
 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är ju inget vi frågar efter som psykologer” 
Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende 

 
 
 
 

Michal Traczyk & Matilda Wurm 
 
 
 

Handledare: Lia Ahonen & Katja Boersma 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

Examensuppsats, 30 hp 

Psykologprogrammet 

Vårterminen 2011 



Tack 
Ett stort tack till våra respondenter som på ett personligt sätt lät oss få inblick i 
deras arbete och erfarenheter. Öppenheten var över förväntan och utan er hade 
vårt arbete varit omöjligt! 
Lia, du har varit en tillgänglig och engagerad handledare som har strukturerat 
arbetet på ett sätt som gjorde det lätt att veta vad vi höll på med. Katja, det har 
känts som om vi kunde komma till dig med frågor och du har bidragit med idéer, 
tips och uppmuntran. Tack Christer, Jenny och Elin för att vi fick testa 
intervjuguiden på er och till Britta för korrekturläsning. Sedan ska vi inte 
glömma alla andra som har diskuterat, uppmuntrat och läst och som hjälpt oss 
att fila klart och släppa. 
Örebro, maj 2011,  Matilda & Michal 
 



Running head: PSYKOLOGERS UPPLEVELSE AV KÖNSÖVERSKRIDANDE 

 
 

“Det är ju inget vi frågar efter som psykologer” 
Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
 

Personer med könsöverskridande beteende är en grupp med större risk för psykisk ohälsa 
jämfört med resten av befolkningen. Ett professionellt bemötande är en viktig del av 
behandlingsprocessen och påverkar terapeutiskt utfall. Tidigare forskning visar brister i 
kontakten mellan vårdpersonal och personer med könsöverskridande beteende. Det 
saknas dock studier som fokuserar på psykologer och deras arbete med denna 
klientgrupp. Syftet med föreliggande studie är att undersöka psykologers upplevelse av 
klienter med könsöverskridande beteende. Studien har en kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem psykologer som hade erfarenhet av 
klienter med könsöverskridande beteende. Resultaten pekar på att könsöverskridande 
beteende är ett ämne som väcker både intresse och engagemang, men också en viss 
osäkerhet hos psykologer. Det framkommer att psykologers förförståelse och personliga 
inställningar spelar en stor roll i arbetet med klientgruppen när utbildningen och 
tillgången till information i ämnet är begränsad. En icke-patologiserande syn på 
könsöverskridande beteende dominerar, men även motsatsen förekommer. Ytterligare 
forskning krävs för att kartlägga på vilket sätt psykologrelaterade faktorer påverkar 
behandlingen av personer med könsöverskridande beteende. En annan viktig aspekt är 
hur befintlig kunskap kan implementeras i läroplaner för psykologers grundutbildning 
och effektivt spridas bland yrkesverksamma.  
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Abstract 
 

People with gender-incongruent behaviors have a higher risk for psychiatric problems 
compared to others. A professional approach is an important part of the treatment process 
and will influence the therapeutic outcome. Earlier research shows deficits in the contact 
between care personnel and people with gender-incongruent behaviours. There are no 
studies focusing on psychologists and their work with this client group.  The aim of this 
study is to research psychologists’ subjective experience of clients with gender-
incongruent behaviours. The study uses a qualitative method. The research data was 
collected with semi-structured interviews with five psychologists that had some 
experience with clients with gender-incongruent behaviours. The results point to gender-
incongruent behaviors being a topic that evokes both interest and commitment, but also 
some insecurity in psychologists. Psychologists’ preconceptions and personal beliefs play 
a big role during the work with these clients when education and access to information on 
the topic is limited. A non-pathologizing outlook on gender-incongruent behaviours 
dominates, but the opposite also exists.  More research is needed to map out in which 
way psychologist-related factors influence treatment of people with gender-incongruent 
behaviours. Another important aspect is how existing knowledge can be implemented in 
psychologists’ basic training and how it can be spread effectively amongst professionals. 
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Inledning 

Antalet personer med psykisk ohälsa ökar i samhället, vilket framförallt gäller ungdomar 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta ställer krav på professionellas kompetensbredd för att kunna 

erbjuda adekvata lösningar med utgångspunkt i individens problematik såväl som i problematik 

som grundar sig i särskilda gruppers specifika erfarenheter. Psykiatriska diagnoser som 

ångesttillstånd eller depression är grundligt beforskade och väl förankrade i teori och praktik. 

Svårigheter uppstår i relation till komorbiditetsdiagnoser och i gråzonerna där manualernas 

konstruktion och definition av patologi ger utrymme för subjektiva bedömningar (Aragona, 

2009). En amerikansk undersökning som omfattade över 9000 deltagare visar att psykiatriska 

patienter ofta uppvisar komplexa symptom med stora överlappningar mellan diagnoser (Kessler, 

Tat Chiu, Demler & Walters, 2005). Flick (2000) beskriver att forskare inom sociala områden 

mer och mer tvingas hantera den stora sociala heterogeniteten som uppstått genom snabba 

samhällsförändringar och som lett till bildandet av många undergrupperingar i samhället. Att 

behandla klienter med en annan gruppkultur än den egna på ett etiskt och evidensbaserat sätt 

ökar kraven på specifik kunskap och flexibilitet hos behandlaren. Den professionelle bör vid 

forskning och behandling ta hänsyn till sin kompetens, individens responsivitet och 

grupptillhörighet samt gruppens särdrag (se till exempel Øvreeide, 2002).  

Människor begripliggör sin omvärld genom att skapa kategorier och kognitiva scheman 

samt att använda sig av heuristiker (Gaskell, 2001). Individen lär sig i samspel med omgivningen 

att uppfatta verkligheten efter givna mönster och att skapa en förståelse för vilka omständigheter 

som reglerar omvärldens fungerande. Dessa kognitiva scheman formar ett relativt stabilt mönster 

för individens reaktioner som kommer att användas i liknande situationer framöver. Detta är ett 

adaptivt beteende som sparar resurser när inte varje ny situation måste analyseras. Det sker 
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ibland på bekostnad av flexibiliteten och begränsar anpassningsförmågan i nya eller ovanliga 

situationer (Gilovich & Griffin, 2002). Exempel på en ovanlig situation är att som terapeut träffa 

en klient med en annan gruppkultur eller med en förståelseram som inte har träffats på tidigare. 

Patologisering, det vill säga att sjukförklara, avvikande beteenden är ett vanligt sätt att 

hantera det okända på (Hegarty, 2007). Vad som är sjukligt bestäms bland annat av samhälleliga 

normer och historiska utvecklingar. Patologisering kan ses som en avgränsning till det som inte 

är vanligt förekommande, men statistisk avvikelse räcker inte för att något ska ses som sjukligt 

(Hegarty, 2007). Vissa avvikelser, som hög IQ, är tvärtom högt ansedda (Hegarty, 2007). Som 

behandlare är det viktigt att medvetandegöra egna reaktioner på avvikande beteenden, så att 

klienter möts på ett professionellt sätt (Bieschke, Perez & DeBord, 2007). 

Psykologyrket utgör en plattform där samspelet mellan det officiella och det privata blir 

synligt när psykologen i det terapeutiska arbetet använder sig själv som instrument för att utöva 

psykologiska metoder. Psykologer ska respektera sina klienters olika världsbilder, övertygelser 

och tro (Sveriges Psykologförbund, 1998). De ska vara uppmärksamma på begränsningar som 

ligger i de egna förutsättningarna och bör inte tvinga på en klient sina egna övertygelser 

(Sveriges Psykologförbund, 1998). Ett effektivt terapeutiskt arbete kräver en välfungerande 

allians mellan klienten och psykologen samt ett personligt engagemang från båda håll (Barber, 

Khalsa & Sharpless, 2010). Balansen mellan neutralitet och engagemang är svår att åstadkomma 

(Brimhall & Butler, 2011) och den terapeutiska processen påverkas av terapeutens värderingar 

och förutfattade meningar (Lopez et al., 1989; Pope & Vasquez, 2011), vilket leder till specifika 

utmaningar för kliniska psykologer. 
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Könsöverskridande beteende 

Fenomenet könsöverskridande beteende är i sin natur heterogent (Socialstyrelsen, 2010), 

vilket gör det svårare att kategorisera i en gemensam begreppsapparat. Diagnostiska manualer 

nämner könsöverskridande beteende i form av transsexualism (ICD-10) samt 

könsidentitetsstörning och transvestism (DSM-IV). Dessa diagnoser och andra former av 

könsöverskridande beteenden utgör ett hittills relativt outforskat område (American Psychiatric 

Association (APA), 2000; World Health Organization (WHO), 1993; Socialstyrelsen 2010; 

Commissioner for Human Rights, 2009). Avsaknaden av tydliga definitioner kan förklaras med 

att forskningsfältet är relativt nytt och fortfarande befinner sig i en utvecklingsprocess (Lev, 

2004). Begreppens innehåll är starkt kultur- och språkbundet (Clarke, Ellis, Peel & Riggs, 2010).  

Här blandas medicinska termer som transvestism och transsexualism med transaktivisters egna 

som genderqueer, transgenderist och dylikt (se exempelvis Bear Bergman & Bornstein, 2010; 

Riksförbundet för Homosexuellas, Bisexuellas och Transsexuellas Rättigheter (RFSL), n.d.b). 

Begreppens definitioner överlappar ofta varandra.  

En sammanblandning sker även mellan individers sexuella läggning och könsidentitet 

(Clarke et al., 2010; Rydström & Tjeder, 2009). Den dominerande synen inom samhället och 

psykologin är att det finns två distinkta kön som skiljer sig kvalitativt från varandra, vilket 

återspeglas i psykologisk forskning (Hegarty, 2007; Magnusson, 2002). Att avvika från normen 

genom ett alternativt könsuttryck kan leda till en ökning av externa stressorer (Burgess, 1999; 

Roth, Boström & Nykvist, 2006; Carroll, Gilroy & Ryan, 2002). Carroll et al. (2002) beskriver 

exempelvis att transpersoner de har haft som klienter har utsatts för verbala attacker och 

trakasserier i vardagen, uteslutits från sina familjer eller andra sammanhang och upplevt andra 

yttringar av transfobi. Detta skulle kunna förklara den högre förekomsten av psykiatriska 
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problem i denna grupp som Folkhälsoinstitutet (Roth et al., 2006) pekar på i sin rapport från en 

webbaserad undersökning bland hbt-personer i Sverige. Avsaknaden av gemensamma 

definitioner för könsöverskridande beteende och detta fenomens komplexitet kan leda till att 

personer med könsöverskridande uttryck/identifikation stöter på okunskap och begränsad 

förståelse i mötet med professionella i en behandlingssituation (se litteratursammanställningen av 

Ellis & Eriksen, 2002). Forskare samt hbt-aktivister (hbt: homosexuella, bisexuella, 

transpersoner) använder sig oftast av begreppet “transperson” för att beskriva någon vars 

könsidentitet eller könsuttryck skiljer sig från det kön som personen fick tillskrivet vid födseln 

(RFSL, n.d.b), men begreppet verkar inte vara allmänt känt vilket exempelvis Nilsson & Jensen 

(2010) uppmärksammar i sin studie där nio svenska hbt-klienter intervjuades om sin erfarenhet 

av psykoterapi. Under paraplybegreppet transperson, eller på engelska transgendered, finns de 

som helt eller delvis identifierar sig som det andra könet, vilket dock inte nödvändigtvis tar sig 

uttryck i klädsel eller beteenden. Dessutom inkluderas de som identifierar sig som transsexuella 

(en person som inte känner sig som det könet som hon fått sig tillskrivet vid födseln och vill 

genomgå en könskorrigering), transvestit (en person som identifierar sig som ett av könen, men 

ibland klär sig i kläder tillhörande det andra könet) och ibland dragqueen/king (en person som 

uppträder i kläder tillhörande det andra könet) (RFSL, n.d.b). Andra begrepp är transa, 

crossdresser, MtF (male-to-female), FtM (female-to-male), androgyn, könsöverskridare, she-

male, crisscross, boychick, intergender eller annat (Roth et al., 2006). En del vill inte identifiera 

sig som ett kön alls, eller anger att de ligger någonstans mittemellan två av begreppen, medan 

andra definierar sig som transpersoner tills de har fått könskorrigerande behandling (Roth et al., 

2006). 
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I föreliggande studie valdes att i kontakten med respondenterna ersätta ordet transperson 

med begreppet: “person med könsöverskridande beteende” för att undvika begreppsförvirring. I 

texten används båda begreppen synonymt. Könsöverskridande beteende är ett samlingsbegrepp 

för många olika företeelser som personer använder för att definiera och uttrycka sin identitet. 

