så långt det är möjligt (JO 1983/84 s.198). Den vanligaste orsaken till att 

vårdtagaren i bemötandeärenden framför synpunkter till patientnämndens kansli beror på att 

vårdtagaren fått bristfällig information, respekt och empati från vårdgivaren (Jangland, 2011). 

Engdahl (2010) beskriver att ett etiskt bemötande innebär att lyssna till individernas 

berättelser och att erkänna dessa samt att den personliga identiteten behöver respekteras av 

vårdpersonalen. Hekman (1999, refererad i Engdahl, 2010) förklarar att det finns en risk med 

att förmedla normer som sanna eftersom det kan begränsa föreställningarna om människor, 

vilket i sin tur kan påverka bemötandet mellan individerna. 

Det finns en del internationella och några nationella studier som behandlar transpersoner 

generellt inom sjukvården. En internationell studie av Rachlin, Green och Lombardi (2008) 

beskriver att transpersoner som befinner sig inom transvården behöver få en vård som är både 

tillmötesgående, respektfull och som är anpassad utifrån den situation som personen befinner 

sig i. Rachlin et al. (2008) visar att 70 procent av de informanter som utgjordes av female-to-

male (FTM) personer upplevde kvaliteten på sin sjukvård som bra eller utmärkt. 

Informanterna blev även tillfrågade hur sensibel (”sensitive”) hälso- och sjukvårdskontakterna 

var utifrån deras behov som transperson. Av informanterna upplevde 73 % kontakternas 

sensibilitet som bra eller utmärkt. 
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Enligt Lombardi (2001) finns det en sannolik risk för transpersoner att drabbas av 

diskriminering
7
 inom vården. Det händer att transpersoner tvekar att kontakta hälso- och 

sjukvården, även vid akuta problem, av rädsla för att bli nekad vård eller bli utsatt för 

diskriminering (Feinberg, 2001). Transpersoner kan även välja att inte stanna kvar i 

behandlingar om de inte upplever att de blir respekterade utifrån deras upplevda könsidentitet 

(Clements, Wilkinson, Kitano & Marx, 1999). Detta kan medföra att transpersonerna kan 

förlora förtroendet för vårdpersonalen (Jangland, 2011). Det krävs engagemang från 

vårdgivaren som bejakar transpersonens språk och interaktion för att skapa en terapeutiskt 

god relation (Collazo, Austin & Craig, 2013). Vårdpersonal är rustade olika för att möta 

människor. Detta innebär att de hanterar patienter samt deras åsikter på olika sätt. 

Skillnaderna kan exempelvis härröra på den trygghet som vårdgivaren upplever i 

sammanhanget (Carlander et al., 2001). 

Vårdgivare som inte har haft mer än enstaka möten med transsexuella individer kan ha svårt 

att bygga upp sin expertis i ämnet såväl som att bli bekväm i situationen. Lurie (2005) 

påvisade i sin studie att vårdgivarna kände sig obekväma i att ställa frågor av rädsla för 

felsägning, på grund av bristande kunskap. Även om de ställde bra frågor framkom det att 

vårdgivarna upplevde en känsla av osäkerhet över vad de skulle göra med informationen. 

Denna erfarenhetsbrist, i kombination med att vårdgivaren känner sig obekväm, kan leda till 

att transpersoner inte upplever sig hjälpta. Det kan även leda till hotfulla bemötanden 

gentemot transpersoner. Vårdgivare vill behandla transpersoner med respekt men de kan 

uppleva att de inte har tillräckligt med information eller vara tillräckligt insatta i terminologin 

vilket gör att de känner sig osäkra kring mötet med transpersoner. Det förekommer att 

transpersoner som är patienter behöver utbilda vårdgivaren, vilket vårdgivarna uttrycker blir 

till last för vårdtagaren. Ett sätt att lösa frågan uppges av vårdpersonalen vara att få utbildning 

av sin arbetsgivare från transpersoner med adekvat kunskap (Lurie, ibid.). Vårdgivare behöver 

införskaffa nödvändig information och utbildning snarare än att ha förväntningar på att 

klienten ska informera dem om ämnet transpersoner (Mizock & Lewis, 2008; Lurie, 2005).  

1.2 Problemformulering 

Då det finns få tidigare studier som berör ämnet bemötande gentemot transsexuella personer i 

den svenska vården, med undantag för ett fåtal studentuppsatser samt transstudier som berör 

transvårdens utformning (se Bremer, 2011; Lundgren & Kroon, 1996; Kroon, 2008; Landén, 

1999), är det av intresse att undersöka transpersoners upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande. Merparten av den forskning som finns tillgänglig, som handlar om hur hälso- och 

sjukvården bemöter transsexuella personer, behandlas i amerikanska studier. Sveriges 

sjukvårdsystem skiljer sig åt från USA:s sjukvårdssystem, då den könskorrigerande 

behandlingen, i Sverige, ingår i den statliga sjukförsäkringen (Bremer, 2010; Kroon, 2008). 

Internationella studier visar bland annat att diskriminering (Lombardi, 2001; Feinberg, 2001) 

och dålig kunskap hos vårdpersonal (Lurie, 2005) är faktorer som transsexuella personer 

möter i vården. I en svensk avhandling visar Bremer (2011) att många informanter hade ett 

                                                           
7
 Enligt diskrimineringsombudsmannen innebär diskriminering “att en person blir sämre behandlad än en annan 

person”, till exempel p.g.a. könsöverskridande identitet eller uttryck (Diskrimineringsombudsmannen, n.d.). 

mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
http://www.lisasliv.se/2011/07/15/min-journal-fran-konsutredningen/#comments
http://www.lisasliv.se/2011/07/15/min-journal-fran-konsutredningen/#comments
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behov av att berätta om psykiatrins könsutredningar. Av denna anledning är det därför 

intressant att undersöka hur transsexuella personer upplever den svenska hälso- och 

sjukvårdens bemötande under könsutredningsprocessen. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Studien avser att analysera berättelser om hälso- och sjukvårdens bemötande av transpersoner 

i samband med könsutredning. För att besvara detta syfte tas hjälp av följande 

frågeställningar: 

 Vad upplevs som ett gott bemötande i hälso- och sjukvården? 

 Vad upplevs som brister i bemötandet i hälso- och sjukvården? 

1.5 Avgränsningar 

För att uppfylla studiens syfte begränsas berättarna till att bara gälla de som påbörjat eller 

tidigare har genomgått en könsutredning i Sverige. Även de initiala kontakterna med vården 

som är relaterade till könsutredningen, det vill säga de kontakter som till slut resulterar i en 

remiss till ett utredningsteam, ingår i denna begränsade målgrupp. En annan avgränsning är 

att inte inkludera berättelser om bemötande vid avslag om fastställelse av könstillhörighet från 

Socialstyrelsens Rättsliga Råd. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition är fördelad i två delar. Den första presenterar den aktuella metoden 

och teorigenomgången i uppsatsen. Det vill säga en redogörelse för hur insamlingen av 

materialet har gått till, den aktuella analysmetoden, valda teorier samt etiska och 

metodologiska reflektioner. I denna första del ingår även en bakgrund som presenterar hur 

könsutredningar fungerar. Den andra delen av uppsatsen utgörs av den empiriska analysen 

och den slutgiltiga diskussionen. 
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2. Metod 

Studien baseras på en narrativ analysmetod. Narrativa analysmetoder kännetecknas av att de 

innehåller både insamling, analys och tolkning av material (Johansson, 2005). Avsikten med 

metoden kan vara att genom berättelser skapa förståelse för hur personer upplever och tolkar 

sin verklighet, hur personers identitet konstrueras (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008) samt att 

bättre förstå personer i deras kontextuella sammanhang (Bryman, 2011; Josselson, 2008). 

I narrativa metoder är det personernas berättelser som är forskningsobjektet (Riessman, 2008). 

Berättelsen är det som binder samman olika händelser och upplevelser till en meningsfull 

helhet och på detta sätt kan kunskap nås genom berättelser. Det finns aldrig bara en berättelse 

eller en tolkning av en händelse. Verkligheten kan alltså framställas på olika sätt och 

sanningen är tentativ snarare än bestämd (Thomassen, 2007). Riessman (2008) för en 

liknande diskussion och beskriver att berättelser är en tolkning av det förflutna, snarare än en 

exakt återgivning av det förflutna. Riessman (1993, refererad i Johansson, 2005) beskriver att 

kärnan i narrativ metod är att tolka andra människors tolkningar av sig själv och sin sociala 

verklighet. Det är denna tolkning av förflutna händelser som är av intresse för studien. Den 

kan ge en inblick i hur berättarna upplevde bemötandet under könsutredningarna.  

Berättare är en benämning som används genom hela uppsatsen, då det är berättelser som 

analyseras snarare än informanter. Begreppet syftar till både bloggare, författare till 

självbiografiska berättelser samt till den enskilda deltagaren som valde att medverka i studien. 

Texterna kommer att benämnas som berättelser i uppsatsen. 

2.1 Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna ZETEO, SocINDEX samt Web of Science. 

Övrig litteratur har hittats genom bland annat sökmotorn Libris och sökord som har använts är 

trans
8
, health care, medical care, social work

9
, interaction, patient och treatment. Sökordet 

“bemötande” har varit svårt att översätta till engelska. Fossum (2007) diskuterar detta 

dilemma och beskriver hur bemötande innehåller många dimensioner och kan uppfattas som 

ganska abstrakt och därför är svårt att översätta till engelska. 

2.2 Insamling av empiri 

Insamlingen av materialet har skett via två tillvägagångssätt. Första tillvägagångssättet var att 

söka skrivna berättelser av målgruppen via internetforum, bekanta samt via Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) i Umeå. Det ursprungliga 

syftet var att detta uteslutande skulle utgöra det material som studien skulle baseras på. 

Materialet kompletterades sedan med ett andra tillvägagångssätt som var att söka skrivna 

berättelser i bloggar och självbiografiska berättelser, då det första tillvägagångssättet inte 

genererade tillräckligt material. 

                                                           
8
 I studien har olika konstellationer av transbegrepp använts som sökord för att finna relevant litteratur och 

vetenskapliga artklar (exempel på detta är transsexuality, transsexualism, transpersoner och transgender). 
9
 Även social worker har använts som sökord. 

mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
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Första berättelseinsamlingen skedde genom att ta kontakt med två personer inom RFSL i 

Umeå. En av dem förmedlade informationsbrevet (Bilaga 1) till transföreningen FPES:s 

medlemsforum. Detta informationsbrev, som syftade till att söka deltagare till studien, 

skickades även ut till bekanta som kunde vara aktuella som berättare. Dessa delade vidare 

informationsbrevet till internetbaserade forum som Trans Öresund samt till Sveriges förenade 

HBTQ-studenters (SFQ) Facebook-grupp. Denna typ av urval kallar Bryman (2011) för ett 

målinriktat urval, det vill säga ett urval av personer som är relevant för forskningens syfte. 

Berättarna ombads även att skicka informationsbrevet vidare till eventuella vänner och 

bekanta som skulle kunna vara intresserade av att delta i studien. 

Därefter fick intresserade berättare anmäla sitt intresse via e-post, varefter andra 

informationsbrevet skickades ut till de individer som anmält sitt intresse, se frågemall (Bilaga 

2), med mer ingående instruktioner och information om berättarnas deltagande. Fyra berättare 

meddelade sitt intresse av att delta i studien, varav tre via e-post och en via sms. 

Berättelseinsamlingen skedde via e-post, till e-postadresser tillhörande Umeå universitet. 

Antalet berättelser som slutligen skickade in var en. Denna berättare kallas för Klara i studien. 

Klara utgick ifrån fyra frågor, där tre var formulerade som öppna frågor kring ämnet, medan 

den fjärde frågan var formulerad som en bakgrundsfråga runt ålder, könsidentitet och var 

könsutredningen genomgås eller har genomgåtts (Bilaga 2). Frågorna som ställdes i studien 

utgick från syftet och avsåg att hjälpa Klara att komma igång med sitt skrivande. När frågorna 

utgår från syftet kallar Bryman (2011) berättelserna för forskarstyrda livsberättelser. Att ställa 

frågor som är kopplade till syftet i narrativ metod menar Hydén (2008) är viktigt. Dessa 

frågor har sedan stor betydelse för vilken data som samlas in och sedan analyseras (Hydén, 

2008; Josselson, 2008). 

Den andra berättelseinsamlingen utgick från bloggar och andra självbiografiska berättelser. 

För att finna bloggar användes först sökmotorn Google. Sökord som användes var “blogg” 

och “transsexuell”. Bloggar hittades även via RFSL:s ungdomsförbunds hemsida 

(Transformering, n.d.). Av alla de bloggar som sökts fram lästes samtliga igenom av 

författarna varav alla bloggar av relevans till syftet valdes ut. Detta resulterade i tio utvalda 

bloggar. I alla dessa framkom det tydligt att berättaren hade påbörjat eller tidigare genomgått 

könsutredning i Sverige. Författarna valde även ut bloggar som rör remissförfarande till 

könsutredning. Ur dessa bloggar hämtades relevanta blogginlägg till ett separat dokument. 

Två stycken bloggar är skrivna av MTF och åtta stycken bloggar är skrivna av FTM.  

De självbiografiska berättelser som valdes var bland annat två stycken berättelser från RFSL:s 

bok “Det är vår tur nu! Att vara trans i en tvåkönsvärld.”, en transantologi skriven av diverse 

transpersoner i kapitelformat samt bloggaren Trollhares självbiografiska bok “Trollhare – Ur 

en bokstavsvuxen transpersons ordgarderob” av Immanuel Brändemo. De självbiografiska 

berättelserna valdes ut utifrån relevans till syftet. De framgick tydligt i texterna att 

transpersonerna hade påbörjat eller genomgått könsutredning i Sverige. En av dessa 

självbiografiska texter var skriven av en MTF och två självbiografiska texter var skrivna av 

FTM. 
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2.3 Analys 

Denna studie har utgått från narrativ analys med utgångspunkt i en analysmodell som Lieblich 

et al. (1998, refererad i Johansson, 2005) kallar del-innehåll. Del-innehåll fokuserar på 

berättelsens innehåll, oberoende helheten. Genom att definiera kategorier eller teman utifrån 

innehållets mönster i de olika berättelserna kan stycken och meningar från berättelsen lyftas ut 

för att analyseras för sig. Modellen är en narrativ variant av innehållsanalys. 

