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1. Inledning 
 

”… Varje gång någon främling kallar mig han slår mitt hjärta ett extra slag och jag 
kan leva på det minst resten av dagen…”  (Simon 30 år FTM) 

 
Människor förväntas hela tiden att känna och uppföra sig som det biologiska kön denne fötts 
till. De flesta av oss har inte reflekterat över vilken könsidentitet vi har av det enkla faktum att 
vårt biologiska kön stämmer överrens med det kön vi känner oss som. Det är dock inte lika 
enkelt för alla (Landén, 1999). I dagens samhälle finns det vissa regler och normer att följa för 
att accepteras som normal, följer man inte dessa konstruktioner riskerar man att dömas som 
avvikare (Lalander & Johnsson, 2010, s. 112). Vad som är avvikande eller normalt finns inget 
bestämt begrepp över utan detta utgår ifrån den individuella förståelsen (Karlsson, 2007, s. 
533). Att födas till en kvinna eller man innebär att definieras utifrån de regler och normer som 
finns kring dessa specifika biologiska attribut (Statens folkhälsoinstitut, 2005, s.36). Man 
förutsätts alltså att vara det biologiska kön man speglar genom sitt utseende, med den 
heterosexuella varelsen som nollpunkt (Lalander & Johnsson, 2010, s. 83, Lombardi & Davis 
i Morrow & Messinger, 2006, s. 343) Dock är det inte alltid som det biologiska könet (det 
man föds till), det mentala (det man definierar sig själv som) och det sociala (det man 
framställer sig själv som) könet stämmer överens (RFSL 1, Lombardi & Davis i Morrow & 
Messinger, 2006, s. 344) vilket kan leda till en konflikt eller annan problematik hos individen. 
När man definierar en individ enligt ett specifikt kön innebär det också att man tilldelar denna 
en viss form av begränsningar, vad som är okej att göra för en man eller kvinna, och vad som 
inte är okej (Larsson, Lilja & Fossum, 2006, s. 36).  
          Ordet kön är ett omtvistat begrepp som för vissa betyder "biologisk kön" och för andra 
beskriver en persons biologiska, sociala och/eller mentala kön. Genus är istället en beteckning 
för en persons sociala kön. Detta anses av många vara socialt och/eller kulturellt konstruerat. 
Genus är en beskrivning och teoribildning om könsrollen. Detta kan härledas till 
heteronormen och den dualistiska uppfattningen om att det biologiskt sett finns två kön som 
också är kopplade till genussynen om vad som är kvinnligt respektive manligt. Talar vi istället 
om könsidentitet berör vi individens självupplevda identitet som kan skilja sig från det vid 
födseln fastställda könet. Vad händer när en persons könsidentitet inte stämmer överens med 
den normativa uppfattningen av kön och hur reagerar omgivningen? De flesta av oss har nog 
någon gång i livet stött på en människa där vi inte direkt kan säga vilket kön denne har eller 
känt att något ”inte stämmer” och hur vi fastnar i att försöka könsbestämma denne (RFSL 1). 
          Transperson är en beteckning på en person som på detta sätt tidvis eller alltid skiljer sig 
från normen gällande kön och könsidentitet. Det krävs en stark person för att bryta dessa 
normer och ofta möts transpersoner av motstånd från omgivningen, både familj och allmänhet 
(RFSL 5). Enligt Socialstyrelsen (2010) är kunskapen om transpersoner hos personal inom 
hälso- och sjukvården mycket bristfällig. Detta märks tydligast i den öppna hälso- och 
sjukvården vilken oftast är transpersoners första kontakt med vården. Som transperson kan 
vårdbehoven se annorlunda ut jämfört med andra, exempelvis genom psykosocialt stöd, 
hormonbehandling, hormonhämmandebehandling och i de fall en könskorrigering ägt rum 
kan detta också innebära andra vårdbehov (Socialstyrelsen, 2010).  
          För transpersoner innebär alltså vårdbehoven en komplex verklighet där ett bemötande 
från professionella kan vara avgörande för om personen i fråga vågar leva ut och förverkliga 
den de upplever att de är. Zander (2001) menar att växa upp som transsexuell är att vara 
ständigt utanför och annorlunda. Det är som att ha en pojkes kropp men veta att man borde 
vara en flicka och vice versa, att känna sig som en man men alltid bemötas som en kvinna 
eller visa versa. Det är som att alltid spegla sig i fel kön, utan att omgivningen ser och förstår, 
varför man lever i oavbruten känsla av ensamhet av att aldrig bli sedd som man är. Att vara 
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transsexuell är att tala om för sina föräldrar att deras son är en dotter eller för sina syskon att 
deras syster är en bror. Det är också att våga informera sina arbetskamrater, våga gå till arbetet 
som en person av ”fel kön” av att aldrig bli sedd som den man är (Zander, 2001).  
          Tina Mattson (2009) menar att kön är ingenting man föds med, utan det skapas i 
socialiseringen med andra. Detta genom de föreställningar som finns kring vad som är 
manligt och kvinnligt, vidare förväntas man vara heterosexuell (Mattsson, 2009, s. 24). Om 
man då tar hänsyn till de normer som finns för att inte klassas som avvikare i samband med 
att inte ha ett överensstämmande biologiskt och mentalt kön kan man anta att detta får 
konsekvenser för de som klassar sig själva som normbrytande sexualiteter. Ett kön kan också 
förklaras med din biologiska kropp, medan ett genus beskriver de föreställningar kring kön 
som gör dig till man eller kvinna (Mattsson, 2009).  
          Enligt en undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut (2005) framkommer det att 
transpersoner har sämre hälsa än den generella befolkningen. Den vård som transpersoner 
erbjuds tycks differera mellan vilket landsting transpersonerna tillhör. Generellt tycks 
transpersoner ha mindre förtroende över att få hjälp från sjukvård, socialtjänst samt domstolar, 
än övriga befolkningen. Som vidare framkommit av studien har transpersoner sämre hälsa och 
anledningen till detta tycks vara psykosociala samband. Transpersoner löper även större risk 
att utsättas för diskriminering på grund av sin avvikande identitet och detta innebär att 
transpersoner är en utsatt grupp individer i samhället. Det är därför viktigt att de 
professionella som möter transpersoner har goda förutsättningar för att bemöta dessa på ett 
sätt som ger möjlighet till ökad psykisk hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2005, s. 19). 

1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur transsexuella upplever möten med professionella, hur 
samhällets normer påverkar dessa möten samt vad professionella ska tänka på i mötet med 
transsexuella. 

1.1.1 Frågeställningar 
• På vilket sätt påverkas transsexuella av gällande normer i samhället? 
• Hur upplever intervjupersonerna det är att vara transexuell? 
• Vilka erfarenheter har transsexuella av möten med professionella? 

1.2 Definition av centrala begrepp  

Här kommer vi att definiera begrepp som är viktiga att ha i åtanke när man pratar om 
transpersoner/transexuellas vardagsliv och situation i samhället. Dessa är bara beskrivande 
och kommer inte ligga till grund för vår analys. 

1.2.1 Samhällets normer   
Normer är ideal och förväntningar, likt synliga eller outtalade regler i samhället som reglerar 
vad som ses som onormalt och avvikande samt vad som ses som normalt och önskvärt. De 
normer som gäller i ett samhälle ger ofta avtryck på lagstiftning, politiska beslut, praxis och 
bemötande (Darj & Nathorst-Böös, 2010, s. 5). Med begreppet syftar vi till teorin om 
avvikande och icke avvikande beteende som mynnar ut i vissa regler bör följas för att inte 
klassas som avvikande (Lalander. & Johansson, 2010, s. 112).  

1.2.2 Heteronormativitet 
Norm som utgår från att alla är och agerar på ett sätt där män är intresserade av kvinnor och 
tvärtom samt att allt som inte är på detta sätt är avvikande och/eller onormalt. Det förutsätts 
att det kön du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Kan vara både medveten 
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och omedveten och är av karaktären en social norm (RFSL 5). Även kallad heterosexuella 
matrisen. 

1.2.3 Professionell  
Ordet professionell kommer från det latinska begreppet för yrke eller näringsfång (Eide & 
Eide, 2004, s.15) Med benämningen professionell menar vi att belysa den skillnaden som 
finns mellan hjälpare och klient i en stödjande situation. Holm (2009) menar att relationen 
definieras först och främst av maktskillnaden mellan hjälpare och klient, då hjälparen besitter 
en maktposition och klienten är i beroendeposition. För att klienten inte skall fara illa i denna 
relation krävs det att hjälparen förhåller sig till ett par yrkeskarakteristiska etiska riktlinjer, 
vilket författaren menar innebär att man blir professionell (Holm, 2009, s. 48). 

1.2.4 Transpersoner & Transsexuella  
Begreppet transpersoner syftar till de individer som avviker från de föreställningar som är 
förväntade hos ett specifikt kön. Det avvikande kan handla om annan könsidentitet, hur man 
uttrycker sig med kläder eller beteende (National center for transgender equality, 2009). 
Transperson är alltså ett paraplybegrepp (RFSL 4; Morrow & Messinger, 2006, s. 105) och 
syftar delvis till den medicinska och sociala termen transsexuell (Papoulias, 2006, s. 231). Vid 
användandet av transperson i studien menas detta de individer som inte enbart är transsexuella 
utan omfattar flera olika könsidentiteter och liknande. Bland annat omfattas intersexuella, 
vilket är personer som rent biologiskt inte går att könsbestämma vid födseln. Det behöver 
också skiljas på termerna sexualitet och könsidentitet. Att vara transsexuell menar Morrow & 
Messinger (2006) brukar spegla människors förutfattade meningar om att det skall vara en 
sexualitet, fast det egentligen är en identitet. Detta innebär alltså att man kan ha en lesbisk 
sexuell identitet samtidigt som man är transsexuell (Morrow & Messinger, 2006, s. 345). 
 En transsexuell individ syftar till en man/kvinna som permanent vill ändra sitt 
biologiska kön och lagliga kön till det motsatta för att matcha det med det psykologiska könet 
(Morrow & Messinger, 2006 s.344f; National center for transgender equality, 2009; RFSL 3). 
         Transexuell man (FTM; female to male) syftar till en biologisk född kvinna som lever 
och identifierar sig som en man (National center for transgender equality, 2009, RFSL 4). 
         Transexuell kvinna (MTF; male to female) syftar till en biologisk född man som lever 
och identifierar sig som kvinna (National center for transgender equality, 2009, RFSL 4). 
          Processen för att gå från man till kvinna eller från kvinna till man kommer benämnas 
som transformering.  
         Att det finns olika variationer av kön är ingen ny företeelse, utan har funnits i många 
olika kulturer genom historien (Green, 1998 genom Martin & James i Morrow & Messinger, 
2006, s. 105). Författarna menar att det som kan benämns för genus/kön är socialt konstruerat 
och kan därför formas i interaktion likt sociala och kulturella fenomen (Nanda, 2002 genom 
Martin & James i Morrow & Messinger, 2006, s. 105). 