RFSL delar in kön i tre områden: det biologiska, det sociala och det mentala. En person kan 

födas som biologisk kvinna, socialiseras in i och bete sig i enlighet med en kvinnlig roll, men 

ändå mentalt inte betrakta sig som en kvinna (RFSL, n.d.b). På svenska används ordet 

“transgenderist” för att beskriva en person som identifierar sig som det andra könet och kanske 

till och med tar hormoner utan att för den delen vilja ändra sitt kön juridiskt eller anpassa det 

genom operationer. En del transpersoner vill att alternativa pronomen används, exempelvis hen 

eller en i svenskan, ze eller hir på engelska (Korell & Lorah, 2007). Många transpersoner har en 

tydlig identifikation som män eller kvinnor, men det finns en minoritet som inte identifierar sig 

som det ena eller det andra och vars könsuttryck inte passar inom ramarna för samhällets 

könsdikotomi (Bornstein, 1994; Feinberg, 1996; Halberstam & Volcano, 1999; Roth et al., 2006; 

RFSL, n.d.b). Könsdikotomin ifrågasätts av dessa begrepp och synsätt. Med utgångspunkt i detta 

resonemang framhävs vikten av en gemensam begreppsapparat samt en medvetenhet om 

variationen när psykologer möter klienter med könsöverskridande beteende. 

Problembeskrivning 

Klienter med könsöverskridande beteende är relativt sällsynta inom psykiatrin och kan bli 

utsatta för bemötande som grundar sig i kognitiva scheman skapade för andra. Bornstein (1994) 

menar att den dominerande och mest besvärliga reaktion som hon stöter på i kontakt med andra 

människor är deras oförmåga att lämna sina internaliserade förståelseramar. Det finns relativt få 

studier som undersöker personer med könsöverskridande beteende (Commissioner of Human 



PSYKOLOGERS UPPLEVELSE AV KÖNSÖVERSKRIDANDE [12] 

Rights, 2009; Socialstyrelsen, 2010). När det gäller mötet mellan den professionella psykologen 

och klienten med könsöverskridande beteende hittades bara en studie (se Israel, Gorcheva, 

Walther, Sulzner & Cohen, 2008).  Kunskap underlättar bemötande och behandling och det 

föreligger ett behov att undersöka hur mötet mellan psykologer och klienter med 

könsöverskridande beteende kan se ut samt att inhämta information om kunskapsläget i ämnet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att ge en inblick i hur fenomenet könsöverskridande 

beteende framställs i litteratur och forskning samt att beskriva psykologers upplevelse av 

könsöverskridande beteende i det terapeutiska mötet. Syftet är också att undersöka om och i så 

fall på vilket sätt psykologer har kunskap om och hur de förhåller sig till klienter med 

könsöverskridande beteende i termer av teoretisk kunskap, subjektiv förförståelse och egna 

tankar, känslor och reflektioner i mötet. 

 Undersökningens syfte formulerades i följande frågeställningar: 

1. Hur definieras och beskrivs könsöverskridande beteende i forskning/litteratur? 

2. Vilken utbildning och teoretisk kunskap har respondenterna om könsöverskridande 

beteende? 

3. Vilka subjektiva föreställningar kan identifieras hos respondenterna? 

4. På vilket sätt beskriver respondenterna könsöverskridande beteende i termer av patologi? 

5. Hur beskriver respondenterna sina egna tankar och känslor i samband med mötet med 

klienter med könsöverskridande beteende? 

Teoretiska utgångspunkter 

Här analyseras tidigare forskning och litteratur som är tillgänglig i ämnet, vilket samtidigt 

blir resultatet på frågeställning ett. Vikten av kunskap om personer med könsöverskridande 
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beteende har tagits upp av Europeiska Kommissionen i en rapport om mänskliga rättigheter och 

könsidentitet (Commissioner for Human Rights, 2009). Där betonas att ämnet har förbisetts i den 

offentliga diskursen. De senaste åren har intresset för fenomenet ökat, vilket har lett till fler 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som analyserar olika aspekter av könsöverskridande 

beteende (se till exempel Burgess, 1999; Darj & Nathorst-Böös, 2008; Ellis & Eriksen, 2002; 

Johnson, 2007). Däremot finns ännu svårigheter att sprida forskningsresultaten till professionella 

som möter dessa klienter (Clarke et al., 2010; Martell, Safren & Prince, 2000). Det är viktigt att 

undersöka vilken sorts kunskap kliniker erhåller under sin utbildning samt senare i sitt praktiska 

yrkesutövande. 

 Det finns ingen statistik över hur vanligt könsöverskridande beteende är, vilket beror på 

begreppets mångfacetterade uttrycksmöjligheter. Både biologiska och sociala faktorer spelar in. 

Könsdikotomin har ifrågasatts av social-konstruktionister som menar att både biologiskt kön och 

socialt genus görs i samspel med samhället (Butler, 2004; Clarke et al., 2010).  Ofta diskuteras 

könstillhörighet biologiskt och förklaras med könsorgan, kromosomer eller hormoner (se 

exempelvis Volcano, 2004), men även på det biologiska planet är variationen stor (Dreger, 1998; 

Hird, 2004). Det tillkommer också en juridisk aspekt och Socialstyrelsen för en statistik över hur 

många som ansöker om ändrad könstillhörighet efter att de fått diagnosen transsexualism. 

Ansökningarna om att byta kön har ökat stadigt de senaste åren (Socialstyrelsen, 2010). Från i 

genomsnitt 17 ansökningar per år under åren 1992-1997 har antalet stigit till i genomsnitt 37 

ansökningar per år under åren 2004-2009. En liknande tendens har setts i övriga europeiska 

länder (Socialstyrelsen, 2010). Trots att förekomsten ökar visar utredningen att kunskapen om 

diagnosen transsexualism är liten inom hälso- och sjukvården i Sverige. 
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 Kunskapen om personer som uppvisar könsöverskridande beteende på andra sätt än 

transsexualism är troligtvis ännu mer bristfällig. Roth et al. (2006) har i enkäter fått svar av drygt 

370 självidentifierade transpersoner, varav 170 har genomgått eller vill genomgå ett könsbyte. 

Av de tillfrågade transpersonerna identifierade sig då ca 55 % troligtvis inte som transsexuella, 

vilket kan ge en uppskattning av förekomsten av transvestiter, transgenderister och andra 

personer med könsöverskridande beteende, uttryck och identifikationer. Svårigheterna med att 

kartlägga vad som inkluderas i könsöverskridande beteende kan försvåra tillämpningen av 

forskningsresultat. 

Praktisk tillämpning av tidigare forskningsresultat 

 Utifrån det som utvecklades som forskning om homosexualitet när psykologer på 70-

talet aktivt motarbetade gruppens stigmatisering, har forskningen de senaste åren även inkluderat 

bisexuella, transpersoner och queer-identifierade (Clarke et al., 2010). Queer förstås här som en 

identitetskategori som används för att motarbeta eller omdefiniera en normativ förståelse av kön 

och sexualitet (Clarke et al., 2010). I flera engelskspråkiga länder grundades grupper av 

psykologer som intresserade sig för hbtq-psykologi, vilket är en inriktning av psykologi som 

befattar sig med livet och erfarenheterna av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-

identifierade (Clarke et al., 2010). Division 44 (The Society for the Psychological Study of 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues) grundades redan 1984 inom American 

Psychological Association. Australienska psykologförbundet (APS) har haft en grupp sedan 

1994, brittiska psykologförbundet (BPS) sedan 1998 och det kanadensiska förbundet (Canadian 

Psychological Association) sedan 2002 (Clarke et al., 2010). Grupperna bedriver forskning, ger 

ut tidskrifter och organiserar andra aktiviteter och detta har i viss mån påverkat mainstream-

psykologin i de respektive länderna. På amerikanska psykologförbundets hemsida finns 
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exempelvis information och riktlinjer som kan öka förståelsen och underlätta för psykologer som 

möter klienter med könsöverskridande beteende (APA, 2008; DeAngelis, 2002). APA har gett ut 

en handbok om arbetet med hbt-personer (Bieschke et al., 2007). Storbritannien har specifika 

riktlinjer om vad professionella bör tänka på i mötet med transpersoner (Gender Identity 

Research and Education Society, 2008). Den nya lagen som behandlar könsöverskridande 

uttryck och identifikationer i Storbritannien, Gender Recognition Act (2004), gör det dessutom 

möjligt för personer att byta juridiskt kön utan att genomgå operationer eller ta hormoner. Detta 

kan jämföras med lagen i Sverige där ett av kraven för att få byta juridiskt kön är att personen 

har steriliserats (Lag 1972:119).  

 Enligt amerikanska psykologförbundet rapporterar många kliniskt verksamma 

psykologer att de har klienter som ställer sig frågande angående sitt kön, identifierar sig som 

varken man eller kvinna eller intar en mer flexibel hållning vad gäller kön och könsuttryck 

(DeAngelis, 2002). Denna medvetenhet om hbtq-personers vardag och erfarenheter verkar också 

ha påverkat nyare manualer, som den psykodynamiska diagnosmanualen (Psychodynamic 

Diagnostical Manual (PDM), 2006). Detta tyder på att arbetet som har genomförts av hbtq-

psykologin har börjat påverka delar av psykologin i stort och att ytterligare forskning i området 

kommer att fortsätta påverka behandling och forskning.  

 Utredningar har kommit fram till att kunskapen om transpersoners livssituation och 

implementeringen av riktlinjer är bristfälliga inom klinisk psykologi (bland annat Comissioner 

for Human Rights, 2009; Socialstyrelsen, 2010) och informationen som finns är inte tillgänglig 

på psykologiska forum i Sverige. En genomgång av litteraturen på psykologprogrammet i 

Uppsala tyder på att personer med könsöverskridande beteende osynliggörs under 

psykologutbildningen (Dahlström, Nilsson & Wallin, 2006). Endast skilda diagnoser gås igenom, 
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vilket kan leda till att gruppens gemensamma erfarenheter inte blir synliga. Som exempel nämns 

att mötas av transfobi, som är något många individer med könsöverskridande beteende har 

erfarenhet av (Bockting, Knudson & Goldberg, 2006; Roth et al., 2006). I litteraturgranskningen 

nämns också att psykologiska teorier förenklar verkligheten genom att utgå ifrån att utvecklingen 

av en könsidentitet inkluderar utvecklandet av könsstereotypiskt beteende. Kunskapsläget 

varierar på olika arbetsplatser och påverkas av hur mycket erfarenhet psykologerna har av att 

möta denna klientgrupp. 

 Personer som vill genomgå en könskorrigerande behandling utreds och behandlas av 

specialistteam där psykologer ingår. Några terapeuter i Sverige, inte nödvändigtvis psykologer, 

har specialiserat sig på arbetet med homosexuella, bisexuella och transpersoner, exempelvis på 

hbt-mottagningen i Stockholm och behandlare på RFSL-mottagningar. Psykologer med 

specialistkompetens är dock få och enligt Korell och Lorah (2007) är det troligt att många 

psykologer kommer att träffa i alla fall en klient med könsöverskridande beteende under sitt 

yrkesverksamma liv. Ännu vanligare är det att träffa på en anhörig till en transperson (Korell & 

Lorah, 2007). Med tanke på att alla psykologer kan träffa på klienter med könsöverskridande 

beteende i sitt arbete är det viktigt att vetenskapligt grundad psykologisk information om 

personer med könsöverskridande beteende finns tillgänglig. 

Patologisering av personer med könsöverskridande beteende 

 Den västerländska medicinens utveckling har påverkat samhällets syn på kön och 

bidragit till ett patologiserande av individer som uppvisar könsöverskridande beteende. Här var 

psykiatrikern Krafft-Ebing (1840-1902) en av de första som undersökte och kategoriserade 

könsöverskridande beteende som en patologi (Stryker & Whittle, 2006). Han definierade 

homosexualitet som en mildare form av transsexualitet, en övertygelse som höll i sig länge inom 
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västerländskt tänkande. Så såg den tyska läkaren Hirschfeldt (1868-1935) könsöverskridande och 

homosexuella personer som att de befann sig på ett kontinuum mellan rent manligt och rent 

kvinnligt (Stryker & Whittle, 2006). Han och advokaten Karl-Heinrich Ulrichs (1825-95) hade 

en teori om att det fanns ett tredje kön mellan män och kvinnor, vilket inkluderade personer som 

idag skulle kallas transpersoner, intersexuella, homosexuella och bisexuella (Clarke et al., 2010). 