Analysens första steg var att varje blogg lästes igenom och adekvata blogginlägg valdes ut, 

utifrån syftet, till ett separat dokument. Detsamma gällde relevanta kapitel från de två 

böckerna som användes i analysen samt Klaras berättelse. Som andra steg i analysen läste 

därefter varje författare till uppsatsen igenom alla berättelser ett par gånger och eventuella 

kategorier som uppmärksammades skrevs ned i ett separat dokument tillsammans med de citat 

som passade till kategorierna. Detta för att författarna inte till en början skulle influera 

varandras tolkningar av berättelserna. Sedan försökte författarna tillsammans, som tredje steg, 

finna gemensamma övergripande kategorier i syfte att strukturera upp materialet. Först skrevs 

kategorierna “Positiv upplevelse av bemötande” samt “Negativ upplevelse av bemötande” 

upp som övergripande kategorier. Därefter gick alla författare igenom varje berättelse för sig, 

för att de skulle få möjlighet att tillsammans diskutera olika tolkningar av stycken och 

meningar ur berättelserna. Detta gjorde att de stycken och meningar som blev utvalda från 

berättelserna var gemensamt utvalda och tolkade av författarna. Dessa meningar och stycken 

placeras sedan in under de två övergripande kategorierna utifrån om de handlade om positivt 

eller negativt bemötande. Utefter hur materialet tolkades skapades även nya underkategorier. 

Efter att berättelserna systematiskt jämfördes resulterade det i att vissa underkategorier blev 

mer framträdande hos de flesta berättare. Dessa underkategorier relateras, som ett sista steg i 

analysen, med tidigare forskning inom ämnet samt till valda teorier. Dessa utmärkande 

underkategorier blev de teman som analysen organiseras utefter i uppsatsen.  

2.4 Teoretiska perspektiv 

De teorier som uppsatsen använder i analysen är symbolisk interaktionism och the looking 

glass self. Den symboliska interaktionismen ger en förklaring till hur människor formar sitt 

medvetande och sin identitet. Detta kan kopplas till den identitetsprocess som transpersoner 

genomgår i samband med könsutredningen. I mötet med vårdpersonal kan transpersoners 

självbild förstärkas eller omformas utifrån hur transpersonen upplever bemötandet från 

vårdpersonalen. Denna interaktion kallas the looking glass effect och tillhör teorin om the 

looking glass self, som är baserad på symbolisk interaktionism. Tre analytiska begrepp i 

uppsatsen används som komplement till the looking glass self och symbolisk interaktionism. 

Dessa är den symboliska kroppen, upplevelsestruktur samt att passera. 

Den symboliska interaktionismen förklarar att människor har ett behov av att uttrycka sig, att 

visa vem denne är och förväntar sig ett gensvar från omgivningen. Baserat på denna 

interaktion av agerande och gensvar formas människors identitet och medvetande. 

Medvetandet skapar ett beteende och omgivningen svarar på det beteendet. Det agerande, de 

gester, som har samma innebörd för den som ger uttryck för dem och den som ger gensvar på 
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dem kallar Mead, teorins grundare, för signifikanta symboler. Dessa signifikanta symboler 

gör det möjligt för människor att förstå varandra och även sätta sig in i deras situation, så 

kallat rollövertagande. Genom detta rollövertagande blir den andra personens perspektiv 

begripligt och den egna identiteten och medvetandet utvecklas. Enligt Mead består individen 

av delkomponenterna ”I” och ”Me”. De fungerar som länkar mellan en människa och andra 

människor. Vår identitet skapas i samspel med andra människor. ”I” utgör det spontana jaget, 

den agerande delen av personen som har frihet att göra vad hon vill. ”Me” betraktar ”I” och 

fångar upp och tolkar dess handlingar. ”Me” är det som har utrymme att förändras. Detta leder 

även till att en människa internaliserar de normer som finns i omgivningen. Människan gör 

dem begripliga och gör dem till sina egna normer (Asplund, 1978).  

De vanligaste symbolerna är ord och ord förmedlar inte bara ett ljud utan symboliserar även 

något. Orden ”man” och ”kvinna” symboliserar vissa egenskaper och dessa symboler kan ha 

olika betydelse för olika personer. Interaktionen förmedlar symboler och för att interaktionen 

ska fungera som avsett måste symbolerna ha samma betydelse för båda parter involverade i 

interaktionen (Trost & Levin, 2004). Om man, kvinna, kön och könstillhörighet inte har 

samma symboliska innebörd för vårdgivare och vårdtagare leder det till problem i 

interaktionen. Personen som genomgår en könsutredning slits då mellan de normer som 

förmedlas i den symboliska interaktionen och de normer som tidigare internaliserats.  

Den symboliska kroppen är ett analytiskt begrepp som presenteras av Lundgren och Kroon 

(1996). Den symboliska kroppen för ihop kroppen som helhet, men också olika 

kroppssymboler till ett begrepp. De skriver i sin forskning att “kroppen, kroppstecken och 

kroppssymboler är högst symbolladdade” (s.16). De uttrycker att den symboliska kroppens 

uppgift är att signalera personens identitet. Genom att den symboliska kroppen signalerar 

könstillhörighet och könsidentitet hos personen är den ett bevis på den inre könsidentitetens 

“äkthet”. Bemötande gentemot transpersoner kan därför antingen erkänna deras 

(köns)identitet, men också förneka den. Detta resonemang kan kopplas till symbolisk 

interaktionism som talar om signifikanta symboler. Ett kroppsligt utseende kan förstås olika 

av transpersoner och dess omgivning och blir därför ingen signifikant symbol. Till exempel 

kan bröst vara en del av symbolen som förmedlas av ordet kvinna och en person med bröst får 

svårt att passera som man. 

Begreppet ”passera” behöver tas med i uppsatsens analys för att kunna förstå berättarnas 

upplevelse på ett djupare plan. I och med att könskorrigerande behandlingen till viss del 

innebär att hjälpa transpersoner till att kunna passera inom samhället som det kön de 

identifierar sig med kan passerandet vara en central del av upplevelsen. En stigmatiserad 

person som undkommer upptäckt har, enligt Goffman (1972) lyckats passera. Han beskriver 

ett stigma som en avvikelse som skiljer sig från de normativa förväntningarna i samhället 

(Goffman, ibid.). I den könsutredande situationen kan passera handla om att passera som en 

normativ man eller kvinna för utredningsteamet. En passeringsstrategi enligt Goffman (ibid.) 

är att röja eventuella stigmasymboler. Ett klassiskt exempel på passeringstrategi för 

transpersoner är att byta namn, ett annat är att FTM-personer döljer sina bröst genom att linda 

in dem. För att lyckas passera kan det krävas att den stigmatiserade personen är vaksam så att 
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denne inte hamnar på ”otrygg mark”. Detta kan till exempel vara ett omklädningsrum som 

eventuellt kan avslöja personens stigma. 

Att passera som icke avvikande kan handla om att personen blir uppfattad av andra så som 

denne själv uppfattar sig. Teorin the looking glass self är baserad på den symboliska 

interaktionismen och hävdar att jaget formas genom intersubjektiva processer. Processen, som 

kallas the looking glass effect, sker i tre steg: 

1. Vi föreställer oss hur andra uppfattar oss. 

2. Vi föreställer oss hur de värderar denna uppfattning. 

3. Vi formar om vårt jag baserat på denna värdering. 

Vår identitet och vårt medvetande formas genom att internalisera vad vi tror att andra tycker 

om oss. Särskilt märkbart blir detta i närvaron av någon som vi ser upp till, någon som vi 

uppfattar är bättre än oss själva i något signifikant avseende eller en person som vi anser har 

högre status. Vi är då extra benägna att internalisera vad vi tror är dennes bedömning av oss 

(Yeung & Martin, 2003). En auktoritär person, så som en läkare, skulle kunna vara en sådan 

person.  

För att också kunna få en djupare förståelse för transpersoners upplevelser behövs begreppet 

upplevelsestrukturer. Upplevelsestruktur är ett begrepp för den struktur som formar våra 

upplevelser (Hanssen, 2007). Vi förstår och tolkar vår värld utifrån tidigare likartade 

upplevelser eller trauman, vilket gör att när vi tror oss hamna i en liknande situation aktiveras 

denna upplevelsestruktur. Upplevelsestrukturen påverkar hur vi uppfattar och tror att andra 

uppfattar oss, vilket är kärnan i the looking glass self. 

2.5 Etiska reflektioner 

Författarna har i studien tagit hänsyn till allmänna etiska aspekter som gäller alla berättare 

(för vidare information om de etiska riktlinjerna, se Bryman, 2011). Potentiella berättare har 

fått information om forskningsetiska regler, se informationsbrev (Bilaga 1). Detsamma gäller 

Klara. I enlighet med 16 § i Lag (EPL, SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor, fick de information om syftet med kandidatuppsatsen samt att ett deltagande 

är frivilligt och att det när som helst är möjligt att avbryta sin medverkan. De har även fått 

information om att materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilka som har tillgång till 

materialet, hur materialet kommer att användas samt att berättelserna bara kommer att 

användas till denna studie. EPL (SFS 2003:460) gäller inte för forskning som utförs inom 

högskoleutbildning, lagen bör däremot ändå beaktas för en etisk forskning. 

Att bibehålla berättarnas anonymitet gentemot olika aktörer har varit ett centralt etiskt 

övervägande i denna studie. Kalman och Johansson (2012) uttrycker att det kan vara svårt att 

skydda deltagarnas integritet om forskningsdeltagare förmedlas av personer som ingår i 

samma kontext som deltagarna. I studien beslutades därför att eventuella berättare till studien 

skickar e-post om samtycke till medverkan direkt till författarna, varefter mer information om 

studien delgavs dessa, se frågemall (Bilaga 2). Detta gjorde att eventuella berättare enbart 

kom i kontakt med författarna till uppsatsen via e-post och möjligheten för att representanten 
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från RFSL skulle veta vilka som deltar i studien undanröjdes. Berättelseinsamlingen skedde 

också via e-post, till e-postadresser tillhörande universitetet, för att i möjligaste mån skapa 

förtroende hos potentiella berättare. Det bedömdes vara mer troligt att osäkra berättare skulle 

välja anmäla sitt intresse om universitetets e-postadresser användes, jämfört med om e-

postadresser från en utomstående part hade använts. Det hade varit bättre att använda ett 

system med krypterade e-postmeddelanden, men risken för spridning av berättelser med 

nuvarande upplägg bedömdes vara minimal. Anonymiteten behöver även skyddas mellan 

berättare och vårdgivare, samt mellan berättare och berättare. Hänsyn har tagits till att Klaras 

berättelse om bemötande och den detaljrikedom som denna kan innehålla, möjliggör för 

vårdpersonal eller läsare att utröna vem Klara är. Detta ses som särskilt allvarligt om hon 

befinner sig i en könsutredning och vården/könsutredningen påverkas av denna anledning. 

Uppgifter från berättarna såsom specifika platser eller namn på vårdpersonal samt Klaras 

namn fingeras därför i rapporten. En kopia av Klaras berättelse finns på vardera författares 

privata dator och hennes e-postadress och meddelande förvaras i e-postadresserna tillhörande 

Umeå universitet. Efter avslutad studie raderas samtliga uppgifter relaterade till Klaras 

medverkan. 

Ett antagande gjordes att ämnet kan uppfattas som känsligt och att målgruppen är i en utsatt 

situation. Kalman och Johansson (2012) skriver att forskningspersoner även kan behöva 

skyddas från eventuella obehag som forskare kan komma att utsätta dem för. En anledning till 

att välja metod, där berättarna får använda egna skrivna berättelser, är gjord utifrån denna 

aspekt. Genom att Klara inte har haft kontakt med författarna till uppsatsen öga mot öga, en så 

kallad direktintervju (Bryman, 2011), har hon haft möjlighet att i lugn och ro skriva om sina 

upplevelser över tid. Enligt Goldberg och Larsson (2008) är det av vikt att redovisa för 

forskningspersoner vad ett eventuellt deltagande i studien kan medföra för tänkbara fördelar 

och risker. I frågemallen (Bilaga 2) beskrevs eventuella fördelar och risker vid ett deltagande i 

studien. En eventuell risk vid ett deltagande kan vara att forskningspersoner kan ha svårt att 

härbärgera minnen och känslor som kan uppkomma i samband med skrivandet av berättelsen. 

Det nämns i frågemallen (Bilaga 2) att det inte finns någon möjlighet att ge professionellt stöd 

om någon berättare skulle ha behov av detta. I och med att narrativa studier kan väcka tankar 

och känslor som kanske tidigare har varit dolda för berättaren krävs det stor känslighet från 

författarnas sida. Identitet kan formas genom berättelser (Larsson et al., 2008) och därför har 

analysen och tolkningarna av berättelserna presenterats i uppsatsen på ett så empatiskt sätt 

som möjligt, med hjälp av direkta citat från berättelserna.  

Hänsyn har tagits till etiska riktlinjer i samband med Internetforskning. The Association of 

Internet Researchers föreslår att ju mer utsatt en forskningsperson är av att vara med i en 

studie, desto fler åtgärder bör författarna till uppsatsen vidta för att skydda denne. Författarna 

bör också överväga hur privat informationen som författarna tagit del av är (Markham & 

Buchanan, 2012). I denna studie har därför författarna valt att använda information i redan 

publika bloggar men även självbiografier som inte kräver inloggning eller eventuellt 

medlemskap för att få tillgång till materialet. Därmed kan materialet ses som offentliga texter 

och inget samtycke krävs (Svedmark, 2012). Svedmark (ibid.) nämner situationer där det är 

mest etiskt att söka samtycke, till exempel när en person befinner sig i en extra utsatt situation 
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och särskilt om denne är ung. Ett exempel på en extra utsatt situation kan vara när en bloggare 

har närhet till självmordstankar. Detta har framkommit i en blogg, men bloggaren förklarar 

vad känslorna beror på och att det inte handlar om tankar som ska förverkligas. Bloggaren 

skriver då att bloggen är ett bra sätt att få skriva ut sin tillfälliga frustration. Bloggaren 

upplevs så pass stark och självmedveten att detta inte bedöms ge upphov till att ett samtycke 

skulle behövas. I materialet används även bloggar som är skrivna av bloggare som är under 18 

år. Trots detta bedömdes det vara okej att använda materialet utan ett samtycke. I denna studie 

görs bedömningen att inget samtycke krävs om författaren till materialet inte har specificerat 

att information på bloggen inte får användas för forskningsändamål eller om tillstånd inte har 

efterfrågats för att få använda informationen. Bloggare har även haft möjlighet att vara 

anonyma om de ej vill associeras till bloggen och dess innehåll genom att själva använda en 

pseudonym. De väljer därmed själva graden av anonymitet som de är bekväma med. Därför 

har bloggförfattarna kallats i uppsatsen vid det namn som de uppger i bloggarna. Två bloggare 

heter Elias varpå de benämnts Elias (a) och (b). 

