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Sammanfattning 

Människan påverkas av olika normer. Heteronormativiteten antar att alla personer är både 

heterosexuella och cispersoner. Människor som inte lever utifrån heteronormativiteten kan 

definieras som HBTQ+-personer. T:et i akronymen står för transpersoner som inte identifierar 

sig med det kön de blev tilldelade vid födseln. Transpersoner har en hög prevalens av psykisk 

ohälsa jämfört med cispersoner. Begreppet minoritetsstress förklarar skillnaden i ohälsan då 

dessa människor utsätts för unika stressorer just för att de bryter mot majoritetens normer. Det 

finns inte mycket forskning om hur transpersoner hanterar minoritetsstress och hur 

transpersoner i Sverige upplever minoritetsstress. Därför var syftet med denna studie att 

undersöka hur transpersoner i Sverige upplever att deras vardag påverkas av att inte följa 

samhällets normer samt hur transpersoner hanterar situationer som kan kännas svåra. En 

kvalitativ intervjustudie genomfördes via telefon med 11 transpersoner i Sverige. Tematisk 

analys användes och resulterade i tre huvudteman: Osynlighet, Minoritetsstress och Coping. 

Osynlighet handlade om brist på kunskap om transpersoner och upplevelsen av att ens 

könsidentitet inte existerade hos majoritetsgrupper, vilket var påfrestande. Deltagarna kände 

minoritetsstress i de flesta sammanhang av livet och de använde både problem- och 

känslofokuserade copingstrategier för att hantera minoritetsstressen. Särskilt viktiga var 

känslofokuserade copingstrategier, såsom att ha tillgång till socialt stöd. Osynlighet kan vara 

ytterligare en faktor för att förstå minoritetsstress hos transpersoner men sannolikt även hos 

andra HBTQ+-personer. 

 

Nyckelord: minoritetsstress, coping, transperson, tematisk analys 
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Abstract 

People are affected by different norms. Heteronormativity expects all people to be 

heterosexual and cisgender. People who do not live by heteronormativity may be defined as 

LGBTQ+. The T in the acronym stands for transgender, those who do not identify with the 

sex they were assigned at birth. Transgender people have a high prevalence of psychological 

distress compared to cisgender people. Minority stress describes how transgender people 

experience unique stressors because they don’t prescribe to heteronormativity, which explains 

the difference in mental health. There isn’t a lot of research on how transgender people cope 

with minority stress and how transgender people experience minority stress in Sweden. The 

purpose of this study was thus to explore how transgender people in Sweden experience their 

daily life in relation to not prescribing to society’s norms and how transgender people cope 

with situations that can feel difficult. A qualitative interview study was conducted by phone 

with 11 transgender people in Sweden. Thematic analysis was used and resulted in three 

themes: Invisibility, Minority stress and Coping. Invisibility contained the lack of knowledge 

about transgender people and experience that one’s gender identity didn’t exist in majority 

groups, which was also experienced as stressful. The participants experienced minority stress 

in most contexts of life and they used both problem and emotion focused coping to ameliorate 

stress. Of notable importance was emotion focused strategies, like having access to social 

support. Invisibility might be an additional factor to understand minority stress in transgender 

people, but might also be applicable to other people identifying as LGBTQ+. 

 

Key words: minority stress, coping, transgender, thematic analysis  
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Transpersoners upplevelser av minoritetsstress och copingstrategier 

Människan är en varelse som lever i olika gruppformationer och som har en mängd 

sätt att strukturera, tänka kring och förhålla sig till de grupper hon ingår i. Ett av dessa sätt är 

genom att skapa normer, som är oskrivna regler som beskriver hur människor får bete sig och 

vara utifrån det som är vanligt förekommande och som “är det ideal som en person förväntas 

anpassa sig till” (Norm, ur Nationalencyklopedin, u.å.). Globalt finns en föreställning om att 

det som är normativt är att vara heterosexuell och cisperson (se vidare definition i texten samt 

Ordlista i bilaga 1). En heterosexuell person blir kär i och/eller känner sexuell attraktion för 

människor som har ett annat kön än sitt eget (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter [RFSL], 2015a). En cisperson är en person som 

identifierar sig själv med det kön hen blev tilldelad vid födseln (Jacobson & Joel, 2018). Att 

vara cisperson brukar oftast kopplas ihop med tvåkönsnormen (RFSL, 2015a), som säger att 

personer enbart kan tillhöra ett av två olika kön, nämligen kvinna eller man (Jacobson & Joel, 

2018). Det system av normer som finns kring att vara heterosexuell och cisperson benämns 

som heteronormativitet (RFSL, 2015a). 

Samtidigt finns det över hela världen människor som identifierar sig med sexuella 

läggningar och könsidentiteter som inte är en del av heteronormativiteten. Dessa personer 

brukar inkluderas i begreppet HBTQ, som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och queera personer (RFSL, 2015a). En persons sexuella läggning handlar om vem eller vilka 

personen kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av; könsidentitet är det kön som personen 

upplever sig själv vara, oberoende av andra aspekter av personens kön (se vidare definition 

nedan). Queer som begrepp kan generellt användas som ett ifrågasättande av normer kring 

kön och sexualitet eller identifikation av kön och sexualitet (RFSL, 2015a). I vissa fall läggs 

ett plus till i slutet på akronymen, HBTQ+. Detta står för fler sexuella läggningar, 
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könsidentiteter och sätt att skilja sig från heteronormativiteten (HBTQ(I)(A)(P), ur Nationella 

Sekretariatet för Genusforskning, u.å.). 

Vad är kön och hur relaterar begreppet till transpersoner? 

Begreppet kön kan delas in i flera olika aspekter utifrån kroppsligt kön, könsidentitet, 

juridiskt kön, könsuttryck (RFSL, 2015a; Transformering, 2018a) samt språkligt kön 

(Vårdguiden, 2016). Dessa aspekter av kön är oberoende av varandra och alla aspekter 

behöver inte vara samstämmiga hos en person enligt normativa föreställningar (Vårdguiden, 

2016). 

När en pratar om kroppsligt kön brukar begreppet kön oftast handla om de yttre och 

inre könsorganen, till exempel snippa och äggstockar. Kroppsligt kön handlar även om de 

kromosomer, hormonnivåer och annan kroppskarakteristiska som ansiktsbehåring och bröst 

som personer har (RFSL, 2015a; Transformering, 2018a; Vårdguiden, 2016). Dock har det 

visat sig att tvåkönsnormen och tanken att det enbart finns två biologiska könskategorier hos 

människor inte har stöd i biologin (RFSL, 2015a; Transformering, 2018a). Detta eftersom 

både de som blivit tilldelade könet kvinna och man vid födseln kan ha extra eller färre X- och 

Y-kromosomer (se Socialstyrelsens, 2016, översikt för mer information). Dessutom kan 

kroppen uppfatta hormoner på olika sätt och därmed utveckla kroppskarakteristiska som inte 

brukar associeras med det kön personen blev tilldelad vid födseln. Detta kan till exempel 

handla om ökad kroppsbehåring för de som blev tilldelade könet kvinna vid födseln som har 

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS; Vårdguiden, 2018a). Sammantaget finns det många 

aspekter inom kroppsligt kön att ta hänsyn till, vilket gör att kroppsligt kön bör ses som en 

skala eftersom det rent tekniskt inte finns enbart två typer av kroppsliga kön (RFSL, 2015a). 

En persons könsidentitet är en aspekt på kön som definierar vilket kön en person 

känner sig vara och identifierar sig med. Detta är oberoende av hur personens kropp ser ut och 

fungerar, vilket kön som står i deras pass, på vilka sätt de väljer att uttrycka sitt kön inför 
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andra eller med vilket pronomen andra benämner en person. En persons könsidentitet kan 

därför enbart definieras av personen själv och inte av någon annan (RFSL, 2015a; 

Transformering, 2018a; Vårdguiden, 2016). Ett sätt att se på könsidentitet är att en person 

definierar sin könsidentitet utifrån ett binärt/tvådelat synsätt där könsidentiteterna kvinna och 

man ingår. Ett icke-binärt synsätt inkluderar alla former av könsidentiteter som inte är strikt 

tillhörande enbart en av de två binära kategorierna (Richards et al., 2015). Exempel på detta är 

personer som identifierar sig som både kvinna och man, någonstans mittemellan, annat än 

kvinna och man och de som har en mer flytande eller ingen könsidentitet. Några icke-binära 

könsidentiteter är exempelvis genderfluid, agender, bigender (Richards et al., 2015), 

transmaskulin och transfeminin (Transformering, 2018b). De transpersoner som har 

genomgått någon form av förändring eller behandling för att deras olika aspekter av kön mer 

ska stämma överens med deras könsidentitet (könsbekräftande behandling, se vidare 

definition nedan) kanske inte identifierar sig som att de har en transidentitet eller är en 

transperson. De kan istället enbart identifiera sig med sin könsidentitet, eventuellt med 

tillägget att de har en transbakgrund eller transerfarenhet (Transformering, 2018c). 

Juridiskt kön är det kön en person blir tilldelad vid födseln och som sedan är 

registrerat i olika folkbokföringsregister, på passet och annan legitimation samt visas av den 

näst sista siffran i det svenska personnumret (RFSL, 2015a; Transformering, 2018a). De flesta 

länder i världen, inklusive Sverige, har enbart två juridiska kön, kvinna och man, som en kan 

få tilldelad vid födseln. Men flera länder, bland annat Tyskland, Nepal, Indien, Sydafrika, Nya 

Zeeland, Pakistan och Australien har nu alternativ för ett tredje juridiskt kön (Beresford, 

2018; RFSL, 2018). 

Könsuttryck är hur en person uttrycker olika aspekter av kön genom olika attribut eller 

sätt att bete sig (RFSL, 2015a; Transformering, 2018a; Vårdguiden, 2016). Det kan vara 

kläder, hårfrisyrer, röstläge och andra saker relaterat till utseende (RFSL, 2015a; 
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Transformering, 2018a; Vårdguiden, 2016). Olika former av könsuttryck kan användas för att 

bekräfta en persons könsidentitet, men hur en person klär sig eller använder andra former av 

könsuttryck behöver nödvändigtvis inte vara relaterat till personens könsidentitet 

(Transformering, 2018a). 

Språkligt kön betyder vilka pronomen en person vill använda om sig själv i tredje 

person, som hon, han, hen eller den (Vårdguiden, 2016). 

Hos cispersoner brukar alla aspekter av kön vara samstämmiga med varandra 

(Vårdguiden, 2016). För transpersoner så är en eller flera aspekter av kön inte samstämmiga 

med varandra (RFSL, 2015a; Vårdguiden, 2016). Som beskrivet ovan kan transpersoner 

identifiera och uttrycka sitt kön på en mängd olika sätt. Därför används begreppet transperson, 

eller trans, som ett paraplybegrepp för att inkludera alla personer som på något sätt 

identifierar sig med en binär eller icke-binär transidentitet eller som har en transbakgrund 

(RFSL, 2015a). 

I denna uppsats kommer författarna hädanefter att använda transperson, 

transidentitet/transbakgrund och trans som paraplybegrepp för att underlätta skrivandet. 

Därtill används akronymen HBTQ+ för att försöka täcka in de flesta andra aspekter relaterade 

till HBTQ+-spektret som sexuella läggningar, könsidentiteter och andra sätt att vara. Men när 

något relaterat till trans särskiljer sig från detta så skrivs detta ut. Författarna är medvetna om 

att det finns transpersoner som upplever att de inte har någon könsidentitet (som agender), 

men för att underlätta skrivandet och läsbarheten kommer författarna hädanefter benämna sätt 

att definiera en persons icke-existerande könsidentitet som en könsidentitet. 

Synen på trans som vårdbehov 

Vissa transpersoner vill göra förändringar på sitt kroppsliga kön, juridiska kön, 

könsuttryck och/eller språkliga kön (American Psychological Association [APA], 2013; 

RFSL, 2015a; Transformering, 2018c). Detta för att känna sig mer bekväma med sig själva, 
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minska eventuell könsdysfori och/eller för att “passera” (Transformering, 2018c). Att passera 

innebär att en transperson blir sedd och behandlad som den könsidentitet hen identifierar sig 

med (Goldberg, 2016). En del transpersoner upplever könsdysfori, vilket är en stark känsla av 

att ens kropp och/eller det kön en blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens 

könsidentitet, vilket kan leda till stort lidande och hindra en i vardagen på olika sätt (APA, 

2013). Dock upplever inte alla transpersoner könsdysfori (Transformering, 2018c). 

Vissa förändringar för att minska könsdysfori eller få mer samstämmighet mellan 

olika aspekter av kön går att göra på egen hand. exempelvis att byta hela eller delar av ens 

namn via Skatteverket eller Patent- och registreringsverket (Socialstyrelsen, 2015b), eller att 

använda andra former av könsuttryck och pronomen om sig själv (Vårdguiden, 2018b). Andra 

förändringar för att öka samstämmigheten mellan olika aspekter av kön går enbart att få 

tillgång till via könsbekräftande vård och behandling (Socialstyrelsen, 2015b). 

Könsbekräftande vård och behandling 

Könsbekräftande vård och behandling är en del av den allmänna hälso- och sjukvården 

som ges via landstingen/regionerna i Sverige (Socialstyrelsen, 2015a). Vården och 

behandlingen innebär främst hormonbehandling och kirurgiska ingrepp, men även andra 

behandlingsåtgärder finns att tillgå som hårväxtborttagning och röstträning för bekvämt 

röstläge (Socialstyrelsen, 2015b). Hormonbehandling kan innebära bland annat testosteron 

eller östrogen för att få kroppen att upplevas som mer maskulin respektive feminin. 

Kirurgiska ingrepp som syftar till att få kroppen att upplevas mer feminin eller maskulin kan 

innebära olika operationer, som överkroppskirurgi och/eller underlivskirurgi (Socialstyrelsen, 

2015a). 

Enbart de som är över 18 år kan ansöka hos Socialstyrelsens Rättsliga råd om att få 

byta juridiskt kön och/eller få tillgång till underlivskirurgi (Socialstyrelsen 2015a; 

Socialstyrelsen, 2015b). Kravet som tidigare funnits på att transpersoner skulle sterilisera sig 
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innan de fick byta juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi togs bort 2013. Det är heller 

inget krav på att genomgå underlivskirurgi för att byta juridiskt kön (Socialstyrelsen, 2015a). 

Alla transpersoner har inte samma eller något behov av könsbekräftande behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2015b; Transformering, 2018b). 

För att få tillgång till den könsbekräftande vården och behandlingen krävs en 

könsdysforidiagnos som kan ställas i samband med en könsidentitetsutredning 

(Socialstyrelsen, 2015a). I DSM-5, en diagnostisk manual för psykiatriska sjukdomar, 

benämns diagnosen som Könsdysfori (APA, 2013). I tidigare versionen ICD-10, en 

internationell statistisk manual för klassifikation av olika sjukdomar och tillstånd (WHO, 

2016), låg tre könsdysforidiagnoser, till exempel Transsexualism, under en sektion som 

handlade om psykiska sjukdomar. Detta har gjort att APA (2013) och WHO (Socialstyrelsen, 

u.å.) har klassat transsexualism och transpersoner som mentalt sjuka (Socialstyrelsen, u.å.). I 

juni 2018 kom den nya utgåvan av ICD-11 (World Health Organisation [WHO], 2018a). I 

ICD-11 har de tidigare tre könsdysforidiagnoserna ändrat namn och benämns nu som 

Könsinkongruens - uppdelad mellan en diagnos för de som är ungdomar och vuxna och en 

diagnos för de som är barn - eller Ospecificerad könsinkongruens (WHO, 2018a). Dessutom 

har diagnoserna flyttats till en sektion som handlar om olika tillstånd av sexuell hälsa. Syftet 

med förändringen och omflyttningen av diagnoserna var att transsexualism och att vara trans 

inte längre ska ses som en psykiatrisk sjukdom. Detta kan minska stigmat kring att vara trans 

och istället påvisar ett vårdbehov som fortfarande behöver uppfyllas, men inte för att det är en 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2015a; WHO, 2018b). 

Könsidentitetsutredningar kan göras hos sex olika utredningsteam i Sverige dit man 

får skicka remiss. Det finns mottagningar för både dem som är under och över 18 år gamla. 

Att få ett första besök hos de olika utredningsteamen kan ta olika lång tid beroende på de 

väntelistor för utredning som finns, men vanligt är att det tar kring ett år för ett första besök 
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(Socialstyrelsen, 2010). Under utredningen får transpersonen berätta om sina upplevelser 

kring sin könsidentitet, svara på frågor om medicinsk bakgrund, kartlägga hur livet ser ut för 

transpersonen samt genomgå en psykologisk bedömning (Socialstyrelsen, 2015a). Tiden det 

tar att genomgå könsidentitetsutredningen är individuell och varierar (Socialstyrelsen, 2015a), 

men utredningen brukar ta ungefär ett år (RFSL, 2015b). När utredningen är klar är det ytterst 

få transpersoner som inte får en könsdysforidiagnos, oftast då för att de inte upplever ett 

behov av könsbekräftande behandling som en könsdysforidiagnos kan möjliggöra 

(Transformering, 2018c). 

