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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka transsexuellas upplevelser av att vara just transsexuell i 
dagens samhälle samt hur detta påverkas av rådande normer som berör avvikande 
könsidentiteter. Syftet var vidare att studera hur de upplever sig bli bemötta av professionella 
hjälpare samt vad professionella bör tänka på i möten med transsexuella. Studien utgår från 
sju transsexuella intervjupersoner som är i olika stadier av sin transformeringsprocess, alla 
intervjupersoner lever dock som sitt psykologiska/mentala/upplevda kön. För att få en 
relevant analys av resultatet har vi antagit en socialkonstruktivistisk teori, samt teorin 
om ”könsgörandet” och heteronormen. För att det skall framgå hur de upplever bemötandet 
från professionella har vi även valt att använda oss av olika teorier kring bemötande i vår 
tolkningsram. Studien påvisar att transsexuella lever i en mycket komplex verklighet med 
heteronormen som en central punkt i deras varande och att detta vidare ställer särskilda krav 
på en professionell hjälpare. Dessa krav påvisas framförallt handla om ett icke kränkande eller 
diskriminerande förhållningssätt och att detta är något som upplevs bör prägla den 
professionelles bemötande. 

Nyckelord: Transsexuell, könsidentitet, transformering, bemötande, 

socialkonstruktivism, heteronorm 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the transsexuals' experiences of being just a 
transsexual in today's society and how this is influenced by prevailing norms concerning 
different gender identities. Purpose was furthermore to study how they perceive themselves to 
be treated by professional helpers, and what professionals should consider in meetings with 
transsexuals. The study is based on seven interviews with transsexual persons who are in 
various stages of their transformation process. All interviewees are living life as their 
psychological / mental / perceived gender. To get an appropriate analysis of the results, we 
have adopted a social constructivist theory and the theory of "gender performance" and 
heteronormativity. In order to show how they experience the hospitality of the professional, 
we have chosen to use the various theories of attitude in our interpretive framework. The 
study shows that transsexuals live in a very complex reality with heterosexual norm as a 
central point of their being and that this also places special demands on a professional helper. 
The demands detected in the study are a non-invasive or discriminatory attitude and that this 
is something that is felt should govern the professional's attitude in meeting with transsexuals. 
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