I uppsatsen används ord som kan vara problematiska. Pronomen är sådana ord då 

transpersoner kan vilja benämna sig som antingen hon, hen och han. I uppsatsen används det 

pronomen som det framgår att berättarna vill bli kallade för. Om detta inte framkommer 

tydligt i deras berättelser används hen som pronomen istället. 

2.6 Metodologiska reflektioner 

I denna studie har en skriven berättelse samlats in genom e-post. Enligt Bryman (2011) kan 

enkäter ge forskningspersonerna möjlighet att besvara dessa när de har tid. Även om denna 

studie inte inhämtar data via enkäter, är metoden likartad eftersom frågor har skickats genom 

e-post till intresserade berättare som har fått möjlighet att returnera sin berättelse via e-post. 

Metoden kan ge mer trygghet hos berättarna men kan även minska författarnas inverkan på 

materialet. Då studien inleddes var avsikten att enskilda berättares skrivna berättelser skulle 

uteslutande utgöra det material som skulle analyseras. Det visade sig att tillvägagångssättet 

inte gav tillräckligt många berättelser för studien. Två berättare uppgav att anledningen till att 

de inte skickade in sina berättelser var att de upplevde att de inte hade tid att sätta sig ned och 

skriva. Trots att Bryman (2011) påpekar att skrivna berättelser kan ge möjlighet för 

forskningspersoner att besvara dessa när det finns tid för det, var det i detta fall inte det mest 

lämpliga tillvägagångssättet. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att samla in 

berättelser genom direkta intervjuer. Det hade kanske varit mindre krävande för berättarna 

och därmed tagit mindre tid från dem. Bryman (2011) skriver att intervjuarens egenskaper kan 

påverka forskningspersonens svar i en direktintervju. Han kallar detta för intervjuareffekten. 

Den berättare som valde att delta och därefter skickade in sin berättelse fick stor frihet att 

formulera sin berättelse. Däremot styrdes berättaren av frågorna, vilket kan ha gjort att 

intervjuareffekten ändå påverkade det insamlade materialet (Hydén, 2008; Josselson, 2008). 

Klaras berättelse kan också påverkas av hennes uppfattningar om vilka författarna är och vilka 

svar författarna vill ha. Social önskvärdhet (“Social Desiribility”) kallas den effekt som gör att 

forskningspersoner styrs att svara vad de tror är önskvärt (Bryman, 2011). Klara är bekant 

med en av författarna. Detta kan medföra att hon har ett särskilt intresse att bidra med extra 
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mycket data till studien, i jämförelse med om personen inte haft en personlig relation till 

författaren. Bekantskapen kan också innebära att individen undanhåller information som kan 

vara av känslig karaktär. Det bedömdes lämpligt att ta med denna trots bekantskap. Bloggarna 

fokuserar vanligtvis på negativa upplevelser av den könsutredande vården. Studiens 

slutresultat kan påverkas av detta. Även ålderskillnaderna mellan berättarna kan påverka 

materialet. En av berättarna är i medelåldern, medan två berättare är i yngre tonåren. När 

berättelser valdes ut togs ingen hänsyn till åldern på berättarna. Vad som bör uppmärksammas 

är att mycket har hänt inom transvården de senaste åren, vilket kan forma hur berättarna 

upplever bemötandet. En del av berättarna kan ha genomgått sin könsutredning då 

sterilisering fortfarande var ett krav
10

 för att få möjlighet att genomgå den könskorrigerande 

behandlingen. Andra genomgår utredningen efter att steriliseringskravet har avskaffats.  

En annan aspekt som påverkar berättelsematerialet är att Klaras berättelse grundar sig på en 

förfrågan från författarna till uppsatsen medan bloggarnas blogginlägg kan vara spontant 

skrivna berättelser. Bloggar kan ha diverse olika syften vilket präglar blogginläggen. För vissa 

kan en blogg vara en slags öppen dagbok, medan den för andra kan vara ett sätt att sprida 

kunskap. I motsats till bloggar är självbiografier ofta välplanerade och genomtänkta 

berättelser. Bloggarnas, självbiografiernas och Klaras berättelses karaktär skiljer sig därför åt 

från varandra på det vis att de har skrivits med olika syften. Berättarna är dessutom 

övervägande FTM. Sammanlagt är berättelserna skrivna av tio FTM och fyra MTF. Vid val 

av berättare togs ingen hänsyn till detta. Det kan visserligen påverka materialet med 

utgångspunkt i Lundgren och Kroons (1996) resonemang om att MTF-personer har svårare 

för att passera inom psykiatrin som kvinnor, än det är för FTM-personer att passera som män. 

Detta kan göra att MTF-personer upplever bemötandet från vårdpersonalen inom 

könsutredningen som mer negativt än vad FTM-personer gör. 

I samband med att denna studie genomfördes har bristfälliga förkunskaper funnits hos 

författarna. Det fanns en förståelse för att könsutredningar kan vara svåra och problematiska. 

Däremot hade författarna inte förkunskaper om hur utredningen går till, vilket stöd som finns i 

samband med utredning eller hur komplext ämnet är. Förförståelsen är något som, enligt 

Thurén (2007), gör att människan över huvud taget kan förstå. Detta kan påverka studiens 

analys. Förförståelsen är ofta omedveten och är något vi har socialiserats in i redan som barn. 

Förförståelse kan delas upp i förkunskap och fördomar. Riktig förförståelse är förkunskap 

medan felaktig förförståelse är fördomar (Thurén, 2007). I och med att förförståelsen inom 

ämnet var bristfällig togs kontakt med Umeå RFSL:s ordförande samt Umeå avdelningens “t-

ansvarige” i ett tidigt skede av studien för mer information om målgruppen. Även litteratur 

har utgjort en förkunskap hos författarna angående termerna bemötande och transsexualism. 

Författarnas förförståelse påverkar analysens utformning trots att berättelserna analyserades 

utifrån berättarnas upplevelser av bemötande.  

                                                           
10

 Sedan sommaren år 2013 togs tvångssteriliseringen bort i lag (SFS 1972:119) om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall vilket innebär att personer som genomgår ett könsbyte inte är tvungna att eliminera 

sina reproduktiva möjligheter för att kunna få en ny könstillhörighet beviljad av det Rättsliga rådet (Siverskog, 

2013). 
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I uppsatsen kopplades den teoretiska grunden samman med empiri. Detta ledde till att 

analysen av empirin fick ett större fokus på identitetsskapande samt förståelse för hur problem 

kan uppstå i interaktionen mellan vårdpersonal och klient om det saknas signifikanta 

symboler. Omvänt gäller också att ett gott bemötande kan förstås genom att signifikanta 

symboler förekommer. Detta var en intressant infallsvinkel som utvecklades genom arbetets 

gång. Vad som också uppmärksammades var att bemötande inte nödvändigtvis behövde 

handla om det relationella bemötandet mellan vårdgivaren och transpersonen. Systemet runt 

transvården, såsom väntetider, riktlinjer och ”underliga psykologtester”, uppfattades i flera 

fall som anledning till upplevelsen av ett dåligt bemötande. 

Avsikten med kandidatuppsatsen är inte att generalisera resultaten för alla transsexuella 

transpersoner i Sverige som grupp. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning är till för att 

snarare generaliseras till teori. Detta innebär, enligt Larsson et al. (2008), att de teoretiska 

analyserna av det insamlade materialet kan ha teoretisk tillämplighet i andra sammanhang 

Han nämner också möjligheten inom narrativ metod att begreppsliggöra tidigare outtalade 

erfarenheter, en så kallad naturalistisk generaliserbarhet. Med detta kan marginaliserade 

grupper bli lyssnade på och uppmärksammade genom narrativ metod (Bryman, 2011). Tanken 

med kandidatuppsatsen är alltså att göra en naturalistisk generalisering, där icke berättade 

upplevelser av bemötande ska kunna få bli begreppsliggjorda.  
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3. Bakgrund 

För att få byta juridiskt kön
11

 och genomgå könskorrigerande behandling krävs att individen 

har den psykiatriska diagnosen transsexualism (Bremer, 2010), vilket är en diagnos enligt 

WHO:s sjukdomsklassifikationssystem ICD-10 (World Health Organisation, 1992). För att 

utreda detta behöver personen ta kontakt med allmänpsykiatrin. Där får personen sedan 

kontakt med en psykiater som remitterar personen vidare till en könsutredande psykiater vid 

något av de sju utredningsteamen som finns i Sverige (Bremer, 2010, 2011; Darj & Nathorst-

Böös, 2008). Dessa team är belägna i Umeå, Uppsala, Linköping, Stockholm, Alingsås och 

Lund (Bremer, 2011, 2010) och består vanligtvis av en kurator, psykolog och psykiatriker 

(Berg & Summanen, 2011; Bremer, 2011; Landén, 1999; Siverskog, 2013). Väntetiden är 

olika beroende på utredningsenhet (Bremer, 2011). Enligt 3g § i Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763) ska landstingen ge vårdgaranti till sina patienter, detta innebär att vid 

den specialiserade vården har patienten rätt att få besöksgaranti inom 90 dagar från det att 

remissen utfärdades (Förordning om vårdgaranti, SFS 2010:349, 2 § p.4), men ibland har det 

hänt att det har tagit längre tid än så för att få komma på sitt första besök hos 

utredningsteamet (Bremer, 2011). 

Utredningen pågår i minst två år och är uppdelad i två faser. Vardera fas måste genomföras 

under minst ett års tid. I första fasen av utredningen får personen genomgå en somatisk 

utredning där läkare undersöker om personen är fysiskt frisk (Landén, 1999, 2001; Åhlander, 

2004) och en plastikkirurg kopplas in tidigt för att bedöma de kroppsliga förutsättningarna för 

ett lyckat kirurgiskt resultat (Landén, 2001). Sedan gör psykologen en så kallad 

differentialdiagnostik genom olika psykologtester. Differentialdiagnostik innebär att 

psykologen försöker utesluta om personen har någon annan psykiatrisk diagnos som kan 

orsaka en önskan av att korrigera kön (Kroon, 2008; Landén, 2001). Andra psykiatriska 

diagnoser kan vara psykos, demens, utvecklingsstörning (Lundgren & Kroon, 1996), 

schizofreni med flera (Landén, 2001). Psykologen och kuratorn erbjuder även stödsamtal till 

personen. Kuratorns uppgift inom utredningen är bland annat att hjälpa personen med att 

skapa en stabil hemsituation genom att förmedla kontakt till socialtjänsten om detta behövs 

(Landén, 1999), samt att utreda personens sociala situation där det ingår att bedöma huruvida 

personen är tillräckligt socialt stabil för att kunna klara av att genomgå en könskorrigering 

(Bremer, 2011; Åhlander, 2004). 

Andra fasen av könsutredningen går ut på att bedöma hur stark motivation personen har till att 

byta kön samt hur pass redo personen är till att gå in i den nya könsrollen. Ofta har personen 

fått en preliminär diagnos vid det här laget och hormonbehandlingen brukar påbörjas. Även 

logopedhjälp och hårborttagning med epilering för MTF och mastektomi (borttagning av 

bröst) för FTM (RFSL, n.d.-b). Under denna fas av utredningen ska personen genomgå ett så 

kallat real life test (även kallat real life experience). Real life testet innebär att personen ska 

leva som med den nya könsidentiteten under en längre period (Bremer, 2010, 2011; Darj & 

                                                           
11

 Juridiskt kön är det kön som står registrerat i bland annat folkbokföringen och i personnumret. Ett nyfött barn 

tilldelas ett juridiskt kön utifrån det biologiska könet. Om det biologiska könet ej är uppenbart, för föräldrarna 

välja barnets kön. I Sverige finns idag enbart två olika juridiska kön som man kan ha (Berg & Summanen, 2011). 
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Nathorst-Böös, 2008). Motiveringen till detta test, men också könsutredningen som helhet, är 

att förebygga ångerfall (Bremer, 2010; Landén, 2001; Åhlander, 2004). Enligt Landén (1999) 

har åtta av 213 personer mellan åren 1972 och 1992 ansökt om att få återgå till sitt biologiska 

kön efter att ha genomgått könskorrigerande behandling. Det förekommer alltså ångerfall. 

Om utredningsteamet bedömer att personen har diagnosen transsexualism är personen inte 

berättigad att få genomgå könskorrigerande behandlingen förrän Socialstyrelsens Rättsliga råd 

beviljar detta. Personen måste alltså ansöka om, och få beviljat, en fastställelse av 

könstillhörighet från Socialstyrelsens Rättsliga råd, för att få byta det juridiska könet, samt 

tillstånd till könskorrigerande operationer för att få genomgå den slutgiltiga könskorrigerande 

behandlingen (RFSL, n.d.-a). Personen måste bifoga i sin ansökning utredningsrapporten från 

läkaren i utredningsteamet och ett personbevis som visar att personen är folkbokförd i Sverige 

(RFSL, n.d.-a). Detta p.g.a. att en ansökan enligt 3 § i Lag om fastställande av 

könstillhörighet i vissa fall (LKF, SFS 1972:119) endast får beviljas om den sökande är 

folkbokförd i Sverige, inte har ett registrerat partnerskap
12

 med någon samt enligt 1 § LFK 

(SFS 1972:119) är över 18 år. Den sökande ska även under lång tid ha upplevt en tillhörighet 

till det andra könet, ska sedan en tid tillbaka ha uppträtt i enlighet med denna könsidentitet 

samt att den sökande måste antas komma att leva i denna könsidentitet framöver (LFK, SFS 

1972:119, 1 §). 