2. Kunskapsläge 
 
Att vara transperson är som nämnt ovan ett paraplybegrepp för olika kön-böjande 
konstellationer (Martin & James i Morrow & Messinger, 2006, s.105) Att vara transperson 
innebär att du själv identifierar dig med de olika underkategorierna som finns, eller andra 
olika könsidentifikationer som bryter mot de förväntade (a.a. s.105 & s. 343). Transsexualism 
kan sägas beteckna ett tillstånd då könsidentiteten inte överensstämmer med det anatomiska 
könet (Landén, Bodlund, Ekselius, Hambert & Lundström, 2001, s. 3322). Antalet 
transsexuella är en liten och heterogen grupp. Uppskattningsvis sägs att 1 av 10000-15000 är 
transsexuella (Landén, m.fl., s. 3322). Under åren 1992-2009 har Rättsliga rådet vid 
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Socialstyrelsen tagit emot ca 540 ansökningar om ändrad könstillhörighet. Under senare år har 
antalet ansökningar ökat från i genomsnitt 17 ansökningar per år 1998-2003 till 
genomsnittligen 37 ansökningar per år 2004-2009, detta följer även de trender som ses i 
övriga Europa (Socialstyrelsen, 2010, s. 10).   
         Mikael Landén, professor I allmän psykiatri, gjorde 1998 en nationell svensk 
enkätstudie för att undersöka svenskars attityder gentemot transsexuella och transsexualism. 
Enkäten omfattade 13 frågor och postades till 992 personer 18-70 år gamla. Resultatet pekar 
på att svenskar i stort ser positivt och tolerant på transsexuella och transsexualism. Generellt 
kunde utläsas att kvinnor och de yngre såg på transsexualism som något betingat av 
biologiska faktorer, dessa visade också på mer toleranta attityder än de som trodde på en mer 
psykologisk förklaring vilka generellt var män och de som var äldre (Landén, 1999). 

2.1 Transsexualism - en kort historisk tillbakablick 

Genom historien har det funnits personer som på olika sätt brutit mot normerande könsgränser 
– kvinnor som uppfattats som män och män som uppfattats som kvinnor. Dessutom har det 
inte alltid varit givet att man utgått ifrån att det bara finns två kön. 1800-talets upptäckare och 
1900-talets antropologer har under sitt sökande efter kunskap om andra funnit kulturer och 
folk som anser/ansett att det fanns inte bara två, utan tre eller fyra kön. Den europeiska synen 
på kön har varit mycket polariserad och en bidragande faktor till detta är troligtvis den kristna 
tron. Detta då bibeln och kyrkan som institution mycket starkt fördömt könsöverskridande 
genom historien, samtidigt som det funnits människor som även frånskridit detta (Norrheim, 
Rydström & Winkvist, 2008, s. 24f). 

1912 Första kända (inkompletta) könskorrigerande operationen genomförs i Tyskland. 

1923 Den tyske homosexuelle juden Magnus Hirschfeld skapar begreppet transsexuell. 
Begreppet består av de latinska orden "trans" som oftast betyder från-till (över/på) andra sidan 
och "sexus" som oftast betyder kön. 

1930 Första kända könsbytet genomförs i Tyskland. 

1949 Läkaren Harry Benjamin i USA börjar behandla transsexuella patienter med 
hormonterapi. 

1952 Christine Joergensen, ofta refererad till som världens första person som genomgått en 
lyckad könskorrigerande process, genomgår sin operation och blir därefter en motvillig media 
stjärna i ett par Hollywoodfilmer. 

1966 Harry Benjamin myntar begreppet transsexualism som till skillnad mot transsexualitet 
markerar att det inte har med sexualitet att göra. 

1972 Sverige blir första land i världen med en formell möjlighet för transsexuella och 
intersexuella att genom lag, både medicinsk och juridisk, få möjlighet till att efter prövning få 
en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och 
operationer startar i Sverige. 

1979 Socialstyrelsen tar bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige efter en 
ockupation av Socialstyrelsens trappa av cirka 30-40 "sjuka" homo- och bisexuella. 

Föreningen Benjamin bildas och blir Sveriges första organisation för enbart transsexuella. 

2006 Från den 1 april skyddas elever i förskola, grundskola och inom gymnasiet från 
diskriminering på grund av sexuell läggning samt på grund av kön. 

2009 Könsöverskridande identitet och/eller uttryck läggs till som en diskrimineringsgrund. 
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Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsbegrepp. Sverige inför könsneutralt 
äktenskap. 

2012 Regeringen överlämnar en remiss till lagrådet innehållande förslag på förändringar i: 
lagen (1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, steriliseringslagen 
(1975:580) samt att lagen (1944:133) om kastrering ska upphävas (RFSL, 2005; RFSL 6; 
Landelius, 2004; Norrheim m. fl. 2008; Socialstyrelsen, 2010). 

2.2 Transsexuellas hälsa och livssituation 
 
2.2.1 Hälsa  
Statens folkhälsoinstitut fick 2003 i uppdrag av regeringen att utreda och analysera homo-, bi- 
och transsexuellas (kommer vidare betecknas HBT-personer) hälsa samt att föreslå åtgärder. 
2005 publicerade de rapport A2005:19, i vilken det påvisas att det bland HBT-personer finns 
en betydligt större andel som har sämre hälsa än övriga befolkningen. Studien visade vidare 
på stora skillnader inom gruppen HBT-personer. Så gott som genomgående stod transpersoner 
för den sämsta hälsan. Även inom den psykiska hälsan var välbefinnandet sämre hos 
transpersoner, speciellt i åldrarna 16-19 år. Dubbelt så många transpersoner än homosexuella 
angav att de hade psykisk ohälsa och sömnproblem. Samtidigt som denna grupp också angav 
en större rädsla för att utsättas för övergrepp eller diskriminering på grund av sin sexualitet 
eller sitt könsuttryck (Statens folkhälsoinstitut, 2005, s.39; Abramovitz m.fl. 2010 s. 95; 
Lombardi & Davis genom Morrow & Messinger, 2006, sid. 343). Lombardi & Davis (i 
Morrow & Messinger, 2006) menar att det är högst troligt att transpersoner kommer att 
uppleva någon form av psykisk ohälsa på grund av den belastade psykiska stressen de lever 
under. Att transpersoner stod för den sämsta psykiska hälsan gjorde att en ny rapport gjordes 
för att klargöra faktorer kring hälsosituationen för denna grupp (Morrow & Messinger, 2006, 
s.343). Larsson, Lilja & Fossum (2008) menar att det mest problematiska kring att undersöka 
transpersoner hälsa är att den forskning som bedrivits i huvudsak utgår ifrån manlig 
transvestism och transsexualism. Av denna rapport framgår, liksom av föregående 
(A2005:19), att psykisk ohälsa ofta har ett samband med utanförskap och diskriminering samt 
att detta är något som ofta drabbar transpersoner men uppmärksammar vidare att det kan 
finnas viktiga skillnader inom gruppen transpersoner när det kommer till psykisk hälsa 
beroende på att gruppen transpersoner inte är en homogen grupp (Larsson, Lilja & Fossum, 
2008).    

2.2.2 Livssituation  
Darj & Nathorst-Böös (2008) skriver att kön är mer komplicerat än bara det biologiska könet, 
alltså könsorganet. Transpersoner, och transungdomar i synnerhet, utsätts ofta för 
diskriminering och stigmatisering vilket i sin tur leder till ökad ohälsa. Studien visar på 
konsekvenser av att bryta mot könsnormer i ett heteronormativt samhälle och syftar till att 
sprida erfarenheter av hur det kan vara att leva som ung transperson i Sverige idag. Här 
berättar sex transpersoner om sina liv och de utmaningar de ställs inför, i skolan, vården, i det 
offentliga rummet och i relation till anhöriga. De är alla unga människor som bryter mot en av 
samhällets mest grundläggande normer: att man antingen ska vara kille eller tjej. De som 
intervjuades förklarade att det finns tillfällen då de inte orkar förklara sin könsidentitet, dels 
för att de kan möta oförståelse, men även negativa reaktioner i form av förolämpningar (Darj 
& Nathorst-Böös, 2008). Enligt ungdomsstyrelsen (2010) upplever transpersoner systematiskt 
en stigmatisering och ett osynliggörande. Bland de främsta skälen till detta kopplas till 
heteronormativa föreställningar kring kön. Unga transpersoner är särskilt utsatta då de är 
utlämnade åt värderingar och reaktioner från skola och familj. Detta kan vara ett skäl till att 
transpersoner har svårt att utveckla sin könsidentitet men också det faktum att det är ont om 
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förebilder. En annan svårighet är att det saknas lättillgänglig information om trans samt att 
den kunskap som finns hos exempelvis skol- och vårdpersonal är försvinnande liten. Det kan 
vidare vara svårt att komma i kontakt med andra transpersoner och internet anges som en 
källa för kunskap, experimenterande med identiteter samt för möjligheter till kontakt med 
andra i liknande situation. Vidare dras slutsatsen att den psykiska ohälsan kan påverkas av att 
personen är osäker på vem denne är innan insikten om en transidentitet är nådd, samtidigt som 
denna insikt leder till nya problem där mötet med samhällets normer och värderingar blir 
gällande (Ungdomsstyrelsen, 2010).  
         I Darj & Nathorst-Böös (2008) undersökning förklaras att unga transpersoner ofta stöter 
på professionella som har bristande kunskap om transpersoner, vilket resulterat i att de ofta får 
förklara transbegrepp trots att mötet från början inte handlat om transidentiteten. En 
intervjuperson berättar att denne fick svara så ingående på frågor kring sin person att det 
upplevdes som kränkande och att denne nu vägrar att söka sig till vården igen. Andra påtalar 
också att de drar sig för kontakt med vården på grund av rädslan att bli dåligt bemötta. En 
annan intervjuperson berättar att professionella försökt göra om dennes namn till ett tjejnamn 
trots att han själv identifierar sig som man. När han ifrågasatte detta gavs till svar att de gjorde 
det för att han juridiskt sett var flicka, eftersom det var vad personnumret visade (Darj & 
Nathorst-Böös, 2008).    
         För den professionelle som har bristande kunskaper om transpersoner kan det verka lätt 
att tala om en persons fysiska kropp som åtskild från hur personen identifierar sig, men för 
klienten kan det vara avgörande för om denne ska kunna få något förtroende för den 
professionella menar Darj & Nathorst-Böös (2008). Ett annat problem är att den bristande 
kunskapen om transpersoner innebär att professionella inte vet vilken typ av vård som ska 
ges. Detta hände en intervjuperson på ungdomsmottagningen, denne fick där förklara vad en 
könsidentitetskris är och att denne ville träffa ett utredningsteam. Intervjupersonen blev 
istället hänvisad till någon ytterligare person, på grund av att ungdomsmottagningen inte 
ansåg sig ha någon kunskap om detta, tyvärr hade inte heller näste professionelle det. Det ska 
inte behöva ligga hos den unge transpersonen att själv utbilda den professionella, utan det 
bästa är att den professionella läser på om transpersoner och att alla problem inte förklaras 
utifrån könsidentiteten. En person som genomgår en transsexualismutredning hamnar i en 
underlägsen maktrelation till den som ska utreda om en transperson får korrigera sin kropp. 
Av den anledningen undviker personen ofta att ifrågasätta vissa moment som ska genomgås 
för ett beslut, detta då personen vill vara medgörlig då läkaren har makten att avgöra 
framtiden för denne (Darj & Nathorst-Böös, 2008). Rapporten Vem får man vara i vårt 
samhälle – om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa är ett kunskaps- och 
diskussionsunderlag för att förbättra situationen för transpersoner och mynnar ut i fyra olika 
förslag på insatser och strategier för att förbättra situationen för transpersoner. Dessa förslag 
var att; se över befintlig lagstiftning; ge utbildningsinsatser för att öka förståelsen för och 
kunskaper om hbt-identiteter, genus- och heteronormerna i samhället; genom forskning och 
förbättrad utredningsverksamhet utveckla och validera strategier för att förbättra HBT-
gruppernas situation. Förför allt gäller detta situationen för ungdomar med osäker 
könsidentitet, så stöd till ungdomsmottagningar är av betydelse; samt att utveckla den 
internationella analysen av hbt-identiteter (Larsson, Lilja & Fossum, 2008). 