Tidigare benämndes könsbekräftande vård och behandling som “könskorrigering” 

eller “könsbyte”. Dessa ord kan tolkas som kränkande eller inte korrekta eftersom de syftar på 

att transpersonerna på något sätt behöver “korrigera” olika aspekter av sitt kön eftersom det 

upplevs som “fel”, eller att en transperson byter mellan två olika könsidentiteter. Detta 

stämmer inte eftersom det inte är något fel på transpersonernas könsidentitet eller andra 

aspekter av kön, samt att transpersonerna oftast en längre tid har upplevt sig ha den 

könsidentitet de har i dagsläget. (Transformering, 2018c). 

Prevalens av transpersoner 

I Sverige ökar antalet personer som får diagnosen Könsdysfori (Socialstyrelsen, 2017). 

Generellt är det ungefär lika många personer som har tilldelats ett kvinnlig eller manligt kön 

vid födseln som får diagnosen i Sverige, men hos unga personer är det vanligare att personer 

som har tilldelats ett kvinnligt kön vid födseln får diagnosen (Socialstyrelsen, 2017). 

Vanligast är det bland unga vuxna mellan 18-29 år, men även barn och äldre personer får 

diagnosen Könsdysfori (Socialstyrelsen, 2017). 

En metaanalys (Arcelus et al., 2015) analyserade 12 studier, främst med transpersoner 

i Europa som hade kontakt med den könsbekräftande vården, och som hade fått diagnosen 

Transsexualism. Arcelus och medförfattare fann att den totala prevalensen av binära 
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transpersoner med diagnosen Transsexualism generellt är 4.6 personer per 100 000 personer, 

men att prevalensen av transkvinnor är högre med en proportion av 2 transkvinnor för 1 

transman. Det visade sig också finnas en ökad prevalens över tid av personer som får 

diagnosen transsexualism. Hur det kommer sig att fler söker vård och får diagnosen 

könsdysfori idag är oklart, men det finns hypoteser om att den ökade kunskapsnivån och 

öppenheten för olika uttryck för kön och könsidentiteter samt bättre vård och behandling för 

transpersoner kan vara bidragande faktorer (Socialstyrelsen, 2017). 

Det verkar vara fler personer som upplever sig vara av ett annat kön än det kön de blev 

tilldelade vid födseln, än de som vill ha könsbekräftande behandling. Detta visar en svensk 

longitudinell populationsbaserad studie med över 50 000 personer boende i Stockholms län 

(Åhs et al., 2018). Respondenterna fick mellan år 2002-2014 under 4-årsintervaller svara på 

frågor om sociala karakteristiska, hälsa och livsstil. 2014 lades 3 frågor till som handlade om 

olika aspekter av könsinkongruens och önskan om könsbekräftande behandling. 0.5 % av 

respondenterna önskade hormoner eller kirurgi för att vara mer lik någon av ett annat kön, 

medan 2.3 % upplevde sig vara någon av ett annat kön samt 2.8 % skulle vilja leva eller bli 

behandlade som någon av ett annat kön (Åhs et al., 2018). Detta tyder på att det finns 

betydligt fler transpersoner än det uppskattade antalet personer som söker könsbekräftande 

behandling (Åhs et al., 2018). 

Hälsa och mående hos HBTQ+-personer och transpersoner 

Människor inom spektret HBTQ+ går emot heteronormativiteten och andra normer 

kring kön, sexuell läggning och sätt att vara. Att följa eller leva i enlighet med normer kan ge 

belöningar i form av olika maktmedel som pengar och inflytande i politiska sammanhang, 

medan att gå emot eller bryta normer kan ge olika former av bestraffningar som fysiskt och 

psykiskt våld samt att inte få inflytande (Norm, Nationalencyklopedin, u.å.; RFSL, 2015a). 

Tydliga exempel på detta för människor inom HBTQ+-spektret är den uppmärksammade 



TRANSPERSONER – MINORITETSSTRESS OCH COPING 14 

 

massakern av 49 personer som befann sig på gay-klubben Pulse i Orlando, U.S.A. 2016 (BBC 

News, 2016), det stora antalet transpersoner som världen över blir mördade på grund av deras 

transidentitet (Transgender Europe (TGEU), 2018), samt att legaliseringen av sex mellan 

personer av samma kön i Indien skedde först år 2018 (BBC News, 2018). Dessutom visar en 

mängd studier och forskning, både internationella och svenska, att homosexuella och 

bisexuella personer har en högre prevalens av och större risk att utveckla psykisk ohälsa, 

fysisk ohälsa, substansbruk och missbruk, självskadebeteende, självmordstankar samt 

självmordsförsök jämfört med heterosexuella personer (Bränström, 2017; Clarke, Ellis, Peel 

& Riggs, 2010; Folkhälsomyndigheten, 2014; Meyer, 2003; National Institute for Mental 

Health in England, 2007; Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Utöver det så utsätts även 

homosexuella och bisexuella personer för mer kränkande behandling, diskriminering och våld 

än heterosexuella personer (Bränström, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2014; Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006). 

Många studier om HBTQ+-personers hälsa och mående i relation till heterosexuella 

och/eller cispersoner väljer att fokusera på homosexuella och bisexuella personer eller har 

endast ett litet urval av transpersoner i studien. Ändå dras slutsatser i flera studier och 

antaganden av forskningsresultat om att även transpersoner och queera personer kan tolkas in 

i samma resultat. Eftersom HBTQ+-spektret är väldigt heterogent med stora olikheter inom 

olika sexuella läggningar och könsidentiteter med flera (Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Lundberg, Malmqvist & Wurm, 2017) är det vanskligt att dra sådana slutsatser. 

En litteraturöversikt av Dhejne, Van Vlerken, Heylens och Arcelus (2016) visar att det 

är svårt att göra jämförelser mellan transpersoner och cispersoner när det kommer till psykisk 

hälsa. Detta eftersom många studier inte har jämförbara kontrollgrupper bestående av 

cispersoner, eller då de flesta urval består av transpersoner som har sökt sig till den 

könsbekräftande vården och därför kan inte slutsatser dras om alla transpersoner. Det 
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litteraturöversikten kunde visa var dock att transpersoner generellt har en hög samsjuklighet 

med olika former av psykisk ohälsa, vanligast depression och ångest. Forskning från 

Folkhälsomyndigheten (2015) drar inte heller direkta jämförelser om transpersoners mående 

relaterat till heterosexuella och/eller cispersoner då metodologin med en riktad rekrytering 

mot transpersoner inte gör denna jämförelse möjlig. Men Folkhälsomyndigheten (2015) 

påvisar att transpersonerna i studien generellt sett har en hög prevalens av psykisk ohälsa, 

självmordstankar och självmordsförsök, diskriminering, kränkande behandling, våld, 

substansbruk och lägre tillit och förtroende till samhällets institutioner. Underlag där 

transpersoners och cispersoners hälsa jämförs är till exempel Statens Folkhälsoinstituts 

(numera Folkhälsomyndighetens) rapport från 2006 om hälsa på lika villkor där homosexuella 

och bisexuella personer samt transpersoner är inkluderade i studien. I rapporten beskrivs att 

transpersoner upplever sämre fysisk hälsa, psykisk hälsa, fler självmordstankar och 

självmordsförsök samt utsätts för mer diskriminering än den generella befolkningen (som 

antas bestå av främst cispersoner). Det visas också att transpersoner i de flesta fall även 

upplever sämre hälsa än homosexuella och bisexuella personer (Statens Folkhälsoinstitut, 

2006). Smiley et al. (2017) gör en jämförelse mellan en studie om livskvalité i Europa (EQLS; 

Sándor, Ahrendt, & Kuenzi, 2012, från Smiley et al., 2017) och deras studie med 5 europeiska 

länder som båda använde sig av indexet World Health Organisation Wellbeing Index (WHO-

5). WHO-5 mäter generellt mående och välbefinnande med 5 frågor och som beskriver risken 

för att utveckla psykisk ohälsa. Resultatet visade att transpersoner från Polen, Serbien, 

Spanien och Sverige generellt upplever lägre allmän hälsa och välbefinnande än den generella 

befolkningen (som antas bestå av främst cispersoner) i respektive länder och att transpersoner 

har en högre risk för att utveckla psykisk ohälsa än den generella befolkningen i respektive 

land. Dessutom visar studien att transpersoner från Sverige hade en högre risk att må sämre än 

transpersoner från Polen, Serbien, Georgien och Spanien, samt att icke-binära transpersoner 
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har en högre risk än andra transpersoner. Zeluf et al. (2018) visar att 37 % av transpersoner i 

Sverige allvarligt har övervägt att ta sitt liv under det senaste året, medan samma siffra för den 

generella befolkningen i Sverige är 3 % (Folkhälsomyndigheten, 2018). Både Statens 

Folkhälsoinstituts rapport (2006), Folkhälsomyndigheten (2015) och Smiley et al. (2017) 

poängterar dock att transpersoner i majoritet upplever sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd, 

trots att transpersoner har större risk för att utveckla eller har högre prevalens av de ovan 

nämnda negativa aspekterna av hälsa och välbefinnande jämfört med den generella 

befolkningen (som kan antas i majoritet vara heterosexuella och/eller cispersoner). 

Teoretiskt ramverk 

För att förstå (a) varför transpersoner trots ett generellt allmänt gott hälsotillstånd har 

en högre prevalens och risk för att utveckla psykisk ohälsa än cispersoner, samt (b) vad 

transpersoner kan göra för att hantera svårigheter och sitt mående, så används teorin om 

minoritetsstress (Meyer, 2003) som förklaringsmodell. Denna teori och förklaringsmodell 

utgör det teoretiska ramverket i denna uppsats. Begreppet mikroaggressioner (Sue et al., 

2010) används för att nyansera bilden av diskriminering som Meyer skriver om. Coping - sätt 

att hantera stress - är en del av Meyers modell. I denna uppsats förstås coping utifrån Lazarus 

och Folkmans (1984) modell om emotions- och problemfokuserade copingstrategier. 

Minoritetsstress. En förklaring till skillnaden i psykisk ohälsa mellan HBTQ+-

personer och heterosexuella och/eller cispersoner är fenomenet minoritetsstress 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Folkhälsomyndigheten, 2017; Meyer, 2003). Minoritetsstress 

handlar om att personer som tillhör minoritetsgrupper är utsatta för extra påfrestningar i sin 

vardag jämfört med de människor som kan beskrivas tillhöra majoritetsgruppen i samhället. 

Detta därför att de bryter mot de normer som majoritetsgrupper i samhället ofta uppehåller. 

Den extra belastningen som minoritetsgrupper upplever beror på att de är föremål för 

diskriminering, våld och fördomar. Människor som tillhör en minoritetsgrupp kan ha en 
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förhöjd vaksamhet för att bli utsatta för något och kan känna skam för sin identitet, vilket 

också skapar belastning (Meyer, 2003). 

Meyers modell om minoritetsstress från 2003 (se figur 1) beskriver ursprungligen 

varför sexuella minoriteter, i detta fall homo- och bisexuella cispersoner, har mer psykisk 

ohälsa än heterosexuella cispersoner. Men modellen kan även användas för transpersoner, 

vilket redovisas längre ner. Modellen baseras på en generell social stressmodell av 

Dohrenwend (1998). Dohrenwends modell beskriver att det finns omständigheter i en 

människas miljö som är relevanta för att förstå generell stress, exempelvis socioekonomisk 

status och etnisk identitet, vilket Meyer har inkluderat i sin modell (ruta a, b och c). Dessa 

faktorer kallas stressorer, vilket innebär en faktor som har möjlighet att frambringa stress hos 

en enskild individ. Meyer lägger även till sexuell minoritetsstatus i ruta b. Meyer beskriver att 

personer som tillhör sexuella minoriteter - utöver att ha generella stressorer - även har unika 

stressorer i sina liv som bidrar till att skapa psykisk ohälsa. 

 

Figur 1. Minoritetsstressmodellen (Meyer 2003). 

Meyer (2003) beskriver tre sätt som minoritetsstressen manifesterar sig på (ruta d och 

f). Det första sättet i ruta d beskriver en distal stressor - det vill säga skeenden utanför 

individen - som skapar minoritetsstress. Detta kan vara konkreta situationer där en person 
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exempelvis blir diskriminerad, blir hotad eller utsatt för våld på grund av sin minoritetsstatus 

(ruta d). Det andra och tredje sättet i ruta f beskriver proximala stressorer - det vill säga 

skeenden inom individen - som skapar minoritetsstress. Det andra sättet enligt Meyer är att 

distala stressor sannolikt skapar en ökad vaksamhet och förväntningar på att exempelvis bli 

avvisad eller diskriminerad (ruta f). Det kan uttrycka sig genom att förbereda sig på 

potentiella negativa situationer. Det tredje sättet är att en person som tillhör en sexuell 

minoritet påverkas av samhällets normer och attityder och kan ta in dessa i sig själv. I ett 

sammanhang med fientliga attityder gentemot homosexualitet, kan någon utveckla en 

internaliserad homofobi (ruta f) (numera definierad som internaliserad heterosexism; 

Szymanski, Kashubeck-West, & Meyer, 2008). Det kan uttrycka sig genom att exempelvis 

inte kunna acceptera sin sexuella läggning. Både vaksamheten för att bli avvisad och att känna 

internaliserad heterosexism kan ge stress kring att behöva dölja sin identitet för andra eller för 

sig själv (ruta f). 

Meyer menar att en persons minoritetsstatus är en del av en persons identitet (ruta e), 

och att tillhöra en stigmatiserad minoritet kan bidra till att skapa förväntningar och vaksamhet 

för att bli avvisad eller diskriminerad. Men Meyer (2003) gör samtidigt en distinktion i 

modellen mellan att tillhöra en minoritetsgrupp (ruta e) och hur individen identifierar sig med 

sin minoritetsgrupp (ruta g). Meyer menar inte att en person automatiskt mår sämre för att den 

identifierar sig med en minoritet. Till exempel så spelar det en roll hur stor del en persons 

minoritetsidentitet är i relation till personens samlade identitet. Det blir skillnad i hur stark 

belastning en person upplever om sexuell läggning är en viktig del av sin identitet, kontra om 

personen inte tycker att det är en viktig del av sin identitet. Det handlar också om värdering av 

sin identitet och vilken grad personen känner självacceptans. Självacceptansen är optimal om 

minoritetsidentiteten har integrerats till att vara en del av en samlad identitet. Faktorerna i ruta 

g modifierar alltså hur mycket och stark minoritetsstress en person känner. Dessutom kan de 
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hanteringsstrategier - coping - för att hantera svåra omständigheter, och vilket socialt stöd en 

person får av andra (ruta h), modifiera styrkan av minoritetsstressen. Det finns alltså 

belastning i form av minoritetsstress som kan ge psykiska ohälsa (ruta i). Men möjligheter till 

gemenskap, socialt stöd och coping kan vara källa till styrka och minska eller buffra negativa 

hälsoeffekter (ruta i). 

Med hög prevalens av bland annat diskriminering, kränkande behandling och psykisk 

ohälsa hos transpersoner i Sverige (Statens Folkhälsoinstitut, 2006; Folkhälsomyndigheten, 

2015) är det möjligt att applicera distala stressorer som Meyer beskriver i sin modell även på 

transpersoner. Detta bekräftas av flera amerikanska community-studier där transpersoner i 

hög grad har upplevt fysiskt våld (43-60%) eller sexuellt våld (43-46%) (Clemens-Knolle, 

Marx & Katz, 2006; Kenagy & Bostwick, 2005; Xavier, Bobbin, Singer & Budd, 2005). Att 

känna sig otrygg på offentliga platser på grund av sin transidentitet var också en vanlig 

upplevelse, skattat av 30 % (Kenagy, 2005) och 56 % av deltagarna (Kenagy & Bostwick, 

2005). Hendricks och Testa (2012) konstaterade därmed att det finns forskning på att 

transpersoner upplever stress som passar in med de distala processer som Meyer beskriver i 

sin minoritetsstressmodell. 

Huruvida proximala stressorer beskrivet av Meyer (2003) är applicerbara på 

transpersoner är mindre väl utforskat, men inte obefintligt. I en tvärsnittsstudie av Breslow et 

al (2015) med 552 transpersoner var det stressorerna internaliserad transfobi, medvetenhet om 

stigmatisering samt könsdiskriminering som framkallade minoritetsstress. De stressorerna 

hade en negativ korrelation med psykologiskt välmående. I en intervjustudie undersökte Rood 

et al. (2017) både binära och icke-binära transpersoners uppfattningar om sociala budskap de 

tog del av. Ett tema var att en del transpersoner kunde tänka att deras transidentitet var “fel” 

och “oönskad” och att de efter mycket negativa budskap kunde ifrågasätta sin identitet och 

om den var sann (Rood et al, 2017). Rood med kollegor (2016) genomförde även en annan 
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intervjustudie där syftet var att se om transpersoner hade förväntningar om att bli avvisade. 