Rättsliga rådet fattar därefter beslut i ärendet genom bl.a. yttranden från sakkunniga samt ett 

frivilligt möte med personen i fråga där personen får möjlighet att framföra sin bild av 

situationen (Bremer, 2011; Åhlander, 2004). Fastställelsen av könstillhörigheten ska enligt 2 § 

LFK (SFS 1972:119) vara förenlig med sökandes könsidentitetsutveckling, men också 

sökandes kroppsliga tillstånd. Enligt Åhlander (2004) är det sällan som en ansökan om 

fastställelse av könstillhörighet avslås. Om ansökan beviljas kan personen genomgå 

eventuella könskorrigerande operationer samt få nytt personnummer som stämmer in på den 

nya juridiska könstillhörigheten (RFSL, n.d.-a). 

  

                                                           
12

 Gäller de personer som ej har, efter år 2009, omvandlat sitt registrerade partnerskapet till ett äktenskap 

alternativt avbrutit sitt registrerade partnerskap. Lagen om registrerat partnerskap avskaffades år 2009 då 

Sveriges äktenskapslag blev könsneutral (Justitiedepartementet, 2009). 

mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
mailto:evas0011@student.umu.se
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4. Resultat & analys 

I analysen har fem teman uppkommit med utgångspunkt i empirin. Dessa är “Trevliga 

möten”, “Fel pronomen”, “Kamp i vården”, “Okunskap” och “Passera i transvården”. Under 

varje tema presenteras både positiva och negativa upplevelser av bemötandet. Det bedömdes 

att dessa teman var mest framträdande i berättelserna. Flera transpersoner upplevde trevliga 

möten med diverse professionella inom utredningsteamet, detta tema namngavs “Trevliga 

möten”. Det var även många som upplevde ett motstånd från utredningsteamet under sin 

utredning, detta tema kallas “Kamp i vården”. Därefter var det flera transpersoner som 

upplevde att ett fel använt pronomen blev problematiskt, därmed tema “Fel pronomen”. 

Temat “Okunskap” grundar sig i att en del transpersoner upplevde professionellas bristande 

kunskap i transfrågor som bekymmersamt, men den bristande kompetensen kunde också visa 

sig vara besvärligt för den goda relationen mellan den professionella och patienten. Sedan var 

utredningsteamets förväntningar på transpersoner så pass könsnormativa att det fick bli ett 

sista tema, “Passera i transvården”. Nedan presenteras analys av empiri under vardera tema. 

4.1 Trevliga möten 

Flera saker som Blennberger (2006) nämner kan vara kriterier för ett gott bemötande finns 

med i berättelserna. Det handlar om saker som respekt, vänlighet, empati, stöd och 

uppmuntran. Studien av Rachlin et al. (2008) visar att majoriteten av deras respondenter 

uppfattade bemötandet inom vården som bra eller utmärkt. Många av berättelserna nedan 

uttrycker också uppskattning för bemötandet de har fått men samtidigt finns det de som är 

missnöjda eller känner sig kränkta. Som vid temat “Fel pronomen” tolkas detta som att ett 

gott bemötande är något som förväntas och därmed inte uppmärksammas i samma 

utsträckning som ett dåligt bemötande. Det är därmed intressant att så många transpersoner 

uttrycker uppskattning över det bemötande de fått av vårdpersonal. Särskilt en berättare, 

Robin, har uttryckt sig positivt kring de bemötanden denne fått från vårdpersonal. Det kan 

vara så att Robin bara har mötts av erfaren och kompetent personal men det kan också vara en 

fråga om perspektiv, att Robin väljer att framställa sina möten som positiva i sitt berättande 

kan bero på att berättelser är, enligt Riessman (2008), en tolkning av förflutna händelser 

snarare än en återgivning. Ibland beskriver berättarna vad de upplevde gjorde det till ett 

trevligt möte och ibland är de mindre informativa. Klara beskriver inte i detalj det positiva 

bemötande hon har fått av olika personer inom vården men säger att av en person fick hon “ett 

mycket gott bemötande” och en annan har hon haft “mycket stor hjälp av” samt att ytterligare 

en vårdpersonal har varit “mycket omtänksam och engagerad”. 

”Läkaren som jag träffade heter Anders Löfgren och jag uppfattade honom som rätt 

snäll och schysst. Han pratar också så att en förstår, på svenska och inte läkarspråk! 

Han började med att presentera lite om hur utredningen går till och sedan fick jag 

berätta vad jag ville med utredningen.” 

Felix berättar i ett blogginlägg den 11/2 2014 om en läkare som hen upplever har gett ett gott 

bemötande. En central del i denna berättelse upplevs vara jämlikhet. Läkaren använder ett 
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språk som Felix förstår och kan ta emot. Förutom att vara en del av ett gott bemötande är det 

också en förutsättning för symbolisk interaktion. Om personerna som interagerar inte har 

möjlighet att dela signifikanta symboler kan inte rollövertagande ske. Robin (8/10 2013) 

berättar om motsatsen till Felix upplevse av detta: ”Första mötet med psykologen avklarat! Så 

härligt. Han var trevlig och lugn, men kändes lite svår att konversera med. Han var så tyst 

och "super-lyssnig". Jag antar att det ingår i psykologrollen.” Felix verkar bli positivt 

överraskad över att läkaren inte talar “läkarspråk” medan Robin tillskriver svårigheterna i 

samtalet till att det nog “ingår i psykologrollen”. Båda verkar alltså ha en uppfattning om att 

läkare och psykologer kan vara svåra att prata med. Ett annat exempel från Robin (11/2 2013) 

är ett möte som tolkas som positivt: 

”Hon var förstående, lyssnade bra och var väldigt klar i det hon sa. Hon tyckte att jag 

var duktig på att prata, jag kan tydligen beskriva mina tankar och känslor bra, så jag 

borde inte få någon läkare som vill ha återbesök för att jag är oklar, verkar osäker eller 

liknande. Det är ju skönt!” 

Ett gott bemötande kan handla om att lyssna till personens berättelse och erkänna både 

berättelsen men även personen som denne är. Det validerar den personens identitet och 

dennes självförståelse (Engdahl, 2010). Att en auktoritär person accepterar och validerar 

Robin på detta sätt kan bidra till att han känner sig mer trygg och bekväm i sin nuvarande 

identitet. Berättelsen förmedlar också stöd, empati och uppmuntran. Robin får höra att han är 

bra på att beskriva sina tankar och känslor. I ett annat blogginlägg från 18/4 2013, denna gång 

i ett annat möte tillsammans med läkaren, berättar Robin: “Hon berömde mig också för att jag 

vågade vara så öppen och berätta. Tycker verkligen om henne!”. Igen ger Robin uttryck för 

att vårdpersonal har uppmuntrat och validerat honom som person samt den positiva effekten 

detta har på deras kontakt. 

Ett annat gott bemötande är Elias (b) blogginlägg den 21/2 2013 som visar på lättsamhet och 

skratt: 

”Igår var jag på min andra närståendeträff, med pappa och hans sambo. Det var mer 

avslappnat än förra gången och faktiskt riktigt roligt. Och det roligaste av allt var att 

kuratorns stol gick sönder, hahahaha. Hela högra sidan på stolen trillade av och 

kuratorn föll handlöst i golvet. Sen satt hen där med utsträckta ben som ett litet barn 

och började asflabba och sa "tänk om man filmat det där"... "ja, och lagt ut på youtube” 

svarade pappa ;-)” 

Lättsamhet och humor kan vara en del av ett gott bemötande (Blennberger, 2006). I rätt 

situation kan humor skapa en avslappnad stämning och kan göra det lättare att tala om svåra 

saker. Elias (b) verkar tycka att det var en rolig situation och har ett positivt minne av 

händelsen. När Elias (b) beskriver att kuratorn satt där med “utsträckta ben som ett litet barn” 

kan det vara ett uttryck för att kuratorn kunde bjuda på sig själv och i den situationen 

förmedla en jämlikhet i deras relation. 

Ludwig skriver den 22/9 2012: “Jag tyckte det var en jättebra psykolog. Vi pratade liksom 

inte alltid om frågorna eller så, vi kunde även spåra ut i andra diskutioner [sic] om något helt 
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annat. De var väldigt skönt!”. För att kunna inge förtroende i relationen mellan klient och 

vårdgivare är det viktigt att klienten upplever att denne kan tala om vad som helst (Lurie, 

2005). Ludwig beskriver inte i detalj vad det var för frågor som de gick igenom men flera 

andra transpersoner har antytt att psykologerna använder sig av verktyg eller frågemallar med 

färdiga frågor som ska besvaras. I detta fall har psykologen frångått mallen, om det var en 

sådan, för att tala om andra saker. Särskilt inom transvården kan det vara viktigt att anpassa 

situationen efter klientens behov (Rachlin et al., 2008). Detta kan vara ett uttryck för 

psykologens empati, att denne märkte att Ludwig hade behov av att tala om andra saker. 

Oavsett så tycks Ludwig ha uppskattat detta möte då han beskriver psykologen som 

“jättebra”. 

Robin beskriver i ett blogginlägg den 8/10 2013 att “Allt vi pratade om var inriktat på 

könsidentitet. Ett väldigt bra och värdefullt samtal! Jag fick till och med ut lite nytt, inte bara 

repetition från läkaren och kuratorn.”. Mötet verkar handla om hans identitet. Här ger 

vårdpersonalen Robin möjlighet att reflektera kring sin könsidentitet och har även bidragit 

med ytterligare information som han inte visste sedan tidigare. Det tolkas som att mötet har 

hjälpt Robin till nya insikter om sig själv. Sett utifrån symbolisk interaktionism har Robin och 

vårdpersonalen hittat signifikanta symboler som möjliggör rollövertagande och en 

meningsfull interaktion. Det tolkas som att Robin har kunnat internalisera de symboler kring 

könsidentitet som vårdpersonalen har presenterat. Robin har haft möjlighet att utveckla sin 

identitet i detta möte. Ett annat möte som Robin skriver om den 3/7 2013 är detta: 

”Hon lyssnade lugn och tog in det jag sa, allting gick superbra och jag är inte länge 

orolig över bilden hon har av mig. Hon sa till mig att hon visst faktiskt missförstått mitt 

beteende från förra mötet och att det var bra att jag tog upp det och förklarade det hela 

för henne. Hon önskar inte längre att utreda mig för något annat vid sidan av och 

misstänker ingen psykisk ohälsa hos mig.” 

Robin har varit orolig sedan ett tidigare möte över hur vårdpersonalen uppfattade honom. I 

citatet beskriver han hur han har släppt sin oro, “jag är inte länge orolig över bilden hon har 

av mig”, vilket kan tolkas utifrån the looking glass effect. Enligt the looking glass effect 

förstår vi oss själva genom andras uppfattning av oss. Om vi tror att någon annan har en 

negativ bild av oss kan detta leda till att vi omformar den egna självbilden (Yeung & Martin, 

2003). I Robins fall tolkas att han upplever att vårdpersonalen har en bra bild av honom, 

vilket gör att hans självbild förstärks och bekräftas. En föreställning är också att Robin 

uppskattar den goda bilden som han upplever att de har då vårdpersonalen är direkt avgörande 

för om han kan få sin diagnos eller ej under en könsutredning. 

Majoriteten av berättelserna under detta tema handlar om ett trevligt bemötande. Ett fåtal 

berättelser handlar om möten som uppfattats som obekväma eller kränkande. Dessa 

berättelser lyfts fram då de beskriver bemötande ur en annan synvinkel. De skapar även en 

kontrast till det trevliga mötet. Elias (b) berättar den 15/11 2012: “Det var jävligt obekväma 

frågor, som hur jag vill ha sex, vad jag fantiserar om.”. Elias (b) upplever att de tilldelade 

frågorna var obekväma då de handlar om intima ämnen. Författarna tolkar det som att 
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socionomen som ställde frågorna inte lyckades skapa en god relation med Elias (b) innan 

frågorna ställdes.  

Klara beskriver ett liknande möte. “Det var många gånger som jag efter psykologens samtal 

kom hem och mådde helt förfärligt på grund av hens ofta kränkande uttalanden och ibland 

insinuerande ord om min kropp”. Istället för kränkande frågor, som i Elias (b) fall, tycks det 

för Klara handla om kränkande uttalanden. Dessa uttalanden verkar skapa ett obehag. Utifrån 

den upplevelsestruktur (Hanssen, 2007) som Klara har fått kommer antagligen hennes 

framtida möten också att upplevas obehagliga. Enligt Blennberger (2006) är vänlighet en 

viktig faktor i bemötandet. I Klaras beskriver hon psykologens uttalanden som kränkande. 

Om Klaras möte ska tolkas utifrån symbolisk interaktionism (Asplund, 1978) kan de 

“insinuerande” uttalanden om hennes kropp tolkas som ett negativt agerande från 

psykologens sida. Denna interaktion, dem emellan, kan hota Klaras självbild. Detta kan vara 

en anledning till att hon mår så pass dåligt efter varje samtal med psykologen. 

Charlie skriver om ett möte i ett blogginlägg den 16/4 2013 om upplevelsen av placeringen i 

mötesrummet: 

”En kvart senare fick jag gå in. Det var ett riktigt business room med ett långt bord, 

stolar med hjul och kanske 8 personer som satt vända mot mig. Jag satt i den korta 

änden av bordet som ett födelsedagsbarn eller en chef. Alla tittade på mig och det var 

hemskt. Det var svårt att verka avslappnad. Nu skulle alla de tillsammans (som också 

läst min journal) ställa några frågor för att veta att jag är säker i mitt beslut.” 