2.3 Bemötande av transsexuella   

Ungdomsstyrelsen (2010) skriver att många av de personer de intervjuat har beskrivit mötet 
med skol- och vårdpersonal som otillfredsställande där bristen på kunskap är den största 
faktorn till detta. Anmärkningsvärt i resultatet från genomförda intervjuer är att avsaknaden av 
ett direkt kränkande bemötande sågs av intervjupersonerna som ett bra bemötande. Av detta 
dras slutsatsen att förväntningarna på vården är lågt ställda och att det ibland förekommer att 
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klienten måste berätta för yrkesverksamma inom vården om vart de ska remittera för TS-
utredning, utredning för transsexuella (även kallat TS-utredning). Detta innebär ett stort 
ansvar för hjälpsökande ungdomar och det poängteras att många unga varken har ork eller 
möjlighet att ta ett så stort ansvar. Att undvika att söka vård är mycket allvarligt och riskerar 
att leda till ökad ohälsa hos en redan utsatt grupp. Därför pekar analysen på vikten av kunskap 
och rutiner kring transpersoner för professionella, för att undvika långa väntetider. 
Avslutningsvis berörs vården för transsexuella, TS-vården, vilken inte heller får ett gott 
omdöme från de intervjuade. Flera upplever att för mycket av utredningen fokuseras kring 
könsuttryck och sexualitet samt att personen som transsexuell bör passa in i heteronormativa 
föreställningar om kön. Intervjupersonerna menar vidare att utredningen drar ut på tiden, 
bristande kommunikation samt att det föreligger en stor makt obalans mellan patient och 
utredare och att dessa faktorer också bidrar till en ökad psykisk ohälsa för transpersoner 
(Ungdomsstyrelsen, 2010).  
         Julie Fish (2009) skriver i sin artikel att allt färre homo-, bi- och transsexuella väljer att 
berätta om sin könsidentitet och/eller sexuella läggning i mötet med socialarbetare än de gör i 
andra sammanhang. Hon menar vidare att detta kan bero på fyra olika faktorer; 
självförtroendet hos den enskilde klienten, en rädsla för att få sämre vård, en oro för 
betydelsen av att berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet samt en rädsla för att 
bemötas med negativa attityder. Detta menar författaren vidare har lett till att socialarbetare 
inte ser de unika behov som homo-, bi- och transsexuella kan tänkas ha. Fish (2009) menar att 
det inom socialt arbete finns en inneboende strävan efter att jämna ut sociala orättvisor men 
att arbetet med att motverka orättvisor och diskriminering, såväl inom arbetsgruppen som sett 
till samhället i stort, är mindre rörande homo-, bi- och transsexuella. Hon menar att det kan 
bero på en bristande kunskap hos den enskilde socialarbetaren som gör att denne blir osäker i 
mötet med dessa. För att ändra på detta menar författaren att socialarbetare bör diskutera 
HBT-frågor inom personalgruppen, noggrant och grundligt, för att både kunna dela 
erfarenheter av hur bemötandet kan ske på bästa sätt, såväl som för att öka den allmänna 
kunskapen kring dessa uttryck. Vidare bör socialarbetare även fråga och lyssna på sina 
klienter för att lära hur de kan bete sig i liknande fall, till exempel vilka begrepp HBT-
personer använder om sig själva och dylikt. Fish menar att miljön spelar en stor roll i 
bemötande. Ett bättre bemötande kan vara beroende av huruvida personalen på en institution 
visar med affischer, material och dylikt att de välkomnar alla påpekar hon (Fish, 2009). 
        Fish (2009) uttrycker vidare att unga transsexuella befinner sig i en särskilt utsatt 
position i mötet med professionella eftersom att de ofta möts på ett nedvärderande sätt där 
deras könsidentitet inte tas på allvar. De antas inte veta säkert hur den definieras på grund av 
sin ringa ålder vilket blir mycket farligt i mötet med dessa unga som redan befinner sig i en 
utsatt position i många andra sammanhang på grund av deras avvikande könsidentitet, till 
exempel i skolan (Fish, 2009). 