Det var en väldigt frekvent upplevelse i deras studie. Transpersoner kunde förvänta sig det i 

möten med personer de kände, i möten med nya personer och på offentliga platser eller på 

ställen med tydlig könsuppdelning. Andra teman var att transpersoner kände oro, rädsla, att de 

blev hypervigilanta och att de kunde känna sig fysiskt eller psykiskt utmattade vid slutet av 

dagen. Det finns således en del empiriskt stöd för att även proximala stressorer i 

minoritetsstressmodellen förekommer hos transpersoner för att förklara psykisk ohälsa. 

McLemore (2018) fann också stöd för att transpersoners psykiska hälsa påverkas 

negativt av att bli felkönad - det vill säga att någon använder fel pronomen. Detta tyder på att 

felkönande kan vara en unik del i och tillägg till Meyers minoritetsstressmodell (2003) när det 

kommer till transpersoner. McLemore (2018) konceptualiserade att felkönande som både en 

distal och proximal stressor i enlighet med Meyers (2003) minoritetsstressmodell. Den distala, 

objektiva stressoren är antalet gånger som en transperson blir felkönad och den proximala, 

subjektiva stressoren är hur mycket transpersoner känner sig stigmatiserad av att ha blivit 

felkönad. Sammantaget så fann författaren stöd för att transpersoner ofta blir utsatta för att bli 

felkönade och att detta oftast upplevs som mycket stigmatiserande. 

Mikroaggressioner. Mikroaggressioner beskriver på vilket sätt återkommande subtil 

eller öppen diskriminering skapar stress hos minoriteter och att stressen ackumuleras och 

skapar ohälsa. Det gör att mikroaggressioner kan vara med att skapa minoritetsstress (Nadal et 

al, 2016). Sue et al (2010) beskriver mikroaggressioner som beteenden eller ord som är 

förödmjukande eller kränkande och som är riktade mot minoritetsgrupper. Mikroaggressioner 

sker ofta eller dagligen och de kan vara både medvetna och omedvetna. Sue et al (2007) som 

först beskrev begreppet mikroaggressioner använde det om etniska minoriteter och 

diskriminering. Sedan har mikroaggressioner använts för att även inkludera andra 

minoritetsgrupper, bland annat HBTQ+ (Nadal, 2013; Nadal, Rivera and Corpus, 2010). Sue 
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et al (2007) delade upp mikroaggressioner i tre former: mikroattacker, mikroförolämpningar 

och mikroinvalideringar. Mikroattacker är verbala eller ickeverbala beteenden eller 

handlingar som är medvetna och som sägs och görs utan att försöka dölja sin inställning, 

exempelvis “jävla bög!”. Mikroförolämpningar syftar på handlingar och ord som ringaktar 

eller förnedrar någon på grund av personens marginaliserade identitet (Nadal et al, 2016). Det 

är något som kan sägas som skämt, men att personen som säger det inte tänker på att det kan 

såra HBTQ+-personer eller få dem att känna sig förminskade. Mikroinvalideringar innebär att 

förringa tankar, känslor eller erfarenheter hos personen med minoritetsidentitet. Detta kan till 

exempel vara att få höra att inte vara så överkänslig när personen blir upprörd över ett 

bemötande. Detta eftersom andra inte ser hur personens verklighet ser ut med frekventa 

upplevelser av heterosexism eller transfobi (Nadal et al, 2016). 

Coping. Lazarus och Folkman definierar copingprocessen som ständigt skiftande 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika externa och/eller 

interna krav som värderas som krävande eller svårhanterliga (Lazarus & Folkman, 1984). 

Tidiga förklaringar av coping var att människor har olika egenskaper som avgör hur de 

hanterar stress. Lazarus och Folkman (1984) föreslog istället en transaktionell modell för 

coping, det vill säga att en person tar emot information från sin miljö och tolkar den. 

Modellen beskriver en medveten eller omedveten kognitiv process som används för att 

värdera en situation, se figur 2. Processen inleds med en primär bedömning. Här värderas om 

nya omständigheter i en situation, alltså potentiella stressorer, är irrelevanta, positiva eller 

negativa för personen. Om något i miljön värderas som negativt för personen, exempelvis en 

anställd med en tight deadline, så uppstår ett behov för vidare bedömning om vad som kan 

göras åt situationen, en sekundär bedömning (Lazarus & Folkman, 1984). Om personen 

bedömer att situationen är hanterbar (personen har tillräckliga resurser) fortsätter inte 

stressoren till att skapa stress. Upplevs resurserna vara otillräckliga, exempelvis att det 
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upplevs som omöjligt att möta sin deadline, så skapas stress hos personen. Den sammanvägda 

bilden av primära och sekundära bedömningen skapar alltså graden av stress som individen 

känner och påverkar hur den emotionella reaktionen blir. 

 

Figur 2. Modell utifrån Lazarus & Folkman, 1984. 

Stressen ger ett behov av att använda en strategi - Coping - för att hantera stressen och 

obehaget som en person känner (Lazarus & Folkman, 1984). Coping kan vara riktad mot att 

hantera eller förändra problemet som skapar obehag, eller ämnad för att reglera de känslor 

som problemet ger. En övergripande kategori av coping kan beskrivas som problemfokuserad, 

vilket är vanligare när en problematisk situation värderas som möjlig att påverka eller lösa. 

Coping som är problemfokuserad kan handla om att definiera problem, komma på alternativa 

lösningar, väga för- och nackdelar och andra problemlösande strategier. Problemfokuserad 

coping kan också vara kognitiva och reflektiva, såsom att omvärdera sina ambitioner och 

minska stressen över ett eventuellt misslyckande. I exemplet med den anställda så vore att tala 

med chefen en problemfokuserad strategi. Känslofokuserad coping är en annan typ av 

copingstrategi och är vanligare när situationen inte värderas som möjlig att förändra. Sådan 

coping kan vara både beteendestrategier och kognitiva processer. Beteendemässiga strategier 

kan exempelvis vara fysisk träning för att inte tänka på problemet, meditera, söka 
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känslomässigt stöd eller att använda alkohol. Kognitiva processer kan exempelvis vara att 

försöka hitta positiva aspekter i något dåligt eller selektiv uppmärksamhet. I exemplet med 

den anställda så vore att ta djupa andetag och försöka fokusera på att nå deadlinen en 

känslofokuserad strategi. I takt med ny stimuli från miljö, till exempel till följd av en 

copingstrategi, så omvärderar en person sin situation. Detta sker enligt samma sätt som 

beskrivet innan, med primär och sekundär bedömning. 

Det finns till vår kännedom inte mycket forskning om vilka copingstrategier 

transpersoner använder sig av. Ett undantag är en studie som undersökte vilka copingstilar 

316 transpersoner använde sig av (Freese, Ott, Rood, Reisner & Pantalone, 2018). Deltagarna 

skattade grad av stress, ångest och depression samt strategier de använde när de upplevde 

identitetsrelaterad stress och när de hade utsatts för våld och diskriminering. En copingstil 

innebar hur mycket av 4 olika copingstrategier som identifierades i studien som deltagarna 

använde. Copingstrategierna Självhjälp och positivt tänkande och Söka socialt stöd beskrevs 

som funktionella strategier. Copingstrategierna Substansbruk och Förnekelse och 

skuldbelägga sig själv beskrevs som dysfunktionella strategier. Tre olika copingstilar 

identifierades bland deltagarna baserat på de 4 copingstrategierna med faktor- och 

klusteranalyser. De tre stilarna var (1) hög användning av funktionella och låg användning av 

dysfunktionella strategier, (2) låg användning av funktionella och dysfunktionella strategier 

och (3) hög användning av både funktionella och dysfunktionella strategier. De fann att den 

gruppen med hög användning av funktionella copingstrategier och låg användning av 

dysfunktionella copingstrategier rapporterade mindre stress, ångest och depressiva symtom än 

de andra grupperna. Detta tydliggör vikten av att främja funktionella copingstrategier och 

minska dysfunktionella copingstrategier bland transpersoner. 
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Syftet för uppsatsen 

Som har beskrivits ovan så finns det stort vetenskapligt stöd för att det är en hög 

prevalens av psykisk ohälsa hos transpersoner, men samtidigt finns också många 

transpersoner som har ett gott psykiskt och fysiskt allmäntillstånd. Dessutom finns det 

vetenskapligt stöd för att minoritetsstressmodellen kan appliceras på transpersoner. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, 2018) nämner att det saknas forskning 

om transpersoner och särskilt svensk forskning inom dessa områden. Uppsatsen syfte är 

därmed att undersöka hur transpersoner upplever att deras vardag påverkas av att inte följa 

samhällets normer i Sverige. Syftet är också att undersöka hur transpersoner i Sverige 

hanterar situationer som kan kännas svåra. Vi kommer använda teorier om minoritetsstress, 

mikroaggressioner samt problem- och känslofokuserad coping som teoretiskt ramverk för att 

förstå transpersonernas upplevelser. 

Metod 

Denna examensuppsats är en del av ett större forskningsprojekt som syftar till att 

kartlägga copingstrategier och upplevelser av minoritetsstress hos HBTQ+-personer i Sverige. 

Författarnas fokus i denna studie och uppsats är på transpersoner. 

Val av metod 

Då syftet med denna examensuppsats är att undersöka hur transpersoner i Sverige 

upplever att deras vardag påverkas av att inte följa samhällets normer samt hur transpersoner 

hanterar situationer som kan kännas svåra, så lämpar sig en kvalitativ metod väl (Langemar, 

2008). Kvalitativ metod syftar till att beskriva upplevelser, få en förståelse för innebörd och 

meningar och att göra en deskription av datainnehållet. Detta eftersom kvalitativ metod 

samlar och analyserar data och ger resultat i form av ord, meningar och text. Under 

forskningsprocessen har litteratursökning, datainsamling, analys och skrivande skett cirkulärt 

och i omgångar. Cirkulärt arbete är ett kännetecken för kvalitativ metod (Langemar, 2008). 



TRANSPERSONER – MINORITETSSTRESS OCH COPING 25 

 

Vidare har författarna valt att använda tematisk analys (TA) som kvalitativ 

analysmetod. Detta eftersom tematisk analys strukturerar data i teman som ger en bred bild av 

datainnehållet och därför kan kartlägga upplevelser (Langemar, 2008). Den tematiska 

analysen i detta examensarbete är både deduktiv och induktiv. Detta betyder att analysen 

baserar sig på teorier så som minoritetsstress och coping, vilket gör att vissa teman blir 

förutbestämda eller är sannolika att dyka upp under analysprocessen. Samtidigt finns det 

utrymme att teman arbetas fram under analysens gång utifrån data som inte har kunnat 

bestämmas på förhand. Dessutom anses tematisk analys vara en bra analysmetod att börja 

med för de som inte har gjort kvalitativ forskning innan (Braun & Clarke, 2006). 

Urval 

Inför studien skapades annonsmaterial och informationsmaterial som var tänkta att 

spridas på sociala medier (på Facebook), anslagstavlor och via mejl till de som angett intresse 

för studien (se bilaga 2 och 3). Informationsmaterialet anpassades av författarna efter 

feedback från kontaktperson på RFSL för att bättre passa i sociala medier och för att nå rätt 

målgrupp. Den anpassade varianten användes sedan för annonsering på sociala medier 

(Facebook) och även vid annonsering på anslagstavlor som tillhör Örebro universitet. Via 

handledare fick författarna kontakt med RFSL som delade det anpassade informations- och 

annonsmaterialet i sina kanaler. I samband med detta skapades en mejladress där de 

transpersoner som var intresserade av studien kunde höra av sig för mer information och för 

att anmäla sitt deltagande. När en potentiell deltagare anmält intresse via mejl fick de ett 

informationsbrev (se bilaga 4) via mejl om studien och kunde därmed ge ett informerat 

samtycke till att delta i studien (Langemar, 2008). De personer som gav sitt samtycke fick 

också ge förslag på datum och tid för en telefonintervju. 

Urvalet togs från dem som hörde av sig till den mejladress som annonsen hänvisade 

till för kontakt. Personer som anmälde intresse på sociala medier hänvisades till mejlen och 
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exkluderades om de inte återkom på mejl. Ytterligare 3 personer som kände en av författarna 

anmälde intresse via sociala medier, men de hänvisades inte till mejlen på grund av etiska 

övervägningar som redogörs mer för nedan. Totalt hörde 30 personer av sig till mejlen, men 8 

personer exkluderades på grund av att de inte återkom efter att informationsbrevet skickats till 

dem eller att de inte svarade angående datum och tid för intervju innan avslut av 

intervjufasen. Därmed intervjuades 22 personer till studien. Av de 22 som intervjuades 

handplockades sedan 14 intervjuer för transkribering och analys. Detta urval gjordes med 

hänsyn till den tid som fanns tillgänglig för analys samt efter de som gav den mest kvalitativt 

värdefulla informationen. Detta bestämdes utifrån hänsyn till indirekta faktorer som 

exempelvis bostadsort och ålder och direkta faktorer såsom binär eller icke-binär könsidentitet 

för kvalitativ representativitet (Langemar, 2008). Ytterligare 3 intervjuer exkluderades under 

analysfasen på grund av att de inte gav mer kvalitativt värdefull information utöver de som 

inkluderats och på grund av tidsskäl. Därmed blev det slutgiltiga urvalet av deltagare 11 

personer. 

Deltagare 

I det slutgiltiga urvalet om 11 deltagare var det 6 som hade en binär könsidentitet med 

pronomen hon och han (Kvinnor = 2, Män = 4) och 5 som hade en icke-binär könsidentitet 

med pronomen han, hen och den (Transmaskulin = 2, Agender = 2, Icke-binär = 1). 

Deltagarnas sexuella läggningar var homosexuell, heterosexuell, queer, pansexuell, asexuell 

och utan definition. Deltagarna var mellan 17-61 år gamla och de bodde främst i Svealand och 

Götaland i Sverige, förutom en deltagare som för närvarande bodde utomlands. En deltagare 

sade sig vara latino, men inga andra deltagare nämnde vilken etnicitet de hade. Deltagarnas 

främsta sysselsättning var studier på gymnasie- eller högskolenivå eller arbeten inom en 

mängd områden, exempelvis som psykolog, jurist, bibliotekarie, chef inom byggbranschen, 



TRANSPERSONER – MINORITETSSTRESS OCH COPING 27 

 

IT-support och chaufför. En deltagare var sjukpensionär och 2 deltagare var sjukskrivna på 

deltid eller heltid. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

skedde med stöd av en intervjuguide (se bilaga 4) som skapades i samråd med 

forskningsledarna. Intervjuguiden var strukturerad för att främst fånga upplevelser av 

minoritetsstress och copingstrategier, men det fanns även utrymme att undersöka områden 

som deltagarna spontant tog upp i intervjun. För att förbereda, öka och säkra kvalitén av 

intervjuförfarandet så gjorde författarna 2 pilotintervjuer var, den ena intervjun med varandra 

och den ena intervjun med varsin bekant, vilket ledde till diskussioner om intervjuteknik och 

innehåll i intervjuguiden. Dessutom lästes och användes en bok om kvalitativ 

forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). De slutgiltiga intervjuerna för studien 

genomfördes över telefon och spelades in. Telefonintervjuer valdes för att säkerställa att 

studien skulle få tillräckligt många deltagare och på grund av etiska överväganden som står 

nedan. Den kortaste intervjun var 56 minuter lång och den längsta 2 timmar och 16 minuter. 

Analys 

Analysen gjordes framförallt deduktivt men även induktivt och skedde enligt de steg 

för tematisk analys som beskrivs av Braun & Clarke (2006).  

1. Det första skedet av analysen var att bekanta sig med all data och att transkribera de 

inspelade intervjuerna ordagrant. Författarna diskuterade innan transkriberingsfasen 

hur transkriberingen skulle göras för att transkriptionerna skulle bli så enhetliga som 

möjligt. Efter att författarna hade gjort varsin transkription så diskuterades mer i detalj 

vilket tillvägagångssätt som skulle användas. Intervjuerna transkriberades i huvudsak 

av den som hade hållit i respektive intervjuer. Alla transkriptioner anonymiserades 

med fingerade namn på deltagare och bostadsort. Även fritidsintressen eller 
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sysselsättning kunde anonymiseras när det bedömdes vara så pass unikt att det fanns 

risk för identifikation ifall det inte fingerades.  

2. Nästa steg i analysen var att börja koda transkriptionerna. Kodningen gjordes med 

hjälp av datorprogrammet OpenCode, vilket är ett program som bland annat kan 

användas för att göra tematiska analyser (ICT Services and System Development and 

Division of Epidemology and Global Health, 2011). Kodningen gjordes individuellt 

utan inflytande av varandra. Kodningen gjordes på en semantisk nivå, vilket innebär 

att kodningen gjordes med närhet till texten, och var relativt teoristyrd av förförståelse 

från teori om minoritetsstress och coping. Exempel på kodning är: Upplevd osynlig 

transidentitet, Diskriminering, Socialt stöd, Copingstrategi, Passera med flera. 