De utgick dock ifrån att detta var en normal variation i mänskligt beteende. Den västerländska 

medicinen utvecklades och kunskap om psykologiska processer tillkom och blev så småningom 

till en egen disciplin. 

 Psykologin som vetenskap utvecklade egna teorier om sexualitet och könsidentitet. 

Psykiatrikern och neurologen Sigmund Freud (1856-1939) är känd för att ha definierat 

sexualiteten som en drivande kraft i människan (Clarke et al., 2010). Han avvisade teorierna om 

att homosexuella skulle utgöra ett tredje kön. Istället utgick han ifrån att latent homosexualitet 

förekommer hos alla och att heterosexualiteten framträder efter att ett antal sexuella stadier har 

genomgåtts, vilket påverkas av uppväxten och omgivningen. Detta har lett till att homo- och 

bisexualitet ofta ses som en form av “omogen” sexuell utveckling i psykoanalytiska teorier 

(Clarke et al., 2010). Freuds engagemang i en lagändring för homosexuella tyder på att han ansåg 

att homosexualitet kunde förenas med mental hälsa, något som inte återspeglades i västerländska 

lagar och diagnosmanualer förrän på sent 70-tal (Clarke et al., 2010). Medan sexualitet 

utvecklades från att endast tjäna reproduktionen till att vara en drift för nöjes skull utvecklades 

homosexualitet från att vara ett beteende till att vara en del av en inneboende identitet (Foucault, 

1978) och antogs inte längre så nära förknippad med variation i könsidentitet. 

 Psykologin har fortsatt att ha ett inflytande på samhällets syn på kön. Psykologiska test 

för femininitet och maskulinitet, som ingår i exempelvis Minnesota Multiphasic Personality 
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Inventory (MMPI) förutsätter att det finns en naturlig skillnad mellan könen (Hegarty, 2007; 

Magnusson, 2002). Diagnosmanualerna upprätthåller könsdikotomin genom att definiera vissa 

könsöverskridande beteenden som diagnoskriterier som kan leda till, respektive krävs för att få 

diagnosen transsexualism (APA, 2000; World Health Organization Staff, 1992). 

Diagnoskriterierna för transsexualism hos barn i DSM-IV-TR och internationella utgåvan av 

ICD-10 omfattar exempelvis att barnet klär sig i kläder som tillordnas det andra könet, har 

lekkamrater som framförallt tillhör det andra könet och leker lekar som är stereotypa för det 

andra könet (APA, 2000). Psykologiska teorier och forskning genomsyras av heteronormativa 

antaganden (Clarke et al., 2010). Detta påverkar samhällets syn, men också vilka insatser och 

samtal som möjliggörs i terapin. 

Fördomar och patologisering märks genom reaktionerna som personer med 

könsöverskridande beteende stöter på i sin omgivning. (Burgess, 1999; Roth et al., 2006). Den 

dikotoma könsindelningen för män och kvinnor utesluter personer vars beteende inte ryms inom 

de traditionella ramarna (Rydström & Tjeder, 2009). En faktoranalys som Winter et al. (2009) 

genomförde i sju olika länder visar att beteenden som avviker från den samhälleliga normen ofta 

stämplas negativt. Normgränserna är däremot inte fastställda. Fenomen som förr ansågs 

patologiska (exempelvis homosexualitet) eller onaturliga (till exempel kvinnor som studerar på 

universitet) avstigmatiserades och betraktas nu som en del av normalvariansen.  

Omgivningens reaktioner spelar en roll i utvecklandet av symptom hos individer som 

uppvisar statistiskt avvikande beteenden, som exempelvis könsöverskridande. Rudman och 

Fairchild (2004) visar experimentellt hur könskonträrt beteende straffas. I deras experiment 

saboterade försökspersoner för sina motståndare i högre grad om motståndarna var atypiska män 

eller kvinnor. Detta ledde i sin tur till högre självförtroende för försökspersonerna, jämfört med 
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om de saboterade för en typisk man eller kvinna. Personer med könsöverskridande beteende 

utsätts i högre grad än andra för mobbing och överfall (Roth et al., 2006). Terapeuter bör 

undvika att upprepa negativa reaktioner som deras klienter har erfarenhet av från sin omgivning 

och deras subjektiva åsikter får inte påverka diagnostiseringen (Carroll et al., 2002). 

 Psykologer har ett ansvar att hålla sig till definierade diagnosmallar, vilka dock i viss 

mån är tolkningsbara och förändras och anpassas över tid. I DSM-IV-TR står att: “Neither 

deviant behavior nor conflicts that are primarily between the individual and society are mental 

disorders unless the deviance or conflict is a symptom of a dysfunction in the individual.” (APA, 

2000, s. xxxi). I terapeutiska möten bör beaktas om klientens problem kan bero på externa 

faktorer. Om detta är fallet bör behandlingen inrikta sig på att hjälpa klienten att hantera sin 

oförstående omgivning (Burgess, 1999; Carroll et al., 2002). Diagnoskriterierna för gender 

identity disorder i DSM-systemet har kritiserats för att patologisera en normalvariation i 

mänskligt beteende (Langer & Martin, 2004; Ophelian, 2009). Den psykodynamiska 

diagnosmanualen beskriver mer detaljerat vad som finns under paraplybegreppet transgender och 

ser inte könsöverskridande beteende i sig som patologiskt (PDM, 2006). Socialstyrelsen beslöt 

att från och med den 1 januari 2009 stryka transsexualism för barn samt transvestism från den 

svenska versionen av ICD-10 (Socialstyrelsen, 2008).  

 Ett exempel på en historisk förändring är att diagnosen homosexualitet ströks ur DSM-

III. Samtidigt infördes diagnosen könsidentitetsstörning. Sexualitet och kön har varit nära 

förknippade, både historiskt och i forskningen idag (Stryker & Whittle, 2006). Mycket tyder på 

att behandlingen av den ena “diagnosen” påverkas av den andra. Langer & Martin (2004) 

nämner exempelvis att föräldrar söker behandling för sina barn med könsöverskridande beteende 

för att de är rädda att barnen ska bli homosexuella. Transgrupper börjar motarbeta 
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patologiseringen och har tagit del i diskussionerna om diagnosen könsidentitetsstörning inför den 

nya utgåvan av DSM (APA, 2010). 

Forskning om psykoterapi 

 Kulturella skillnader mellan psykologen och klienten kan ge utmanande och givande 

dimensioner till det gemensamma arbetet och bör beaktas. I DSM-IV-TR (APA, 2000) står att: 

“Diagnostic assessment can be especially challenging when a clinician from one ethnic or 

cultural group uses the DSM-IV Classification to evaluate an individual from a different ethnic 

or cultural group.” (s. xxxiv). I de etiska riktlinjerna för psykologer står att olikheter ska 

respekteras samt att psykologen ska “vara uppmärksam på de begränsningar som ligger i egna 

kulturella, klassmässiga och könsmässiga förutsättningar.” (Øvreeide, 2002, s. 276). Forskning 

visar att transpersoner ibland upplever att de behöver utbilda sina terapeuter innan de kan påbörja 

terapin (Korell & Lorah, 2007; Darj & Nathorst-Böös, 2008; Nilsson & Jenssen, 2010) eller att 

de inte bemöts på ett validerande sätt (Korell & Lorah, 2007). Den generella kunskapen om 

transkulturellt arbete kan möjligtvis användas i arbetet med klienter med könsöverskridande 

beteende. 

Forskning om arbetet med klienter med könsöverskridande beteende 

 Forskningen om hbt-personer som terapiklienter är liten och saknas framförallt för 

bisexuella och transpersoner. Mer kunskap om transpersoner efterfrågas därför (Carroll et al., 

2002; Comissioner for Human Rights, 2009; Socialstyrelsen, 2010). En studie om psykologers 

erfarenhet med homosexuella klienter och homosexuella psykologers erfarenhet av egen terapi 

genomfördes redan 1991 (Garnets, Hancock, Cochran, Goodchilds & Peplau, 1991). En liknande 

undersökning där psykologer uppmanades att berätta om sina erfarenheter med homosexuella, 

bisexuella och transpersoner inkluderade fyra berättelser som rörde transpersoner (14 % av alla 
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berättelser, Israel et al., 2008). Ingen svensk undersökning som utgår från psykologers 

erfarenheter hittades. Däremot har transpersoners upplevelse av vård (Socialstyrelsen, 2010), 

terapi (Nilsson & Jenssen, 2010) och deras allmänna livssituation (Darj & Nathorst-Bööst, 2008) 

undersökts. Vidare forskning krävs för att kartlägga vad som är specifikt med psykologiskt 

arbete med transpersoner och på vilket sätt gruppens behov kan mötas av psykiatrisk och 

psykologisk hälsovård.  

Metod 

 I detta avsnitt presenteras metodurvalet i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare beskrivs urvals-, datainsamlings-, databearbetnings- och analysprocedurer. Slutligen 

diskuteras studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt etiska aspekter. Även en 

metoddiskussion genomförs. 

Val av metod 

 Studiens syfte formulerades i termer av psykologers upplevelse av personer med 

könsöverskridande beteende, något som på engelska kan uttryckas med ”subjective experience” 

av ett fenomen. Idag dominerar kvantitativa ansatser i psykologiforskningen, vilket innebär 

fokus på mätning och statistiska analyser, oftast en deduktiv utgångspunkt och intresse av 

kausalitet som tenderar att förenkla verkligheten och förbise människors individualitet 

(Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). Kvalitativ metod associeras vanligtvis till användandet 

av en induktiv metod. Detta möjliggör att undersöka fenomenets karaktär genom att beskriva 

snarare än att mäta det (se Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). Under det kvalitativa paraplyet 

finns det en uppsjö metoder dragna ur filosofiska system (Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). 

De skiljer sig avsevärt från varandra och ska väljas beroende på vilken typ av information man är 

intresserad av, hur den informationen skall erhållas och på vilket sätt den ska tolkas (Kazdin, 
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2010). I följande studie har semistrukturerade intervjuer används för att denna metod är mest 

lämplig för att undersöka hur ett fenomen upplevs och förstås av en individ (Brzeziński, 2004; 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2010; Dalen, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009; Langdridge, 

2007; Lantz, 1993). 

Fenomenologisk ansats 

 Fenomenologin som filosofiskt koncept har sina rötter i Edmund Husserls (1859 - 1938) 

skrifter. Barker, Pistrang & Elliott (2002) nämner fenomenologins fyra centrala antaganden. För 

det första anses mänsklig perception vara en grund för tankearbete, beteende, känslomässiga 

reaktioner och dylikt. Det andra antagandet utgår ifrån att ett fenomens komplexitet kan förstås 

utifrån den upplevande individens behov, intentioner, värderingar och livsvärldar i stort. I det 

tredje antagandet betraktas olika individers perceptioner som likvärdiga och lika nödvändiga för 

att kunna åstadkomma en komplett bild av ett fenomen. Det fjärde antagandet anser att den 

mänskliga perceptionen är starkt bunden till individens implicita antagande om sig själv, andra 

och världen i stort.  

 Utifrån dessa grundantaganden driver fenomenologin sina huvudkoncept. Ett av dem 

kallas för intentionalitet, vilket kan förstås som en modell för de processer som styr hur en 

person uppfattar sin omvärld, med andra ord en perceptionsmodell. Medvetandet ses i 

fenomenologin som en utåtriktad process som alltid sker i förhållande till något objekt 

(Langdridge, 2007; Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). På samma intentionella sätt uppfattas 

individens upplevelse. Särskilt intressant för fenomenologer är relationen mellan hur en individ 

upplever någonting (noesis) och det upplevda (noema) (Langdridge, 2007). Ett annat 

huvudkoncept kallas för epoché och innebär att forskare bör närma sig undersökningsämnet 

förutsättningslöst och öppet. Däremot är förutfattade meningar, övertygelser, värderingar eller 
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intentioner något som alla människor bär med sig i mer eller mindre utsträckning. Epoché 

handlar då mer om att tydliggöra både för sig själv och för andra vilken ståndpunkt man 

representerar och vilka övertygelser man har samt att försöka sätta det i parentes innan och under 

tiden man undersöker ett ämne (Langdridge, 2007; Moustakas, 1994). 