2.4 Transfomeringsprocessen och vård för transsexuella  
  
Könsidentiteten hos en person är inget som går att förändra. Behandlingen riktar sig istället 
till att, så långt som det är möjligt, försöka få den transexuelles kropp att likna det kön som 
denne uppfattar sig tillhöra. Detta sker då medicinskt och kirurgiskt (Landén, m.fl., 2001, s. 
3322). Transsexualism klassificeras inom vården som ett psykiskt tillstånd och därmed rent 
juridiskt som en sjukdom. I socialstyrelsens statistiska klassifikationssystem av sjukdomar 
och hälsoproblem år 1997 (svensk version av ICD-10) finns transsexualism som en 
psykiatrisk diagnos liksom i det vanliga diagnossystemet för psykiatriska sjukdomar DSM-
IV-TR där diagnosen transsexualism (från 1980) ersatts av könsidentitetsstörning (gender 
identity disorder, GID) (Socialstyrelsen, 2010; SOU, 2007:16, s. 45f). Behandlingen av 
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transsexuella patienter omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och vården av transsexuella 
lyder under samma lagar som annan vård, bl.a. Hälso- och sjukvårds lagen (1982:763), HLS. I 
Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) regleras hur det juridiska 
bytet ska gå till och under vilka förutsättningar könskorrigerande operationer av yttre och inre 
genitalier får ske. Innan någon könkorrigering kan komma på fråga måste personen genomgå 
en psykiatrisk utredning, vilken ska mynna ut i två bedömningar (Landén, m. fl., 2001, s. 
3323f). Väntetiden för att påbörja utredning kan vara mycket lång, på vissa ställen mer än ett 
år. Vilket kan innebära stora psykiska påfrestningar för de som väntar på att få påbörja 
utredning (Socialstyrelsen, 2010, s. 10ff). I Sverige sker utredningen av transsexuella vid våra 
universitetssjukhus i Lund, Linköping, Göteborg, Uppsala och Umeå samt Huddinge sjukhus 
(Patientföreningen Benjamin, 2012).   
         Vid utredning görs först och främst krävs ett fastställande av diagnosen, detta kan ses 
som en bedömning av stabiliteten av önskan om könsbyte. Om personen exempelvis har en 
livskris är könsbyte inte lämpligt, då detta kan vara en övergående önskan. Vidare finns andra 
diagnoser som schizofreni som kan innebära att personen endast har en vanföreställning av att 
tillhöra det motsatta könet. Den andra bedömningen handlar om individens samlade 
förutsättningar för könsbytet och möjligheten för denne att leva i den nya könsrollen, vilket 
kan sägas vara en social utredning (Landén, m. fl., 2001, s. 3323f). Utredningen tar vanligen 
1-2 år tills den berörde får sin diagnos. Den transsexuelle ska under utredningstiden erfara hur 
det är att leva som det kön denne känner sig som, real life test, likt en prövotid. Under denna 
tid utvärderas således personens drivkrafter och förmåga att leva i den önskade könsrollen. 
Familj, vänner, bekanta, arbetskamrater och omgivningen ska då informeras (Socialstyrelsen, 
2010, s. 11). Denna del hänger ihop med den andra delen av psykiatriska utredningen. I de fall 
där de närstående aktivt motsätter sig könsbytet kan detta påverka utfallet. Detta då det visat 
sig att familjer som motsätter sig könsbytet är den faktor som har störst betydelse för de åtta 
ångerärenden som inkommit till Socialstyrelsen sedan år 1972 (Landén, m.fl., 2001, s. 3324). 
Om real life perioden verifierar diagnosen ansöks om tillstånd till korrigering av könsorgan 
och juridisk fastställelse av ny könstillhörighet hos Socialstyrelsens rättsliga råd samt 
namnbyte, kastrering/sterilisering (Socialstyrelsen, 2010, s. 11; Landén, m.fl., 2001, s. 3324). 
Enligt Clifford och Orford (2007) upplever transsexuella att få den formella diagnosen som 
väldigt viktigt och att denna är betydelsefyll, styrkande och bekräftande för dem. 
Transsexuella har vanligtvis utvecklat en förståelse för de svårigheter som transsexualismen 
innebär och att de vet vad de vill göra avseende könskorrigeringar för att överbrygga dessa. 
Beslutet kring vad och hur långt någon vill gå i transformeringsprocessen är högst individuellt 
(Clifford & Orford, 2007, s. 207).  
         När i utredningen den transsexuelle får påbörja hormonbehandling varierar mellan de 
olika behandlingsteamen. Hormonbehandlingen förändrar kroppens utseende (Socialstyrelsen, 
2010, s. 11f). MTF får exempelvis mer underhudsfett, viss brösttillväxt och minskad 
kroppsbehåring. För FTM medför det istället oftast ökad muskelmassa och kroppsbehåring, 
mörkare röst, skäggtillväxt, tillväxt av klitoris och upphörande av menstruation. Vidare kan 
MTF få behandling för att avlägsna behåring framförallt i ansiktet, men även på kroppen vid 
behov. FTM kan erbjudas bröstborttagning eller bröstförminskning. Båda kan erbjudas hjälp 
med att förändra rösten hos logoped eller foniatriker (Socialstyrelsen, 2010, s. 10ff). 
Förutsättningarna för FTM & MTF är inte densamma eftersom de olika könskorrigerande 
operationerna samt hormonbehandlingarna inte fungerar på samma sätt. Genomtaget kan man 
påvisa att en förändring från kvinna till man är svårare och ofta inte blir lika naturtroget som 
FTM (Morrow & Messinger, 2006, s.344-345).   
         De som inte uppfyller kriterierna för transsexualism F64,0 enligt ICD 10 eller 
könsidentitets störning enligt DSM IV, men lider av en könsdysfori brukar få diagnosen 
könsidentitetsstörning, ospecificerad F64.9 enligt ICD 10 eller könsidentitetsstörning enligt 
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DSM IV (Socialstyrelsen, 2010, s 83f). Könsdysfori kan sägas vara ett ord för nedstämdhet 
som beror på en konflikt mellan könsidentiteten och det anatomiska könet (SOU, 2007, s. 46) 
I Socialstyrelsens (2010) utredning Transsexuella och övriga personer med 
könsidentitetsstörningar, ges förslag till att förbättra vården för dessa personer. Initialt avsågs 
utredningen även omfatta intersexuella men utredaren insåg under utredningens gång att 
målgrupperna skiljer sig från varandra och har olika medicinska och sociala behov som inte 
bör sammanblandas. Utredningen föreslår exempelvis: utarbetande av informationsmaterial 
om vart personer kan vända sig, vilken vård som finns och på vilka villkor samt upprättandet 
kunskapsöversikter för utredning och behandling vilka ska klarlägga på vilket sätt real life 
perioden och psykologundersökningarna ska genomföras. Vidare behandlas också Lagen 
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, även kallad könslagen, som 
upprättades 1972. Enligt denna ska fyra kriterier vara uppfyllda för att få en juridisk 
fastställelse, den sökande ska vara 18 år, svensk medborgare, steril och ogift. Utredningen 
pekar på att nu ca 40 år senare har samhället förändrats och att kraven bör ses över ur ett 
rättighetsperspektiv för individen (Socialstyrelsen, 2010, s. 12ff). Detta har vidare inneburit 
att Socialdepartementet den 15 mars i år lämnade en remiss till lagrådet, vilken vidare lett till 
prop. 2011/12:142 (ändrad könstillhörighet) som överlämnades till Riksdagen den 12 april 
2012. I båda dessa skrivelser föreslås i stora drag förändringar i könslagen genom att ta bort 
kravet om sterilitet för den sökande. Vidare råder andra förhållanden än då lagen 
formulerades, exempelvis då samkönade äktenskap sedan maj 2009 är legaliserade i Sverige, 
så ett könsbyte innebär idag inte att äktenskapet blir ”olagligt”. Därför anses att kravet på att 
sökande ska vara ogift också kan tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2013 
(Prop. 2011/12:142; Socialdepartementet, 2012). 

2.5 Internet som forum och källa till information 
 
Internet erbjuder en enorm och anonym plats för HBT-personer att träffa andra för stöd, 
information och romanser liksom det utgör en källa för information kring alla olika aspekter 
av dessa områden som någon kan vilja tänkas utforska. Detta är något som är särskilt positivt 
för individer som är osäkra, precis är på väg att komma ut/komma till insikt samt för de helt 
enkelt vill dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Internet har öppnat världen för 
minoritetsgrupper där de kan finna gemenskap och andra likasinnade trots geografiska 
avstånd (Hash & Spencer, 2009, s.238).  
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Bemötande och dess väsentliga komponenter  

Under ett klientmöte finns det vissa förutsättningar i bemötandet för att klienten skall uppleva 
sig hjälpt. Blennberger (2005) menar att ett bra bemötande är en förutsättning för att 
relationen mellan professionell och klient blir konstruktivt och att det finns en tydlighet, 
öppenhet och ett förtroende i relationen (Blennberger, 2005, s. 174). Holm (2009) jämför 
denna relation med det förhållningsätt en förälder har till sitt barn. Detta då det innebär att 
hjälparen/den professionelles egna behov åsidosätts för att hjälpa klienten (Holm, 2009, s.51). 
För att detta skall verka motiverande för den professionelle behöver det finnas andra 
tillfredställelser än uppfyllandet av det egna behovet (a.a. s. 52). Relationen mellan 
professionell och klient blir asymmetrisk i sin karaktär, då den professionelle besitter kunskap 
som verkar hjälpande för klienten (Holm, 2009, s. 52; Hammarlund, 2001, s.19). Klienten är 
ofta så upptagen med sin problematik att denna kan bli egocentrisk, självupptagen eller inte 
orkar/kan intressera sig för omgivningen. Dessa psykologiska villkor innebär att den 
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professionella har krav på sig att åsidosätta sina egna behov (Holm, 2009, s. 55) Denna 
ojämnhet i relationen innebär att den professionelles respekt mot klienten blir mycket 
väsentlig. Dock kan inte den professionelle kräva samma respekt tillbaka då klienten är 
hjälpsökande och inte har samma förutsättningar att visa respekt (a.a. s. 56).  
         Att klienten blir bemött med respekt ökar en god självbild och får motsatt effekt om man 
inte blir bemött med respekt. En god självbild och att bibehålla klientens goda självkänsla är 
en förutsättning för att samarbetet mellan klient och professionell skall fungera så optimalt 
som möjligt. Om klienten redan upplever sig ha dålig självbild eller självkänslan kan den 
professionella hjälpa genom att bemöta med respekt eller stjälpa genom att inte bemöta med 
respekt. Att visa respekt för en klient innebär att påvisa klientens värde som människa och att 
detta inte är förhandlings- eller uppskattningsbart (Holm, 2009, s. 52). Klientens självbild som 
kan bli påverkat av den professionelles respekt, innehåller alla klientens känslor om sig själv, 
både de positiva och de negativa. När klienten blir bemött med lite respekt, förminskas denne 
och jämvikten mellan positiva och negativa känslor om självet försvinner till nackdel för de 
positiva uppfattningarna. Att självbilden krymper innebär också att det psykiska försvar som 
uppkommer vidare kommer att försvåra en behandling (a.a., s.53f). För att ge ett gott 
bemötande är det därför viktigt att vara medveten om att det är klientens behov som är i 
centrum och att visa respekt för att ge bästa förutsättningar för ett gott samarbete. 
          En annan viktig aspekt för bemötande är skillnaden mellan att vara privat eller 
personlig i ett möte. Holm (2009) menar att det ofta finns en missuppfattning om att man som 
professionell behöver vara lite kall och distanserad för att kvala in. Dock menar hon också att 
”... Jag tror att denna missuppfattning kommer sig av att man fått lära sig att »inte blanda in 
sina egna känslor«, som det ofta heter. Eller att man tänker sig att personlig och privat är 
samma sak. Och att vara privat är verkligen att vara oprofessionell” (Holm, 2009, s.54). 
Holm menar att skillnaden mellan att vara personlig och privat är att när man styrs av sina 
egna behov och inte gör skillnad mellan klienten och den egna professionella rollen. Att vara 
personlig i ett möte kan däremot bidra till att klienten upplever att den professionella känner 
medmänsklighet och ökad uppmärksamhet. Visas inget personligt finns det en påtaglig risk att 
klienten uppfattar den professionella som att denne inte ser denne eller att han/hon/hen blir 
behandlad som ett föremål. Författaren menar också att det finns en mycket viktig mening i 
att möta glimten i någon annans ögon, då just att bli sedd ökar möjligheten till att skapa ett 
möte (a.a. s.54f). Att vara medveten om att skillnaden mellan att vara personlig och privat i ett 
klientmöte kan således vara en förutsättning för att samarbetet skall lyckas och bli bra. 
         Att vara professionell skulle också kunna jämföras med att använda sig själv som 
redskap utan att bli för privatmässigt involverad. Detta kan ses genom att den professionelle 
blir medveten om vilka förutsättningar denne har att arbeta med, så som sina egna behov, sina 
känslor och impulser (Holm, 2009, s. 56). Om det inte finns en medvetenhet om vilka 
reaktioner man som professionell känner, finns det en risk att klienten uppmärksammar dessa 
ändå. Känner man avsky inför en klient utan att veta om att man känner detta, är alltså risken 
större att klienten uppfattar detta. Om man istället är medveten om att man känner avsky, har 
man en chans att omformulera sina tankar och sitt förhållningsätt så att klienten förblir 
ovetande och förhållningssättet förblir professionellt i sin karaktär (a.a., s.56f).  
         För att en behandling skall fungera mellan en professionell hjälpare och klient måste det 
finnas vissa egenskaper hos den professionelle som är framträdande positiva. Sådana 
egenskaper är av en empatisk karaktär, så som lyhördhet, bra kommunikation, omtanke, tröst 
och förståelse för klientens problematik (Holm, 2009, s. 87). Att visa empati för en klient 
innebär att avläsa och förstå en annan människas känslor och använda denna kunskap i arbetet 
med denne och är en förutsättning för att ett samarbete skall kunna fortgå (Holm, 2009 s. 88; 
Kohut, 1981; Bihart och Greenberg red 1997; Ivey & Ivey, 1999; Shulman, 1999; Nedrum, 
2000 genom Eide och Eide, 2004, s. 30). Empati är ingenting om är konstant i sin karaktär, 
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utan pendlar beroende på hur processen ser ut. Detta då för att empati skall kunna uppstå, 
måste vi skaffa oss en bedömning över hur den andre känner sig. Detta gör vi genom att både 
med våra känslor känna av hur vi tror att den andre mår men också med vårt intellekt genom 
att vi med insamlad information skaffar oss en uppfattning om hur vi tror att den andre mår. 
(Holm, 2009, s. 101; Eide & Eide, 2004, s. 30ff). I ett första möte med en klient skapas det 
förutsättningar för om den professionelle kommer kunna behandla den hjälpsökande. Detta 
beror på om den professionelle har införlivat sin professionella identitet så pass att den har 
förmåga att känna empati och ha en hjälpande helhetssyn på klienter och deras problematik 
och således kan känna intresse för klienten (Holm, 2009, s. 102; Eide & Eide, 2004, s. 32f). 
Empati i yrkeslivet skulle också kunna kallas för professionell empati och detta är enligt Eide 
och Eide (2004, s. 33): 

”… en yrkesmässig färdighet som kräver såväl fackkunskap, vilja till 
uppmärksamhet gentemot klienten som förmåga till självreflektion”. 
 