3. Efter att ha analyserat alla transkriberingar och skapat koder sorterades koderna in 

under mer övergripande teman/kategorier. Detta gjordes först individuellt och sedan 

diskuterade författarna de teman som hade framkommit i de individuella analyserna 

för att kontrollera samstämmighet. Den första genomgången resulterade i 6 

huvudteman som 70 olika koder sorterade in under. 

4. Analysen fortsatte med att börja skriva ner, sammanfatta och ta ut citat ur data för att 

gemensamt granska teman mer noggrant. Då vissa teman var överlappande med 

varandra och då analysen var för nära texten så omvärderades alla teman. Först 

reducerades 6 huvudteman ner till 4 huvudteman, men efter ytterligare analys ledde 

den slutgiltiga reduceringen till 3 huvudteman med 14 underteman. 

5. Avslutningsvis så definierades huvudteman och underteman ytterligare och namngavs. 

Dessa 3 huvudteman är Osynlighet, Minoritetsstress och Coping. Exempel på 

namngivna underteman är Förväntan på utsatthet, Representation och Socialt stöd och 

gemenskap (se alla underteman i Tabell 1). 
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Etiska överväganden 

En ansökan till den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala gjordes i juli 2018 för 

projektet om HBTQ+-personers upplevelse av minoritetsstress och coping som stort och blev 

godkända i augusti 2018 (Diarienummer 2018/330). Författarna gjorde en intern etikansökan 

till Örebro Universitet i september 2018 för själva studien om transpersoners upplevelse av 

minoritetsstress och coping och blev godkända av ansvarig etikprövare senare samma månad. 

I den interna etikansökan lyftes olika etiska överväganden som är viktiga för kvalitativ metod 

(Langemar, 2008). Angående informationskravet, det vill säga att ge deltagarna information 

om studien och vad studien kan ge för påverkan hos deltagarna, så fick de potentiella 

deltagarna möjlighet att ställa frågor via mejl eller telefon innan de angav intresse för studien. 

Dessutom skrevs ett informationsbrev (se bilaga 4) som mejlades ut till de deltagare som 

angett intresse för studien via mejl. Därefter gavs deltagarna möjlighet att ge sitt informerade 

samtycke i enlighet med samtyckeskravet genom att ha möjlighet att läsa informationsbrevet 

och därefter besluta om de ville delta i studien eller ej. Dessutom så angavs vid varje 

intervjutillfälle att deltagarna hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst, välja att inte 

svara på frågor eller att höra av sig via mejl i efterhand om de ångrade delar eller hela sitt 

deltagande i studien. Konfidentialitet bevarades genom att deltagarnas svar på intervjun 

anonymiserades så att känsliga uppgifter om deltagarna så som namn, bostadsort och annan 

igenkännande information inte skulle kunna kopplas till deltagaren som individ. Detta gjordes 

vid transkriberingen av data där deltagarna fick olika namn, bostadsorter och till exempel 

sysselsättning eller fritidsaktiviteter anonymiserades. I denna uppsats försöker författarna 

dessutom att inte nämna vissa känsliga uppgifter i samband med varandra för att minska 

risken för igenkännande och identifikation. I informationsbrevet beskrevs även hur data 

förvaras på ett säkert sätt både under och efter studiens gång. Till sist så beskrevs det i 
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informationsbrevet att ingen obehörig kommer att ta del av de data som samlades in via 

intervjuerna och vilka som är forskningsansvariga i enlighet med nyttjandekravet. 

Författarna har valt att exkludera transpersoner som någon av oss författare känner 

eller är bekanta med för att inte transpersonernas berättelser ska påverkas av relationen till 

någon av författarna, men särskilt ur den etiska aspekten att inte bedriva forskning med 

personer som det finns en relation till. Dessutom fanns ett tillräckligt stort antal intresserade 

deltagare att det inte fanns något incitament att överväga att inkludera personer någon av 

författarna kände. Författarna har även valt att endast inkludera personer som är 15 år eller 

äldre eftersom dessa personer har möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i en sådan här 

studie utan att behöva efterfråga vårdnadshavares samtycke. 

Förförståelse 

I enlighet med den hermeneutiska cirkeln som menar att forskaren inte är fri från 

förförståelse (Langemar, 2008) så har författarna till denna uppsats förförståelse i form av 

bland annat drygt 9 terminer på psykologprogrammet. Kursinnehållet har inkluderat bland 

annat normer, stress, coping, HBTQ+, psykisk ohälsa, psykisk hälsa och risk- och 

friskfaktorer för olika aspekter av hälsa och ohälsa. Dessutom har den ena författaren gått en 

fördjupningskurs i HBTQ+ samt på fritiden tagit in kunskap om HBTQ+-personer via text, 

video, dokumentärer och genom andra relationer. Den samlade förförståelsen mynnar ut i en 

förståelse för att transpersoner ofta upplever och riskerar att uppleva felaktig och kränkande 

behandling och bemötande inom en mängd områden, samtidigt som det också kan finnas en 

stark känsla av gemenskap, stolthet och glädje att få leva i enlighet med sin könsidentitet. 

I denna uppsats har författarna även varit influerade av ett intersektionellt feministiskt 

perspektiv, vilket är ett perspektiv som ser att olika maktordningar som kön, sexuell läggning, 

klass, etnicitet, funktionalitet, rasifiering med mera samspelar. Det innebär att en av dessa 



TRANSPERSONER – MINORITETSSTRESS OCH COPING 31 

 

aspekter hos en människa inte kan ses och förstås utan sitt sammanhang och samverkan med 

andra aspekter (Nationella Sekretariatet för Genusforskning, u.å.). 

Resultat 

Resultatet av analyserna har organiserats i 3 huvudteman: Osynlighet, Minoritetsstress 

och Coping. Tabell 1 visar teman med tillhörande underteman och ordningen resultatet 

redovisas i. Temana Minoritetsstress och Coping strukturerades med deduktiv analys efter 

teoretisk förförståelse medan Osynlighet strukturerades efter induktiv analys. 

Tabell 1. Lista över resultatets 3 huvudteman och 14 underteman. 

Huvudteman, 3 st: Underteman, 14 st: 

Osynlighet Konflikter med rådande normer 

Representation 

Bristande kunskap 

Att kunna välja 

Minoritetsstress Utsatthet - Diskriminering, fördomar och våld 

Förväntan på utsatthet 

Internaliserad transfobi 

Psykisk ohälsa 

Coping Undvikande 

Reglera sig själv och nya perspektiv 

Socialt stöd och gemenskap 

Problemlösning 

Bemöta, berätta, förklara 

Aktivism 

 

Huvudtema: Osynlighet 

Detta tema handlar om hur deltagarna på olika sätt känner sig osynliga och 

marginaliserade i samhället i relation till deras transidentitet/transbakgrund. Temat har 4 

underteman: Konflikter med rådande normer, Representativitet, Bristande kunskap samt Att 

kunna välja. Känslan och upplevelsen av osynlighet representeras på ett flertal sätt hos 

deltagarna. Dels upplevde deltagarna att de inte fick vara trans på egna villkor eller att deras 

upplevelser av att vara trans inte blev förstådda av andra. Deltagarna upplevde också en 



TRANSPERSONER – MINORITETSSTRESS OCH COPING 32 

 

begränsad eller obefintlig representation av transpersoner i olika former av media. Dessutom 

fanns det olika förutsättningar hos deltagarna i valet att vara öppen, och därmed synlig, med 

sin transidentitet/transbakgrund beroende på hur väl de passerade. 

Undertema: Konflikter med rådande normer. Normer som upplevdes vara särskilt 

svåra för deltagarna att hantera i relation till sin könsidentitet var normer relaterat till 

heteronormativiteten. Detta gällde särskilt tvåkönsnormen samt normer om maskulinitet och 

femininitet. Deltagarna upplevde att de inte alltid följde de normer som finns kring deras 

könsidentiteter. Exempel var normerna för vilka könsuttryck olika deltagare förväntades 

använda sig av oavsett om det hade en binär eller icke-binär könsidentitet. Det vill säga icke-

binära deltagare förväntades ha ett könsneutralt könsuttryck och binära deltagare förväntades 

ha feminina respektive maskulina könsuttryck. Därför kunde de uppleva att deras 

könsidentitet inte blev sedd som “tillräckligt” äkta eller nära deras upplevda könsidentitet av 

andra. Majoriteten av deltagarna oavsett könsidentitet motsatte sig alltid eller ibland de 

normer som finns kring könsuttryck och ifrågasatte heteronormativa normer. 

Transpersoners idealkroppar ska ju vara efter cispersoner liksom… Och det leder ju 

till, att man, att man blir såhär att… Det kanske tar jättelång tid innan du inser att du 

vill inte att din kropp ska se ut som en cispersons. 

En minoritet av deltagarna i våra data hade inte sökt sig till den könsbekräftande 

vården då de för närvarande inte kände ett behov av könsbekräftande behandling, eller då den 

könsbekräftande behandlingen inte kunde hjälpa dem eftersom de ville få ett tredje juridiskt 

kön som i dagsläget inte är möjligt i Sverige. Av de som hade sökt könsbekräftande vård var 

det en vanlig upplevelse från framförallt icke-binära deltagare att den könsbekräftande vården 

tänker binärt och att termer som könsbyte fortfarande användes. Binära deltagare upplevde 

också att det fanns en stor förväntan på att deltagarna skulle bete sig och uttrycka sig 

normativt och vilja följa heteronormativa normer kring maskulinitet och femininitet. Detta 
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gjorde att deltagare valde att endast visa vissa sidor av dem själva under 

könsidentitetsutredningarna och exempelvis valde att inte ha på sig nagellack till en skjorta, 

eller övertygade sig själva om att de ville ha viss könsbekräftande behandling som de 

egentligen inte ville ha. Detta skapade sammanlagt en känsla av att inte få finnas som trans på 

sina egna villkor och att heteronormativa normer gjorde att olika sätt att vara trans på inte fick 

synas i samhället som stort. 

Dom möter väldigt många, väldigt queera unga personer. Som lever i en ganska 

normkritisk verklighet där det handlar mycket om flytande kategorier. Men dom sitter 

som någon slags heteronormens sista väktare ovanpå en jäkla mur och liksom 

bedömer om du ska vara man! Eller kvinna! Och dom två världarna möts inte på ett 

konstruktivt sätt. 

En icke-binär deltagare upplevde även att det fanns normer i HBTQ+-kretsar som var 

svåra att förhålla sig till. Deltagaren berättade att den hade blivit våldtagen av en annan 

transperson, och upplevde att det inte gick att diskutera händelsen inom sitt community. Detta 

eftersom den upplevde att det fanns en norm av att skydda transpersoner eftersom de är så 

utsatta. Att då anklaga en transperson för våldtäkt skulle öka på den bördan. Dessutom 

upplevde den att det fanns en bild av att enbart cismän våldtar, vilket gjorde att den inte 

trodde att andra transmän skulle tro den eller skylla på att det var dens fel att våldtäkten ägde 

rum. 

Undertema: Representation. Att det inte finns realistisk representation av 

transpersoner hos olika medier som tidningar, TV och andra sociala medier genom historien 

har ökat upplevelsen av osynlighet hos transpersoner. Detta upplevdes som väldigt 

problematiskt av flera deltagare. Representationen av trans i populärkultur upplevdes även 

som problematisk för att den ibland försvårade insikten om att en hade en transidentitet, 

genom att vara stereotypisk eller inte innehålla bredden av trans. Deltagarna önskade att det 
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skulle finnas en ökad realistisk representativitet av transpersoner för att minska på fördomar 

kring att vara trans och hjälpa de transpersoner som har funderingar kring olika aspekter av 

kön. 

Det hade gärna fått finnas en glad transperson någon gång. Någonstans. ..//.. Som inte 

– märk väl – som inte dansar på en scen i peruk och lösbröst. Utan som såhär… 

kanske har ett vanligt 9 till 5 jobb. Eller… kör bil. Eller jag vet inte. Men 

överhuvudtaget genomför en vardaglig handling. Och inte begår självmord på kuppen. 

Undertema: Bristande kunskap. Då deltagarna gång på gång i olika situationer blivit 

bemötta på felaktiga, kränkande, diskriminerande eller välmenande men underliga sätt (se mer 

under temat Minoritetsstress) så upplevde deltagarna att det fanns en stor kunskapsbrist om 

HBTQ+-spektret överlag, men i synnerhet om transpersoner. Denna okunskap upplevde de 

fanns både utanför de som identifierar sig med HBTQ+-spektret, men även inom de som 

identifierar sig med HBTQ+-spektret. Okunskapen ledde till osynlighet på så sätt att 

deltagarnas upplevelser av att vara trans inte blev förstådda av andra och därmed att åtgärder 

och bemötande för transpersoner kunde bli bristande. Exempel är att vårdpersonal inte har 

vetat vad begreppen transperson och cisperson har inneburit. Detta har gjort att flera deltagare 

inte har velat eller vågat söka psykologisk behandling eftersom de har tvivlat på HBTQ+-

kompetensen hos psykologer och annan vårdpersonal.  

Jag ser mig själv som man, men jag upplever ändock att det finns en skillnad mellan 

att vara transman och att vara cisman. Och folk utgår också ifrån att jag har vissa 

privilegier och synsätt och så, som jag inte nödvändigtvis har! Därför att dom utgår 

från att jag har en viss bakgrund. Vilket kan bli lite konstigt. 

Dessutom upplevde deltagarna att den könsbekräftande vården inte var uppbyggd 

utifrån deras behov och att det saknas en medvetenhet och förståelse för transpersoners behov 

inom vården och i politiken. Bland annat fanns det en rädsla för att visa psykisk ohälsa för att 
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utredningen skulle pausas eller avbrytas och att processen inte kändes kollaborativ. 

Deltagarna upplevde att den långa väntetiden på könsbekräftande vård och de få 

utredningsenheter som tar emot både binära och icke-binära transpersoner talar tydligt för att 

den könsbekräftande vården inte prioriteras inom politiken och därmed blir underfinansierad. 

Nej det ska inte ta lång tid, jag har väntat i över 60 år, om jag har tur så får jag leva 

20 år till, och 20 år går jäkligt fort. Jag har inte tid att slösa med nått, med mitt liv 

bara för att ni har något jäkla protokoll. 

Bristen på förståelse eller att inte acceptera transpersoners upplevelser var tydlig även 

hos deltagarnas kollegor, vänner och familjemedlemmar. Detta gjorde att deltagarna upplevde 

att det var svårt att få det sociala stöd som de ville ha i olika situationer. På grund av sådana 

svårigheter var det flera deltagare som beskrev att de hade ytlig kontakt med anhöriga eller att 

de sagt upp kontakten med vänner och anhöriga. 

Ja, min syster tog ju inte emot det här på något bra sätt alls. Hon är framstående 

psykiater, forskare, och eh, sa ju att “Nej du, du är inte transsexuell, du har 

[Aspergers]”, så kommer hon med någon diagnos på mig istället, att det var det 

istället ..//.. Så att, nej jag bröt kontakten med henne helt och hållet. Vill hon inte ha en 

syster så slipper hon. Men hon har ingen bror. 

Undertema: Att kunna välja. För majoriteten av deltagarna var det viktigt att vara 

öppen med transidentitet/transbakgrund i olika sammanhang. Detta på grund av flera 

anledningar: a) deras transidentitet/transbakgrund var en central del i deras identitet; b) de 

ville öka representation och normaliseringen om hur det är att vara transperson/ha 

transbakgrund; och c) de ville ge andra människor en chans att kunna bemöta dem på rätt sätt. 

Dock var det inte alla deltagare som ville vara öppna i vissa eller alla sammanhang av flera 

anledningar: a) det fanns potentiellt negativa konsekvenser av att vara öppen som påhopp eller 

fysiskt våld, obekväm eller kränkande situation; b) de var rädda för att andra skulle få 
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fördomar eller förutfattade meningar om vilka de var, såg ut eller betedde sig; samt c) när de 

inte hade ork, energi eller mod nog att vara öppna. Spannet av öppenhet sträckte sig från att 

aldrig vilja vara öppen eller komma ut med sin transidentitet/ transbakgrund för någon annan, 

till att i sin första hälsningsfras mot andra berätta vad hens könsidentitet och pronomen var. 

En viktig faktor i valet att vara öppen med sin transidentitet/transbakgrund var hur 

pass väl deltagarna passerade i enlighet med sin könsidentitet. Både binära deltagare som 

passerade väl samt några icke-binära deltagare upplevde att de i flera fall kunde välja om de 

ville vara öppna med sin transidentitet/transbakgrund. Detta eftersom det inte “syntes” på dem 

att de var trans. Därför kunde de också uppleva att deras transidentitet/transbakgrund inte blev 

erkända av andra. 