Förförståelse 

 För att det ska vara möjligt att uppskatta hur undersökningsledarnas förförståelse kan ha 

påverkat är det relevant att veta att undersökningsledarna själv på olika sätt identifierar sig som 

hbt-personer. En av dem har privata kontakter med transpersoner och har läst in sig på ämnet de 

senaste åren. Så gott det går har denna förförståelse satts inom parentes genom att olika 

förklaringsmodeller och tolkningsmöjligheter har diskuterats kritiskt. 

Litteratursökning och källkritik 

Frågeställning ett är av teoretisk karaktär och kan besvaras genom en litteraturstudie.  För 

att uppnå detta genomfördes en systematisk litteraturgenomgång med fokus på vetenskapliga 

artiklar. Litteratursökningen gjordes med hjälp av följande databaser: PsycINFO, EBSCO, 

PubMed. Följande sökord användes i olika kombinationer: transgender, transsexuality, 

LGBT(Q), queer, gender, psychotherapy, therapy. Samma sökord användes i sina svenska 

motsvarigheter i databasen DIVA. Kurslitteratur och offentliga skrifter i ämnet, samt litteratur 

som rekommenderades av hbt-grupper analyserades. Sökningen utvidgades dessutom med hjälp 

av referenslistor från ovannämnda litteratur. Undersökningen har även inkluderat icke-

psykologisk litteratur då andra ämnen, som sociologi, verkar ha bedrivit betydligt mer forskning 

om transpersoner än psykologin. Transpersoners och transgruppers egna skrifter har inkluderats, 

då det ger en bra förståelse för denna grupps livsvärld och för att denna sortens kunskap 
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rekommenderas för en god behandling av transpersoner (Bockting et al., 2006; Carroll et al., 

2002; Korell & Lorah, 2007).  

Urval av respondenter  

 För att inkluderas i undersökningen skulle respondenterna vara kliniska psykologer som 

hade träffat minst en klient med könsöverskridande beteende. Det gjordes ett bekvämlighetsurval 

för att underlätta undersökningen (enligt Barker et al., 2002; Brzeziński, 2004) och endast 

psykologer verksamma i samma län kontaktades. Ett mail med allmän information om studien 

skickades ut till alla psykologer från senaste tillgängliga utgåvan av landstingets telefonkatalog 

(2007). Det skickades 98 mail varav 65 nådde fram till mottagaren. Inom två dagar erhölls fem 

svar från psykologer som kunde tänka sig delta i studien. En psykolog hörde av sig efter en 

vecka och ytterligare en tre veckor efter att introduktionsmailet skickats. Till alla som visade 

intresse att delta i studien skickades ytterligare ett mail med mer detaljerad information om 

studien och om förväntningarna på deltagarna. Via mail bokades också tid för intervjuerna.  

Konstruktion av intervjuguide 

 Intervjuguidens konstruktion inleddes med en operationalisering av undersökningssyftet 

och frågeställningarna. Begreppen från syfte och frågeställningar definierades och 

kategoriserades (enligt Lantz, 1993). Vidare genererades en omfattande lista av frågor som 

bedömdes vara relevanta för studien. Frågorna analyserades sedan grundligt och vissa frågor 

eliminerades om de var dubbletter, otydliga eller oacceptabla av etiska skäl. Resterande frågor 

grupperades i tre kategorier: frågor om psykologen själv och dennes yrkesbakgrund, frågor 

rörande psykologens kontakt med personer med könsöverskridande beteende och frågor om 

psykologens syn på könsöverskridande beteende och könsidentitet. Den första kategorin skulle 

också underlätta att komma in i samtalet och bygga allians mellan intervjuledarna och 
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respondenten. Intervjuguiden pilottestades på studenter på psykologprogrammet och på en 

person som uppfyllde undersökningens inkluderingskriterier. Efter varje pilottestning 

diskuterades resultaten och feedback gavs från varje intervjuperson. Otydliga frågor 

omformulerades och frågornas ordning justerades så att intervjuguidens slutgiltiga version fick 

en logisk och lättföljd struktur (se bilaga). Då intervjun var semistrukturerad måste 

intervjuguiden ses som en lista på samtalsämnen. Respondenterna hade möjlighet att själva styra 

vad de gick in på så länge de höll sig till teman som var någorlunda relevanta för 

undersökningens syfte. 

Intervjugenomförande 

 Av totalt sju personer som svarade på det första mailet intervjuades sex. En av 

respondenterna hoppade av på grund av en stor arbetsbelastning. Ytterligare en respondent 

exkluderades efter genomförd intervju på grund av att inkluderingskriterierna inte uppfylldes. 

Sammanlagt inkluderades fem intervjuer i analysen. Intervjuerna genomfördes alltid av två 

intervjuledare på respektive respondentens arbetsplats vecka 8 till 10, år 2011. Varje 

intervjutillfälle inleddes med en kort presentation av undersökningen och intervjuledarna. 

Inledningen omfattade också information om intervjuns upplägg, datahantering, konfidentialitet 

och resultatåterkoppling. Direkt efter inledningen fick respondenterna möjlighet att ställa frågor 

eller ge uttryck för funderingar kring studiens ämne och procedurer. Sedan startade 

intervjuledarna en diktafon och resten av samtalet spelades in digitalt. Intervjuernas längd 

varierade mellan 60 och 110 minuter. 

Bearbetning och analys av data 

 Samtliga fem intervjuer transkriberades och dubbelrättades med fokus på eventuella fel 

i transkriberingen. Sammanlagt erhölls 80 sidor transkriberad text. I dataanalysen användes den 
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interpretativa fenomenologiska analysens fyra steg (se Langdridge, 2007). På det första steget 

lästes intervjutranskriberingen individuellt av båda intervjuledarna ett antal gånger i syfte att 

göra sig bekant med texten och dess generella mening. Anteckningar gjordes nära textens 

betydelse för att sätta den egna förförståelsen inom parentes (epoché processen) (Langdridge, 

2007; Langdridge & Hagger-Johnson; 2009; Moustakas, 1994). På nästa steg identifierades 

meningsfulla huvudteman som var mer teoretiskt signifikanta. I steg tre sammanställdes 

huvudteman i den ordning som de förekom i intervjuerna. Detta gjordes av båda 

intervjupersonerna tillsammans som då fick möjlighet att jämföra och diskutera det som 

framkommit i individuellt arbete under de första två stegen. Slutligen strukturerades alla teman i 

steg fyra; över- och underteman identifierades och en logisk följd skapades i analysen. Efter den 

fenomenologiska analysen interpreterades resultaten utifrån tillgänglig litteratur samt nationella 

och internationella riktlinjer som publicerats i ämnet.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 Kvale & Brinkmann (2009) diskuterar validitet i kvalitativ forskning. De förstår 

begreppet som en process av kontinuerlig examinering av möjliga felkällor under alla etapper för 

att säkerställa en hög kvalitet av forskningsprocessens alla delmoment. För att få högsta möjliga 

validitet baserades denna undersökning på en litteraturgenomgång och det skapades en 

intervjuguide som testades flera gånger. Tydliga inkluderingskriterier för respondenterna samt att 

intervjuerna bearbetades i sin helhet under analysen ökar också validiteten. Forskarna 

analyserade materialet oberoende från varandra för att sedan tillsammans diskutera resultat och 

analysera eventuella diskrepanser. Reliabiliteten säkerställdes genom noggrann beskrivning och 

dokumentation av undersökningsproceduren men också genom att undersökningsledarna i hög 

utsträckning var överens när intervjuanalyserna diskuterades (interbedömarreliabilitet). Studiens 
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karaktär begränsar möjligheten för eventuell generalisering av resultat till någon allmän 

population. Målgruppen i undersökningen karakteriseras av hög homogenitet och deltagarna var 

få, vilket gör att resultaten och slutsatser inte bör appliceras på allmänheten eller populationen 

psykologer. Kvale (1997) menar att kvalitativ generaliserbarhet kan förstås som att teman som 

undersökningen resulterar i kan återträffas hos andra personer med liknande bakgrund och 

erfarenhet som respondenterna i föreliggande studie. 

Etik och metoddiskussion 

 I denna studie följdes etiska hänvisningar formulerade av Patton (2002) och Sverne, 

Sylvander, Hjelm, Sääf & Sverne Arvill (2007). Undersökningen genomfördes med respekt till 

deltagarnas personliga och professionella integritet. Deltagarna fick en detaljerad information om 

studien, dess syfte och praktiska aspekter som datahantering, databearbetning, konfidentialitet 

och dylikt. De uppmanades att komma med frågor eller funderingar på varje steg av 

undersökningsprocessen. Informerat samtycke erhölls från deltagarna både vid inledande kontakt 

och muntligt direkt innan intervjuerna. Bland metodens möjliga svagpunkter bör deltagarnas 

urval nämnas (se Ritchie, Lewis & Elam, 2005). Det finns en risk att endast respondenter 

inkluderades som på något sätt var intresserade av frågor runt könsöverskridande beteende och 

som var positivt inställda till fenomenet. Personer som inte betraktar temat som relevant för 

psykologiskt arbete eller som är negativt inställda till det anmälde sig kanske i mindre 

utsträckning.  En annan aspekt som bör beaktas är i vilken utsträckning författarnas egen 

förförståelse, bakgrund och sätt att vara påverkade respondenterna under intervjuerna. 

Konfidentialitet 

 Intervjumaterialet avidentifierades för att skydda respondenternas och deras klienters 

integritet. För att antalet verksamma psykologer i länet där undersökningen gjordes är relativt 
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litet och undersökningens område berör ett sällsynt fenomen, ökar risken att respondenterna eller 

deras klienter ska kännas igen. I föreliggande studie valdes därför att även utesluta variabler som 

vanligtvis tas med i undersökningar, exempelvis respondenters kön och ålder. Respondenternas 

namn ersattes med bokstaven R och en siffra mellan ett och sex. Kontaktuppgifter till respektive 

deltagare, inspelningar och transkriberingar lagras i separata mappar och skyddas med lösenord 

som endast författarna och handledarna har tillgång till. 

Resultat och analys 

 Respondenterna hade överlag träffat transsexuella, det vill säga personer som enligt 

remiss ville ha en utredning om könskorrigerande behandling eller en remiss till specialistteamet. 

En av dessa respondenter hade en klient där önskan om könskorrigering inte blev ett tema förrän 

efter ett tag. För två respondenter handlade samtalen inte om könskorrigerande behandling utan 

könsidentitet och -uttryck blev teman på andra sätt. Distinktionen mellan transsexuella och 

övriga transpersoner är viktig att beakta vid läsningen. Resultaten kommer att redovisas genom 

att gå igenom frågeställningarna och belysa dessa med hjälp av de teman som kom fram under 

analysen av intervjuerna. Analyserna kommer att göras i anslutning till de enstaka resultaten, så 

att repetition av text i ett senare skede förhindras. 

Utbildning och teoretisk kunskap 

 Respondenterna har genomgående en psykodynamisk inriktning. En har ingen speciell 

inriktning, men känner sig mest hemma i kognitiv beteendeterapi (KBT). De flesta har erfarenhet 

av både psykodynamisk terapi (PDT) och KBT och beskriver sitt arbete som integrativt eller 

eklektiskt. Endast R1 berättar att temat könsöverskridande beteende berörts under 

psykologutbildningen utomlands:  
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(...) vi hade en kille som var forskare på alla sexuella diagnoser, inte bara transsexuella 
utan alla så här avvikande sexuella beteenden (...) När vi hade psykopatologikursen kom 
han och berättade (...) så jag hade lite förkunskap vad jag kan minnas. 
 

Två av respondenterna rapporterar att de har gått sexologikurser som delvis täckte ämnet, men 

pekar samtidigt på att informationen de fick där var väldigt grundläggande. R5 beskriver det så: 

“Det här var väldigt brett och som sex i konsten och sådär och sex i litteraturen och fysiologi och 

biologi och så vidare”. Detta kan tyda på att frågor kring könsöverskridande beteende inte berörs 

under psykologers grundutbildning i Sverige eller tas upp marginellt, vilket stämmer överens 

med slutsatserna från litteraturgranskningen på psykologprogrammet i Uppsala (se Dahlström et 

al., 2006). Psykologer utrustas troligtvis inte med kunskap om könsöverskridande beteende och 

förbereds inte för arbetet med den gruppen i samma utsträckning som det sker med andra 

klientgrupper (exempelvis klienter från andra kulturer, religioner och dylikt). Det finns också en 

generell tendens för att under psykologutbildning koncentrera sig på psykopatologi istället för att 

lyfta frågor rörande psykologers allmänna förhållningssätt och bemötande (Dahlström et al., 

2006). 