Samtidigt behöver den professionelle även specificerad kunskap för att lättare kunna hantera 
och hjälpa klienten bearbeta sina problem, en så kallad fackkunskap. Denna kunskap 
underlättar även för den professionella att utöva empati, då kunskapen kan stödja i situationer 
så man kan bemöta klienten utan fördomar samt att man upptäcker delar man annars kanske 
skulle missat (Eide & Eide, 2004, s. 34). Att inte ha en fackkunskap inom sin profession kan 
också ge klienten en bild av att vara oseriös och kommunikationen bli ytlig, bristfällig och 
oprofessionell. Således missar man de mest väsentliga delarna i ett bemötande; att klienten 
upplever att den professionella visar omsorg, är snabb, vänlig och behandlar klienten med 
respekt (a.a., s. 33).  
         Det finns olika faktorer som bidrar till att det professionella förhållningssättet brister och 
bemötandet blir dåligt eller inte fungerar. I studien gjord av Holm (2009) beskrivs det hur 
olika situationer kan uppfattas som oprofessionella (Holm, 2009, s.79). Skillnaden mellan att 
vara professionell och vara i vanliga livet är att som professionell kommuniceras utifrån en 
expertis (Eide & Eide, 2004, s.15). En oprofessionell kommunikation eller bemötande kunde 
vara resonemang eller ett beteende som uppfattades negativt av klienter eller medarbetare. 
Ofta tycks det handla om att den professionella hjälparen inte såg klienternas olika behov utan 
behandlade alla lika trevligt, eftersom det verkade finnas en viss ”hygglighetsstandard”. Att 
”lägga locket på” eller/också att ignorera klientens behov eller känslor men samtidigt vara 
trevlig är ett exempel på en oprofessionellt förhållningssätt. (a.a., s. 79). Förklaringen till att 
förhållningssättet brister kan vara av flera olika orsaker, dock verkar en orsak vara mer 
framträdande, detta är införlivandet av en professionell identitet hos en framtida hjälpare. Att 
ha en sådan identitet innebär att ”… yrkesrollen blir en del av det system som reglerar etiskt 
och socialt beteende hos hjälparen…” (Holm, 2009, s. 189). Om en person har en yrkesroll 
och kan göra etiska avvägningar finns det större chans att denne som professionell klarar av 
att hantera situationer som inte utbildade hjälpare kan, då de saknar en professionell 
yrkesidentitet. En bidragande faktor till att det fungerar i en behandlingssituation kan då vara 
att man har en utbildning att hantera människor i behov av hjälp, istället för att vara amatör i 
ämnet (Holm, 2009, s. 189f). 
 
3.1.1 Bemötandet av transsexuella  
Att bemöta en klient som är transperson/transsexuell innebär att ta ställning till en viss 
problematik. Detta då klienten har en annorlunda könsidentitet än vad denne biologiskt är 
född med, och detta fungerar brytande mot samhällets normer och personen därmed blir mer 
utsatt i förhållande till andra. RFSL utkom 2002 (RFSL 2) med ett dokument för att vägleda 
professionella till ett gott bemötande för transpersoner. Av dokumentet framkommer vikten av 
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att vara medveten om att transpersoner/transsexuella lever i en mycket komplex verklighet 
som präglas av att de är normbrytare (RFSL 2) Abramovitz, Green & Shipherd (2010) menar 
att transpersoner skulle kunna uppleva samma hinder i en vårdsökande process som etniskt 
diskriminerade människor. Detta gäller även i mötet med professionella inom vården, då det 
framkommit att transpersoner blivit diskriminerade (Abramovitz, m.fl., 2010, s. 95). Ett 
hinder för professionella som möter transpersoner kan vara den egna osäkerheten i att bemöta 
detta avvikande beteende, detta då kunskapen kring detta fenomen är otillräcklig, trots att 
forskningen pekar på att det är samma behov som den generella allmänheten. (Speber, 2005 
genom Abramovitz m.fl, 2010, s. 95). Sammantaget kan påstås att i ett möte med en 
transperson/transsexuell finns det flera parametrar som påverkar vilket bemötande personen 
får.  
         Vilken kunskap den professionella behöver besitta för att kunna bemöta en transperson 
på bästa sätt skulle kunna vara den yrkesspecifika för den berörda professionen. Enligt 
Abramovitz m.fl. (2010) är det viktigaste som professionell i en behandlande process, eller 
som tillgänglig service, är att inte utstråla ett ignorant förhållningssätt eller att vara okänslig 
(Abramovitz, m.fl., s.103). Utan lägga större vikt på att vara öppen för det som individen vill 
förmedla eller ha stöd i, är således viktigare att ha kunskap, än att ha kunskap om 
könsrelaterad problematik. Ofta har de professionella mycket valid kunskap inom ett område, 
som är tillräcklig för att kunna behandla en transperson och om man kompletterar med 
förmåga att sätta sig in i individens egen kontext, har man god möjlighet till bra behandling. 
Ett rykte om att en professionell icke kan bemöta transpersoner på ett respektfullt och bra sätt 
eller utifrån egna erfarenheter om dåligt bemötande, tycks vara de faktorer som bidrar till att 
transpersoner i Abramovitz m.fl. (2010) valde att inte uppsöka vård. Dock kan möjligheterna 
till lyckad behandling av transpersoner öka, om den professionella har kunskap om 
könsfrågor, dock behöver det inte vara en förutsättning (a.a. s. 103). 

3.2 Socialkonstruktivism 

Teorin om socialkonstruktivism härstammar från hermeneutiken som har till syfte att genom 
en dialog eller samspel skapa förståelse utifrån vårt eget perspektiv och förförståelse och 
sedan tolka det som framkommer i samspelet (Røkenes & Hanssen, 2007, s.60). Detta innebär 
också att det läggs stor tyngd på intersubjektivitet och samvekan (K. J Gergen, 1994 i 
Røkenes m.fl, 2007, s. 160). Verkligheten skapas i samspel med andra genom att man 
använder sig av gemensamma konstruktioner och hur vi kommunicerar med varandra (a.a. s. 
160; Payne. 2005, s. 43; Lindgren, 2007 s.100; Lalander & Johansson, 2010, s.65ff; Larsson 
& Lilja m.fl., 2008, s. 72; Guterman & Rudes, 2008, s. 136). Detta innebär då att olika 
individer kan uppfatta verkligheten på olika sätt, men det är den verklighet vi skapar 
tillsammans med andra genom kommunikation som bli allmängiltig, således kan världen inte 
ses som objektiv (Røkenes, m.fl., 2007, s. 160; Guterman & Rudes, 2008, s.136). Att vara 
professionell inom socialt arbete innebär därmed att arbetets förutsättningar och 
användningsområde skapas i interaktion med klienten samt närsläktade yrken (Payne, 2005, 
s.50). Det blir således svårt att skilja objekten från subjektet då förståelsen av världen och 
dess innehåll endast består av sociala produkter och får endast mening genom samspel med 
andra. En viktig del av socialkonstruktivismens mening har också kommit att blivit den 
professionelles självförståelsen och detta syftar just till hur den professionellas uppfattning 
och förståelse av sin förväntade yrkesroll. När yrkesrollen fungerar införlivad i den egna 
självbilden så kan detta bidra till att den professionelle lever i sina förväntningar om sin 
yrkesroll då tankar om att kunna ett ämne bra eller dåligt, kommer blir verklighet i det 
professionella samspelet (a.a., s.161). Samtidigt kan då etiska koder i en professionalitet ses 
som socialt konstruerade regler och icke vedertagen kunskap om vad som är bäst för klienten 
(Guterman & Rudes, 2008 s. 137).  
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         Inom området för socialt arbete menar Payne (2005) att det finns tre områden där 
socialkonstruktivismen är av större vikt. Den första är det politiska-social-ideologiska 
området då socialarbetarna är med i professionella organisationer och medverkar till den 
politiska debatten som formar och styr de sociala insatserna (Payne, 2005, s. 43). En annan är 
det officiella-professionella där olika organisationer inom professionen samverkar för att 
påverka hur arbetet ska fungera, till exempel fackförbund (a.a. s. 44). Den tredje menar Payne 
blir till i samverkan mellan socialarbetare – klient – myndighet och innebär att vi skapar en 
praktikteori utifrån samspelet inom professionen (a.a. s.44f).  
         Lindgren (2007) menar att den socialkonstruktivistiska teoribildningen förklarar 
fenomen genom att beskriva sociala konstruktioner och befästa dem i interaktionen. 
Författaren tar som exempel begreppet manlighet och att det inte finns någon av naturen given 
innebörd, utan att detta skall uppfattas som språkligt konstruerat. Det blir då snarare en 
kategorisering vi gör om världen än en reflektion av vad som naturligt (Lindgren, 2007, s. 
100; Lalander & Johansson, 2010, s. 65f). Samtidigt blir det ett naturligt återskapade av den 
sociala konstruktionen kön då det fortsätter att ha samma innebörd i vardagslivet (Lalander & 
Johansson, 2010, s. 66). Språket blir således ett viktigt instrument inom 
socialkonstruktivismens teori, hur man väljer att uttrycka sig avgör hur begreppen då kan 
befästas i samhället (Larsson & Lilja, 2008, s. 72; Guterman & Rudes, 2008, s. 136). Edely 
(2001) menar att språket dock inte ger en korrekt reflektion av verkligheten, utan verkligheten 
är konstruerad av språket. Utan våra definitioner av fenomen skulle dessa alltså sakna mening, 
eftersom detta då inte existerar (Edely, 2001, s. 435) . För att vi så ska kunna skapa en 
verklighet måste vi se språket som vår enda verklighet, eftersom det är i språket vi kan 
uppfatta vad som finns i definitionen eller inte. Detta eftersom vi inte kan uppleva hela 
världen samtidigt och alla sociala ting inte går att ta eller se med blotta ögat (a.a., s. 439). 