Binära deltagare som inte passerade väl upplevde att de blev osynliga i sin 

könsidentitet. Icke-binära deltagare upplevde att de blev osynliga i sin könsidentitet eftersom 

andra ständigt felkönade dem. Därför kände sig de osynliggjorda deltagarna tvingade att 

komma ut, de blev outade bara genom att vara den de var och/eller valde att inte alls komma 

ut med sin transidentitet/transbakgrund. Av dessa osynliggjorda deltagare var det vissa, men 

kanske främst kvinnorna, som upplevde att könsuttrycket var ett av de få sätt som de kunde 

uttrycka sin könsidentitet på om de ännu inte hade påbörjat könsbekräftande behandling eller 

inte upplevde att de passerade tillräckligt väl. Dock upplevde oftast de icke-binära deltagarna 

att oavsett vilka könsuttryck de hade så blev de felkönade och inte sedda för deras 

könsidentiteter. 

Det är svårt att definiera sig som agender eftersom du… Vad du än gör så kommer du 

felkönas på något sätt eftersom din identitet inte finns enligt många ..//.. Så det finns ju 

absolut tillfällen där det är… Där man kan använda osynligheten som något stärkande 

och positivt… Men… Det väger, det väger inte upp… När du… I övriga sammanhang 

alltid är osynlig. 
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Huvudtema: Minoritetsstress  

Detta tema handlar om deltagarnas upplevelser av minoritetsstress. Temat har 4 

underteman: Utsatthet - Diskriminering, fördomar och våld, Förväntan på utsatthet, 

Internaliserad transfobi, och Psykisk ohälsa. Det centrala var att alla deltagarna upplevde 

minoritetsstress. Några, men inte alla, upplevde att minoritetsstressen ledde till psykisk 

ohälsa. Flera deltagare beskrev också att de upplevde minoritetsstress i relation till sin 

sexuella läggning. Det var en stor variation i hur minoritetsstressen upplevdes av deltagarna 

och i vilken utsträckning minoritetsstressen fanns närvarande i deras liv. Vissa sammanhang 

och situationer som beskrevs som påfrestande återkom flera gånger från olika deltagare, men 

det fanns också en unik variation av upplevelser av minoritetsstress. 

Undertema: Utsatthet - Diskriminering, fördomar och våld. I samtliga intervjuer 

hade deltagarna upplevt distala stressorer av minoritetsstress genom att andra personer hade 

utsatt dem för fördomsfulla eller diskriminerande kommentarer och/eller beteenden, samt att 

en del hade blivit utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld. Situationer detta hade skett i var 

från de flesta sammanhang människor existerar i, såsom i relationer till familj, vänner och 

partners, på offentliga platser, i sin sysselsättning, inom vård, i kontakter med myndigheter, 

under fritidsaktiviteter, i sociala medier, inom politik och samhällsutveckling samt i 

traditionella medier. 

Några deltagare hade upplevt minoritetsstress inför eller i början av romantiska 

relationer, eller när par blev sedda tillsammans i offentliga sammanhang. Deltagarna upplevde 

också att de behövde vara mycket noggranna med vilka vänner de hade eller vilken kontakt de 

hade med sina familjemedlemmar eftersom de kunde ha vägrat erkänna deras 

transidentitet/transbakgrund. 
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På offentliga platser har deltagarna blivit utsatta för glåpord, skrattade åt, tillsagda att 

de har fel kläder på sig, blivit förföljda, ombedda att lämna omklädningsrum, spottade framför 

samt fysiskt påhoppade med efterföljande fysiskt våld. 

Inom sina sysselsättningar var det vanligt att bli felkönad. Dessutom kunde deltagarna 

ha svårt att delta i arbetsmoment när det inte fanns alternativ för dem att uttrycka och verka i 

enlighet med sin könsidentitet. Deltagarnas kompetens inom sina sysselsättningsområden 

kunde också bli åsidosatta för att andra medarbetare såg deltagarna främst som transpersoner 

och istället efterfrågade deras erfarenheter av att vara trans. 

I kontakt med myndigheter och vård så upplevde deltagarna att de ofta blev bemötta 

på diskriminerande eller felaktiga sätt. Myndighetsbeslut som påverkade deltagarna mycket 

negativt var bland annat att ha blivit utsatt för tvångssterilisering i enlighet med ansökan om 

byte av juridiskt kön och/eller underlivskirurgi innan 2013, samt att ha blivit hänvisad till ett 

fängelse för att avtjäna ett kortare fängelsestraff som inte överensstämde med deltagarens 

könsidentitet. I vården blev deltagarna ofta felkönade, fick sällan frågan om vilket pronomen 

de ville använda om sig själva och fick frågor om aspekter av deras 

transidentitet/transbakgrund som inte kändes relevanta i sammanhanget. Även de 

vårdinstanser som sade sig ha HBTQ+-kompetens visade sig ofta inte ha det i kontakten med 

transpersonerna. 

En av anledningarna varför jag inte är obekväm hos tandläkaren, är för att… Där 

spelar mitt juridiska kön ingen roll. Det är typ den enda vårdgivaren som jag har varit 

hos som inte har frågat om mina genitalier. Vilket är lite såhär… lite typ bisarrt när 

jag tänker efter. 

Dessutom upplevde majoriteten av deltagarna en stor oro kring partiet 

Sverigedemokraterna och annan extremhögerpolitik som på senare tid åter har fått ett 
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uppsving runt om i världen. Två deltagare berättade uttryckligen om att Orlando-skjutningen 

på gayklubben Pulse påverkat dem väldigt starkt och negativt. 

Deltagarna beskrev även att de mötte på olika former av mikroaggressioner i sin 

vardag. Det kunde exempelvis vara oförtäckta förolämpningar på grund av deras 

transidentitet/transbakgrund och kommentarer som förminskade deras upplevelser av 

utsatthet. Personer kunde även invalidera deras könsidentiteter genom att säga att använda 

samma toalett kändes okej, men inte att behöva dela omklädningsrum med en transperson. 

Ett intersektionellt perspektiv på upplevelsen av minoritetsstress är att vissa deltagare 

upplevde mer minoritetsstress på grund av deras sexuella läggningar än för deras identitet som 

transperson. Dessutom upplevde en deltagare att hen blev utsatt för sexism eftersom andra 

personer tolkade hen som kvinna och därför behandlade hen på ett sätt där andra, särskilt 

cismän, sexualiserade hen. 

Undertema: Förväntan på utsatthet. Det deltagarna berättade om som framträdde 

tydligast var förväntningarna, oron, ångesten eller rädslan för att bli utsatt för våld eller 

kränkande bemötande. Detta upplevdes påverka deras vardag och mående till störst del. 

Många deltagare beskrev dessa känslor inför varje ny situation eller så fort de gick hemifrån. 

De kunde bli oroliga och få katastroftankar, känna stor osäkerhet om vad som skulle kunna 

hända dem under dagen, planera för olika scenarier och förbereda sig på olika negativa 

kommentarer. Denna förväntansångest upplevdes vara väldigt energikrävande och deltagarna 

valde därför ibland att undvika olika situationer (mer beskrivet under Copingstrategier). Detta 

kunde också leda till att de inte litade på personer i heteronormativa sammanhang. Deltagarna 

upplevde att deras förväntan på utsatthet oftast var en ren säkerhetsfråga för deras mående, 

hälsa och liv, eftersom de var mycket väl medvetna om den diskriminering, hot och våld som 

förekommer mot transpersoner och/eller hade upplevt diskriminering, hot och våld själva. 
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..//.. jag har aldrig upplevt, såhär. Explicit transfobi… Utan det, det är bara den här 

känsl-... Eller den här vetskapen om att det finns människor där ute som vill… Att jag 

ska dödas eller skadas. För att jag finns. Och det är någonting som… Som alltid vilar 

över mig så fort jag låser dörren efter mig. 

Undertema: Internaliserad transfobi. Flera deltagare hade främst upplevt 

internaliserad transfobi under deras process att förstå att de var trans, men någon deltagare 

kunde även uppleva internaliserad transfobi i dagsläget. Deltagarna upplevde att den 

internaliserade transfobin påverkade dem mycket negativt eftersom den försvårade deras 

process att förstå och acceptera att de var trans. Det kunde också vara svårt att känna 

medkänsla med sig själva och andra personer med transidentitet/transbakgrund. Till exempel 

trodde en deltagare att hon var “pervers” då hon under många år önskat att hon var kvinna och 

identifierade sig med de kvinnor hon hade haft romantiska och/eller sexuella relationer med, 

utan att förstå att hon själv var kvinna. Några deltagare som berättade om sin internaliserade 

transfobi kände även skam inför att känna internaliserad transfobi mot sig själv och mot andra 

transpersoner. Dock upplevde många deltagare att de hade svårt att få grepp om eventuell 

upplevd internaliserad transfobi och förstå om de upplevt den eller ej. 

Undertema: Psykisk ohälsa. De flesta deltagarna berättade om psykisk ohälsa eller 

periodvis sämre mående som på olika sätt relaterade till minoritetsstress eller till deras 

transidentitet/transbakgrund. Deltagarna upplevde minoritetsstress på huvudsakligen två olika 

sätt: dels som en extra faktor av stress som gav psykisk belastning och påfrestning utöver 

annan stress; dels att minoritetsstressen gav en nedsatthet i deras förmåga att hantera andra 

former av stress och/eller psykisk ohälsa. Särskilt tydligt var detta för de deltagare som hade 

sökt sig till den könsbekräftande vården. Där blev den samlade bilden av minoritetsstress, 

könsdysfori och/eller långa väntetider för att få påbörja könsbekräftande behandling en 

påverkan på deras psykiska hälsa och mående i form av ångest, ilska, nedstämdhet, stress, 
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katastroftankar, oro, hopplöshet och frustration. Att bli felkönad kunde även upplevas som 

väldigt stressande av många deltagare. De deltagare som var sjukskrivna på deltid eller heltid 

på grund av utmattningssyndrom upplevde att deras funderingar kring deras könsidentiteter 

bidrog till utmattningen eftersom funderingarna var väldigt energikrävande. 

..//.. om jag inte hade varit agender, så vet jag faktiskt inte om jag hade haft PTSD, 

idag. För att, det *skratt* den personen som gav mig PTSD som en liten present, tror 

jag inte hade, gett sig på mig i den utsträckningen och med den intensiteten, om jag 

hade… I, det kommer bara engelska ord, “in my demeanor”, liksom i, sättet jag 

betedde mig och vad jag, hur jag klädde mig och allt det där vad jag utstrålade, 

liksom, om jag hade liksom gått med på att, könas som kvinna ..//.. 

Majoriteten av deltagarna hade för närvarande eller hade haft självmordstankar. En 

icke-binär deltagare hade tankar om varför hen existerade om nu icke-binaritet enligt vissa 

inte finns. För de allra flesta deltagarna var dock självmordstankarna inte lika frekventa eller 

intensiva som tidigare i livet eftersom deltagarna började känna mer acceptans mot sina 

könsidentiteter och började vara öppna med dem. En minoritet av deltagarna hade haft 

konkreta planer på att begå självmord. Ett fåtal av dem hade aktivt försökt begå självmord 

men på något sätt blivit hindrad i att fullgöra akten. Ingen av deltagarna upplevde i dagsläget 

att de var benägna att begå självmord. Att självskada var något flera deltagare tidigare hade 

gjort eller gjorde i nuläget. En deltagare berättade att hon hade självskadat varje gång som 

något inte gått enligt planerna med hennes könsidentitetsutredning och att hon var nära att 

hoppa framför ett tåg när ett möte blev inställt på könsutredningsenheten hon gick till. En 

annan deltagare upplevde att tucking var en form av självskadebeteende, det vill säga att 

trycka in testiklar upp i håligheter i kroppen och på olika vis dra bak och fästa snoppen bakåt 

mot rumpan så en mer platt yta kring könsorganet uppnåddes. 
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Huvudtema: Coping 

Det här temat handlar om de copingstrategier som deltagarna använde när de kände 

minoritetsstress. Temat består av sex underteman: Undvikande, Reglera sig själv och nya 

perspektiv, Socialt stöd och gemenskap, Problemlösning, Bemöta, berätta, förklara och 

Aktivism. Vilken copingstrategi deltagarna använde sig av berodde på vilka primära och 

sekundära bedömningar de hade gjort, alltså hur de medvetet eller omedvetet hade bedömt 

situationen de befann sig i. Undvikande, Reglera sig själv och nya perspektiv och Socialt stöd 

och gemenskap är underteman med känslofokuserade copingstrategier och Problemlösning, 

Bemöta, berätta, förklara och Aktivism är underteman med problemfokuserade 

copingstrategier. 

Undertema: Undvikande. Det här undertemat handlar om känslofokuserade 

copingstrategier som syftade till att minska medvetenheten om och intensiteten av stressorer. 

Att undvika olika situationer, att distrahera sig, att försöka ignorera det som stressade samt att 

självskada var strategier som nämndes. Sådana strategier användes både när deltaggarna 

upplevde distala och proximala stressorer av minoritetsstress. De var dock särskilt vanliga 

strategier när deltagare beskrev minoritetsstress på grund av förväntningar eller oro för att bli 

utsatta. Dessutom var den här typen av strategier något som alla deltagare gav exempel på, om 

än i varierande utsträckning. Flera deltagare berättade att de hade sagt upp bekantskaper som 

inte godtog deras könsidentiteter. 

..//.. inte alls så att personen använder fel pronomen för det är inte alltid någon pratar 

om en i tredje person när man är med, men ibland blir det de gör det liksom. Så den 

anspänningen kan ju göra att jag kanske undviker lunchrummet på dagar när jag 

känner att jag har lite tunnare hud och inte riktigt orkar, stå emot sådant. 

Undertema: Reglera sig själv och nya perspektiv. Det här undertemat handlar om 

känslofokuserade copingstrategier som bemötte de känslor som minoritetsstressen förde med 
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sig, genom antingen omsorg eller genom att förändra betydelsen av känslan för sig själv. Att 

trösta sig själv, validera sina upplevelser, tillåta känslor och att lugna sig själv var strategier 

som tog hand om de känslor deltagarna upplevde. Det hjälpte bland annat till för att uthärda 

när det behövdes. Till exempel var det många deltagare som tillät sig att känna sig frustrerade, 

förbannade och ledsna över den långa väntetiden inom den könsbekräftande vården. Att känna 

sympati för cispersoner, lägga över skuld på andra, normalisera beteenden och att tänka 

positivt var sätt att förändra betydelsen av det som stressade. De här strategierna var vanliga 

när deltagarna beskrev att de hade upplevt distala stressorer av minoritetstress. 

..//.. det spelar ingen roll att det är jag som står här. Någon annan som sticker ut på 

samma sätt eller verkar konstig, antingen för att dom också är queeriga eller för att 

dom är svarta, eller sitter i rullstol, hade mött samma situation med den här personen 

för att problemet ligger hos dom. Inte hos mig. 

Undertema: Socialt stöd och gemenskap. Det här undertemat handlar om 

känslofokuserade copingstrategier som var att söka stöd hos andra människor och att hitta 

sammanhang för att känna acceptans, bekräftelse och förståelse. Undertemat har en 

särställning i att alla deltagare beskrev att det var väldigt betydelsefullt att ha någon att få stöd 

av och att ha vänner med liknande erfarenheter eller värderingar. Många deltagare beskrev att 

de hade många eller enbart vänner med HBTQ+-identitet och/eller att de var en del i ett 

community online för transpersoner. Möjligheten att själv vara stöd till någon annan var även 

en av de saker som kändes betydelsefullt av att vara med i ett community. Förutom att vänner 

och gemenskap var viktiga för sociala behov, var socialt stöd ofta viktigt när deltagarna hade 

blivit utsatta för minoritetsstress. Ett exempel var en deltagare som hade blivit outad på 

apoteket när han skulle hämta medicin som apotekspersonalen trodde enbart var till för 

ciskvinnor och skötte missförståndet väldigt odiskret. Han kunde söka stöd hos sina 
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transvänner eftersom de kunde förstå frustrationen och oron bättre än andra icke-transpersoner 

med att bli outad när han skulle hämta medicinen. 

Så att det är en jätteeffektiv mekanism för att hantera mycket av det, ha den 

gemenskapen och ha den känslan att man kan, prata med människor om i princip vad 

som helst, och oftast så, är det människor med liknande erfarenheter så dom vet 

ganska snabbt vad man pratar om. 

Undertema: Problemlösning. Det här undertemat handlar om problemfokuserade 

copingstrategier och den problemlösning som deltagarna använde när de kunde identifiera en 

lösning som minskade upplevelsen av minoritetsstress. Det var vanligt att använda sig av 

problemlösning i syfte att minska utsatthet för diskriminering, fördomar eller våld samt oro 

eller förväntan på minoritetsstress. En deltagare beskrev det som att “..//.. kanske kolla upp 

innan hur ser det här omklädningsrummet ut, hur ser det här duschrummet ut, alltid liksom en 

himla, förberedelse för att göra den situationen så kontrollerad som möjligt.”. Dock var 

problemlösningarna inte sådana att de löste själva problemet som gav upphov till 

minoritetsstressen, som att få andra människor att utsätta dem för färre glåpord eller liknande, 

utan enbart deras upplevelse av minoritetsstress. Deltagarna upplevde ofta att det behövdes 

flera lösningar på samhällsnivå för att minska minoritetsstressen överlag och att de inte kunde 

åstadkomma det själva. Andra strategier som beskrevs var att utbilda sig eller lära sig mer. 