 De tre psykologer som skulle vidareremittera en klient till utredningsteamet eller göra 

en utredning om eventuell transsexualitet letade ytterligare information i ämnet vid kontakt med 

den första klienten där detta blev aktuellt. Informationen som söktes var framförallt 

uppgiftsinriktad, det vill säga hur en utredning skall genomföras eller vad utredningsteamet vill 

ha för information vid remittering. De vanligaste informationskällorna var Socialstyrelsens 

Rättsliga Råd, externa handledare och arbetskamrater, men information söktes också på nätet 

eller genom att läsa vetenskapliga artiklar. När det gäller frågor om hur offentliga riktlinjer 

sprids bland yrkesverksamma psykologer berättar respondenterna att sådan information sällan 

når fram till dem; de måste istället själv söka efter det de behöver i sitt klientarbete. Detta tyder 
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på att det saknas handlingsplaner för och tillgång till information om klienter med 

könsöverskridande beteende på psykologernas arbetsplatser. Psykologer själva bär ansvar för att 

ta reda på hur de ska arbeta och vilka regler som gäller vid arbetet med exempelvis transsexuella 

klienter. Tydligt är också brist på koordination då psykologer inte vet varifrån de kan få 

specialist-handledning och stöd vid arbete med denna klientgrupp, något som exempelvis 

Bockting et al. (2006) anser grundläggande vid arbetet med denna klientgrupp. Psykologer måste 

oftast lita på sitt eget omdöme om vad som ska göras och vad som är bäst för klienterna, vilket 

ibland kan gå tvärtemot vad som efterfrågas av dem. Respondenter berättar till exempel att de 

har gjort mer än vad utredningsteamet efterfrågar när de har börjat utreda klienter istället för att 

bara kontrollera för förekomsten av psykopatologi. 

 Trots att psykologerna själva uppmärksammar brister i sin kunskap om 

könsöverskridande beteende och dess olika varianter har ingen av dem sökt någon allmän 

information i ämnet. Detta förklaras oftast av en stor arbetsbelastning men kan också tyda på att 

psykologer utgår ifrån att det räcker med allmänpsykologisk kunskap för att arbeta effektivt med 

denna grupp. Bockting et al. (2006) menar att det är viktigt att även läsa transpersoners egna 

berättelser för att få en inblick i den sociala kontexten (se även Carroll et al., 2002; Korell & 

Lorah, 2007). Øvreeide (2002) nämner respekt för kulturella olikheter och uppmärksammande av 

egna kulturella förutsättningar som en av psykologers yrkesmässiga principer. Han skriver att 

“egna kulturella perspektiv kan göra oss trångsynta och bli ett hot mot den respekt som våra 

klienter har rätt till” (s. 132). Eftersom psykologer inte verkar vara medvetna om vilka olikheter 

och begränsningar som kan förekomma i kontakten med personer med könsöverskridande 

beteende kan det leda till att respektprincipen inte följs. Burnes et al. (2010) lyfter gruppens 

specifika kontextfaktorer och menar att behandlaren bör vara medveten om och förstå dessa för 
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att kunna leverera kompetent och professionell hjälp. Undersökningens resultat tyder på att den 

psykologiska, sociologiska och politiska kontext som personer med könsöverskridande beteende 

lever i möjligtvis utforskas i för liten utsträckning.  

 Erfarenheten av klienter med könsöverskridande beteende varierar i 

undersökningsgruppen. Vissa personer har haft en eller enstaka klienter medan en respondent 

rapporterar 10 klienter med könsöverskridande beteende. Det finns en tendens till profilering 

som särskilt de psykologer rapporterar som har träffat flera klienter med könsöverskridande 

beteende. Tendensen beskrivs bland annat av R1: 

 När det gäller (...) diagnosgrupper som det inte är så många av, (...) så blir man rätt så 
snabbt profilerad till sådant. Nu kommer jag inte riktigt ihåg varför det var jag som tog 
den första (...) men jag ställde upp (...). Sedan när den nästa kom så: ´jamen, du har ju 
gjort en sådan tidigare (...)´. Det var typ det som behövdes.  
 

Här blir det tydligt att klienttilldelningen på arbetsplatser framförallt beror på psykologers 

intresse och tidigare erfarenhet. Eftersom det oftast saknas någon formell utbildning i ämnet 

räknas även enstaka kontakter med klienter med könsöverskridande beteende som tillräcklig 

kunskap. Personer med könsöverskridande beteende utgör dessutom en liten andel av alla 

klienter som söker psykiatrisk hjälp, vilket kan göra det lättare att tillskriva dem till en 

behandlare som får en status av lokal specialist.  

 Förutom yrkesmässig kontakt rapporterar de flesta av respondenterna om sin privata 

erfarenhet av personer med könsöverskridande beteende. Här nämner de dock bara kontakter 

med homo- och bisexuella. Att lyfta upp exempel som endast handlar om homo- och bisexuella 

kan tyda på en begränsad förståelse för hur varierande könsöverskridande beteende kan vara. 

Resultatet visar en tendens att relatera könsöverskridande beteende till en eller några 

samhällsgrupper istället för att betrakta det som allmänt förekommande i samhället i stort. 

Kontakter med personer med könsöverskridande beteende har lett till olika insikter och 
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reflektioner kring just den gruppen. Mest framträdande, särskilt hos respondenterna som har 

träffat transsexuella personer, är erfarenheten av att klienterna är mer bekanta med hur 

könskorrigeringsprocessen ser ut och vad respondenternas uppgift är. Klienter i den gruppen blir 

ibland en primär informationskälla för psykologer som aldrig tidigare stött på könsöverskridande 

beteende, vilket är i enlighet med tidigare undersökningar i ämnet (se exempelvis Carroll et al., 

2002; Nilsson & Jensen, 2010). R5 säger exempelvis:  

En period så hade jag en ambition att vara väldigt noga med utredning då, men så var det 
en patient som ilsknade till och tog kontakt med specialistteamet. Man hamnade ju på 
något vis lite snett, att det skulle vara i princip klart när man skickar remissen. Men så var 
det ju inte. 
 

Detta tyder återigen på att kännedomen om vilka regler som gäller vid arbetet med klientgruppen 

är bristfällig och att information inte sprids bland yrkesutövare.  

 En annan psykolog säger att kontakten med personer med könsöverskridande beteende 

ledde till djupare funderingar kring den egna identiteten och det egna könsuttrycket. R1 upplever 

att transsexuella personer inte ser sig själva som psykiskt sjuka och berättar: “Någonstans mellan 

raderna så har jag fått den känslan att: ´Jag [klienten] är inte sjuk, vad fan gör jag på psyk?´” 

Vanligt är också att erfarenheten av den första könsöverskridande klienten generaliseras och 

skapar en referensram för nästa klient med liknande problematik. Några av respondenterna säger 

att de möjligtvis skulle ha en annan inställning till sina klienter om deras första klient varit 

annorlunda. R1 funderar kring hur psykologens personliga faktorer kan spela en roll vid 

yrkesutövande: 

En viktig sak som framkommer i utbildningen är just hur jag som psykolog är ett verktyg 
i kontakten att hur eventuellt sådana åsikter och attityder påverkar mitt jobb. Och 
bedömning.(...) Om kunskap inte finns då utgår man ganska mycket utifrån vad man har 
för uppväxt och påverkad av miljön.  
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Detta tyder på att psykologer är medvetna om begränsningar som deras egen världsbild och egna 

övertygelser kan skapa vid klientkontakten. Det syns också tydligt en relation mellan 

personrelaterade faktorer och kunskap och erfarenhet. Vid kunskapsbrist kan dessa personliga 

faktorer användas som ett automatiskt och lättillgängligt sätt för att bygga upp en förståelse 

mellan en psykolog och en klient.  

Subjektiva föreställningar 

 Respondenternas ofta omedvetna föreställningar och inre bilder visar sig i beskrivningar 

av det första mötet med en klient med könsöverskridande beteende genom att föreställningarna 

antingen bekräftas eller inte. R3 uttrycker det såhär: “ ... det satt ingen man i väntrummet, det satt 

en kvinna där. (...) Jag trodde jag skulle möta en kille med feminina drag och kanske lite såhär 

karikatyren som man kan tänka som väldigt feminin, med sådana gester.” Det här är ett exempel 

på hur snabbt människor tillordnar kön och hur automatiserad processen är. Fast frågan om vad 

som är en “riktig man” eller en “riktig kvinna är svår att besvara, går det ändå att snabbt 

bestämma sig för vad som är rätt etikett. Tidigare utvecklade automatiska kognitiva scheman 

aktiveras som här eventuellt inte matchar situationen, framförallt om man skulle träffa på en 

person som varken identifierar sig som man eller kvinna. R4 och R6 ser på kön som något socialt 

konstruerat och väldigt starkt socialt betingat. Detta inkluderar även hur saker upplevs 

intrapsykiskt. R4 säger:  

Man förhåller sig till och inordnar sig under de koder som finns för respektive kön, att 
man gillar vissa saker, man klär sig på ett visst sätt och man uttrycker sig på ett visst sätt 
(...) det är väldigt starkt socialt betingat och jag tror även hur vi upplever saker, alltså 
även intrapsykiskt, så är det också socialt betingat.  
 

Dessa två respondenter är öppna för möjligheten att leka med könsroller och tycker att kön och 

könsöverskridande beteende inte borde vara av så stor betydelse. Samtidigt beskriver en av dem 
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könsöverskridande beteende som ett normbrytande som medför en ökad stressfaktor för 

individen. 

 Respondenterna förväntar sig att transsexualitet (där det är aktuellt) manifesterar sig 

genom olika signaler och de beskriver sina klienter utifrån utseende och beteende som relateras 

till kön. Exempelvis beskrivs skäggväxt, klädsel, smycken, smink och liknande eller att klienter 

ser ut som eller har många drag av “det andra könet”. Här nämns också feminina eller maskulina 

rörelsemönster och preferenser, tonlägen, uttryckssätt och vilket kön klienten framförallt umgås 

med. Här blir det tydligt hur mycket respondenternas perception påverkar och hur den ligger till 

grund för tankearbete och känslomässiga reaktioner. Det blir också tydligt i vilken utsträckning 

perceptionen är bunden till respondenternas implicita antaganden. Dessa två observationer är i 

enlighet med fenomenologins fyra centrala antaganden. I vilken mån respondenternas 

föreställningar bekräftas inverkar på psykologers känslor och tankar och därmed också 

behandlingen och processen av remittering och könskorrigering.  

 Ibland uppfattas klienter som att de snarare har generella identitetsförvirringar än 

“genuin transsexualitet” (R3) och att de försöker övertala psykologerna om att de har ett annat 

kön än vad respondenterna uppfattar. Detta har respondenterna svårt att hantera. R3 uttrycker det 

som att:  

Det fanns ju en identifikation med klientens bild av det andra könet i alla fall. (...) Den 
första klientens bild stämde överens med min bild också, vad jag kände. Den andras 
stämde inte... jag tror att min bild är, alltså vad de skickar över till mig, det påverkar. 
Alltså om det var samstämmigt med min egen bild, då var det lättare. 
 

Vissa föreställningar framkommer om specifika grupper av personer med könsöverskridande 

beteende, exempelvis säger en respondent att “transor” (R5) är missnöjda med sin kropp. 

Samtidigt nämns att gruppen är väldigt heterogen och att könsöverskridande beteende kan se ut 

på många olika sätt, även om konkreta exempel ofta saknas. I två av intervjuerna kan inga 
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föreställningar utläsas, vilket kan bero på att dessa två psykologer inte har haft klienter som 

skulle vidareremitteras och de behövde därför inte ta ställning till vilket kön klienten tillhör. 