Denna berättelse kan anses ge uttryck för det som Fossum (2007) tar upp om bemötande, det 

vill säga att hur man är placerad i rummet i förhållande till klienten påverkar bemötandet. I 

detta fall möts Charlie av en slags “jury” som ska avgöra henoms öde. Charlie ger uttryck för 

att det mötet var “hemskt” och hade förmodligen hellre haft mötet i en annan miljö. Att 

Charlie ändå beskriver att hen kände sig som ett födelsedagsbarn eller en chef i mötet kan 

vara ett uttryck för att hen ändå såg något komiskt i situationen, eller bara att situationen gav 

henom fokus. Samtidigt verkar Charlie uppleva situationen som obekväm. 

Immanuel beskriver ett samtal med vårdpersonal där det verkar saknas respekt för hans 

önskemål: 

”-Ja, jag har inte bestämt mig, men antingen Stockholm eller Uppsala. Fast det är inte 

säkert att jag behöver flytta; man kan ju plugga på distans. Jag kanske vill flytta till 

Sandviken - min bästa vän bor där - eller så bor jag kvar här. Jag vet inte. Men jag ska 

inte flytt nu, alltså, utan när jag är klar med utredningen. 

- Men då är det väl ingen mening med att du går här, hos mig? 

-Varför inte? Vad menar du? 

- Om du ska flytta till Stockholm eller Uppsala om två år är det ingen mening att jag 

börjar någon utredning av dig innan dess. [...] Du kan inte flytta innan utredningen är 

klar. Då kommer du ändå att få börja om från början igen efter flytten. [...] Nej, vänta i 

två år, du. Det här är inget beslut som ska hastas fram. 
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- Men jag har ju redan väntat i fem år! Om jag inte får börja utredningen innan jag 

flyttar tar det ju minst tre år innan jag får börja med testosteron. Det fixar jag bara inte. 

- Jag tycker att du ska vänta. Om du verkligen har väntat i fem år, som du påstår, så är 

inte tre år så lång tid. 

Med de orden avslutade Solveig vår kontakt. Redan innan jag kom ut i trapphuset 

forsade tårarna, och jag struntade i om någon såg.” (Brändemo, 2012, s.145-146) 

Immanuel berättar om sina framtidsplaner och möts då av frågan: “Men då är det väl ingen 

mening med att du går här, hos mig?”. Vårdpersonalen tycks anse att Immanuel ska vänta 

trots att Immanuel uttrycker att utredningen är viktigare än de andra framtidsplanerna. 

Vårdpersonalen tycks även ifrågasätta Immanuels vilja att utreda sig med uttalandet “Om du 

verkligen har väntat i fem år, som du påstår, så är inte tre år så lång tid.”. Sen avslutas deras 

kontakt, vilket verkar ta hårt på Immanuel. Vårdpersonalen verkar inte vara lyhörd för 

Immanuels önskemål, ifrågasätter honom och, baserat på Immanuels berättelse, verkar mest 

vilja bli av med honom. Enligt Rachlin et al. (2008) behöver transpersoner inom transvård en 

vård som är både tillmötesgående, respektfull och som är anpassad utifrån den situation som 

personen befinner sig i. I Immanuels fall verkar han inte mötas av respektfullhet. I och med 

att Immanuel skriver att mötet orsakade forsande tårar tolkas denna händelse som en 

smärtsam händelse. Immanuel verkar inte uppleva mötet som ett gott möte, han nekas den 

vård han känner att han behöver. 

4.2 Fel pronomen 

Flera av berättarna har beskrivit att de upplevt problem i mötet med vårdpersonal som de stött 

på i samband med könsutredning, via direkta samtal med vårdpersonal eller skriftliga 

journaler. Ett problem vid bemötandet grundar sig i att vårdgivare använder pronomen som 

hänvisar till det juridiska kön som en individ tillhör, snarare än till det kön som individen 

upplever sig ha. Utifrån den symboliska interaktionismen har människor ett behov av att ge 

uttryck för sin person varpå gensvaret från omgivningen formar individens identitet. En intern 

interaktion har redan skett hos personen där denne identifierat sig som transsexuell. Den 

signifikanta symbolen är att personen har en viss könsidentitet. Om personen sen möts av 

vårdpersonal som inte delar denna signifikanta symbol uteblir rollövertagandet och en 

meningsfull interaktion uteblir eller försvåras. Med utgångspunkt i teorin the looking glass 

self (Yeung & Martin, 2003) kan en ambivalent självbild formas om den upplevda självbilden 

inte bekräftas. Det finns en högre risk för detta om den motstridiga självbilden förmedlas av 

en person med högre status, till exempel en professionell inom utredningsteamet.  

I berättelserna nämns nästan aldrig situationer när vårdpersonalen har använt rätt pronomen, 

och hur detta har upplevts. Det tolkas som att det är så vedetaget att det inte nämns. Det är det 

felanvända pronomen som blir problematiskt vilket transpersoner väljer att skriva om i sina 

berättelser. Det kan upplevas respektlöst och sårande, att det väcker svåra tankar och känslor. 

Vissa verkar inte lägga så stort fokus vid detta utan tycks hitta något komiskt i det medan 

andra blir illa berörda och verkar förlora förtroendet för vårdpersonalen. 
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”Det allra mest störiga är att socionomen konsekvent refererade till mig som ‘han’, 

trots att jag vid tillfället hade levt i kvinnlig roll i över ett år och hade bytt namn till 

Lisa. Visserligen ser det rätt roande ut att varva ‘han’ med ‘Lisa’. Psykologen 

refererade däremot konsekvent till mig som ’hon’ medans psykiatrikerna enbart 

använder ‘pat’.” 

Lisa beskriver den 15/7 2011 en situation där fel pronomen använts men hittade något 

komiskt i det. Socionomen i berättelsen ska ha kallat Lisa för “han” och därmed benämnt Lisa 

utifrån hennes juridiska kön. Lisa skriver att beteendet är “störigt” vilket kan tolkas som att 

hon upplever det som ett uttryck för brist på respekt. Psykologen refererar till Lisa som “hon”, 

vilket tolkas som respektfullt. Psykiatrikerna använder ett neutralt uttryck med ordet patient i 

journalen. För att skapa en terapeutisk relation med klienten påtalar Collazo et al. (2013) att 

det krävs engagemang från vårdgivaren som bejakar transpersonens språk och 

interaktion.  Om Lisa och vårdgivarna kan samverka ömsesidigt kan en god vårdsituation 

formas. Dessutom finns det en risk med att förmedla identiteter som sanna, enligt Hekman 

(1999, i Engdahl, 2010), då begränsningar i föreställningar om människor kan påverka 

bemötandet mellan vårdgivare och vårdtagare. Robin berättar utifrån en snarlik situation, i sitt 

blogginlägg den 19/11 2013, att han blivit benämnd “hon”. Skillnaden är att vårdpersonalen 

bad om ursäkt och korrigerat det som uppfattats som ett problem. Detta tolkas som ett försök 

av psykologen att visa hänsyn och förmedla respekt för Robins identitet och att det var bra att 

psykologen bad om ursäkt. Hänsyn (Blennberger, 2006) och respekt (Blennberger, 2013) är 

faktorer som behöver tas i beaktande vid bemötande.  

En annan berättare, Elias (a), beskriver i sitt blogginlägg den 9/9 2012 hur sårad han blir av att 

omgivningen använder fel pronomen: 

”Såren rivs upp gång på gång. de hinner aldrig läka. det är inte ert fel, men ni sårar 

mig omedvetet. ni tänker inte så långt.. ett enda ord kan såra så förbannat jävla mkt. 

‘hon’, ‘tjejen’. känner mig så jävla äcklig ibland. och ni gör det inte lättare kan ja 

säga!!!!! varje gång ni 'råkar' säga fel så vill jag bara tejpa igen truten på er.” 

Elias (a) berättelse handlar inte specifikt om vårdpersonalens bemötande men blogginläggets 

rubrik är “Väntan.. [sic]” och syftar vidare i inlägget till den väntan som könsutredningen är 

orsaken till. Därför kan citatet ovan tolkas som att det är kopplat till vårdpersonalens 

bemötande likaväl som till andra personer i Elias (a) omgivning. Elias (a) citat ger uttryck för 

hur viktigt det kan vara för transpersoner att bli uppfattade och identifierade som det kön de 

upplever sig vara. Att både gå igenom en könsutredning som tar tid, och att samtidigt få 

sådana bakslag som att omgivningen säger fel pronomen till personen i fråga gör det 

förståeligt att Elias (a) blir sårad. Det blir ett förnekande av Elias (a) könsidentitet. Även 

Elliot för en liknande diskussion i ett blogginlägg den 13/2 2013. Han skriver att “Du vill 

helst inte höra om hur fin du var i klänningar förr när du var barn. [...] Du vill inte höra ditt 

gamla namn, för du vill inte bli påmind hela tiden om att du faktiskt ÄR tjej…”. Hans 

diskussion tolkas som en generell frustration över att ingen verkar välja att acceptera hans 

könsidentitet.  
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”När Solveig hade visat in mig i rummet och vi hade satt oss bad jag henne att kalla 

mig ‘Immanuel’.  Hon låtsades som om hon inte hörde. När hon började sammanfatta 

min bakgrund kallade hon mig istället hela tiden för ‘hon’ och ‘Sigrid’, utan minsta 

ansats att rätta sig själv. 

Det börjar redan kännas ovant att höra det namnet. Alla jag känner försöker 

åtminstone ställa om till att säga “han” och ’Immanuel’, även om de glömmer ibland. 

Det är väl kanske inte så konstigt att man säger fel ifall man har vant sig vid att säga 

det gamla namnet. Men Solveig har aldrig träffat mig förut, och hon försöker inte ens 

säga rätt.” (Brändemo, 2012, s.143) 

Citatet beskriver en situation när Immanuel träffar en läkare som använder pronomen “hon” 

eller namnet “Sigrid”, istället för Immanuel. Immanuel upplever att läkaren inte lyssnar på 

honom och att hon inte anstränger sig för att försöka visa hänsyn till Immanuels önskemål. 

Immanuel berättar om sin förståelse för att människor kan uttrycka sig fel om de är ovana att 

använda sig av namnet. Immanuel verkar uppleva att läkaren inte försöker anpassa språket 

utifrån hans önskemål. Detta tolkas som att läkaren medvetet inte har anpassat sitt språk 

utifrån den upplevda identiteten, vilket ger uttryck i ett respektlöst bemötandet. I en situation 

där vårdtagaren inte blir respekterad utifrån den upplevda könsidentiteten, uttrycker Clements 

et al. (1999) att det finns en risk att individen avviker från vården eller får en motvilja att åter 

söka vård på institutionen.  

4.3 Kamp i vården 

I mötet med vården har flera transpersoner beskrivit upplevelser av motstånd från 

utredningsteamet för att få diagnosen transsexualism. Personer kan uppleva att de kommer in i 

en miljö där de blir ifrågasatta av vårdgivarna och blir utmanade i sina föreställningar. En 

utredning pågår i minst två år (Landén, 1999, 2001; Åhlander, 2004) och tiden utredningen tar 

kan skapa ångest, hopplöshet, oro och en känsla av begränsning (Bremer, 2011). Vissa 

personer har motsatta upplevelser att utredningen går både smidigt och snabbt vilket kan 

medföra att upplevelsen av bemötandet är bättre.   

Felix berättar i sin internetblogg, den 9/2 2014, att han har upplevt sin utredning som positiv; 

“Jag tycker att jag haft väldigt tur då allt har gått väldigt smidigt och snabbt för mig, om en 

jämför med alla historier jag har hört och läst om andras resor.” Att det har gått smidigt och 

snabbt tolkas som att det har gått snabbare än de föreställningar som Felix har haft utifrån 

andras berättelser och utredningsprocesser, en förförståelse. Det är dock inte alla som 

upplever att utredningen gått bra och istället upplevt en kamp i processen:  

“Redan efter första mötet i denna andra utredning förstod jag att det skulle bli mycket 

svårt för mig att få en diagnos. Och då började jag självmedicinera.[...] Ingen inom 

sjukvården ville hjälpa mig med dosering, blodprov eller annan hjälp, förutom att 

remittera mig till allmänpsykiatrin.” (Berg & Summanen, 2011, s.119) 

Ava uttrycker i sin berättelse ovan att det inte finns någon inom sjukvården som “vill” hjälpa 

henne förutom att skriva remiss till allmänpsykiatrin. Utifrån hennes förståelse av situationen 
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skulle det bli svårt att få en diagnos. Då hon uttrycker att ingen inom sjukvården “vill” hjälpa 

henne tolkas detta som ett uttryck för Avas maktlöshet eller kanske förtvivlan i situationen. 

Ava upplever således ett motstånd och brist på stöd i kontakten med vården. Stöd behöver 

uppmärksammas vid tal om bemötande (Blennberger, 2006). Författarna gör en tolkning att 

Ava, utöver allmänpsykiatrin, inte får stöd från hälso- och sjukvården. För att kunna förstå 

Avas upplevelse måste begreppet upplevelsestrukturer kopplas in i analysen. 

Upplevelsestrukturer är ett begrepp för den struktur som formar våra upplevelser. Vi förstår 

och tolkar vår värld utifrån tidigare likartade upplevelser eller trauman, vilket gör att när vi 

tror oss hamna i en liknande situation så aktiveras denna upplevelsestruktur (Hanssen, 2007). 

Starkt uttrycker Ava lite innan föregående citat att: “Jag var nu mer införstådd i vilken 

relation jag hade gentemot mina utredare och psykiatrin. Jag förstod nu att vi var fiender. 

Jag gav dock sken av att så inte var fallet.” Ava uttrycker ett fiendeskap i relationen gentemot 

de inom sjukvården som hon mötte i utredningen. Att hon “gav sken” om att inte vara fiender, 

tolkas som att Ava är i en beroendeställning gentemot utredarna där hon inte vill försvåra sin 

egen utredning. Avas citat tolkas som en kamp gentemot utredarna. Det som stödjer denna 

tolkning är att hon i en tidigare utredning har förklarat att könsutredaren (läkare) och 

specialisten har på en halvtimmes möte beslutat att Ava inte var transsexuell. Hon berättar 

även att hon har, efter detta nederlag, läst på om utredningen i allt från bloggar till hemsidor 

och internetforum. I Avas berättelse tolkas det som att hennes inställning, och därmed också 

hennes upplevelse av bemötandet från utredarna i det nya mötet, som ett uttryck för den 

upplevelsestruktur som hon har erhållit genom tidigare liknande händelse samt den 

information som hon har läst via Internet som har talat illa om könsutredningsteamen i 

Sverige. 