Den ökade förståelsen genom exempelvis genuskunskap var något en deltagare tyckte var 

hjälpsamt. De här copingstrategierna var mindre vanliga än de andra copingstrategierna. 

Undertema: Bemöta, berätta, förklara. Det här undertemat handlar om 

problemfokuserade copingstrategier deltagarna använde för att rätta till missförstånd eller för 

att föregå missförstånd. Sådana strategier användes när deltagarna beskrev trygga och jämlika 

situationer. Till exempel att personer de interagerade med bedömdes vara öppensinnad för 

HBTQ+-personer, eller att ens arbetsplats var accepterande.  
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Att berätta om sin identitet var en strategi för att föregå missförstånd med nya 

människor. Deltagare kunde beskriva att det var för att undvika att någon kände sig lurad eller 

förlägen när de fick veta, men också för ens egen skull om någon inte accepterade 

transidentiteter. Andra strategier som särskilt icke-binära deltagare använde var att påpeka när 

andra könade dem fel. En deltagare nämnde att den kunde använda humor och några andra 

deltagare berättade att de kunde spela dumma eller oförstående för att markera att personen 

använde fel pronomen. En strategi för att bemöta provokationer eller plumpa frågor var att 

ställa samma fråga tillbaka eller att markera att frågan var olämplig. 

..//.. inte alltid, men då känns det ibland bra att få det nämnt eller vad man ska säga. 

Det liksom… det gör också att… jag inte behöver hamna i en situation senare där jag 

berättar det och folk känner sig generade för att dom har sagt saker tidigare som dom 

kanske inte hade sagt annars och sånt där, liksom. 

Undertema: Aktivism. Det här undertemat handlar om aktivism som var en 

problemfokuserad copingstrategi några deltagare använde sig av för att skapa förändring. Att 

vara medlem i föreningar och organisationer med HBTQ+-inriktning, att föreläsa om 

HBTQ+, att skapa diskussioner med människor och att delta i forskning var sätt som beskrevs 

av några transpersoner. Motivation till deras aktivism beskrevs som både orättvisor som att 

behöva utstå situationer med diskriminering och för att transpersoner lever med otrygghet. 

..//.. verkligen någonting jag brinner för. Alltså jag vill, jag vill vara en informant så 

mycket jag kan för att jag vill att människor ska… få mer kunskap av - om - vad det 

innebär att vara trans och hur vårt cis-heteronormativa samhälle påverkar oss helt 

enkelt. 

Diskussion 

Syftet med denna examensuppsats är att undersöka hur transpersoner i Sverige 

upplever att deras vardag påverkas av att inte följa samhällets normer samt hur transpersoner 
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hanterar situationer som kan kännas svåra. Detta utifrån att transpersoner, trots ett allmänt gott 

hälsotillstånd, har en hög prevalens av och risk att utveckla psykisk ohälsa. Det finns stöd i 

forskning för att modellen om minoritetsstress går att använda för transpersoner, men mer 

forskning behövs för att undersöka vilka unika aspekter det finns hos transpersoner i 

upplevelsen av minoritetsstress. Dessutom finns det knappt forskning om vilka 

copingstrategier transpersoner använder sig av för att hanterar denna minoritetsstress. Därför 

användes en kvalitativ metodik med intervjuer av transpersoner för att närmare kunna 

kartlägga deras upplevelser. Slutligen valdes 11 transpersoner ut för analys, vilket resulterade 

i både en deduktiv analys där minoritetsstress och coping innefattades som huvudteman i 

resultatet, men även en induktiv analys av transpersonernas upplevelser kring osynlighet på 

olika sätt i samhället innefattades som huvudtema. I denna diskussion kommer vi därmed att 

diskutera resultatet, den metodik som användes samt förslag på vidare forskning och åtgärder. 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis var temat osynlighet ett oväntat tema då det inte framkommit i 

den litteratur och teori som har använts till uppsatsen. Deltagare upplevde osynlighet på olika 

sätt. Det fanns en väldigt liten representation av transpersoner i mediala utrymmet som 

skapade känslan av osynlighet. Bristande kunskap hos andra och svårigheter med normer i 

majoritetssamhället var också bidragande. Slutligen var det svårt för deltagarna att välja att 

vara öppna med sin transidentitet/transbakgrund på grund av risken att bli utsatt för 

minoritetsstress, samtidigt som det var en viktig del av deras identitet. Detta berodde även på 

hur pass väl deltagarna passerade. 

Samtliga deltagare upplevde minoritetsstress i en mängd livsområden. Deltagarna 

upplevde minoritetsstress från både distala och proximala stressorer. Särskilt var detta 

minoritetsstress av att bli utsatt för exempelvis diskriminering och förväntan på att bli utsatt. 
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Internaliserad transfobi förekom men hade ofta upplevts mer tidigare i livet. Det var generellt 

svårt för deltagarna att berätta om de hade upplevt internaliserad transfobi. 

Deltagarna använde olika problem- och känslofokuserade copingstrategier för att 

hantera den minoritetsstress de kände. Deltagarna beskrev ofta känslofokuserade 

copingstrategier. Att ha en gemenskap och tillgång till socialt stöd upplevdes som väldigt 

viktigt för många deltagare. Problemfokuserade copingstrategier var också något som 

användes. Det handlade ofta om att planera och förbereda för att känna mer kontroll när 

situationer som upplevdes som hotfulla eller ojämlika dök upp. När situationer inte upplevdes 

som hotfulla eller ojämlika använde deltagarna flera strategier för att lösa missförstånd 

rörande könsidentitet eller transbakgrund. 

Resultatdiskussion 

Osynlighet var ett komplext tema som framkom genom induktiv analys av våra data. 

Detta tema frågade vi kort om under intervjuerna i samband med i vilka situationer de var 

öppna med sin transidentitet/transbakgrund (se bilaga 5). Eftersom vi främst använde oss av 

deduktiv analys av minoritetsstress och copingstrategier var omfattningen av temat osynlighet 

förvånande. Temats kärna handlade om a) att inte få vara trans på sina egna villkor, b) att inte 

bli förstådd av andra i deras upplevelser, c) att inte få bli representerad på ett realistiskt sätt 

samt d) att det fanns starka normer kring kön som tvåkönsnormen och kring femininitet och 

maskulinitet. Vi ser dessa underteman som sammanhörande i en ond spiral eller ett nätverk 

där starka normer kan leda till brist på representativitet, som kan leda till brist på kunskap och 

slutligen att inte bli förstådd som transperson i sina upplevelser. Detta bidrog till att både 

binära och icke-binära deltagare upplevde det som att det inte fanns något mellanläge mellan 

att fullt passera och därmed bli osynlig i sina upplevelser av transidentitet/transbakgrund, eller 

att inte passera och därmed bli osynlig i sin könsidentitet. Både begreppet och fenomenet att 

passera upplevdes som problematiskt eftersom det återigen inte tillät transpersoner att vara 
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trans på sina egna villkor. Särskilt för icke-binära transpersoner eftersom det i det allmänna 

samhället inte fanns ett eller flera kön de kunde “passera” som då inte deras könsidentiteter 

var allmänt erkända eller existerande i samhällets idévärld. Det finns inom transcommunityt 

som stort en debatt kring begreppet och fenomenet att passera, som sammanfattningsvis går ut 

på diskussionen kring att se cispersoner som den högsta standarden som transpersoner ska 

utgå från samt vad passera innebär för transpersonerna själva (se Williams, 2016, för ett 

inlägg i debatten). 

Det märktes en skillnad mellan binära och icke-binära deltagare i temat om osynlighet. 

Icke-binära deltagare kämpade ofta med att (1) konstant bli felkönade, (2) att inte finnas 

representerade i olika medier, (3) att inte kunna byta till ett passande juridiskt kön samt (4) 

utsättas för starka binära könsnormer från den könsbekräftande vården. Binära deltagare 

upplevde liknande svårigheter, men inte i lika stor grad. Därmed är vårt resultat i 

överensstämmelse med Smiley et al (2017) som visade att icke-binära transpersoner generellt 

mår sämre än binära transpersoner. 

Huvudtemat Minoritetsstress framkom genom deduktiv analys av våra data. Samtliga 

deltagare hade upplevt distala stressorer av minoritetsstress som diskriminering, fördomar och 

fysiskt och/eller psykiskt våld. Detta är i överensstämmelse med Meyers (2003) 

minoritetsstressmodell samt forskning och rapporter från Sverige (Bränström, 2017; 

Folkhälsomyndigheten, 2014; Statens Folkhälsoinstitut, 2006) och internationellt (Clemens-

Knolle, Marx & Katz, 2006; Kenagy & Bostwick, 2005; Xavier, Bobbin, Singer & Budd, 

2005). Dock var det vanligare att deltagarna blev utsatta för olika former av 

mikroaggressioner och verbala fördomar och diskriminering, än att bli utsatt för direkt fysiskt 

våld. Så de höga prevalenssiffror av att ha blivit utsatt för våld som finns hos andra studier 

(Clemens-Knolle, Marx & Katz, 2006; Kenagy & Bostwick, 2005; Xavier, Bobbin, Singer & 

Budd, 2005) stämmer inte överens med vår studie. 
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Alla deltagare hade också upplevt förväntan på utsatthet främst i relation till deras 

transidentitet/transbakgrund. Detta är i överensstämmelse med Rood et al. (2016). Dock 

upplevde vissa transpersoner mer förväntan på utsatthet när det kom till deras sexuella 

läggning än transidentitet/transbakgrund, vilket är i överensstämmelse med ett intersektionellt 

feministiskt perspektiv. Denna förväntan på utsatthet var det som var starkast, som fanns i 

störst grad hos deltagarna samt upplevdes påverka dem mest negativt. Vi upplever att 

förväntan på att bli utsatt var den enskilt mest begränsande faktor som sänkte deltagarnas 

livskvalité och som kunde öka risken för eller prevalensen av psykisk ohälsa. Tydligast var 

energiåtgången det tog av att konstant oroa sig, förbereda sig på potentiellt negativa 

situationer och att ta beslut kring öppenhet med sin transidentitet/transbakgrund (som 

beskrevs mer under huvudtemat Osynlighet under Att kunna välja). 

Internaliserad transfobi var inte en typisk upplevelse hos deltagarna. Detta kan ha flera 

olika förklaringar. Skam som känsla är en obehaglig känsla och som kan vara svår att nå inom 

en individ, särskilt när det kommer till internaliserad heterosexism (Lundberg, Malmqvist & 

Wurm, 2017). Därför kan det vara svårare att nå och dela med sig av känslan under en 

intervju, jämfört med minnen av incidenter som gav upphov till starka känslor. En annan 

möjlig förklaring är att internaliserad transfobi kan visa sig på olika sätt beroende på en 

transpersons könsidentitet. I våra data var det främst kvinnorna som hade upplevt tydlig 

internaliserad transfobi. Detta skulle kunna bero på normer och maktstrukturer där 

maskulinitet ses stå över femininitet. En kvinna som har på sig maskulint kodade kläder kan 

höjas i status, medan vad andra personer kan anse vara en man som har på sig feminint 

kodade kläder kan snarare sänkas i status och utgöra ett hot mot normer om maskulinitet. I 

våra data kan det också vara en slump att främst kvinnorna upplevde tydlig internaliserad 

transfobi. Att känna negativa känslor kring sin identitet som transperson var en typisk 
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upplevelse i Rood et al (2017) som dock särskilt ville undersöka internaliserad transfobi i sina 

intervjuer. 

Huvudtemat Coping framkom genom deduktiv analys av våra data. Vi delade in alla 

underteman utifrån Lazarus och Folkmans (1984) definition av problemfokuserade och 

känslofokuserade copingstrategier. Det är svårt att jämföra resultatet med tidigare forskning 

eftersom det finns väldigt lite forskning gällande transpersoner, coping och stress som kan 

definieras som minoritetsstress. I Freese et al (2018) var copingstrategin att söka stöd av andra 

en copingstrategi som var funktionell för att inte utveckla psykisk ohälsa. Detta är i 

överensstämmelse med vår studie eftersom deltagarna upplevde att ha vänner och gemenskap 

som väldigt viktigt och det som hade varit mest hjälpsamt för dem att må bättre eller bra.  

Varje deltagare kunde använda sig av flera copingstrategier i olika situationer och 

sammanhang. Både problemfokuserad och känslofokuserad coping kan vara funktionella och 

dysfunktionella, beroende på sammanhang. Till exempel användes copingstrategin 

problemlösning i sammanhang för att minimera risken för att bli utsatt för våld eller 

kränkande situationer. Men orsaken till varför andra människor fortsätter att utsätta dem för 

distala stressorer som diskriminering, fördomar och våld förblev oförändrat. Eftersom 

problemet inte löstes så hade problemlösning som strategi i situationen kunnat ses som 

dysfunktionell om man bedömer intentionen. Vår tolkning är att problemlösningen ofta var 

funktionell för att minska deltagarnas oro för att bli utsatta för olika former av våld och 

diskriminering. Dessutom upplever vi att problemlösningen i flera fall gjorde att deltagarna 

upplevde större känsla av kontroll över de sammanhang de befann sig i. 

Undvikande var en copingstrategi som ofta var funktionell i relation till situationen för 

deltagarna. Precis som Lazarus och Folkman (1984) beskriver i sin teori så användes 

copingstrategin i situationer där deltagarna genom primär och sekundär bedömning värderade 

situationen och upplevde att de själva inte hade nog med resurser för att förändra situationen. 
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Men här kan en parallell dras till psykisk ohälsa där undvikande ofta är en central del i vanliga 

psykiska besvär såsom depression och ångestsyndrom (APA, 2013). Implikationer av detta för 

psykologer och annan vårdpersonal är att det kan bli svårt att avgöra vad som är funktionellt 

och dysfunktionellt undvikande (Linton, Bergbom & Flink, 2013). I vanliga fall brukar 

funktionella copingstrategier innebära att möta och ta itu med det som orsakar besvären eller 

symptomen, medan dysfunktionella copingstrategier brukar innebära att kortsiktigt fly från 

orsaken till besvären men som på längre sikt bibehåller orsaken till problemet (Linton et al., 

2013). I detta fall kan det bli problematiskt och komplext för psykologer och annan 

vårdpersonal, eftersom deltagarna använde undvikande som copingstrategi för att i mindre 

utsträckning utsätta sig för minoritetsstress. Detta ger etiska bekymmer om huruvida 

psykologer ska hjälpa transpersoner att använda sig av mer funktionella copingstrategier, som 

i vissa fall kan öka risken för transpersonerna att utsättas för minoritetsstress. Eller om 

transpersonernas undvikande copingstrategier samtidigt kan bibehålla psykisk ohälsa men i 

mindre utsträckning utsätter dem för minoritetsstress. Därför bli det komplext att skapa och 

behålla hälsa i ett samhälle som systematiskt ger högre belastning för minoriteter som 

transpersoner. 

Metoddiskussion 

Validitet och generaliserbarhet. Flera hänsynstaganden gjordes under studiens gång 

till validitetskriterier inom kvalitativ forskning (Langemar, 2008). Kvalitativ generaliserbarhet 

har två grunder: (1) om datainsamlingen gav en bild som är generaliserbar för det teoretiska 

och vetenskapliga området som undersöktes, samt (2) om urvalet gjordes på ett sådant sätt att 

resultatet kan generaliseras till populationen. För det första deltog transpersoner ur flera 

åldrar, sysselsättningar och könsidentiteter i studien och där alla trots dessa olikheter ändå 

hade upplevt minoritetsstress, hade liknande copingstrategier och upplevde osynlighet på 

olika plan. Utifrån urvalets karakteristiska som inkluderade både binära och icke-binära 
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könsidentiteter så uppfylldes validitetskriteriet mestadels, men inte helt. Eftersom inga 

transfeminina icke-binära personer anmälde intresse till studien så är det oklart om de har flest 

gemensamma upplevelser med icke-binära transpersoner eller kvinnorna i studien, som 

tydlighet av internaliserad transfobi. 