Detta tyder på att den transsexuella klienten ska övertyga behandlaren i enlighet med dennes inre 

bild av identifikationskönet. Beaktar man att denna bild är kulturbunden och historiskt 

föränderlig, finns en risk för att bedömningarna blir subjektiva. Detta skulle kunna tyda på att 

transsexuella måste inordna sig under könsdikotomin på ett ännu starkare sätt än resten av 

samhället och att de kan välja mellan få distinkta identitetsuttryck. Detta är i linje med 

transsexuellas egna beskrivningar av känslan att behöva vara mera manlig eller kvinnlig än 

biologiska män och kvinnor (exempelvis Candy, 2007). Att vara transsexuell med ett icke-

normativt könsuttryck skapar problem i utredningsprocessen (exempelvis Volcano & Dahl, 

2008). Transsexualitet bedöms, även när detta inte är uppgiften och trots att ingen utbildning och 

inga tydliga riktlinjer finns. 

 Sambandet mellan sexualitet och könsöverskridande beteende beskriver respondenterna 

genomgående som att det finns kopplingar, men inte alltid. De flesta skiljer mellan sexuell 

läggning och könsidentitet och det kan vara detta respondenterna menar när de säger att 

sambandet är litet. En ser sambandet mellan sexualitet och transvestism som större än mellan 

sexualitet och transsexualitet, vilket kan bero på förekomsten av fetischistisk transvestism i de 

internationella diagnosmanualerna. Feminina bögar och maskulina flator används som exempel 

på könsöverskridande beteende och en klients könsuttryck förklaras med dennes bisexualitet. R1 

upplever det som positivt att: “Homosexuella väldigt ofta har lite mer avvikande känsla av 

könsroller än det stereotypiska.” Två respondenter ser homosexualitet i sig som ett 

könsöverskridande beteende och förknippat med könsidentitet. R3 säger: “Jag har ju träffat 

människor som har haft problem med sin manliga respektive kvinnliga identitet då. Det är inte så 
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ovanligt, människor som har haft... som har varit homosexuella.” Trots att en skillnad görs 

mellan könsidentitet och sexuell läggning blir sexualitet ändå ett tema när klienternas 

könsidentitet diskuteras. Klienter kan få frågan om vem de blir intresserade av och om det skulle 

ändras om de bytte kön. En respondent frågar sin klient detta för att den utgick ifrån att de 

sociala konstruktionerna runt kön också påverkar vem man i vårt samhälle kan rikta sin 

sexualitet mot. Detta tyder på att det ändå görs en koppling mellan könsidentitet och sexuell 

läggning och att en viss sammanblandning av definitionerna förekommer. Det ställs också 

heteronormativa förväntningar på klienterna. Enligt litteraturen är det självklart att en person har 

en könsidentitet (man, kvinna eller annat) och en sexuell läggning (homosexuell, bisexuell, 

heterosexuell), som inte måste hänga ihop på ett heteronormativt vis (se exempelvis Korell & 

Lorah, 2007; RFSL, n.d.a). Bedömningen och bemötandet verkar påverkas av väldigt skiftande 

subjektiva föreställningar.  

 R5 ser könsöverskridande beteende som statistiskt avvikande, men menar att det är 

accepterat i samhället och därför inte normativt avvikande. Här nämns flator som exempel på att 

en avvikande sexualitet är accepterat i samhället. Könsöverskridande beteende ses dock som 

icke-adaptivt då reproduktionen i denna grupp enligt respondenten är liten. Det är dock så att allt 

fler inom hbt-gruppen skaffar barn (DeAngelis, 2002). Lesbiska par har sedan 2005 rätt att få 

hjälp på svenska fertilitetskliniker. Många föräldrar är könsöverskridande på olika sätt och 

många transsexuella får barn innan de genomför könskorrigerande operationer. Internationellt, i 

länder där sterilitetskravet inte finns, kan transsexuella även skaffa barn efter ett juridiskt 

könsbyte. Resultatet skulle kunna tyda på att kunskapen om gruppen hbt-personer är 

förhållandevis liten. Personer med alternativa könsuttryck tillhör en grupp som ökar (DeAngelis, 

2002) och litteraturen betonar vikten av att även söka information som kommer från 
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transpersoner själv (Burnes et al., 2009; Korell & Lorah, 2007). R3 menar att föreställningen om 

alternativa kön begränsas genom att erfarenheten framförallt har skaffats genom mötet med 

klienter inom psykiatrin som mår dåligt på olika sätt: “Då kan det vara att det är möjligt att man 

kan må bra också mitt emellan där, men det går över min fantasi.” Detta kan tyda på en ovana att 

tänka utanför könsdikotomin, vilket återspeglar samhällets inställning till kön, men kan stå i 

motsats till vissa transpersoners syn på detta.  

Patologisering 

 Psykologerna har tankar om orsaksförklaringar till transsexualitet. Här nämns av 

flertalet att det är något biologiskt som utvecklas mycket tidigt. R5 säger: “Det bestäms någon 

gång under fosterutvecklingen om vad man ska ha för könsidentitet då. Så tänk på att det blir ju 

som ett programfel.” En psykolog hade tidigare trott att orsaken framförallt är socialt betingat, 

men blev övertygad om att det måste ha ett biologiskt ursprung efter mötet med första klienten 

som ville byta kön. R3 uttrycker det så: “Tidigare var jag inne mera på att det handlade kanske 

bara eller nästan bara om omgivningens reaktioner, utforskande och sådant (...) men efter det [att 

jag träffat klienten] så tänker jag mig nog att man kan födas i fel kropp.” Orsaksförklaring var 

inte ett tema för psykologer som inte hade träffat transsexuella klienter. Att tillskriva något 

fenomen biologiska orsaker skulle kunna förstås som patologiserande i sig, då individuella 

skillnader förklaras i termer av medfödda fel. Psykologerna skulle då inte låta sina klienter 

identifiera sig som de önskar när klienternas möjlighet begränsas till att acceptera sin genetiska 

uppbyggnad. Biologisk orsaksförklaring kan dock förekomma oberoende från patologisering 

som ett sätt att förklara mångfald och peka på naturliga variationer utan att tillskriva en negativ 

betydelse.  
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 Angående samsjuklighet ses oftast könsuttrycket eller konsekvenserna av att leva i fel 

kön som huvudproblemet och respondenterna utgår ifrån att i alla fall en del av klienternas andra 

symptom orsakas av detta. R5 menar dock att personer med könsöverskridande beteende gärna 

vill förklara sina psykiska svårigheter som ett resultat av sin könsidentitet medan: “det går ju inte 

att säga åt vilket håll verkar spielen gå, om man har en personlighetsstörning, är det den som 

orsakar könsidentitetsproblematiken eller är det tvärtom”. Resultatet tyder på att könsidentitet 

oftast, men inte av alla, betraktas som något primärt och inte patologiskt. Det är omgivningens 

negativa reaktioner eller brist på bekräftelse av individens könsidentitet som anses kunna leda till 

utvecklingen av psykiska svårigheter, vilka i sin tur problematiseras. Här syns det tydligt en 

avstigmatiserande inställning, där ansvar för klienters problem lyfts över från individen till 

dennes omgivning.  

 Temat patologi tas också upp vid samtal om transsexualism. Respondenterna förklarar 

att eftersom transsexualism finns i de stora diagnossystemen så måste psykologer förhålla sig till 

det och förstå problematiken som störning rent formellt. Samtidigt säger några att det känns fel 

att patologisera detta. R1 ser det exempelvis på det sättet:  

Det tar lite emot för mig att tänka att det är en sjukdom. Att definiera den så. (...) För mig 
att vara psyksjuk det är en psykos. Allt annat det är besvär. (...) Så på det sättet tar det 
emot att tänka transsexualitet som en sjukdom. 
 

Detta tyder på att diagnosmanualerna spelar en stor roll i psykologiskt arbete. De verkar ofta 

följas även när psykologer personligen inte tycker att de riktigt stämmer överens med klienters 

problembild. Inom den psykiatriska vården där DSM och ICD-systemen dominerar verkar dock 

inga alternativa referensramar finnas som psykologer skulle kunna förhålla sig till. Manualernas 

makt kritiseras av transpersoner då de upplever att vårdgivare håller fast vid 

kriteriebeskrivningar som i sin tur leder till ett avpersonaliserat klientbemötande (se Ophelian, 
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2009).  Korell och Lorah (2007) utgår från premissen att en identitet som transperson inte är 

synonymt med en patologi när de beskriver hur psykoterapi med transpersoner bör bedrivas. 

 Två psykologer uppmärksammar det samhälleliga trycket på människor att kunna 

definiera sig som det ena eller det andra könet. De verkar ifrågasätta den normmässiga dikotomin 

i könsfrågor och verkar ge sina klienter rätt att själva definiera sin identitet. R6 tar intersexuella 

personer som exempel och säger att:  

De som växt upp eller föds med att ha båda [könen]. Varför skulle man behöva välja då? 
Det skulle man inte behöva göra, då skulle man ju kunna vara ett tredje kön eller vad det 
skulle vara i så fall. 
 

Däremot har en av respondenterna uttryckt en helt motsatt inställning till könsöverskridande 

beteende. R5 verkar patologisera olika former av könsöverskridande beteende så länge det inte 

kan förklaras av den kulturella kontexten. Denne beskriver det på följande sätt: 

En man som envisas med att gå kring i kjol hemma, han gör ju ett könsrollsöverskridande 
beteende. Det kan ju inte förklaras kulturellt. Han är ju inte skotte och bär kilt. (...) Det är 
ungefär som i DSM-IV där man pratar om föreställningar. Vanföreställningar och sådär. 
Att tro på andar och sådär. Det är sjukligt. Såvida det inte har kulturell sanktion. Och har 
det kulturell sanktion att gå i kjol så är det ju inte sjukligt.  
 

 De flesta respondenter ser ingen skillnad mellan klienter med könsöverskridande 

beteende och andra klientkategorier. Endast R5 ser en tydlig skillnad: “Ganska framträdande 

narcissistisk problematik. (...) Men det är klart, i sitt avvikande så blir de ju väldigt upptagna av 

sig själva. Väldigt självcentrerade faktiskt. Mer än kanske andra ungefär lika belastade patienter i 

övrigt då.” Sådana tydligt uttalade patologiserande övertygelser förekommer sällan. Vid en 

direkt fråga om könsöverskridande beteende är en patologi svarar de flesta nekande. Det märks 

dock i några berättelser att psykologer använder sig av stigmatiserande sätt att beskriva denna 

klientgrupp. Detta händer framförallt när respondenterna direkt rapporterar sina upplevelser och 

när de ställs inför uppgiften att formulera sin åsikt om något de inte har funderat över förut. 
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Patologiserande uttryck som används i sådana stunder blir dock snabbt korrigerade, vilket gör att 

den slutliga, genomtänkta utsagan oftast kan karakteriseras som neutral eller bekräftande. Detta 

kan tyda på att psykologers overta reaktioner i kontakt med personer med könsöverskridande 

beteende är positiva och accepterande. Däremot syns det också reaktioner som Shelton och 

Delgado - Romero (2011) kallar för mikroaggressioner, det vill säga en subtil och indirekt 

kommunikation som präglas av heterosexism och fördomar och oftast uttrycks i form av “relativt 

meningslösa och oskadliga budskap” (s. 210). Karakteristiskt är att mikroaggressioner inte 

nödvändigtvis grundar sig i en avsiktlig illvilja. De används oftast omedvetet av personer som 

för det mesta är positivt inställda och vill sina samtalspartners väl. Mikroaggressioner förstås 

snarare som ett uttryck för individens omedvetna förförståelse och övertygelser som utifrån 

klienters perspektiv kan upplevas stigmatiserande eller kränkande.  

Tankar och känslor 

 Kategorisering av kön är något som blir relevant i möten med klienter med 

könsöverskridande beteende. Respondenterna beskriver situationer när de inte kunnat tillordna 

ett kön till en person, vilket blev förvirrande även om de samtidigt tycker att det inte spelar så 

stor roll. Detta tyder på att det uppstår en konflikt mellan respondenternas spontana känslor i 

mötet med personer vars kön är svårt att tillordna och den intellektuella sidan som tycker att det 

inte borde spela så stor roll. Det tyder också på att det inte hör till den dagliga erfarenheten att 

möta personer vars könsuttryck inte går att ordna in under dikotomin. 