3.2.1 Att konstruera kön  
Vad som definieras som manligt respektive kvinnligt kan som sagt avgöras i hur vi 
kommunicerar med varandra. Hur det har kommit att manligt just har blivit manligt har 
befästs genom tiden i sociala, kulturella och historiska processer. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv där vi befäster och skapar kön i interaktionen med andra är 
dock inte en könsidentitet någonting som är frivilligt eller inte frivilligt. Könsidentiteten bör 
snarare förstås utifrån kognitiva erfarenheter under livets gång som sedan mynnar ut i 
upplevelser om självet som blir mer eller mindre rätt. En könsidentitet kan då ses som en 
omedveten social produktion som framkommit genom att man identifierat sig med 
rollupplevelser som motsvarar hur individen uppfattar sig själv. Hur någon väljer att uttrycka 
sig om kön eller könsidentiteter och i vilken kontext detta görs i påverkar hur vi uppfattar 
begreppen (Larsson & Lilja, 2008, s. 73f). Butler (i Larsson & Lilja, 2008) menar att vi 
generellt utgår från att heterosexualiteten är norm i vårt samhälle (Larsson & Lilja, 2008, s. 
72). Detta påverkar hur vi ser på kön och könsidentiteter vilket vidare innebär att individer 
inte kan uttrycka sitt kön eller sin könsidentitet utan att blir jämförda utifrån vad som är 
accepterat i den rådande kulturen (Whittle, 2002 i Larsson & Lilja, 2008, s. 73).  
         Tina Mattsson (2009) beskriver i sin avhandling hur hon tolkar Judith Butler (i 
Mattsson, 2009, s. 24) att ett kön blir till genom att man i sociala sammanhang upprepar ord, 
gester och handlingar som är könstypiska. Hon menar också att det finns en stark förväntan på 
att man skall vara ett visst kön utifrån detta, dock har det ingenting att göra med vilket kön 
individen egentligen har (Mattsson, 2009, s. 11). Mattsson menar att införlivandet och 
upprätthållandet av kön görs hela tiden i handlingar som inte är medvetna av individen utan 
mer befästa som en del av samhället (a.a., s.26). Genom detta vet vi också hur män/kvinnor 
ska bete sig och se ut, vilka kläder kvinnor/män ska ha, vilka frisyrer och så vidare. Om man 
inte lever upp till dessa förväntningar menar Mattsson att vi riskerar att upplevas som 
könsförvirrade, löjeväckande eller till provokativa. Hon menar 
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”… Män som är finlemmade och smala riskerar att definieras som feminina 
medan kvinnor som är grova och korthåriga inte sällan kategoriseras som 
manhaftiga…” (Mattsson, 2009, s. 26) 

För att vi ska kunna skapa någonting som är manligt eller kvinnligt tolkar Mattson att Butler 
(1993, i Mattsson, 1999) att kön alltid görs med utgångspunkten i heterosexualiteten, och att 
detta beror just på hur vår biologi fungerar med fortplantning då män och kvinnor har sex med 
varandra för att barn ska komma till (Mattsson, 1999, s.26). 

3.2.2 Heteronormativitet   
Normer om sexuell läggning och könsidentitet kallas heteronormativitet (heteronorm), eller 
den heterosexuella matrisen. Heteronormen influerar idag starkt vårt samhälle. I samhället 
förutsätts det att du är intresserad av personer av motsatt kön. Det förutsätts att det kön som 
du ser ut att tillhöra också är det som du känner dig som. Denna norm finns överallt och hos 
alla. Den finns, stärks och sprids genom de omedvetna och medvetna saker som alla gör. Vi 
har lärt oss och lär oss hela tiden hur vi som män och kvinnor ska vara och vi agerar utifrån de 
föreställningar som finns om hur kön ska vara och vad kön är (Mattsson, 2009, s. 22ff). 
Heterosexualitet tenderar att förstås som naturligt eftersom det knyts till det biologiska. 
Normativitet innebär en risk för människors hälsa och utveckling på många olika sätt. Den gör 
att olika saker ses som onormalt och därmed som sjukt, vilket kan vara enormt 
stigmatiserande för en person (Mattsson, 2009, s.26ff). Avsteg från heteronormen märks. 
Avsteg från normen kan leda till ett positivt accepterande och respekterande men det händer 
inte sällan att personer som avviker från heteronormen drabbas av utfrysning, trakasserier och 
våld (RFSL, 2005, s. 13). Schilt & Westbrook (2009) påvisar att människor som byter till en 
stigmatiserad könsidentitet publikt riskerar att få olika konsekvenser på arbetsplatsen. De 
skulle kunna få sparken för att bryta könsnormerna, eller behöva byta arbetsuppgifter. Eller så 
förväntas det att de ska följa de könsspecifika koderna och kanske till och med får 
mer ”manliga/kvinnliga” arbetsuppgifter för att matcha förväntningarna som finns på könet 
(Schilt & Westbrook, 2009, s. 446f).  
         Att leva i ett samhälle innebär att man förväntas följa olika typer av regler. Gör man inte 
det, och dessutom upptäcks, finns en risk att man ses som avvikare (Lalander & Johansson, 
2010, s. 112). Avvikande eller normbrytande beteende är ett luddigt begrepp där den 
individuella förståelsen blir avgörande. Att avvika från något antyder att det finns något att 
avvika från. Vad som ses som normalt och onormalt varierar i tid, rum och situation 
(Karlsson, 2007, s. 533). Normalitets begreppet bör därför ses som något situationellt. Vanliga 
kriterier då man försöker definiera vad som är avvikande eller onormalt är: avvikelse från 
statistisk norm; avvikelse från sociala normer; missanpassning; (individens subjektiva 
upplevelse av) psykiskt illamående (Karlsson, 2007, s. 534). Att rent konkret säga vad som är 
avvikande är svårt, dock är det ännu svårare att definiera vad som är normalt. Mattssons 
(2009) utgångspunkt i sin avhandling är att kön skapas och görs i vardagliga praktiker och 
genom vardaglig interaktion. Hon menar att kön är något vi gör kontinuerligt genom hur vi 
pratar, vad vi säger, hur vi agerar och hur vi för oss. På dessa sätt gör vi inte bara kön utan 
även sexualitet, klass och etnicitet. Genom våra handlingar skapar och gör vi därmed dessa 
kategorier eftersom vi ger dem ett innehåll och relaterar dem till varandra. Detta innebär 
vidare att de kommer att påverka och forma vilka vi är och ”tillåts” vara (Mattsson, 2009, s. 
22-25). Dock framkommer det i Schilts & Westbrooks studie (2009) att personer som byter 
kön ofta blir accepterade som det nya könet i offentliga tillställningar så som arbetsplatser och 
andra uppgifter som har olika könstillhörigheter. I privata sammanhang som en transsexuell 
blir del av, en kvinnlig gemenskap som har sex med män, fast hon har varit man, är svårare att 
tillgodose (Schilts & Westbrook, 2009, s. 461).   
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4. Metod 
För att skildra transsexuellas upplevelse av möten med professionella har vi valt att göra en 
kvalitativ intervju med semi-strukturerade intervjuer. Studien har som sagts inledningsvis som 
syfte att förklara hur möten mellan transsexuella och professionella fungerar utifrån den 
antagna problematik dessa innefattar. För att få fram djupgående information som behövdes 
för att besvara syftet har det ansetts lämpligast att göra en kvalitativ studie. Detta då Bryman 
(2002) menar att kvalitativa studier lämpar sig bra om man vill ha möjlighet att tolka 
resultaten mer djupgående (Bryman, 2002, s. 250). Eftersom vi valt en relativt bred 
frågeställning där frågan ställdes om hur en upplevelse kan vara ansågs det mest lämpligt med 
semi-strukturerade intervjuer för att kunna bredda ämnet om det skulle behövas. Detta då det 
fanns en stor vikt vid att intervjupersonerna själva skulle få avgöra vad som var viktigt att 
prata om då vi trodde att syftet skulle kunna komma att ändras efter intervjuerna beroende på 
vilken information som framkom. Bryman (2002) menar att just semi-strukturerade intervjuer 
är flexibla i sin natur och utgår ifrån att intervjupersonerna reflekterar just över vad de tycker 
är viktigt vid olika förklaringar och förståelsen av vissa händelser och andre skeenden i 
berättelsen. En semi-strukturerad intervju kan också liknas vid en livsberättelse (a.a., s. 302) 
och då ansåg vi att det vad olämpligt att avbryta denna berättelse med frågor utan låta det 
flöda i intervjupersonens takt. En livsberättelse i sig fungerar som att låta intervjupersonen 
blicka tillbaka i hela sitt liv för att kunna beskriva känslor och beteenden om hur det var då 
(a.a., s. 303; Thyer, 2008, s. 397f) och även om det inte var syftet från start att höra 
intervjupersonernas livsberättelse så blev det en naturlig del av samtalet då de skulle beskriva 
möten som skett bakåt i tiden. 