En liknande situation som Ava berättas av Klara som beskriver att hon upplevt att hon blivit 

lyssnad på av läkaren först när hon börjat självmedicinera: 

”När jag fått diagnosen ville de alltså vänta i ca 4 månader till innan de gav mig 

hormoner varpå jag började självmedicinera för att i alla fall kunna få lite kvinnliga 

former inför sommarhalvåret. Jag ville inte leva ännu en sommar som något märkligt 

androgynt missfoster som folk och fä kunde stirra på ohämmat. De var då först när jag 

tog saker i egna händer som läkaren tog sitt förnuft till fånga och tillsammans med 

överläkaren kom fram till att det trots allt inte fanns något hinder från att jag skulle 

kunna få behandling för mina åkommor redan nu genom sjukvården. Bemötandet är 

alltså så pass dåligt inom transvården att det driver patienterna till att ta osäkra och 

farliga beslut om sin egen hälsa.”  

I berättelsen ger Klara uttryck för svårigheten att stå ut med blickar från omgivningen och att 

känna att hon har ett annorlunda utseende. Att få vänta i 4 månader upplevs som för lång 

väntetid vilket leder till ett beslut av självmedicinering. Enligt Bremer (2011) har väntan en 

stor betydelse för hur transpersoner kan komma att uppleva den könskorrigerande processen. 

Att få vänta i 4 månader tolkas därför som ett resultat av dåligt bemötande av transvården. 

Klara skriver vidare: “En måste vara jävligt frisk och stark för att kunna argumentera för sin 

rätt att få vård i psykiatrin.” Således förklarar Klara att hon behövt argumentera för sin rätt, 

vilket tolkas som ett motstånd och en kamp mellan henne och psykiatrin. Elias (b) beskriver, i 
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ett blogginlägg 27/12 2012, hur en socionom i utredningsteamet uttrycker sig; ”Hon sa såhär; 

’Det är ju inte vi som ska avgöra om du är transsexuell, det är bara du som kan veta det. Sen 

handlar det om hur trovärdig du är...”. Elias (b) möter en socionom som ger tvetydig 

information då hon dels uttrycker att det inte är de (utredarna) som ska avgöra om Elias (b) är 

transsexuell, men senare förklarar att det ändå handlar om en bedömning i hur trovärdig Elias 

(b) är. En tolkning görs därför att läkaren ger Elias (b) en indikation om att det faktiskt är 

Elias (b) som behöver övertyga utredarna om att han är transsexuell. I denna tolkning upplevs 

motståndet och makten i situationen tydligt. Klara berättar om sin upplevelse: 

”Jag upplever även att hen använde sig av den makt hen hade som enda psykolog i 

utredningsteamet. Som patient kände jag att jag inte hade något att säga till om eller på 

något sätt kunde vägra att göra vissa saker i utredningen av rädsla för att denne person 

skulle skriva ett utlåtande som kunde användas mot mig. [...] Jag var rädd att allt jag 

skulle säga till läkaren skulle användas mot mig som ett bevis på att jag omöjligt var 

transsexuell. Det ställdes närgångna frågor och de ställdes om och om igen på ett sätt 

som jag upplevde att de försökte hitta ett tillfälle där jag sa något som motsade det jag 

sade innan. Samtidigt upplevde jag att läkaren ställde många ledande frågor som på 

något sätt inte skulle gå att svara nej på. Frågor som var direkt kopplade till de väldigt 

smala diagnoskriterierna. Där kunde frågorna ibland ställas på olika sätt till dess de 

verkade anse att jag svarade på ett godtagbart sätt så att mina svar skulle spegla 

diagnoskriterierna exakt. Det var ungefär som att de samtidgit [sic] ville hjälpa mig att 

säga de rätta sakerna men samtidigt känna mig obekväm.” 

I Klaras berättelse uttrycks en rädsla för att psykologen ska skriva ett utlånade som inte är till 

hennes fördel och beskriver tydligt att det finns en makt i mötet mellan psykologen och henne. 

Frågorna som ställdes uppfattas som närgångna och upprepande vilket Klara förklarar att hon 

upplevde det som att de skulle svaras på ett godtagbart sätt. Om Klara upplever att frågorna 

behöver svaras på ett specifikt sätt kan detta vara ett tecken på att hon känt sig bedömd och 

ifrågasatt, men även att hon känner sig tvingad att passa in i en mall.  

En aspekt som Klara tar upp är upplevelsen av att psykologen undanhöll information från 

henne; “Jag upplevde att hen även undanhöll information från mig och berättade aldrig vad 

hens olika utredningar skulle syfta till vilket det uttryckligen står i sjukvårdslagen: att 

patienten skall vara välinformerad om varför en gör det en gör.” Därmed upplevde hon sig 

inte informerad om varför psykologen gjorde som hen gjorde i utredningen. Jangland (2011) 

förklarar att några av de vanligaste orsakerna till att vårdtagaren tar kontakt med 

patientnämndens kansli i bemötandeärenden är då vårdtagaren gett kritik att de fått bristfällig 

information, empati eller respekt från vårdgivare. Sådana negativa upplevelser av mottagande 

kan leda till att vårdtagare förlorar tillit för vårdgivarna. Att ha tillit till vårdgivarna kan enligt 

Blennberger (2006) upplevas som väsentligt i bemötandet. 

Blennberger (2006) beskriver även att konfrontation med bevarad respekt är ett förslag på 

faktorer som kan uppmärksammas vid tal om bemötande. Alex beskriver: 

”Läkaren ber mig berätta på vilket sätt jag känner mig som en man. Jag försöker 

beskriva mina upplevelser av att inte känna mig som kvinna, att jag inte känner mig 
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bekväm i min kropp. Jag försöker att bete mig så maskulint som möjligt och rabblar de 

svar som jag har lärt mig av mina kompisar som går eller har gått igenom 

könsutredningen. Läkaren och jag träffas några gånger men till sist hoppar jag av. Jag 

orkar inte låtsas, jag orkar inte spela teater. På den upprepade frågan om jag känner 

mig som en man har jag försökt att så uppriktigt som möjligt svara att jag ju i alla fall 

inte är en kvinna. Men som läkaren säger till mig: det betyder ju heller inte att du är 

man. Jag tror att jag på något sätt ger upp i detta skede. Uppenbarligen finns det inget 

utrymme för sådana som jag och det utrymme som jag kan få igenom att slå mig fram 

kommer till ett alldeles för högt pris.” (Berg & Summanen, 2011, s.14) 

I Alex berättelse framgår det att han, genom sina vänner, har fått höra hur han ska svara och 

bete sig i utredningen för att lyckas få sin diagnos. Han beskriver själv att han “orka inte 

låtsas, jag orkar inte spela teater” vilket tyder på att Alex har upplevt att han har behövt spela 

en roll under sin utredning. Han pratar inte direkt om läkarens bemötande, utan sina egna 

föreställningar om läkarens bemötande vilket han skriver grundar sig på sina vänners 

uttalanden om utredningen. Alex ger uttryck för att bli ifrågasatt med tankar om att ge upp 

som följd. Den upprepade frågan om huruvida Alex känner sig som man leder till ett eget 

ifrågasättande om ett eventuellt avbrytande av medverkan i utredningen. Att Alex känner att 

det inte finns ett utrymme för honom, kan tolkas som att Alex ifrågasätter sin egen självbild 

utifrån läkarens konfrontation. Enligt the looking glass self teorin (Yeung & Martin, 2003) är 

det då möjligt att läkaren via sitt konfronterande gör att Alex ifrågasätter sin självbild och 

därmed omformar den. The looking glass self (ibid.) förklarar att om en person upplever att 

någon annan inte har samma bild av denne som den själv kan detta få negativa konsekvenser 

för självbilden. Om Alex föreställer sig att läkaren uppfattar honom som kvinna, eller 

ifrågasätter honom som man, och värderar denna uppfattning, är det möjligt att Alex 

ifrågasätter sitt jag baserat från denna föreställning.  

Ett annat exempel på en situation där en läkare på ett motsatt sätt använder en nedsättande ton 

vid konfrontationen, beskrivs av Immanuel. Precis innan har han förklarat att han är 

transsexuell till en läkare på allmänpsykiatrin, han ber om en remiss. Läkaren börjar 

konfrontera honom med att det har stått i hans journal att han har haft psykos:  

”- Men det var ingen psykos. De tog ju bort den diagnosen sedan, och sa att det inte 

stämde. Det var borderline. 

- Ja, just ja. De som har borderline brukar manipulera omgivningen för att få som de 

vill. Skulle du säga att du manipulerar folk? 

- Hur skulle jag kunna manipulera folk? Jag begriper ju inte ens hur de fungerar. 

- Det låter som om du har dålig självkännedom. 

Inte låta mig provoceras. Spela med, annars får jag ingen remiss. Ta det lugnt.” 

(Brändemo, 2012, s.145) 

Att Immanuel skriver “inte låta sig provoceras” tyder på att han upplever att han blir 

provocerad av läkarens sätt att prata med honom. Sista meningen tolkas som att det är viktigt 

för Immanuel att inte bli upprörd och att ta sig igenom situationen så att han förhoppningsvis 

kan få sin diagnos.  
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4.4 Okunskap 

Flera transpersoner nämner i sina berättelser att vården har informerat dem om vad som 

kommer hända framöver i könsutredningsprocessen. Ibland har berättarna beskrivit neutralt 

vilken information de ha fått från vårdgivaren, vilket gör det svårt att avgöra om det handlar 

om ett gott bemötande. I några situationer beskriver berättarna att information har saknats 

eller att vårdpersonal saknar adekvat kunskap om transsexuella individer. Klara beskriver: 

”Läkaren var en ung och nyutexaminerad läkare som gjorde sin första tjänstgöring 

under ett sommarvikariat på psykiatrin i Lund. Nervös över vilket bemötande jag skulle 

få gick jag till psykiatrin och talade med läkaren jag fått tilldelad. [...] Läkaren hade 

aldrig någonsin hört talas om att en kunde vara transsexuell. Hur som helst blev jag 

lovad att hen skulle ta reda på vad som kunde göras och efter ett par månader ramlade 

en kallelse till könsidentitetsutredning ned i brevlådan.” 

Klara berättar om en situation där hon besöker en läkare som inte har någon kunskap om 

transsexualism. Klara berättar att hon varit nervös innan situationen. Berättelsen förklarar inte 

huruvida Klara upplever att bemötandet varit bra eller dåligt men däremot att läkaren inte 

besitter kunskaper i ämnet. Att Klara blivit lovad att läkaren skulle ta reda på vad som kan 

göras tyder på att läkaren i brist på kunskap tar sig tid att utöka sin kunskap, vilket kan tolkas 

som att läkaren hanterar situationen utifrån den kunskap denne har. Carlander et al. (2001) 

beskriver att vårdgivare är olika rustade att möta människor, vilket kan bero på den trygghet 

vårdgivare upplever i situationen. En annan förklaring ges av Lurie (2005) som uttrycker att 

vårdgivare kan ha svårt att bygga upp kunskap i ämnet med om denne bara har haft enstaka 

möten med transsexuella individer. Klara berättar vidare: 

”Det som irriterar mig är att transvården skickat mig till allmänpsykiatrin för mina 

depressioner och ångestproblem och där fått en psykoterapeut som jag själv fått utbilda 

i vad det innebär att vara transsexuell, hur det går till att utredas och mycket mycket 

[sic] mer om transvården. Tid som hade kunnat avläggas till att förbättra mitt mående 

har istället fått läggas ner på att ta över utbildningsansvaret om sjukdomar från 

landstinget. Jag har ofta gråtande hemma fått rätt avancerad psykoterapi som hen till 

mångt och mycket är självlärd i genom internet, egen erfarenhet från egen vård i 

psykiatrin osv. Och jag vill påstå att det som givit mig mest hjälp är dessa samtal och 

denna ”amatörpsykoterapi” från en icke legitimerad psykoterapeut.” 

I denna situation uttrycker Klara en irritation över att hon blivit hänvisad till en psykoterapeut 

som hon upplever sig ha fått utbilda i ämnet, både vad gäller hur utredningen går till, men 

också vad det innebär att vara transsexuell. En tolkning görs att irritationen ligger i den 

okunskap som finns hos vårdgivaren, såväl som att Klara utsatts för onödigt tidskrävande 

utredning; tid som istället kan ha lagts på att förbättra Klaras mående. Hon upplever samtidigt 

att hon fått ta över utbildningsansvaret från landstinget, en kritik gentemot sjukvårdssystemet. 

Klara berättar att hon istället fått mycket stöd från annat håll. Inom vården förekommer det att 

transpersoner fungerar som utbildare gentemot vårdgivare (Lurie, 2005), men att vårdgivare 
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behöver skaffa sig adekvat kunskap på annat sätt än att ha förväntningar på att klienter ska 

utbilda dem (Mizock & Lewis, 2008).  

Immanuel beskriver en dialog mellan honom och en sjuksköterska på allmänpsykiatrin: 

”- Men… du är ju inte transsexuell. Nej, det kan du väl inte vara. Du menar att du vill 

byta kön? 

- Nej, jag vill göra en könskorrigering. Man byter inte kön; man rättar till det som 

blivit fel från början. [...] 

- Men du har ju så stora bröst! Då kan du inte vara transsexuell. De som är det brukar 

ha väldigt androgyna kroppar. [...] 

- Nyss sa du att jag har för stora bröst för att vara transsexuell, och nu säger du att 

jag är okvinnlig? [...] 

- Hm… Nej, det låter inte som att du är transsexuell. De brukar vara homosexuella 

och sedan bli heterosexuella efteråt. Du kan ju inte byta kön och bli homosexuell. [...] 

Därmed var saken avgjord, enligt Margareta: Jag kunde inte vara transsexuell.” 

(Brändemo, 2012, s.88-89) 

Lurie (2005) beskriver att vårdgivare vill behandla transpersoner med respekt men att de kan 

uppleva att de har bristfällig kunskap om terminologi eller inte tillräckligt med transkunskap. 