 Känslan av ansvar beskrivs av flera respondenter på olika sätt. De som inte specifikt 

fick en remiss som bad om vidareremittering till specialistenheten beskriver genomgående att det 

är klienten som tar upp temat. R6 säger att: “Man frågar ju inte så himla ofta som psykolog om 

sådana saker. Alltså det är ju om de tar upp det och det gjorde ju klienten.” Det beskrivs också 
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som lättare när klienten lyfter temat. R1 menar: “Patienten var också ett lätt fall på det sättet att 

det var inte jag som började undra på det. Jag hängde bara med och försökte hjälpa med rätta 

frågor.” En respondent beskriver att den fick vänta ut klienten innan denne vågade ta upp temat 

kön. Här skapas en öppning för klienten att lyfta frågan. Flera beskriver att det var skönt att inte 

behöva ta det slutliga beslutet om könskorrigerande behandling. Ovanstående skulle kunna tyda 

på att det finns teman som psykologer inte lyfter så ofta och där ansvaret därför hamnar hos 

klienten. Psykologer har inte generellt svårt att ta upp när de uppfattar att en viss problematik 

föreligger och kan då också föreslå en utredning. Att detta inte sker när det gäller 

könsöverskridande beteende kan bero på att psykologen uppfattar det som ett personligt tema, 

där klienten själv ska få bestämma om det ska lyftas eller inte. Det är också möjligt att 

psykologer inte är vana vid att uppfatta signaler för könsöverskridande beteende eller att de 

upplever en viss osäkerhet inför temat och att det därför inte tas upp eller misstolkas. Detta kan 

skapa en osäkerhet hos klienten om hur psykologen kommer att reagera om temat lyfts och detta 

gäller troligtvis särskilt klienter som inte ordnar in sig under dikotomin, då erfarenheten med 

detta saknas hos respondenterna. En annan förklaring kan vara att psykologerna inte tycker att 

klientens könsöverskridande beteende är något märkvärdigt eller avvikande på ett sätt som måste 

lyftas utan att det finns en öppenhet för en variation i beteende. Rekommendationer (exempelvis 

Bockting et al., 2006) påpekar att psykologer inte bör göra könsuttrycket/-identifikationen till ett 

problem om det inte verkar viktigt för klienten. Om det är oklart vad huvudproblemet är eller om 

könsuttrycket/-identiteten möjligtvis påverkar måendet indirekt, ska frågor angående detta ställas 

respektfullt och försiktigt.  

 Respondenterna beskriver hur de känner empati över klientens livssituation och hur de 

förhåller sig empatiska genom att möjliggöra teman och vänta in klienten. De kan också känna 
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klienternas frustration och hur ett icke könskonformt uttryck kan medföra en ökad stress. Detta 

tyder på ett engagemang och en generellt positiv inställning till klienterna som underlättar 

bemötandet och behandlingsalliansen. En god allians är en av de viktiga gemensamma faktorerna 

för en lyckad terapeutisk behandling (Seligman & Reichenberg, 2007).  

 Fyra av respondenterna uttrycker att temat könsöverskridande beteende är intressant. 

Känslorna inför mötet beskrivs genomgående som positiva och även förbryllade känslor upplevs 

inte alltid som negativa. De beskriver att de tycker det är spännande att träffa dessa klienter, 

bland annat just för att diagnosen transsexualism är ovanlig. En lyckad behandling/remittering 

gör att de känner sig bekräftade i sin yrkesroll, exempelvis säger R1: “Komma i kontakt med de 

här primära känslorna, psykologkänslan av att jag är här för att hjälpa människor, yes, nu kunde 

jag göra det. Så det kändes jätteskönt.” De beskriver en positiv känsla, ibland en lättnad, när det 

enligt deras uppskattning inte går att misstolka klientens könsidentitet. Flera beskriver att det har 

varit fantastiskt att få vara med på klientens resa. Lättnaden de känner när klientens kön inte går 

att misstolka kan möjligtvis tyda på att det finns en osäkerhet i hur man fattar dessa beslut när 

klientens könsuttryck är mindre tydligt. Eventuellt finns en rädsla över att ta så stora beslut i en 

människas liv.  

 Något som tas upp i internationella riktlinjer och i transgruppers undersökningar är hur 

man förhåller sig till pronomen. R3 berättar om sin första klient: “Jag började diktera som hon 

och sedan ändrade jag till han, kommer jag ihåg. Men sedan andra eller tredje gången så sa jag 

hon, och så lät jag det vara hon sedan i diktaten. Fast det var en han.” Detta tyder på att 

pronomen ges betydelse och att det inte är något som byts lättvindigt. Det kan också tyda på en 

deterministisk syn på kön. I riktlinjer som har getts ut ses det i regel som respektfullt att klienten 

själv bestämmer vilket pronomen som ska användas, vilket inkluderar könsneutrala pronomen 
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(Burnes et al., 2009; Korell & Lorah, 2007). Langdridge ser det som självklart att psykologen 

även bör blanda pronomen (och omväxlande säga han och hon) om klienten vill det (personlig 

kommunikation, 2011-04-04).  

 En respondent (R5) uttrycker en oförståelse för varför man skulle vilja ändra på sig så 

radikalt och tycker problematiken och upplevelsen med dessa klienter är ganska udda. Här 

beskrivs också en initial laddning som klingar av efterhand. En respondent (R3) uttrycker en 

förvirrande känsla vid det första mötet med klienten som beskrivs som en slags kognitiv obalans. 

En tredje beskriver blandade känslor för att arbetet uppfattas som mycket givande, men också 

krävande (R4). En respondent blir besviken när den första klienten inte visar sig vara 

transsexuell (R1). Förbryllade och laddade känslor förekommer på väldigt olika sätt, men nästan 

hos alla respondenter, vilket tyder på att klientgruppen framkallar reaktioner som eventuellt kan 

förklaras med tidiga kognitiva scheman som har bildats för att träffa män och kvinnor som passar 

i de dikotoma mallarna. R5 hanterar sina känslor genom att bli väldigt problemfokuserad för att 

bevara en professionalism, vilket leder till att förutfattade meningar och subjektiva övertygelser 

inte påverkar remitteringen. 

Diskussion 

Föreliggande studie visar att det finns en kunskapsbrist bland psykologer i frågor rörande 

transpersoner och deras livsvillkor samt specifika problem de stöter på i sin vardag. 

Kunskapsbehovet gäller särskilt den kontexten transpersoner existerar i, vilket är en nyckel till en 

bättre förståelse och i senare skede en bättre hjälp som psykologer kan leverera till sina klienter. 

Det har också visat sig att psykologyrket i stor grad påverkas av heteronormativitet som en 

allmängällande förståelseram för klienters problematik. På detta sätt blir ett förutsättningslöst 

möte mellan psykologer och transpersoner mycket svårt. Framförallt gäller detta när 
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transpersonerna identifierar sig utanför dikotomin. Viktigt är också att temat könsidentitet verkar 

tabubelagt även i terapisammanhang, trots att detta ämne är så centralt för människor i övrigt. 

Resultaten kan förklaras med att forskningsområdet är förhållandevis nytt (Clarke et al., 

2010) och att psykologin som ämne i hög utsträckning påverkas av sin historia där den dikotoma 

könsindelningen har accepterats som norm och där avvikande beteenden patologiserats 

(Magnusson, 2002). Resultaten kan kopplas till litteratur om allmänmänskliga förhållningssätt 

och beteenden, exempelvis hur människor bildar kognitiva scheman (Gaskell, 2001) och 

förhåller sig till nya situationer. Psykologer söker inte någon allmän information om personer 

med könsöverskridande beteende utan begränsar sig till information om praktiskt 

tillvägagångssätt i arbetet med dessa klienter. Eventuellt finns en övertygelse om att den 

allmänna kunskapen som psykologer erhåller under sin utbildning räcker till för att bemöta och 

behandla klienterna. I psykologyrket läggs en stor vikt på att i arbetet ta hänsyn inte bara till 

klientens problematik men också till den större kontexten klienten befinner sig i. Därför 

uppmuntras psykologer att skaffa sig kunskap om sina klienters kultur, etnicitet, bakgrund och 

dylikt. Könsöverskridande beteende verkar inte betraktas som kontextbildande utan klienterna 

anses ha samma bakgrund som befolkningsmajoriteten och det är möjligtvis därför psykologer 

anser att ingen särskild kunskap behövs. 

Subjektiva föreställningar och inställningar påverkar oproportionerligt mycket när 

kunskap saknas. Respondenterna vill sina klienter väl och flera beskriver ett stort engagemang 

och lyckade utredningar och behandlingar. Nilsson och Jensen (2010) visar att hbt-personer 

ibland rapporterar en positiv upplevelse när deras terapeuter inte reagerar negativt och 

patologiserande inför deras sexualitet eller könsuttryck. Det verkar inte självklart för dem att de 

bör kunna förvänta sig ett positivt bemötande och en terapeut som har relevant kunskap. Att 
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psykologernas föreställningar är individuella gör att bemötandet skiljer sig åt och att en jämn och 

likvärdig behandling inte kan säkerställas. Därför är det viktigt att som psykolog 

medvetandegöra sig sina egna föreställningar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

förhålla sig öppen inför klienten (Øvreeide, 2002). Riktlinjer om behandling för transpersoner 

betonar också vikten av att söka handledning och skaffa sig bred utbildning när man arbetar med 

transpersoner (Bockting et al., 2006).  

Patologisering av könsöverskridande beteende förekommer i liten utsträckning. Särskilt 

hos den yngre generationen av psykologer syns det en tendens till en mer öppen och mindre 

restriktiv inställning till frågor rörande könsidentitet. Detta kan förklaras med att ämnet har 

utvecklats inom psykologin, men också med att gruppen transpersoner har blivit mera synlig 

inom media de senaste åren. I föreliggande studie uttrycktes patologiserande inställningar mera 

direkt än förväntat. Vid diskussion om patologisering är det också viktigt att lyfta upp 

diagnosmanualernas roll i formationen av övertygelser om vad som är en patologi. Eriksen & 

Kress (2006) kritiserar den medicinska modellen, som till exempel DSM-systemet byggs på, för 

att ha reducerat människors komplexitet till en uppräkning av symptom. Ett oreflekterat 

användande av systemet leder till att behandlaren i första hand fokuserar sig på att aktivt leta 

efter sjukdomstecken hos sina klienter, vilket riskerar att missa klientens styrkor och resurser. 

Caplan (1995) lyfter också upp att diagnostisering kan leda till en stigmatisering av individer 

som uppvisar normavvikande beteende.  

Det finns en stor känslomässig komponent i situationer där människor delar in sina 

medmänniskor i olika kön och att inte lyckas göra det skapar ett visst obehag. 

Könsöverskridande beteende verkar också vara ett av de teman som inte självklart tas upp av 

psykologer. Eventuellt finns vissa hämningar och känslomässiga begränsningar, vilket går att 
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jämföra med teman som sexualitet och aggression. Alla transpersoner kommer inte att behöva 

prata om sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Däremot kan det vara problematiskt om klienten 

skulle ha behov av att frågan diskuteras, men psykologens rädsla eller ovana gör att den inte tas 

upp (Korell & Lorah, 2007). Det kan också hjälpa om psykologen har en förståelse för 

transpersoners specifika erfarenheter när andra teman diskuteras. Som Carroll et al. (2002) 

nämner i sin fallbeskrivning kan vanliga tekniker för behandling av depression vara otillräckliga 

när klienten dagligen blir stirrad på, har utsatts för verbala attacker och faktiskt riskerar att på 

olika sätt bemötas av transfobiska reaktioner i sitt vardagsliv. 

Undersökningens styrkor och svagheter 

Föreliggande undersökning bidrar med kunskap till ett område där det tidigare inte 

funnits någon forskning. Den ger exempel på hur mötet mellan psykologer och transpersoner kan 

te sig för psykologer. Kunskapsluckor påvisas och idéer genereras för framtida forskning. 

Undersökningens styrkor ligger i att direkta erfarenheter rapporterades och att 

respondenterna gavs frihet att själva utforma sina berättelser. Detta ger ett mycket djupare och 

mera verklighetsnära material än exempelvis enkäter med förutbestämda svarsalternativ. Ett brett 

urval av vetenskapliga skrifter och annan litteratur gicks igenom för att göra temat rättvisa. 

Undersökningen hade en nära anknytning mellan psykologin som teoretiskt ämne och den 

kliniska verkligheten och har på så sätt en direkt praktisk användbarhet för psykologers kliniska 

arbete. 