4.1 Intervjuerna och urval 

Vi har gjort fyra intervjuer där vi träffat personen och haft cirka en timmes intervju. Två 
intervjuer har sedan gjorts över telefonen på grund av svårighet att träffas i verkligheten samt 
den sista intervjun gjordes via email. Intervjuerna spelades in och transkriberades under 
samtycke av samtliga respondenter. Vi förde även noggranna anteckningar under merparten av 
intervjuerna för att kunna använda dessa som stöd till resultat- och analysdelen.  
          Innan intervjuerna påbörjades sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 1) för att ha 
med som stöd. I denna intervjuguide fanns specifika frågor som skulle ställas samt 
stödord/fraser om vi skulle tappa bort oss under intervjun. Att ha med sig en intervjuguide 
under en semi-strukturerad intervju innebär enligt Bryman (2002) att kunna ha någonting att 
luta sig på men också att intervjupersonen får stor frihet att själv strukturera upp sin berättelse 
eftersom guiden inte behövs följas (Bryman, 2002, s. 301). Frågorna i guiden behöver inte 
heller komma i ordning eller förekomma alls om man väljer att hellre knyta an till någonting 
intervjupersonen sagt. Under intervjuerna valde vi att använda oss av intervjuguiden i 
varierande omfång. Under de intervjuer där samtalet flöt på och vi upplevde att 
intervjupersonen var avslappnad behövdes inte guiden i samma utsträckning som när vi 
upplevde intervjupersonen som lite mer spänd och hade svårt att slappna av. Dock blev 
utfallet av de frågor som ställdes mycket liknande i alla intervjuer oavsett hur vi valde att 
använda intervjuguiden. Detta menar också Bryman (2002) är typenligt en semi-strukturerad 
intervju. Fördelarna med att använda sig av en mer semi-strukturerad intervju är att man inte 
blir bunden av sin intervjuguide då detta skulle kunna hindra att intervjupersonens egna 
världsbild framträder samt bidra till att forskarens värderingar kommer med istället (a.a., s. 
301, 304). Den kvalitativa forskningsmodellen är induktiv, vilket innebär att teorin som 
kommer användas i studien formas och väljs utefter de resultat som framkommer i 
intervjuerna (a.a., s. 249). Detta har passat oss bra då vi på förhand inte bestämt vilka teorier 
som skulle användas, utan ville att materialet från intervjuerna skulle påvisa vilka teorier som 
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var lämpligast att använda.  
          Det är som sagt ovan tre olika varianter av intervjuer som förekommit i studien, 
beroende på vilken möjlighet som fanns till direkt intervju, vilket var förstahandsvalet. Fyra 
av intervjuerna är direktintervjuer, två är telefonintervjuer och en intervju gjordes slutligen 
över internet. En av telefonintervjuerna har även kompletteras med en onlineintervju via 
email. Valet att inte göra direkta intervjuer vid tre tillfällen beror helt enkelt på ekonomiska 
och tidssparande skäl. Detta är enligt Bryman (2002) en vanlig anledning till att man väljer 
bort direkta intervjuer. Det finns givetvis en skillnad mellan att göra en direkt intervju och en 
telefon/onlineintervju och detta var vi medvetna om innan intervjuerna genomfördes. 
Skillnaden är framförallt att intervjuaren och den intervjuade inte kan se varandra under tiden 
och detta kan påverka utfallet av intervjun. En telefonintervju kan verka mer korrekt på 
utfallet av data då den intervjuade och intervjuaren inte kan interagera med kroppsspråk och 
andra subtila signaler. Bryman (2002) menar vidare att telefonintervjuer kan minimera risken 
att den intervjuade påverkas av intervjuarens yttre attribut så som etnicitet, ålder och kön och 
genom detta minskar man risken för felkällor. Samtidigt menar författaren också att denna 
faktor också gör att respondenten inte kan reagera på intervjuarens signaler och detta kan 
skapa osäkerhet och svårigheter i kommunikationen mellan dessa två parter (Bryman, 2002, s. 
128f).   
         Vi upplevde både negativa och positiva fördelar med alla tre olika intervjumetoderna. 
Att ha en direkt intervju upplevde vi skapa bra förutsättningar för ett samtal, samtidigt som vi 
som intervjuare försökte förhålla oss neutrala för att inte påverka respondenterna åt något håll. 
Vid ett tillfälle under en intervju behövde vi kolla vad klockan var för att ha möjlighet att 
avgränsa tiden, detta Upplevde vi störde intervjupersonen som efter detta kändes stressad. 
Under telefon/onlineintervjun var detta aldrig ett problem. Dock fanns andra svårigheter med 
telefonintervjuerna, likt vad Bryman (2002) påpekar så kunde intervjuerna bli lite mer tafatta 
och svårare att känna att det var ett öppet forum, detta torde bero på att vi inte kunde se och 
därmed tolka respondentens kroppsspråk och anpassa oss därefter. Under den enda 
onlineintervjun dock så upplevde vi att de svar vi fick var samma svar som vid telefon och 
direktintervjuerna, dock i koncentrerad form vilket blev enklare att hantera. Dock kände vi att 
vi missade det autentiska som finns i en människas uttryck och språkanvändning som 
framkommer vid de andra intervjuformerna. Eftersom en del av vårt intresse låg i hur 
intervjupersonerna väljer att uttrycka sig, hur de väljer att betona ord eller hur volymen är på 
rösten, valde vi att spela in intervjuerna efter samtycke med respondenterna. Detta menar 
Bryman (2002) är en bra metod då man får möjlighet att fånga upp stämningar och händelser i 
berättelsen eftersom man inte behöver vara upptagen med att föra anteckningar (Bryman, 
2002, s. 310).  
         Vid onlineintervjun har vi valt att skriva om de frågor vi hade i frågeställningen till att 
vara mer lättöverskådliga (se bilaga 2). Att göra en onlineintervju, i detta fall genom email 
menar också James & Busher (2006) i sin studie Credibility, authenticity and voice: dilemmas 
in online interviewing kan göra att man får möjlighet att intervjua respondenter man inte 
annars skulle ha möjlighet till. Denna studie påpekade också att en intervju via email oftast 
ger ett mer genomtänkt och rikt svar, då man inte behövde ta hänsyn till kontexten eller 
intervjuarna, utan kan reflektera i lugn och ro. Forskarna påpekade att om inte ett snabbt svar 
behövs för studiens syfte, så är en email intervju ett bra alternativ då denna metoden och 
vidare också genomförandet är enklare än en direktintervju. Vi upplevde att en onlineintervju 
via email gav ett mycket positiv och genomtänkt svar i linje med vad James och Busher 
menar (2006). Dock är vi medvetna om att vi kan ha förlorat det autentiska med en 
direktintervju vilket också forskarna menar är ett problem (James & Busher, 2006, s. 415ff) 
men vi upplevde att den informationen vi fick kontra hur lite tid det faktiskt tog att genomföra 
intervjun, var värt att genomföra det.  
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         För att hitta intervjupersoner till vår studie har vi valt olika metoder. Först och främst 
söktes vårt eget nätverk igenom för att nå ut till transsexuella, vilket gav ett visst antal svar. 
Sedan valde vi att lägga upp annonser på forum där transsexualism är ett ledord till exempel 
QX.se, transformering.se samt transforum.se. Vår tanke med att annonsera efter 
intervjupersoner via internet var att använda oss av forum där transsexuella befinner sig, detta 
då individer som tillhör minoritetsgrupper ofta använder sig av internet som forum (Hash & 
Spencer, 2009, s.238). Detta skulle kunna liknas vid ett bekvämlighets- samt 
tillfällighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att välja de respondenter som kvalificerar 
till studien som är lättast att tillgå. Samt ett tillfällighetsurval innebär att man i ren tillfällighet 
kommer i kontakt med personen (Bryman, 2002, s. 313). Genom dessa olika metoder har vi 
fått fatt i merparten av våra intervjupersoner. Vi har samtidigt även använd oss av ett 
snöbollsurval då vi förmedlat ut till valda personer vad vi söker, sedan har de för det vidare 
(a.a., s. 313) och detta har resulterat i någon respondent. 

4.2 Reliabilitet och validitet i vår studie 

Enligt Bryman (2002) är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att få en uppfattning om 
kvaliteten i en undersökning. Om detta är lika relevant för kvalitativa som för kvantitativa 
studier är dock omdiskuterat då dessa begrepp ofta förknippas med mätning, vilket inte ligger 
i fokus vid kvalitativa studier. Det är dock möjligt att anpassa och tolka begreppen validitet 
och reliabilitet så att de blir relevanta även då man har en kvalitativ ansats (Bryman, 2002, s. 
257f). Författarna Thyer (2010) och Bryman (2002) menar att för att en undersökning eller 
studie ska har en hög reliabilitet skall man finna det man menade att finna. Detta förutsätter 
alltså att man har ett tydligt syfte och specificerad metod. Inom den kvalitativa 
forskningsmetoden finns det både intern och extern reliabilitet att ta hänsyn till. Den externa 
reliabiliteten innebär att studien innehåller ett väl formulerat metodavsnitt så att en annan 
forskare kan hitta ungefär samma resultat som den ordinarie forskaren (Thyer, 2010, s. 355; 
Bryman, 2002, s. 257). Den interna reliabiliteten syftar till hur lika forskare tolkar resultaten 
av studien (Thyer, 2010, s.355). För att uppnå hög extern reliabilitet har vi skrivit ett noggrant 
utfört metodavsnitt, där det redovisas hur vi gått tillväga för att finna vår data. Den externa 
reliabiliteten vi har försökt uppnå genom en gemensam dialog för att diskuterar hur datan ska 
tolkas, samt återkopplat till intervjupersonerna för verifikation, innan studien sammanställdes.
 Med validitet syftar man till att kontrollera om man undersöker det man menar att 
undersöka. Även detta begrepp delas upp i intern och extern validitet. Den interna validiteten 
syftar till att datan man får fram stämmer överens med hur individen upplever verkligheten. 
Det innebär att man i hög grad försöker undersöka fenomenet så som det är, och inte 
undersöker någonting annat. För att få hög extern validitet måste man få likartade resultat från 
olika intervjupersoner eller studier, då detta kan ses som ett kvitto på att man undersökt 
samma fenomen (a.a., sid 363). För att få hög intern och extern validitet var vi noga med att 
veta vilka personer vi intervjuar och att de kan ge svar på vår hypotes. Detta stärktes genom 
att ett noggrant urval gjordes så att intervjupersonerna passade in i studiens syfte till bästa 
möjliga mån. Samtidigt som vi noggrant avvägde om det är ett relevant syfte för att minska 
risken att undersöka någonting som inte är förankrat i verkligheten och således få låg intern 
validitet.   
         Studien har inget syfte att representera hur gruppen transexuella generellt uppfattar 
bemötandet från professionella, utan syftet är att förstå hur intervjupersoner uppfattar och 
upplever detta bemötande, vilket genererar en låg generaliserbarhet. 