Under analysfasen av studien så gjordes individuella och separata kodningar av all 

data. Detta motiverades med att det kan bidra till en högre kvalitativ validitet om kodningen 

överensstämmer genom bedömartriangulering (Langemar, 2008). Vidare under analysfasen så 

ändrades teman och underteman allt eftersom förståelsen för olika delar av våra data 

förändrades och med medvetenhet om vår förförståelse, vilket tyder på 

perspektivmedvetenhet och reflexiv validitet. Detta går också i linje med att vi ville öka vår 

förankring till våra data, som är ett validitetskriterium som innebär att enskilda berättelser av 

deltagarna inte får oproportionerligt stor vikt genom haloeffekten. Relevanta och 

sammanhängande tolkningar skulle få företräde och illustreras genom citat som särskilt 

belyste våra tolkningar utifrån data för mer förankring i data. Dessutom har vår studie god 

samstämmighet med forskning om minoritetsstress hos transpersoner, vilket tyder på god 

kvalitativ validitet i detta fall när det inte finns mycket forskning om ämnesområdet. Till sist 

har vår studie en kvalitativ meningsfullhet eftersom vår studie visar att transpersoner upplever 

minoritetsstress på en mängd sätt som hänger samman med normsystem. Vi ger också nedan i 

diskussionen konkreta förslag på åtgärder för att på sikt kunna minska prevalensen av psykisk 

ohälsa hos transpersoner, vilket är meningsfullt i dess användbarhet i transpersoners liv. 

Styrkor med upplägget på studien. Att använda en kvalitativ metodik ser vi som en 

stor fördel eftersom vi kunde fånga en stor bredd av upplevelser från deltagarna som hör ihop 

med studiens syfte. Att använda tematisk analys som analysmetod gav oss ett användbart sätt 

att kunna förhålla oss till och strukturera den bredd av upplevelser som samlades in. Valet att 

använda oss av telefonintervjuer möjliggjorde att nå fler potentiella deltagare över större 
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geografiska områden som kunde ha olika upplevelser beroende på bostadsort, ålder och 

aspekter såsom närhet till könsbekräftande vård. Dessutom gjorde detta att vi fick in ett så 

pass stort urval att vi sedan kunde handplocka de deltagare som gav mest kvalitativ 

representation och kvalité utifrån studiens syfte. Den semistrukturerade intervjun gav både 

ramverk åt de teorier vi använde oss av, men även utrymme för ett fritt samtal där andra 

upplevelser som inte riktigt kunde sorteras in under det teoretiska ramverket ändå fick plats. 

Vi upplever att det var en styrka att ha både en deduktiv och induktiv analys så att 

kartläggningen av deltagarnas upplevelser inte var helt förutbestämt på förhand, så att 

oväntade och outforskade områden kunde hittas. 

Svagheter med upplägget på studien. Eftersom forskningsfältet kring 

minoritetsstress hos transpersoner är så pass nytt har det stundtals varit svårt att hitta relevant 

och tillräckligt mycket forskning. Dessutom har mycket av transpersoners upplevelser och 

begrepp som HBTQ+-personer använder sig av ännu inte beforskats. Detta har gjort att vi till 

exempel använt oss av de ordlistor och beskrivningar som RFSL (2015a) och 

Transformering.se (2018c) har skapat. 

Trots att det i forskning visas att transpersoner generellt har ett gott allmänt 

hälsotillstånd så upplevde vi att många deltagare berättade om många upplevelser som tolkas 

som sämre mående eller psykisk ohälsa. Detta kan förklaras av att vi i annonsen för studien 

uttryckligen ville veta mer om när transpersonerna upplevde sig inte följa samhällets normer 

och hur de hanterade situationer som upplevdes som svåra (se bilaga 2 och 3). Detta kan ha 

gjort att transpersoner som upplevt minoritetsstress sökte sig till vår studie, medan 

transpersoner som inte upplevt minoritetsstress kan ha valt att inte delta i studien. Ytterligare 

förklaringar kan vara att minoritetsstress är med i utvecklingen av psykisk ohälsa, samt då det 

finns en hög prevalensen av psykisk ohälsa hos transpersoner. Dock är det oklart om 

prevalensen av självmordstankar, självskadebeteenden och tidigare självmordsförsök hos 
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deltagarna i våra data är relaterade till minoritetsstress. Detta eftersom vi endast frågade om 

de någon gång hade upplevt något av de fenomenen, men inte frågade om det var i relation till 

deras upplevda minoritetsstress (se bilaga 5). 

Att använda oss av telefonintervjuer kan ha gjort att vi missat detaljer i deltagarnas 

berättelser som kommuniceras via kroppsspråk. Därmed kan vi ha fått en annan förståelse av 

innebörden av berättelserna än vad deltagarna försökte förmedla. Vid majoriteten av 

telefonintervjuerna så överskred vi den uppskattning av tid som hade meddelats till deltagarna 

via informationsbrevet (se bilaga 4). Detta berodde på en kombination av oerfarenhet av 

kvalitativa forskningsintervjuer hos författarna samt att deltagarna hade väldigt mycket 

erfarenheter av minoritetsstress att berätta om. Det kan vara bidragande faktorer till att den 

data som samlades in blev väldigt heterogen, varierad och stor. Därför har vi flera gånger fått 

begränsa och göra urval i analys och resultatbeskrivning. Detta kan ytterligare ha gjort att 

teman och underteman som annars är värda att beakta inte beskrivs i denna uppsats. 

Vår studies betydelse 

Meyers modell om minoritetsstress (2003) har inte applicerats på transpersoner i stor 

utsträckning. Den forskning som finns är relativt nypublicerad och det är möjligt att det har 

tillkommit mer forskning under uppsatsarbetet. Till vår kännedom finns det ingen kvalitativ 

studie utöver vår som har utforskat både distala och proximala stressorer av minoritetsstress 

hos transpersoner, samt transpersoners copingstrategier vid minoritetsstress. Vi har dessutom 

kunnat bidra med en kvalitativ kartläggning av transpersoners upplevelser av svenska 

förhållanden när det kommer till minoritetsstress, copingstrategier och upplevd osynlighet. Då 

denna studie är en del av ett större forskningsprojekt om HBTQ+-personers upplevelse av 

minoritetsstress och coping så bidrar denna studie till en del av förståelsen av helheten för 

HBTQ+-personer som bor och lever i Sverige. Sammanfattningsvis stödjer studiens resultat 

att minoritetsstress även finns hos transpersoner. Dessutom vill vi göra ett tillägg till Meyers 
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minoritetsstressmodell. För både transpersoner och sannolikt hos andra HBTQ+-personer så 

kan det finnas både en upplevd och verklig osynlighet som är skapad av brist på kunskap och 

information. Denna osynlighet skulle kunna vidmakthålla minoritetsstress eftersom 

osynligheten kan påverka de normer som förstärker både distala och proximala stressorer av 

minoritetsstress. 

Förslag på åtgärder och vidare forskning 

Det som har blivit tydligt genom hela studien och uppsatsarbetet är att det krävs mer 

information och kunskap om transpersoner inom en mängd områden i samhället. Denna 

information behöver vara realistisk, lättillgänglig och spridas inom en mängd 

samhällsinstitutioner som skola, vård, omsorg, myndighetsutövare, arbetsplatser med flera. 

Detta för att minska på den onda spiral eller nätverk av brist på kunskap som är med och 

bidrar till de normer som skapas och som kan vidmakthålla minoritetsstress för transpersoner. 

Eftersom socialt stöd av andra HBTQ+-personer, men främst transpersoner, beskrevs 

som en av de viktigaste faktorerna för att må bra som transperson så är det viktigt att skapa 

fler mötesplatser för transpersoner. Sådana mötesplatser finns inom sociala medier enligt 

deltagarna, men fler fysiska mötesplatser behövs där transpersoner och andra HBTQ+-

personer kan vistas och umgås, utföra aktiviteter och känna sig trygga på sina villkor. 

Den könsbekräftande vården har flera förbättringsområden enligt deltagarnas 

berättelser. Mer resurser behöver läggas på den könsbekräftande vården så fler 

utredningsenheter skapas med mer kompetent och normkritiskt medveten personal. Detta 

skulle kunna minska de långa väntetider som många av deltagarna upplevde som mycket 

problematiska och som kunde få dem att må väldigt dåligt. Dessutom skulle ett normkritiskt 

arbetssätt kunna ifrågasätta de könsnormer som begränsar hur pass trygga transpersonerna 

känner sig under sina könsidentitetsutredningar, samt göra den könsbekräftande vården mer 

tillgänglig för icke-binära transpersoner. 
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Då vi upplevde att förväntan på att bli utsatt för minoritetsstress var den del som 

orsakade deltagarna mest psykisk belastning så behöver mer forskning undersöka hur denna 

manifesterar sig hos transpersoner och vad som går att göra för att minska denna förväntan 

och oro. Särskild hänsyn behöver tas till den komplexa bilden att transpersoner som 

minoritetsgrupp också blir utsatt för minoritetsstress i en hög utsträckning. Vissa 

copingstrategier som transpersoner då kan använda sig av kan anses vara både funktionella 

och dysfunktionella utifrån sitt sammanhang och den kontext som transpersonen lever i. 

Mer forskning behövs angående transpersoners unika upplevelser av minoritetsstress 

för att kunna se vilka aspekter som skiljer sig från andra HBTQ+-gruppers upplevelser av 

minoritetsstress. Särskilt gäller det proximala stressorer som förväntan på minoritetsstress och 

internaliserad transfobi. Dessutom behöver ett stort gap i forskningen fyllas kring vilka 

copingstrategier transpersoner använder sig av i olika situationer där de upplever 

minoritetsstress. Att undersöka transpersoners copingstrategier kan även leda till att 

identifiera styrkor transpersonerna har och som kan främjas i behandlingsinterventioner för att 

minska transpersoners psykiska ohälsa. Mer forskning om HBTQ+-personers styrkor 

efterfrågas även av Forte (2018). 

Slutsats 

Vi anser att denna studie stödjer att Meyers minoritetsstressmodell (2003) är 

applicerbar även för transpersoner. Studien har visat att transpersoner upplever både distala 

och proximala stressorer av minoritetsstress inom en mängd områden. Transpersoner 

använder sig också av både problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier. En 

upplevelse av och verklig osynlighet hos majoritetssamhället kan bidra till att vidmakthålla 

minoritetsstress för transpersoner. Därför föreslår vi ett tillägg till Meyers 

minoritetsstressmodell (2003) där osynlighet ses som en faktor som vidmakthåller både 

distala och proximala stressorer.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Ordlista 

• Cisperson - Person som identifierar sig med det kön personen blev tilldelad vid 

födseln. 

• Coping - Strategi en person använder för att hantera stress. 

• Deduktiv - Att dra slutsatser eller analysera utifrån givna förutsättningar. Till exempel 

att ha en teoristyrd analys. 

• Distal - Avlägsen. I uppsatsen använt för att beskriva något utanför individen. 

• Felköna - Att någon genom ord eller handling identifierar en person som ett annat kön 

än vad personen är. 

• HBTQ+ - Paraplybegrepp för personer som identifierar sig som homosexuella, 

bisexuella, transpersoner, queera könsidentiteter och sexualiteter, asexuella, intersex, 

pansexuella med flera. HBTQ+ ses som ett spektrum av en mängd sätt att identifiera 

sexuella läggningar, könsidentiteter och sätt att frångå heteronormativiteten. 

• Heteronormativitet - Ett system av normer som antar att alla personer är 

heterosexuella och/eller cispersoner. Fler normer som relateras till 

heteronormativiteten är tvåkönsnormen (att det enbart finns två kön) samt normer om 

maskulinitet och femininitet hos olika könsidentiteter. 

• Induktiv - Att dra slutsatser eller analys utan att ha givna förutsättningar. Kan leda till 

att den som har analyserat data skapar en ny teori. 

• Internaliserad homofobi/transfobi - Att överta samhällets normer kring 

homosexualitet/transidentitet som något mindre värt och felaktigt, vilket är ett av de 

sätt en person kan känna minoritetsstress på. 

• Kön - En samling av olika aspekter av kön; kroppsligt kön, könsidentitet, könsuttryck, 

juridiskt kön och språkligt kön. 
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• Könsbekräftande behandling - Vård avsedd för att minska skillnaden mellan en 

persons olika aspekter av kön, som könsidentitet och kroppsligt kön. 

• Minoritetsstress - De sammanlagda ökade stressorer på grund av tillhörighet i en 

minoritet. Har visat sig påverka den höga prevalensen av psykiska ohälsa hos homo- 

och bisexuella personer jämfört med heterosexuella cispersoner enligt Meyer (2003). 

Även transpersoner upplever minoritetsstress. 

• Passera - Att passera innebär att en transperson blir sedd och behandlad som den 

könsidentitet hen identifierar sig med. 

• Pronomen - Ord som kan användas istället för namn, till exempel han, hon, hen och 

den. Indikerar ofta könstillhörighet. 

• Proximal - Närbelägen. I uppsatsen använt för att beskriva något inom individen. 

• Stressor - Något som har potential att ge stress hos en person beroende på hur 

stressorn värderas av personen. 

• Transperson - Paraplybegrepp för att beskriva en person som inte identifierar sig med 

könet personen tilldelades vid födseln. Inbegriper bland annat personer som 

identifierar sig som antingen män eller kvinnor (binär) och personer som identifierar 

sig som varken man eller kvinna (icke-binär). 
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Bilaga 2 – Annonsmaterial i textversion 

 

 
Minoritetsstress och hur en hanterar den: 

 Transpersoners upplevelser och hanteringsstrategier i dagens Sverige 

 

Vi vill öka kunskapen om hur det är att leva som transperson i Sverige idag. Därför vill vi veta 

om och hur du upplever att din vardag påverkas av att inte följa samhällets normer och 

förväntningar när det kommer till kön. Vi vill också veta hur du hanterar situationer som kan 

kännas svåra. Idag finns det väldigt lite forskning om detta i Sverige. För att hjälpa 

transpersoner är det viktigt att lyfta fram deras upplevelser och erfarenheter. Detta kan öka 

hälso- och sjukvårdens samt samhällets kunskap och förmåga att bemöta transpersoner. 

 

Vi söker dig som identifierar sig som transperson eller som har transbakgrund och är 15 år eller 

äldre. Vi söker efter en stor variation av identiteter och vi välkomnar kvinnor, män, 

transkvinnor, transmän, icke-binära och alla andra transpersoner. Du får berätta i en intervju 

om dina erfarenheter. Intervjuerna kommer att ske via telefon under hösten 2018. 

 

För mer information om studien eller för att få svar på frågor om studien, hör av dig till oss! Du 

har självklart möjlighet att ställa frågor innan du bestämmer dig om du vill vara med. 

 

Vi som gör studien och genomför intervjuerna är forskare och psykologer/psykologstudenter 

med stor erfarenhet av forskning och annat arbete med hbtq. 

 

Kontaktuppgifter: 
Elisabeth Forsberg, psykologstudent 

minoritetsstress.projektet@gmail.com 

 

Jonathan Karlsson, psykologstudent 

minoritetsstress.projektet@gmail.com 

 

Matilda Wurm, psykolog, fil dr 

Matilda.wurm@oru.se 

019-303508 

 

Tove Lundberg, leg psykolog, fil dr 

Tove.Lundberg@psy.lu.se 

073-7188875 

 

Anna Malmquist, leg. psykolog, fil dr 

anna.malmquist@liu.se 

013-282127 
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Bilaga 3 - Annonsmaterial i bildformat 
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Bilaga 4 - Informationsbrev till de som anmält intresse till studien 

 

 
Förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

 

Den här informationen riktas till dig som identifierar sig som transperson eller som har 

transbakgrund och är 15 år eller äldre. Det är en förfrågan om du vill delta i 

forskningsprojektet:  

 

Minoritetsstress och hur en hanterar den: 

 Transpersoners upplevelser och hanteringsstrategier i dagens Sverige 

 

 

Bakgrund och syfte 

I Sverige mår majoriteten av alla homosexuella och bisexuella och ungefär hälften av alla 

transpersoner bra och har ett gott allmänt hälsotillstånd. I jämförelse med heterosexuella 

cispersoner (personer som inte är trans), har dock hbtq+-personer som grupp sämre fysisk och 

psykisk hälsa, vilket har kopplats till vad som kallas minoritetsstress.  

 

Den svenska forskningen om hbtq+-personers tillvaro i samhället och på individnivå är ännu i 

ett tidigt skede. Tidigare rapporter och forskning har också i stor utsträckning fokuserat på 

hälsoproblem, men inte på vad hbtq+-personer gör för att hantera situationer som upplevs 

problematiska eller svåra. 

  

Vi vill öka kunskapen om hur det är att leva som transperson i Sverige idag. Därför vill vi veta 

om och hur du upplever att din vardag påverkas av att inte följa samhällets normer och 

förväntningar när det kommer till kön. Vi vill också veta hur du hanterar situationer som kan 

kännas svåra. För att hjälpa transpersoner är det viktigt att lyfta fram deras upplevelser och 

erfarenheter. Detta kan öka hälso- och sjukvårdens samt samhällets kunskap och förmåga att 

bemöta transpersoner. 

 

För att uppnå detta är dina egna upplevelser av att möta samhället av stor betydelse. Du som 

identifierar dig som transperson eller som har transbakgrund har värdefulla kunskaper och 

erfarenheter som vi skulle vilja ta del av. Vi söker efter en stor variation av identiteter och vi 

välkomnar kvinnor, män, transkvinnor, transmän, icke-binära och alla andra transpersoner. 

För att delta i forskningsprojektet måste du vara 15 år eller äldre. 