En av studiens svagheter kan ligga i en otydlighet kring begreppsapparaten som användes 

i kontakt med respondenterna och sedan under intervjuerna. Det vanligt använda begreppet 

transperson ersattes med ett mer beskrivande personer med könsöverskridande beteende som 

skulle underlätta för respondenterna att få en inre bild, förstå variationsbredden och eliminera 
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eventuella begränsningar till transsexuella och transvestiter. Detta resulterade i en del förvirring 

och gjorde att respondenterna inkluderade exempel i sina berättelser som inte nödvändigtvis föll 

under den ursprungliga kategorin transpersoner. En annan svaghet med studien är att analyserad 

data består av subjektiva berättelser och självskattningar. Minnet kan ha svikit, så att 

respondenterna inte riktigt kom ihåg hur det var att träffa klienterna med könsöverskridande 

beteende och det kan också hända att berättelser har ändrats för att respondenterna velat 

framställa sig själv bättre inför intervjuledarna. Olika tankefel kan ha förekommit både från 

respondenternas och undersökningsledarnas håll. Undersökningsledarna har en viss förförståelse 

och vissa förväntningar och kan därför ha fokuserat sig på att ensidigt söka bekräftelse för detta i 

respondenternas utsagor, så kallad ensidigt bekräftelsesökande och snedvriden varseblivning 

(Edvardsson, 2003).  Hos respondenterna har en tendens framkommit att generalisera från en 

klient till nästa, så kallade generaliserings- eller representativitetsfel (Edvardsson, 2003). Synen 

på kön kan ses som ett dualistiskt tankefel (att det bara finns två möjligheter) och en 

perspektivtotalisering (när samma förklaring används i många sammanhang). Även mentalt 

tillgänglighetsfel har visat sig i samband med svårigheterna att gå utanför sina egna 

förståelseramar (Edvardsson, 2003). Det har med andra ord inte mätts någon objektiv sanning i 

de olika teman som psykologerna har tagit upp.  

Förslag till vidare forskning 

Det har blivit tydligt att det saknas forskning om transpersoner på många olika nivåer. 

Det finns flera olika teman som skulle behöva undersökas närmre i framtiden. Det skulle 

exempelvis vara intressant att ta reda på hur psykologers förförståelse och personliga 

inställningar påverkar vårdinsatser och terapiutfall när kunskapen i ämnet könsöverskridande 

beteende är bristfällig och inte sprids bland yrkesutövare. Ett besläktat tema vore om och i så fall 
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hur psykologers privata och professionella inställningar skiljer sig från varandra. Det vore också 

viktigt att undersöka vilken kunskap psykologer mer specifikt skulle behöva och hur den kan 

implementeras i psykologers grundutbildning och senare i det kliniska arbetet. Det vore relevant 

att undersöka hur bemötandet påverkas av psykologers automatiska relaterande till klienternas 

kön. Det skulle också vara intressant att se om det förekommer en rädsla för att påverka 

transsexuella klienter i deras beslut att byta kön och hur sambandet är till användandet av 

pronomen. Föreliggande studie har fokuserat sig på psykologer som har klinisk erfarenhet av 

klienter med könsöverskridande beteende. Att kartlägga hur fenomenet upplevs av psykologer 

som aldrig haft kontakt med klientgruppen ter sig vara ett relevant förslag till vidare forskning.  

Könsidentitet är något de flesta människor tar för givet och kategoriserar automatiskt 

utifrån djupt inrotade mallar bestående av kulturella och samhälleliga normer. Dessa normer gör 

att en del möjliga variationer för könsuttryck uppfattas som avvikande och begränsar kön till den 

dikotomiska indelningen i män och kvinnor, trots att det alltid har funnits personer vars 

könsidentitet inte går att kategorisera på det normativa sättet. Könsöverskridande beteende 

förblir ett tema som sällan tas upp, vilket även gäller i situationer där per definition alla teman 

skulle vara tillåtna, som inom ramen för terapi. Alla individer har ett eget ansvar för att göra rätt. 

Att ta detta ansvar är speciellt viktigt inom yrken som psykolog, där den professionelle innehar 

en maktposition gentemot sin klient. Psykologer har därför kanske ett större samhällsansvar. De 

bör medvetandegöra sig sin maktposition och stödja utsatta och marginaliserade grupper i alla 

fall i sitt yrkesarbete. En professionell kompetensbredd bör inkludera tillräckligt med kunskap 

om transpersoners möjliga grupptillhörighet och specifika erfarenheter så att egen kompetens 

kan bedömas och behandlaren kan välja att vidareremittera eller erbjuda en adekvat och etisk 

hållbar behandling. 
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INTERVJUGUIDE 
 
Inledning  ● Välkommen och tack en gång till för att du vill vara med i vår 

undersökning. 
 

● Vi heter Mika Traczyk och Matilda Wurm. 
 

● Som vi har informerat i vårt introduktionsbrev så går vi nu termin 10 på 
psykologprogrammet, vilket innebär att vi håller på att skriva en 
examensuppsats. Den här intervjun är en del av vårt uppsatsarbete. 
 

● Vi har avsatt 90 minuter. Det kan dock hända att vi inte kommer att 
använda hela den tiden. Fungerar det för dig? 

 
● Eftersom intervjun kommer att användas i vetenskapligt syfte kommer vi 

att spela in den på band. Under intervjun kommer vi att föra anteckningar 
om det är saker vi vill återkomma till.  Vi kommer att transkribera 
intervjuerna och göra en textanalys. 
 

● Detta innebär att vi kommer att göra tolkningar av det som framkommer i 
intervjuerna. 

 
● Syftet med våra intervjuer är att undersöka psykologers upplevelse av 

klienter med könsöverskridande beteende. 
 

● Självklart kan vi maila uppsatsen till dig när den är klar (troligtvis i maj). 
 

● Vi kommer att avidentifiera dig så att varken du eller dina klienter ska 
kunna kännas igen. Särskild vikt kommer vi att lägga på att avidentifiera 
alla namn, personliga uppgifter, åldrar och även kön.  
 

● Innehållsmässigt kommer vi att fokusera på 3 områden. Först tänker vi 
prata om dig själv i ditt professionella arbetssammanhang och fråga vad 
du har för utbildning och erfarenhet. Sen tänker vi fråga dig om din 
erfarenhet med klienter med könsöverskridande beteende, d.v.s. den 
klienten/de klienterna du hade i åtanke när du anmälde dig till vår 
undersökning. Slutligen vill vi prata lite allmänt om könsöverskridande 
beteende i sig och dina funderingar och åsikter kring detta. 
 

● Så här ser det ut från vår sida. Har du några funderingar, tankar, frågor, 
misstankar, oklarheter, känslor, idéer, förväntningar, o dyl.? 
 

● Då sätter vi på bandspelaren nu (klick): 
Område 1 – 
den 
intervjuades 
bakgrund. 
 

Om vi börjar med att prata om dig… 
 

● Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund? 
○ Vad har du för grundutbildning? 
○ Vad har du för teoretisk inriktning? 
○ Vilka andra formella kompetenser har du?  
○ Har du på något sätt vidareutbildat dig? Eventuell 
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specialistkompetens? Ge detaljer. 
○ Hur länge har du arbetat kliniskt (med patienter)? 
○ På vilka arbetsplatser har du arbetat? 
○ Vilka arbetsuppgifter har du haft i ditt arbete? 
○ Finns det några områden inom psykologin som du är särskilt 

intresserad av både personligt och/eller professionellt? Berätta. 
Finns det något annat du skulle vilja lägga till och som vi kanske 
inte har frågat om? 

Område 2 – 
arbete med 
klient. 
 
 
  

När du fick vårt brev, vad fick du för tankar? 
Och när du tänker på termen könsöverskridande beteende, vad ser du framför dig 
då? 
 
Om du tänker tillbaka till den klienten/de klienterna du tänkte på när du anmälde 
dig (klienten där kön var ett tema).  

○ Berätta om hur ert första möte blev för dig (Om du har träffat 
flera, tänk på den första) 

○ Vad var ditt första intryck?  
■ Vilka reaktioner kunde du observera hos dig själv? 
■ Vad sattes igång tankemässigt? 
■ Vad fick du för känslor? 
■ Kommer du ihåg några fysiska reaktioner? 
■ Vi vill veta vad som var likt och olikt i mötet jämfört med 

andra första klientmöten. Om vi börjar med vad som var 
likt?  

■ Och vad var olikt? 
■ Är det något annat du kommer på som vi inte har frågat 

om ert första möte? 
 

● Om vi nu skulle skifta fokus till klienten.  
 

○ Vad var orsaken till att klienten hade sökt kontakt? 
 

■ Hur kom det sig att det var du som fick ta emot just den 
klienten? 

■ Vad hade du för förkunskap om klienten innan ni 
träffades? 

■ Vad var klientens primära problematik? 
● Hur kom ni fram till det? 
● Fanns det en ytterligare problematik? 

 
■ På vilket sätt blev kön ett tema under behandlingen? 
■ Kunde du identifiera könsöverskridande beteende? Om ja, 

hur uttryckte sig detta 
● På verbal nivå 
● På icke-verbal nivå 

■ Hur uppfattade du att klienten identifierade sig? 
■ På vilket sätt var klienten lik dina andra klienter? 
■ På vilket sätt skiljde sig klienten från dina andra klienter? 
■ Finns det något mer du vi lägga till? 

 



○ Om du tänker på ert samarbete i stort. 
■ Vad lade du fokus på i ert samarbete? 

● Vad hade ni för behandlingsmål? 
● Operationaliserades det på något sätt? Hur? 
● Hur sattes målen upp? 
● På vilket sätt förstod (konceptualiserade) du 

klientens fall?  
● Hur lade du upp behandlingen? 
● Hur länge varade er kontakt? 

Finns det något mer du vill lägga till kring samarbetet i stort? 
 
Om du tänker på ert samarbete runt könsfrågor. 

● Hur påverkade temat kön behandlingen? 
○ Sökte du information någonstans? Var? 
○ Hade du gått någon specialistutbildning? 
○ Hade du andra (personliga, yrkesmässiga) 

erfarenheter med liknande problematik? 
○ Vi undrar också lite hur bra informationen 

om transpersoner sprids. Till exempel så 
skrev landstinget ett hbt-program förra året. 
Mailades det ut till dig eller har du på 
något annat sätt tagit del av det?  

● Vem initierade temat kön? 
● Diskuterades några specifika aspekter av 

könsöverskridande beteende? 
● Pratade ni kring orsaker till könsöverskridande 

beteende eller avvikande könsidentitet? 
● Tog ni upp möjligheten om könsbyte? På vilket 

sätt? 
● Pratade ni om att vidareremittera klienten till ett 

utredningsteam? 
● Pratade ni om omgivningens reaktioner på 

klientens könsöverskridande beteende? På vilket 
sätt? 
 

■ Dök det upp några svårigheter som har någonting att göra 
med temat kön? Om ja, vilka? 

■ Identifierade sig klienten som man eller kvinna eller något 
annat? Överensstämde den identifikationen med det 
fysiologiska könet? Om det inte överensstämde, hur blev 
det för dig? 
  

■ Gjorde du en utvärdering av behandlingen tillsammans 
med klienten? Hur blev det då?  

Område 3 – 
person 
 
 
 
 

● Om vi nu skulle prata lite mer allmänt om könsöverskridande beteende 
och könsidentitet i stort.  

○ Har klienten påverkat din syn på kön? Om ja, på vilket sätt? 
○ Hur ser du på kön? 
○ Vad ser du för samband mellan kön och könsuttryck? 

■ På vilket sätt skulle du definiera en man och en kvinna? 



 
 
 
 

■ Finns det något förutom de två könen? 
 

○ Vad innebär könsöverskridande beteende för dig? 
■ Hur skulle du beskriva det normala? 
■ Hur skulle du beskriva det avvikande? 
■ Har du funderat kring vad som kan orsaka 

könsöverskridande beteende? 
○ Andra aspekter av kön: genus, sociala aspekter, 

biologiska/fysiologiska, religiösa?  
○ På vilket sätt hänger könsöverskridande beteende ihop med 

sexualitet? 
○ Vilka begrepp som beskriver könsöverskridande beteende känner 

du till? Kan du nämna och förklara dem? 
○ Finns det något mer som du vill lägga till? 

Avslutning Nu har vi ställt de frågorna vi hade planerat. Är det något vi inte har 
frågat, något du vill tillägga? 
Hur blev intervjun för dig? Hur känner du dig nu efter samtalet? 
Är det något du undrar över nu? 
Då vill vi tacka igen för att du medverkar i vår undersökning. 
Du är självklart välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller 
funderingar. 
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