Detta kan medföra att vårdgivare kan känna sig osäkra i mötet med transpersoner. 

Kommunikationen ovan sker mellan en kurator och Immanuel där det går att beakta flera 

aspekter som behandlar temat okunskap. Kuratorn uttrycker att Immanuel inte är transsexuell 

och att det istället handlar om att han vill byta kön. Immanuel beskriver att han inte blivit 

förstådd och svarar nej, varpå han förklarar vad det innebär: “Man byter inte kön; man rättar 

till det som blivit fel från början.”. Kuratorn beskriver vidare att en person som är transsexuell 

vanligtvis brukar ha “androgyna kroppar” och att Immanuel har stora bröst. Detta kan tolkas 

som att kuratorn har en föreställning om transpersoner som hindrar denne i kommunikationen 

med Immanuel. Denna tolkning stöds av att kuratorn senare uttrycker att transsexuella brukar 

vara homosexuella och sedan blir heterosexuella. Immanuel beskriver till sist att Margareta 

har avgjort att Immanuel inte kunde vara transsexuell. Någon annan än Immanuel har avgjort 

huruvida Immanuel är transsexuell eller inte. En tolkning görs att kuratorn inte har varit öppen 

och lyssnat på Immanuel, vilket kan ses som ett dåligt bemötande. Om kuratorn inte har 

lyssnat på Immanuel har hon heller inte tagit till sig eller accepterat Immanuels upplevelser 

och därmed inte bemött Immanuel på ett bra sätt. Det kan ha påverkat Immanuels tillit till 

vården. 

Ett annat exempel från Immanuel är ett möte med en kurator, där denna kurator återigen talar 

om för honom att han inte är transsexuell: 

”- Du är inte transsexuell. 

Orden slog återigen ner som en bomb. Det jag framförallt behövde, enligt Malin, var att 

ändra inställning och beteende. Mina färgglada batiktröjor, utsvängda byxor och 

okammade hår tolkade hon som symtom på att jag var vantrivdes med kvinnlighet. Det 

kunde jag förvisso hålla med om, men Malins lösning var att jag skulle bejaka 

kvinnligheten. Jag fick hemuppgifter som gick ut på att utforska min kvinnlighet: Att se 
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mig själv naken i spegeln - och att vara mer lyhörd för min sambos behov.” (Brändemo, 

2012, s.91) 

Att kuratorn bestämmer vad Immuanuels känslor beror på genom att tillskriva det “vantrivsel 

av kvinnlighet”. Genom att göra detta har hon missbrukat sin makt som kurator och samtidigt 

missat att beakta Immanuels egna känslor och upplevelser. Vad som är mest utmärkande i 

detta citat är kuratorns lösningar såsom “vara mer lyhörd för sambons behov” tolkas som ren 

okunskap kring Immanuels situation. 

4.5 Passera i transvården 

Vad som framkommer i berättelserna är att en del transpersoner upplever att transvården har 

en snäv könssyn och att detta påverkar deras upplevelser av möten med professionella. Detta 

kan medföra att transvården presenterar normer som inte delas av transpersonerna vilket kan 

förmedla en ökad upplevelse av att de är “fel”, att de inte passar in i normen, att deras person 

och identitet inte är accepterad. Asplund (1978) beskriver hur symbolisk interaktionism leder 

till att vi internaliserar de normer som finns i vår omgivning. Den symboliska 

interaktionismen förklarar att människor har ett behov av att uttrycka sig, att visa vem denne 

är och förväntar sig ett gensvar från omgivningen. Baserat på denna interaktion av agerande 

och gensvar formas människors identitet och medvetande. 

Klara resonerar kring detta i sin berättelse: “Jag har svårt att säga om det är på grund av 

riktlinjer eller läkarens snäva könsnormer som jag ofta kände mig kränkt och orolig varje 

gång jag gick till hen.”. Klara berättar hur bemötandet från läkaren upplevdes kränkande. 

Som resultat av detta kände sig Klara orolig så fort hon skulle komma i kontakt med läkaren. 

Hon för ett resonemang angående anledningen till att läkaren är så pass kränkande, kan det 

vara riktlinjerna, eller är det läkarens snäva könsnormer? I och med att Klara nämner snäva 

könsnormer så tolkas detta som att hon har upplevt läkarens bemötande som inskränkt i och 

med att läkaren har förmedlat en snäv könssyn någon gång tidigare. Den svenska 

könskorrigerande behandlingen syftar till att korrigera transpersoners kroppar till de 

heteronormativa förväntningarna (Landén, 2001). För att transpersoner ska kunna kvalificeras 

inom könsutredningen krävs det enligt Bremer (2011) att deras kroppar passar in i denna 

heteronormativa mall, vilket hon kallar kroppslinjer. I avseende med detta kan Klaras 

upplevelse förstås som ett uttryck för denna heteronormativa mall som genomsyrar 

könsutredningen. Hennes citat kan även vara ett uttryck för Goffmans (1972) term ”passera”, 

samhället har krav på att transpersoner inom könsutredningar ska passera som normativa män 

eller kvinnor för att kunna kvalificeras till diagnosen och transvården. I Klaras fall behövde 

hon passera som en normativ kvinna. 

Klara beskriver även senare i sin berättelse hur utredningsteamet tvingade henne till att 

uppträda feminint enligt normativa förväntningar, trots att detta inte var Klara önskade: 

“Och när de i utredningsteamet säger att en skall leva i sitt upplevda kön handlar det 

om att i hög utsträckning överdriva de könsstereotypa uttrycken som samhället kräver 

av en man eller kvinna. För mig verkade det aldrig räcka med att jag köpte lätt feminina 
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kläder på damavdelningen och använde dem i vardagen, sparade ut och klippte mig 

feminint och använde mascara ibland utan jag skulle enligt dem göra ännu mer än så. 

Det kändes alltid väldigt påtvingande av dem att uppträda på ett sätt som inte var 

varken min förebild av vad en kvinna skulle vara eller hur någon av mina kvinnliga 

vänner och släktingar uppträdde som. Den kvinna som de ville att jag skulle vara fanns 

inte inom varken mig eller i min vänskapskrets. Det anmärktes på att jag använde byxor 

med orden att: ja, kvinnor kan ju använda byxor nu för tiden…” 

Citatet visar hur Klara försökte följa utredningsteamets krav på att leva som kvinna, men hur 

utredningsteamet aldrig var nöjda med hennes syn på kvinnliga attribut, de krävde hela tiden 

ännu mer femininitet av henne. De krävde en identitet av henne som hon inte kände sig bekant 

med. Kanske är det så att premissen om dikotomin man-kvinna i sig kan begränsa utrymmet 

för identitetsskapandet för Klara när utredningsteamet uttrycker missnöjet med hennes 

kvinnlighet. Enligt Lundgren och Kroon (1996) är den patriarkala könskulturen närvarande i 

könsutredningar vilket gör att stor vikt läggs på att MTF tydligt visar sin kvinnlighet i form av 

ett linjärt utseende. De kroppstecken och symboler som kan kopplas till den manliga 

heteronormativa kroppen måste MTF dölja för ett så kvinnligt utseende som möjligt. I Klaras 

fall verkar detta beviskrav på hennes kvinnlighet ske, vilket hon verkar uppleva tvingande. 

Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism kan ett rollövertagande inte ske om inte 

signifikanta symboler finns (Asplund, 1978). I Klaras fall så “räcker” hennes beteende och 

utseende inte till för att utredningsteamet ska “godkänna” hennes yttre. Hennes utseende har 

inte samma innebörd för henne som för utredningsteamet, hon känner sig kvinnlig trots 

exempelvis byxor. Detta gör att det inte finns några signifikanta symboler i interaktionen 

mellan utredningsteamet och Klara, det blir inte möjligt att göra ett rollövertagande. Detta gör 

enligt Asplund (1978) att Klaras egna identitet inte får möjlighet att utvecklas. Klaras citat är 

ett ytterligare exempel på hur utredningsteamet inte bedömer att Klara passerar som en 

normativ kvinna. 

En annan berättare som också berättar om sin upplevelse av könsnormativa förväntningar av 

vården är Immanuel: 

“-Om jag skulle skriva remissen så skulle de också att förvänta sig att du börjar leva 

som man på heltid. Att du klär dig som man, att du försöker dölja brösten och så. 

- Det gör jag ju. 

-Jaså? 

Solveigs näsborrar var klotrunda när blicken svepte över min kropp. Jag ryggade 

instinktivt tillbaka, som om jag sökte stöd i fåtöljen där jag satt. 

Jag känner mig naken. Jag duger alltså inte. Jaha, då vet jag det.” (Brändemo, 2012, 

s.144) 

Här beskrivs hur Solveig spärrar upp sina näsborrar och blickar på hans kropp, som ett sätt att 

illustrera Solveigs skepticism mot honom och hans könsidentitet. Kroppsspråket hos 

vårdgivaren kan, enligt Fossum (2007) påverka hur patienten upplever bemötandet. I the 

looking glass effect kan den egna föreställningen av hur andra uppfattar oss göra att vi 

omformar vår självbild (Yeung & Martin, 2003). I Immanuels fall kan man tolka det som att 
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Solveigs svepande blick över hans kropp gör att han börjar föreställa sig hur hon uppfattar 

honom. Detta påverkar både hur han kommer att uppleva mötet, men också hur han börjar 

tänka kring sig själv. Immanuel beskriver hur han själv ryggade tillbaka och upplevde att han 

inte duger. Detta kan tolkas som att han upplevde att han inte duger som man, eller 

åtminstone som en transperson som försöker vara man. De stora brösten kan ses som en 

symbol för det feminina enligt Lundgren och Kroon (1996), vilket i detta fall inte är en fördel 

för berättaren i fråga. Immanuels känsla av att inte duga kan kopplas till the looking glass 

effects diskussion om omformandet av självbilden. Att inte duga kan även kopplas till 

Goffmans (1972) begrepp ”att passera”. Immanuel lyckas inte passera som en transperson i 

Solveigs ögon. I detta fall är det positivt om Immanuel lyckas passera som ”avvikande”, det 

vill säga transperson, då detta skulle kunna ge honom en remiss som i sin tur kan leda till stöd 

och vård. 

En annan informant beskriver hur vägen till en remiss till utredningsteamet inte är lättsam. Så 

här skriver Alex: “Att skaffa remiss går inte helt smärtfritt. Min psykiater vill inte skriva den 

eftersom hon är övertygad om att jag inte är transsexuell. Hon anser att jag är för feminin. 

Feminin + fitta och bröst=Kvinna” (Berg & Summanen, 2011, s.14). Att beskriva vägen till 

en remiss som “inte helt smärtfritt” tyder på att Alex upplevde bemötandet från psykiatrin 

som smärtsamt emellanåt, och att vägen till remissen antagligen upplevdes som krokig och 

svåråtkomlig. Citatet kan tolkas som ännu en kritik mot vårdens könsnormativa syn. I och 

med att Alex anses vara “feminin” och dessutom har en feminin kropp med kroppssymboler 

såsom “bröst” och “fitta” får han inte sin remiss till utredningsteamet. Precis som Immanuel 

lyckas inte Alex heller passera som transperson. Alex passera inte heller som manlig, vilket 

kan tolkas bero på stigmasymboler såsom bröst. Att försöka dölja stigmasymboler kallar 

Goffman (1972) för en passeringsstrategi. Lundgren och Kroon (1996) skriver att kroppen, 

kroppstecken och kroppssymboler kan ses som symboler i den symboliska kroppen. De 

beskriver den symboliska kroppen som ett sätt att signalera könstillhörighet samt inre 

könsidentitet. I Alex fall gör hans kroppssymboler, såsom “bröst” och “fitta”, att psykiatrin 

bedömer att han har en kvinnlig könsidentitet, och därmed ej behöver remiss till 

utredningsteamet. 

Immanuel mötte ett stort motstånd från en sjuksköterska på psykiatrin gentemot hans 

könsidentitet. Han var där i syfte att få en remiss till könsutredningen. Så här berättar han: 

”Om jag råkade använda något ord om mig själv som Margareta ansåg var manligt - 

han, skjorta, bröstkorg, bög - så rättade hon mig - hon, blus, bröst, heterosexuell kvinna 

- och om jag använde “fel” ord igen, så försökte hon leda in samtalet på tvångsvård. 

Om jag någon gång sa emot Margareta så nämnde hon att det så klart fanns en 

möjlighet att avsluta kontakten - men då skulle jag bli portad från psykiatrin för gott. 

Det var bland annat så hon övertalade mig att börja medicinera.” (Brändemo, 2012, 

s.90) 

Enligt Blennberger (2006) kan vårdgivarens attityder och grundinställningar gentemot 

transpersoner påverka hur bemötandet blir. Immanuel möter ett hotfullt bemötande från 

sjuksköterskan, och vad detta beror på är irrelevant, men som tidigare nämndes så tolkas det 
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som att Immanuel inte upplevde hennes bemötande som trevligt. Lurie (2005) beskriver att 

vårdgivarens brist på erfarenhet av transpersoner samt att vårdgivaren känner sig obekväm 

kan i värsta fall leda till hotfulla möten. Att Margareta känner sig obekväm i situationen kan 

bero på hennes förutfattade meningar om kropp och kön, men det kan också bero på 

kunskapsbrist kring transpersoner. Citatet tyder också på att Immanuel förhindras passera som 

det kön han upplever sig tillhöra. Immanuel tvingas leva som sitt juridiska kön för att få vård 

mot sin depression. Han får vård mot depression istället för en remiss till 

könsutredningsteamet. Att förhindras utveckla och leva i den könsidentitet som upplevs som 

rätt skulle kunna beskrivas utifrån symbolisk interaktionism som ett icke rollövertagande. 