 

Förfrågan om deltagande 

Du får denna information för att du har anmält ett intresse att få veta mer om studien. 

 

Om forskningsprojektet 
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I forskningsprojektet genomförs intervjuer som handlar om deltagarnas erfarenheter av att 

möta samhället som transperson eller som person med transbakgrund. Varje intervju tar ca 30-

60 minuter. Om du vill medverka i studien kommer intervjun att göras via telefon. 

 

Vilka är riskerna? 

Då intervjun handlar om erfarenheter av minoritetsstress kan händelser och minnen beröras 

som kan väcka negativa känslor hos dig. Intervjufrågorna är utformade så att du som deltagare 

har möjlighet att påverka i vilken riktning intervjusamtalet rör sig. Du kan välja att fördjupa 

vissa samtalsämnen och välja bort att svara på andra frågor. 

 

Finns det några fördelar? 

Många upplever det positivt att få dela med sig av och reflektera över sina erfarenheter. Det 

kan också kännas meningsfullt att bidra till att öka kunskapen på området. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjun kommer att spelas in. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas, d.v.s. 

skrivas ut på papper. Transkriptionerna används för forskarnas analys. Allt som rör individer 

avidentifieras vid transkriberingen. Detta innebär att personnamn, ortsnamn och/eller annan 

information som ökar risken för att berättelserna kan kopplas ihop med en viss individ, 

kommer att avidentifieras genom att skapa nya påhittade personnamn och ortsnamn. 

 

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet. De inspelade intervjuerna och 

transkriptionerna kommer att förvaras inlåsta och separat från varandra under tiden de 

analyseras. Allt material sparas sedan i minst tio år i universitetets skyddade digitala arkiv. 

Denna hantering av materialet är i enlighet med dataskyddslagens krav. Du kan enligt 

dataskyddslagen GDPR när som helst kontakta Örebro universitet som är 

personuppgiftsansvarig för att ta del av vilken information som lagras om dig där. I det här 

fallet kommer informationen att bestå av det du själv uppger under inspelningen, exempelvis 

tilltalsnamn, könsidentitet och ålder. Du har då också möjlighet att rätta till felaktig 

information eller få den raderad. För eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till 

Datainspektionen. Om du har frågor om personuppgiftshantering, kontakta 

dataskyddsombudet vid Örebro universitet via brev (Dataskyddsombud, Örebro universitet, 

701 82 Örebro), eller mail (dataskyddsombud@oru.se). 

 

Information om studiens resultat 

Du som intervjuas för projektet har möjlighet att själv läsa igenom en utskrift av intervjun för 

eventuella synpunkter. Resultat från hela projektet kommer att presenteras i en 

examensuppsats samt i vetenskapliga publikationer. Vetenskapliga texter kommer att skrivas 

på ett sådant sätt att enskilda individers identiteter inte röjs. De deltagare som så önskar kan ta 

del av de publicerade resultaten. 

 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår. 

 

mailto:dataskyddsombud@oru.se)
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Frivillighet 

Medverkan i projektet är fullständigt frivillig. Du kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta din medverkan. Det finns även möjlighet att inte svara på frågor, om den fråga som 

ställs inte känns bekväm att svara på.  

Forskningsansvariga 

Örebro universitet är forskningshuvudman. Projektet är knutet till Institutionen för juridik, 

psykologi och socialt arbete vid Örebros universitet. Vi som genomför projektet har tidigare 

erfarenheter av forskning och annat arbete med hbtq+-frågor. Forskningsledarna är psykologer 

och forskare vid tre universitet (Örebro, Linköping och Lund). I projektgruppen ingår också 

två psykologstudenter som går sista året på psykologprogrammet vid Örebros universitet.  

 

Om du har frågor, funderingar eller vill ha ytterligare information om studien är du 

välkommen att kontakta någon av oss forskningsansvariga eller psykologstudenter: 

 

Elisabeth Forsberg, 

Psykologstudent 

minoritetsstress.projektet@gmail.com 

 

Jonathan Karlsson 

Psykologstudent 

minoritetsstress.projektet@gmail.com 

 

Matilda Wurm, huvudansvarig forskare 

Psykolog, fil. dr 

019-303508 

matilda.wurm@oru.se 

 

Tove Lundberg, forskningsledare 

Leg. psykolog, fil. dr 

073-7188875 

tove.lundberg@psy.lu.se 

 

Anna Malmquist, forskningsledare 

Leg. psykolog, fil. dr 

013-282127 

anna.malmquist@liu.se 

 

Om du vill prata med någon på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på 

Örebro Universitet som är fristående från projektet kan du vända dig till David Åkerlund på 

019-30 38 87 eller david.akerlund@oru.se. 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Minoritetsstress och coping - intervjuguide 

 

Inledning 

Innan vi sätter igång, skulle du vilja berätta lite om dig själv så jag får en bild av vem du är 

och vad du gör? 

  

Om personen har svårt att svara: Du kan till exempel berätta om vad du gör på 

dagarna eller hur det kommer sig att du ville vara med i denna intervju. 

 

 

 

Begrepp och förståelser att använda i intervjun  + FRÅGA OM PRONOMEN 

Om det inte har framkommit tidigare: I den här studien använder vi begreppet “hbtq+” 

rätt mycket, men jag skulle vilja veta vilka ord eller termer du själv helst använder för att 

beskriva din identitet som är kopplat till kön och/eller sexualitet? [Informantens begrepp 

och termer används i den vidare intervjun om behov finns] 

  

• Innan vi pratar mer om det här med minoritetsstress så har jag några frågor om 

öppenhet. Känner personer omkring dig till din identitet som [använd 

informantens begrepp]?  

 

 

• Be personen berätta mer om i vilka sammanhang hen är öppen eller inte är det, 

samt hur länge hen ev. levt öppet. 

  

 

• Hur är det när du möter nya människor?, tex i din umgängeskrets eller i 

jobb/utbildningssammanhang - blir din identitet som [personens eget begrepp] synlig i 

sådana möten?  

 

 

• På vilket sätt? 

 

• Upplever du, tvärtom att din identitet som [personens eget begrepp] blir osynlig? 

Brukar du i så fall aktivt “komma ut” som [personens eget begrepp]? Berätta! 

  

 

• Om vi istället tänker på dina möten med människor du inte alls känner, t.ex. 

människor du möter på stan, på bussen, i mataffären eller liknande, är din identitet 

som [personens eget begrepp] något som blir synligt i sådana möten? 

 

 

• Eller upplever du, tvärtom, att din identitet som [personens eget begrepp] inte blir 

synlig i sådana situationer (det som ibland kallas att “passera” eller bli 

osynliggjord?) 

 

 

• Följdfrågor (om det inte framkommit) om det upplevs som positivt eller önskvärt att 

vara / inte vara synlig i olika situationer. 
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I den här studien är vi intresserade av det som inom forskningen kallas minoritetsstress, när 

jag säger ordet “minoritetsstress” vad tänker du på då, vad är det för dig? 

  

Forskare tänker att minoritetsstress är den belastning som en person utanför samhällets 

normer upplever i sin vardag på grund av att de just bryter mot samhällets normer. Det 

handlar både om vardagliga interaktioner där till exempel hbtq-personer tydligt blir påminda 

om att de inte är heterosexuella eller cispersoner och om samhälleliga faktorer såsom 

diskriminering. 

 

Belastningen kan bestå av tre delar: 

1. Den faktiska diskrimineringen, fördomarna och våldet som riktas mot en 

2. Förväntningar om att få uppleva diskriminering, fördomar eller våld i olika 

situationer - T.ex. anspänning, stress, tankar om vad som kan hända, förberedelser för 

att gå in i vissa situationer 

3. Internaliserad transfobi, dvs. inte känna sig bekväm med sin identitet som 

transperson, vilja dölja det, inte vilja komma ut (men behöver inte ingå i 

internaliserad transfobi, kan tillhöra andra områden också). 
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Upplevelser av minoritetsstress 

    Fastna inte i upplevelser av minoritetsstress, lägg mycket fokus på coping också! 

Skulle du säga att du upplever eller har upplevt minoritetsstress? 

 

Om ja:  

• Kan du berätta om några konkreta situationer där du har upplevt det? 

   

Oavsett ja eller nej:  

• Följdfrågor bör ställs som ger en en tydlig bild av konkreta exempel och vad som har 

hänt/händer. 

  

• Följdfrågor om detta varit i situationer då personen varit frivilligt öppen eller synlig 

som hbtq. Finns situationer då personen önskat eller oönskat har passerat som 

hetero-cis eller blivit outad? 

 

• Relatera följdfrågorna till de första frågorna om att personen vill vara öppen eller 

inte generellt 

  

 

 

 

 

 

 

Finns det flera andra områden i ditt liv där du har upplevt minoritetsstress? [Kan 

behöva ställas flera gånger] 

                       

Följdfrågor bör ställas som ger en tydlig bild av konkreta exempel och vad som har 

hänt/händer. 

  

Har exempel getts på alla dessa områden: 

- sysselsättning,  

- fritidsaktiviteter, 

- offentliga platser, 

- myndigheter/vård, 

- familj- och vänskapsrelationer 

- sociala medier 

- hbtq-relaterade mötesplatser samt 

- politik/nyheter/samhällsutveckling? 

 

Om inte, fråga: En del hbtq-personer upplever minoritetsstress inom/på [sätt in område] - 

har detta hänt dig? Om ja: Kan du berätta om någon konkret situation? 

  

Har exempel getts som går bortom områdena i listan ovan - utforska detta extra noga. 
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Om informanten har upplevt minoritetsstress: Tänker du att minoritetsstressen påverkar 

dig på något sätt? Hurdå? 

  

Följdfrågor bör ställas som kopplar tillbaka till de exempel på områden som 

informanten har gett, till exempel: Du berättade om en situation i din familj, hur påverkar 

sådana situationer dig? 

 

Cherry-picka situationer, men gärna något inom varje område beroende på hur många 

konkreta situationer som kommer upp 

 

 

 

 

 

 

 

Hur känns/kändes det? Vad får du för tankar om det? Eller andra följdfrågor som 

utforskar vilka känslor och tankar som detta kan leda till.  

  

Frågorna ska också undersöka om personen har eller har haft psykisk ohälsa som 

personen själv tänker kan kopplas till personens identitet som [använd informantens 

begrepp]. 

 

Ställ frågan även för alla oavsett om de har upplevt minoritetsstress eller inte: 

 

Har upplevelsen förändrats över tid? 
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Fastna inte i upplevelser av minoritetsstress, lägg mycket fokus på coping också! 

Om nej:  

• Vill du berätta lite mer om vad du tänker att det är som gör att du inte har upplevt 

eller upplever minoritetsstress? [Om det handlar om att personen hanterar detta med 

olika strategier så att den inte känner stress - fråga om coping] 

  

Även om du inte tycker att du upplever eller har upplevt minoritetsstress, finns det 

situationer där du har blivit påmind om att du inte är [använd norm som belyser 

informantens identifikation, exempelvis heterosexuell/cisperson]? Kan du berätta om några 

sådana situationer? 

 

Oavsett ja eller nej:  

• Följdfrågor bör ställs som ger en en tydlig bild av konkreta exempel och vad som har 

hänt/händer. 

  

• Följdfrågor om detta varit i situationer då personen varit frivilligt öppen eller synlig 

som hbtq. Finns situationer då personen önskat eller oönskat har passerat som 

hetero-cis eller blivit outad? 

 

• Relatera följdfrågorna till de första frågorna om att personen vill vara öppen eller 

inte generellt 

  

 

 

 

 

 

Om informanten inte har upplevt minoritetsstress: 

 

Händer det någon gång att du mår dåligt och att du kopplar detta till att du är just [använd 

informantens begrepp]?  

 

Om ja: Kan du berätta lite mer om detta? 

 

Följdfrågor bör ställas som utforskar vilka känslor och tankar som informanten har. 

  

Frågorna ska också undersöka om personen har eller har haft psykisk ohälsa som 

personen själv tänker kan kopplas till personens identitet som [använd informantens 

begrepp]. 

  

Ställ frågan även för alla oavsett om de har upplevt minoritetsstress eller inte: 

 

Har upplevelsen förändrats över tid? 
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Coping och strategier att hantera minoritetsstress 

Om informanten har upplevt minoritetsstress: Nu har vi pratat om flera situationer där du 

har upplevt minoritetsstress och också hur du har känt i de här situationerna. Jag skulle 

också vilja veta lite mer om vad du gör för att hantera både de situationer som du har 

beskrivit men också de känslor och tankar som uppkommer. Kan du berätta lite om detta? 

  

Följdfrågor bör ställas som ger en tydlig bild av konkreta strategier i olika situationer. 

 

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör vad en person gör i en konkret situation, 

OCH vad den gör för att hantera sina känslor och tankar/sitt mående. 

  

Följdfrågor bör ställas som kopplar tillbaka till de exempel på områden som 

informanten har gett, till exempel: Du berättade om en situation i din familj, hur hanterar du 

det nu? 

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor bör också inkludera områden såsom  

• Självskadebeteende,  

• Suicid  

• Andra riskbeteenden (som riskfullt sex, droger/alkohol, våldsamt/aggressivt beteende 

eller att stänga in sina känslor och inte berätta för andra mm.) 

  

 

Följdfrågor bör också ställas för att täcka av positiva upplevelser:  

• Vad har varit mest hjälpsamt för dig för att må bra eller bättre?  

• Om du fick ge råd till andra hbtq-personer för att hantera minoritetsstressen, vad 

skulle det vara? 

• Vad har du för stöd av din omgivning (hbtq-nätverk, vänner och familj, kollegor, 

kurskamrater etc.?) 

  

Hos transpersoner bör även relationen mellan eventuell könsbekräftande vård, 

minoritetsstress och coping efterfrågas. 

  

 

 

 

För alla: 

Så här generellt, vad tror du att är det viktigaste sakerna som kan hjälpa de hbtq-personer 

som mår dåligt i Sverige idag? 

  

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör om informanten har tankar om såväl 

• Individ-fokuserade åtgärder 

Vad personen själv skulle behöva i sin närhet, kanske av vårdpersonal eller liknande. 

• Samhälls-fokuserade åtgärder. 

Som vård, skola, politik, bemötande från allmänheten, kunskap etc. 
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Om informanten inte har upplevt minoritetsstress men mår eller har mått dåligt på grund av 

sin identitet: Du har beskrivit att du känner [använd informantens ord] kopplat till att du är 

[använd informantens ord]. Jag skulle vilja veta lite mer om vad du gör för att hantera 

detta? 

  

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör vad en person gör rent konkret, OCH vad 

den gör för att hantera sina känslor och tankar/sitt mående. 

  

Följdfrågor bör ställas som kopplar tillbaka till de exempel på områden som 

informanten har gett, till exempel: Du berättade om en situation i din familj, hur hanterar du 

det nu? 

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor bör också inkludera områden såsom  

• Självskadebeteende,  

• Suicid  

• Andra riskbeteenden (som riskfullt sex, droger/alkohol, våldsamt/aggressivt beteende 

eller att stänga in sina känslor och inte berätta för andra mm.) 

 

  

Följdfrågor bör också ställas för att täcka av positiva upplevelser:  

• Vad har varit mest hjälpsamt för dig för att må bra eller bättre?  

• Om du fick ge råd till andra hbtq-personer för att hantera minoritetsstressen, vad 

skulle det vara? 

• Vad har du för stöd av din omgivning (hbtq-nätverk, vänner och familj, kollegor, 

kurskamrater etc.?) 

  

Hos transpersoner bör även relationen mellan eventuell könsbekräftande vård, 

minoritetsstress och coping efterfrågas. 

 

 

 

 

 

 

För alla: 

Så här generellt, vad tror du att är det viktigaste sakerna som kan hjälpa de hbtq-personer 

som mår dåligt i Sverige idag? 

  

Följdfrågor behöver både ställas som tydliggör om informanten har tankar om såväl 

• Individ-fokuserade åtgärder 

Vad personen själv skulle behöva i sin närhet, kanske av vårdpersonal eller liknande. 

• Samhälls-fokuserade åtgärder. 

Som vård, skola, politik, bemötande från allmänheten, kunskap etc. 
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Övrigt 

Nu har jag fått ställa alla frågor jag har. Innan vi ska avrunda intervjun: Finns det något 

viktigt kopplat till det vi har pratat om som inte har kommit fram medan vi har pratat 

eller något annat som du känner att du vill berätta för mig innan vi avslutar? 

  

Informera om att det går bra att återkomma om personen kommer på något i efterhand. 

  

Information om deltagaren 

Om det inte har framkommit tidigare: 

- Hur definierar du din sexualitet? 

- Hur definierar du ditt kön? 

- Hur gammal är du? 

- Vilka tänker du är dina närmaste? Vad för typ av relationer har ni? 

- Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

- Finns det någon annan information om dig eller hur du lever som du tänker är viktigt 

för oss att veta? 

 

 

 

• Avsluta bandinspelningen. 

• Fråga: Hur upplevde du att det var att bli intervjuad? 

• Avsluta samtalet. 

 