Margareta kan inte förstå Immanuels behov av att vara man, hon och Immanuel tolkar inte 

gester, ageranden samt beteenden på samma sätt vilket gör att de inte har några signifikanta 

symboler. Enligt Asplund (1978) har människor ett behov av att uttrycka sig och visa sin 

identitet utåt. Ett gensvar och ett rollövertagande kan hjälpa personen att utveckla sin 

identitet.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera berättelser om hur transpersoner upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvården med fokus på könsutredningen. Förhoppningen var att 

kunna öka kunskapen om bemötande i samband med en könsutredning. De frågeställningar 

som studien har utgått från är att besvara vad som upplevs som ett gott bemötande och vad 

som upplevs som brister i bemötandet vid dessa utredningar. I analysen har fem teman 

uppkommit med utgångspunkt i empirin. Dessa är “Trevliga möten”, “Fel pronomen”, “Kamp 

i vården”, “Okunskap” och “Passera i transvården”. 

Flera berättelser beskriver i stor utsträckning faktorer som Blennberger (2005, 2006) och 

Fossum (2007) karaktäriserar som gott bemötande. Exempel på detta är att transpersoner i 

denna studie uppfattar vårdpersonal som omtänksamma, engagerade, lätta att förstå, snälla, 

empatiska samt att de ger beröm och uppmuntran. I dessa möten kan det också finnas 

lättsamhet och humor. Ofta upplever inte berättarna att deras identitet blir ifrågasatt i dessa 

positiva möten, utan snarare att de har möjlighet att befästa eller utveckla sin identitet. Detta 

tolkas som ett uttryck för att vårdpersonalen i utredningen konfronterar transpersonerna med 

bevarad respekt, vilket Blennberger (2006) definierar som ett gott bemötande. Några berättare 

i studien uppgav i sina berättelser att de upplevde brister i bemötandet, såsom att mötet var 

obekvämt, kränkande eller hemskt. Av berättarna framkom det även att deras förväntningar 

och förförståelse av transvården kan påverka upplevelsen av bemötandet. Är den negativ kan 

detta att leda till en upplevelse av bristande bemötande. Hanssen (2007) beskriver att tidigare 

förståelse av upplevelser kan påverka den tolkning som människor har av en situation, så 

kallad upplevelsestruktur. Om människor på nytt befinner sig i en liknande situation kan 

upplevelsestrukturen aktiveras. Detta är något som behöver beaktas i vidare forskning för en 

djupare förståelse för transpersoners upplevelser.  

En tydlig faktor som framkom i empirin är vikten av att bli benämnd med rätt pronomen. 

Pronomen stod för något mer än bara en benämning, det var en del av berättarnas identitet. I 

studien framkom det att en stor del av berättarna, sedan länge har arbetat med sin 

könsidentitet. Att bli benämnd med fel pronomen blir ett slags ifrågasättande av denna 

självbild. Det förmedlar också en viss avsaknad av respekt för personens (köns)identitet. Fel 

pronomen begränsar alltså ett gott bemötande gentemot berättarna. Att bli benämnd med rätt 

pronomen verkar vara så pass viktigt att om vårdgivaren använder fel pronomen kommer ett 

gott bemötande i övrigt inte uppmärksammas av patienten.  Överlag kan samhällets 

könsnormer bidra till svårigheter i identitetsskapandet för berättarna. Om transvården 

ifrågasätter denna (köns)identitet eller presenterar normer som inte stämmer överens med 

deras internaliserade normer kring kön kan bemötandet bli lidande. I transpersonernas 

berättelser framkom det att vårdens förväntningar om hur de skulle klä sig, agera och se ut 

kroppsligt var avgörande för att de skulle kunna passera som man eller kvinna. Detta kunde 

skapa otillräcklighetskänslor, rädsla för att bli nekad sin diagnos, otrygghet och även 

upplevelse av att bli kränkt. Att passera är enligt Goffman (1972) när en person som avviker 

mot samhällets normativa föreställningar lyckas undkomma upptäckt. Med utgångspunkt i 

teorin the looking glass self (Yeung & Martin, 2003) kan en ambivalent självbild formas om 
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den upplevda självbilden inte bekräftas. Det vill säga, om transpersoner upplever att 

vårdpersonalen inte ser dem såsom de själva ser sig kan detta påverka deras jag och 

könsidentitet. Att transpersoner kan vara rädda för att bli nekad vård, det vill säga att inte få 

sin diagnos transsexualism, är något som Bremer (2011) fann i sin avhandling. Bremer 

beskriver att det är svårt för transpersoner att kvalificeras inom könsutredningen om de inte 

passerar som den linjära mannen eller kvinnan. Ett bristande bemötande kan alltså kopplas till 

snäva könsnormer inom transvården. Utifrån berättarnas utsagor verkar ett kriterium för ett 

gott bemötande vara att vårdpersonalen respekterar och bekräftar berättarnas upplevda 

könsitentitet. Detta är viktigt i bemötandet oavsett om personen tilldelas en diagnos eller ej. 

Könsutredningens natur är att ifrågasätta transpersoners könsidentitet för att försäkra sig om 

att de verkligen ska diagnostiseras med transsexualism samt att de är redo för en 

könskorrigerande behandling. Det blir en slags paradox, transpersoner måste underkasta sig 

att andra definierar dem som avvikande, de måste till och med övertyga samhället att de är 

avvikande, för att kunna få möjlighet till en remiss för en könsutredning. Det verkar som att 

berättarna har upplevt bemötandet som ett motstånd mot deras självutvecklande. Att 

könsutredningen kan upplevas som en kamp syns bland annat genom att berättarna 

exempelvis upplever avsaknad av stöd, att de ej blir lyssnade på, att de måste argumentera för 

sin rätt eller att de uppger att vårdgivaren inte anser dem vara trovärdiga. Detta tolkas som 

faktorer för ett bristande bemötande. De normer som kan förekomma inom vården är ibland 

ett resultat av de rutiner som utredningsteamen använder sig av, men de kan också bero på att 

enskild vårdpersonal kan ha bristande kunskap om transsexualitet. Detta kan handla om 

avsaknad av kunskap eller fördomar kring hur transsexuella är eller hur de ser ut. I de 

situationer då vårdpersonal har saknat kunskap har berättarna tagit på sig att informera 

vårdgivarna. Att transpersoner utbildar vårdgivare förekommer i Luries (2005) forskning. 

Detta är inte önskvärt enligt Mizock och Lewis (2008) samt Lurie (2005). Att vårdpersonalen 

inte har kunskap om transpersoners situation verkar ses av berättarna som ett bristande 

bemötande, på så sätt att det inte leder till något stöd, utan snarare blir en belastning för dem. 

Det finns däremot berättare som har upplevt könsutredningen som smidig och snabb. Det 

framkom i berättelserna att berättarna kan uppleva att ett gott bemötande inte handlar om att 

behöva kämpa för att få sin diagnos. Om väntetiden är kort upplevs detta som positiv. 

Väntetidens längd avgör hur bemötandet upplevs. Denna slutsats bekräftar Bremers (2011) 

slutsats, att väntan har en stor betydelse för hur hennes informanter kom att uppleva och 

berätta om sin könskorrigerande vårdprocess. 

En intressant aspekt i materialet är att de system, regler och rutiner, som finns kring 

könsutredningarna medför konsekvenser för bemötandet, även om det inte är direkt relaterat 

till det relationella bemötandet. Systemet utgör en ram för hur transvårdens personal kan 

bemöta patienterna. Kvaliteten på bemötandet kan begränsas av de regler och rutiner som 

finns inom transvården. I materialet framkom att flera berättare beskriver ett negativt 

bemötande från transvården på grund av väntetiden, vissa riktlinjer och krav samt 

psykologtester som upplevdes som underliga. Berättarna kunde uttrycka kritik gentemot 

utformningen av transvården. En slutsats i uppsatsen är att upplevelsen av bemötandet 
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påverkas av hur systemet runt vårdinstitutionen är utformad. Det tycks inte vara möjligt att 

utesluta detta när man undersöker upplevelsen av bemötandet inom en vårdinstitution. 

De slutsatser som har presenterats ovan skulle kunna se annorlunda ut om det hade varit andra 

författare till uppsatsen som tolkat berättelserna. Om uppsatsen hade utgått från genusteori 

hade analysen fokuserat mer på hur bemötandet gentemot transpersoner inom 

könsutredningen påverkas av könsnormer. Genusteori belyser dessutom könsnormer på en 

samhällsnivå vilket hade påverkat studien. Hade uppsatsens empiri inte grundat sig på bloggar 

eller självbiografier hade berättelserna utgått från syftet att besvara studiens frågor. Sannolikt 

hade detta påverkat resultatet i denna uppsats. 

Då det framkommer i denna studie att lagar, regler och rutiner kan påverka upplevelsen av 

bemötandet under könsutredningar kan ett förslag på vidare studier vara att undersöka detta 

mer ingående. Det finns tidigare forskning om skillnader i bemötandet gentemot MTF och 

FTM men däremot saknas forskning om vilka skillnader som finns mellan FTM och MTF 

upplevelser av bemötande inom transvården.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Söker deltagande i studie om bemötande under 

könsutredningar 

Vi går sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Umeå universitet och ska skriva vår 

kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kontakten med hälso- och 

sjukvården upplevs i samband med en könsutredning.  

 

Vi söker Dig som vill berätta om Dina erfarenheter och upplevelser av kontakten med 

hälso- och sjukvården i samband med könsutredning. Vårt fokus är det bemötande som 

personer som genomgår en könsutredning får av hälso- och sjukvården och vi söker 

därför personer som har kommit så långt i utredningen att de har fått träffa personal 

som jobbar med utredningen. Det spelar ingen roll var i landet Du bor eller var 

utredningen genomförts. Vi söker personer i alla åldrar och har inget krav på att Du 

identifierar Dig som transsexuell. 

 

Vi är intresserade av skrivna berättelser där Du berättar om din kontakt och det 

bemötande du har fått av hälso- och sjukvården utifrån frågor som: 

- Hur har din kontakt med hälso- och sjukvården sett ut i samband med könsutredningen? 

(Från den initiala kontakten fram till idag) 

- Hur upplever du bemötandet av hälso- och sjukvården i samband med könsutredningen? 

 

Studien följer forskningsetiska regler vilket innebär att deltagandet är frivilligt samt att 

medverkan kan avbrytas när som helst. Materialet från intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, det är bara vi och vår uppsatshandledare som har tillgång till 

det. Anonymitet är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras, vilket innebär 

att eventuella specifika uppgifter, så som namn eller platser, kommer att fingeras i den 

rapport som studien utmynnar i. Vi kommer att använda materialet från intervjuerna i 

vår analys som vi sedan kopplar till vår teoretiska bakgrund. Korta utdrag från 

intervjuerna kommer därför att användas i uppsatsen. Berättelserna kommer inte att 

användas i annat syfte än i denna studie.  

 

Hör gärna av Dig om Du vill delta eller har frågor! Sprid gärna ordet till andra som kan 

vara intresserade. 

 

Tack på förhand! 

 

Albin Thörn        alnsvm03@student.umu.se    Tfn: 073-5027639 

Jim Källerholm    jimkam99@student.umu.se 

Evelina Åström    evas0011@student.umu.se 
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Bilaga 2: Frågemall 
 

Hej! 

 

Vad kul att du är intresserad av att delta i studien!  

 

Fokus i berättelsen - Bemötande 

Vi söker din berättelse om det bemötande du har fått av hälso- och sjukvården i samband med 

könsutredning. Vårt främsta fokus är bemötandet av utredningsteamet men du får gärna 

berätta om de inledande kontakterna för att få remiss till könsutredning samt om du har 

genomgått könskorrigering. 

Den berättelse du skriver bör inte överskrida fyra sidor vi behöver få in berättelsen senast 

söndag den 23e mars till någon av våra e-postadresser. 

Instruktioner 

Du utgår ifrån frågorna nedan men väljer själv hur du vill besvara frågorna. Du kan svara på 

varje fråga för sig eller besvara de i en sammanhängande text. I berättelsen kan du exempelvis 

beskriva vilka tankar och känslor som du har kring olika bemötanden som du har upplevt. Har 

du specifika händelser du vill lyfta fram så gör gärna det. Du väljer själv hur du berättar samt 

hur mycket du väljer att berätta om. 

 Berätta kortfattat om dig själv, din könsidentitet, ålder och var du genomgår/har 

genomgått din könsutredning. (Observera att det är valfritt vad du berättar) 

 Vilka förväntningar du har haft av hälso- och sjukvårdens bemötande i samband med 

könsutredning? 

 Hur har din kontakt med hälso- och sjukvården sett ut i samband med könsutredningen? 

(Beskriv gärna händelseförloppet från den initiala kontakten fram till idag) 

 Hur upplever du bemötandet du fick av hälso- och sjukvården i samband med 

könsutredningen?  

Uppföljning 

Efter att du har skickat in din berättelse kan vi behöva ställa uppföljande frågor. Då 

berättelserna ska tolkas av oss vill vi gärna kontrollera att vår tolkning, för dig, känns korrekt. 

Vi kan även behöva kontrollera att anonymiteten säkerställs vid situationer då vi är osäkra om 

citat ur er berättelse kan avslöja er identitet. 

Meddela oss om denna uppföljning känns intressant för dig samt på vilket sätt vi ska kontakta 

dig. Om du inte är intresserad behöver du inte medverka i uppföljningen. Kandidatuppsatsen 

kommer att vara färdig första juni, meddela gärna om du vill ta del av den. 

  



 
 

Frivilligt deltagande 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och som vi nämnt ovan är det valfritt vad du berättar 

samt vilka frågor du väljer att besvara. Du har möjlighet att avbryta ditt deltagande när som 

helst, även efter att du skickat in din berättelse. Din berättelse stryks i så fall från studien. Du 

behöver inte ange varför du vill avbryta men meddela gärna så att vi vet att du avbrutit ditt 

deltagande.  

Genom att delta kan du bidra till att skapa en större förståelse för hur personer i din situation 

upplever bemötandet av hälso- och sjukvården i samband med könsutredning. I egenskap av 

studenter har vi inte möjlighet att erbjuda professionellt stöd för eventuella tankar och känslor 

som kan uppkomma vid ett deltagande. Vi rekommenderar att du har någon stödkontakt om 

du tror att eventuellt obehag kan uppstå. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Albin Thörn            alnsvm03@student.umu.se    Tfn: 073-5027639  

Jim Källerholm        jimkam99@student.umu.se 

Evelina Åström        evas0011@student.umu.se 
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