4.3 Kodning av resultat och analysmetod 

Resultaten från de olika intervjuerna har sammanvävts i teman för att passa studiens syfte och 
ge läsaren en så god helhetsbild som möjligt; gällande normers påverkan av 
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transpersoner/transexuella, att vara transperson i dagens samhälle, upplevelse av mötet med 
professionella. För att resultatet skall framställas så autentiskt som möjligt har det 
transkriberats enligt traditionell kvalitativa forskningsmetoder, se ovan punkt 4.1.  
         Bryman (2002) menar att i en kvalitativ studie är en svårighet att analysen skall uppfylla 
en god standard, vilket innebär att det är viktigt att använda sig av vedertagna teorier i de 
teorietiska ramarna, då detta underlättar för analysmomentet (Bryman, 2002, s. 372f). För att 
studiens analys skall styrkas har den teoretiska ramen valts ut med omsorg för att matcha 
syftets karaktär, vilket också sedan underlättade analysprocessen.  
         Den analysmetod som används under studien grundar sig i en grounded theory och 
benämns som kodning. Grounded theory menar Bryman (2002) tordes vara den mest använda 
synsättet vid analys av kvalitativ data då det innebär att analysen och insamlandet av data 
pågår under en parallell process. Kodning av analysen i grounded theory är ett sätt att 
sammanställa och organisera data för att lättare kunna välja ut och använda sig av en 
teoribildning (a.a., s. 377ff). I studien har kodning i grounded theory använts som mall, dock 
har gjorts med en enklare form av teorin, då de teman som framkom under datainsamlingen 
framställdes redan i resultatet. För att sedan göra analysen så levande som möjligt har vi valt 
att framställa citat som stödjer den analys vi kommit fram till. 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet bör varje studie som görs i forskningssyfte uppfylla samtliga krav för 
att säkerhetsställa de individuella samt forskningsetiska intressen; Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa har vi haft som mål att 
uppnå genom att informera alla deltagare om studiens syfte och användande för att skapa en 
förståelse vad vi syftar till att undersöka samt öka kunskapen om hur vi kommer att använda 
informationen. Samtidigt har vi klart uttryckt i både annonser och vid alla intervjuer att 
deltagandet är frivilligt och att det inte är något tvång att svara på frågor som känns 
obekväma. Deltagarna har även fått information om att det som framkommer vid intervjuerna 
kommer att avidentifieras och vidare inte att sparas efter studiens avslut eller nyttjas till andra 
syften.   

4.5 Inhämtande av relevant information   

För att studien skall understödjas av litteratur relevant till ämnet har vi valt att söka 
information hos olika källor. För att hitta relevant litteratur har Örebro Universitets databaser 
Libris och Diva använts och litteraturen hämtades från Örebro Universitetsbibliotek samt 
andra bibliotek genom fjärrlån. För att finna relevant forskning och vetenskap har databasen 
SUMMON används. Ytterligare information hämtades från RFSL.se, transformering.se samt 
transforum.  
         Sökord som används vid studien var förljande: trans, transperson/transgender, 
transsexuell/transsexualism, bemötande/treatment+transgender. 

4.6 Författarnas förförståelse  

Den förförståelse vi som författare bidrog med till studiens och författandet av denna  innebar 
framförallt att vi hade en förutfattad mening om att transpersoner/transsexuella blir 
diskriminerade och ofta stöter på stora svårigheter i vardagslivet samt i mötet med 
professionella. Detta präglade oss i valet av studieobjekt och det kan därför diskuteras på 
vilket sätt detta påverkat studiens olika delar samt det slutgiltiga resultatet. Vi har dock varit 
medvetna om vår förförståelse och reflekterat denna under arbetets gång. Förhoppningsvis har 
detta reflekterande inneburit att studien inte speglar alltför mycket av vår förförståelse. Vi har 
vidare reflekterat mycket över hur just transsexuella/transpersoner upplever mötet med 
professionella samt att vår förförståelse inte stämde. 
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4.7 Kritisk reflektion av metod 

Det kan diskuteras huruvida studiens resultat kan tillskrivas något forskningsvärde eller om 
det kan generaliseras på annat än intervjupersonerna. Framför allt kan kritiseras att vi inte 
hittat forskning som visar på hur blandningen av olika intervjumetoder påverkar vår data och 
följaktligen resultat, analys samt slutsats. Det skulle kunna vara så att vi fått annat resultat om 
vi valt att endast undersöka med direkta intervjuer. Bryman menar att vid direkta intervjuer 
kan man fånga upp olika signaler som man missar vid telefon – onlineintervjuer (Bryman, 
2002, s. 128f). Detta är självklart någonting vi reflekterat över, dock var vi eniga om att den 
informationen vi skulle kunna fått var så pass viktig för studien att det var värt att genomföra 
intervjuerna. Vi kunde tydligt urskilja att vi själva upplevde svårigheter med att ”lätta upp 
stämningen” via telefonen då vi inte kunde urskilja den andres ansiktsuttryck. 

5. Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer vi presentera de mest vitala delarna från resultatet samt vår analys av 
detta. Som framgått tidigare har vi intervjuat sju personer i åldrarna mellan 16 – 32 år. Alla 
intervjupersoner är transsexuella men är i olika skeden av transformeringen. Några är klara 
med hela processen, några är mitt i och några är i väntan på utredning. Ingen av 
intervjupersonerna lever som de kön de föddes till biologiskt. Vi kommer att benämna alla 
intervjupersoner med det pronomen de lever med idag, inte sitt biologiska kön oavsett i vilket 
steg de är i behandling, eller om de påbörjat behandling. 

Manne: född kvinna men lever idag som fullbordad man. Han bor i mellanstor stad och lever 
med sin flickvän. Har varit klar med sin transfomeringsprocess i några år. 

Elin: född man men lever som kvinna. Hon är inte fullbordad kvinna, väljer dock att ha kvar 
sina manliga genitalier på grund av de risker som finns med en könskorrigerande operation. 
Ser inget problem med detta då hon uppfattas som kvinna. Har genomgått namnbyte och 
bröstoperation. 

Lenny: född kvinna men lever som man. Lever i en liten stad och går i skolan. Han har inte 
påbörjat hormonbehandling eller utredning. 

Kristian: född kvinna lever som fullbordad man. Bor i liten stad och gift med en kvinna och 
har barn. Har varit klar med sin process ett tag. 

Erika: född man men lever som kvinna. Lever i liten stad ensam. Har påbörjat 
hormonbehandling sedan cirka ett år och är under utredning. Har inte genomgått namnbyte 
eller bröstoperation. 

Rita: född man men lever som kvinna. Har fått diagnos vid andra utredningsteamet och är nu 
i real life period. Blev tidigare nekad diagnos. Har självmedicinerat med kvinnligt 
könshormon under några år och förstört testiklar för att inte få ökad testosteronhalt efter 
nekandet av diagnos. 

Simon: född kvinna men lever som man. Simon har precis börjat på utredande samtal men 
levt som man större delen av sitt liv. 

5.1 Gällande normers påverkan på transpersoner/transexuella 

5.1.1 Resultat  
Samtliga intervjupersoner beskrev olika föreställningar om hur man får vara för att bli 
accepterad i samhället. Som icke transformerad man eller kvinna hade de olika förväntningar 
att vara den personen, trots att de inte kände sig så. Det blev alltså svårt för intervjupersonerna 
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att vara sitt rätta jag, eftersom det inte matchade den biologiska utsidan de hade. För de som 
genomgått operationer och behandling för att bli sitt ”rätta jag” fanns det olika utfall kring hur 
de blev påverkade av samhällets normer. Dock handlade detta ofta om att det inte är okej att 
vara någonting annat än man eller kvinna, och att man var tvungen att uppfattas som detta för 
att inte verka avvikande. 

”… de accepterade absolut inte att man var annorlunda, va man tjej skulle man 
se ut som en tjej…” (Manne) 

Elin beskrev att det finns ett skede i behandlingen där hon uppleva att hon var mitt emellan 
könen. Hon beskrev det som ”the akward phase” och menade att detta var när man inte riktigt 
passerade som kille, men inte heller som tjej. Detta var någonting som andra intervjupersoner 
också bekräftade, och att detta var en ständig oro. Resultatet av att inte riktigt vara sitt ”rätta 
jag” kunde variera mellan att inte vilja visa sig offentligt, till att ha dåligt självförtroende och 
ha svårt att ta kontakt med andra människor.  
         Simon beskriver att hur mycket samhällets normer påverkade honom berodde lite på 
sammanhanget, han som har varit öppen transsexuell mer eller mindre hela sitt liv menar att: 

”… som barn generar en hel del uppmärksamhet. Mina jämnåriga kunde inte 
bry sig mindre, men de barn som var lite äldre på skolan tyckte att det var 
spännande att fråga mig om, dock aldrig på något otrevligt sätt, utan som jag 
uppfattade det var det ett genuint intresse…”  

 
Vidare förklarar han att det var när han började förstå att han biologiskt sett var tjej och 
började leva så fram tills transformeringen, så upplevde han sig inte avvikande då han följde 
samhällets normer över det som ansågs vara kvinnligt respektive manligt. Lenny beskriver att 
han när han levde som tjej inte såg avvikande ut eftersom han överdrev sin kvinnliga sida för 
att kompensera hur manlig han kände sig inombords.  
 
5.1.2 Analys   
Alla individer som intervjuats i studien har beskrivit hur de upplever att de får vara eller inte 
vara i dagens samhälle för att inte uppleva att de är avvikande. Deras berättelse bekräftar vad 
Lalander & Johansson (2010, s.112) menar med att man måste följa vissa regler för att inte 
upptäckas som avvikare. I intervjupersonernas fall handlar det om att uppfylla rollens som 
biologisk född man eller kvinna (Mattsson, 2009, s. 26). Manne beskriver det som om han 
inte blev accepterad som kvinna innan han transformerades då han inte uppfyllde de kriterier 
som fanns för att vara kvinna. Han menade då att han inte såg ut som en tjej och klassades ur 
en heteronorm men upplevde inte kriterierna och därmed klassades som avvikare. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi tolka detta som att Manne skapade verkligheten som 
avvikande genom att bekräfta de föreställningar samhället har på kön och framställande av 
kön genom att uppmärksamma att han var annorlunda. Manne använder då samma uttryck när 
han säger att ”…man inte fick vara annorlunda, va man tjej skulle man se ut som en tjej…” 
och vår tolkning är därmed att han återupprepade vad han fick höra av samhället, därmed 
klassades han som avvikare genom samhällets normer. Lindgren (2007) bekräftar detta och 
menar att det är i interaktionen med andra som fenomen tar form och befästs (Lindgren, 2007, 
s.100; Lalander m.fl., 2010, s.65f), vi tolkar som att normer i samhället kan likställas med 
fenomen. Därmed kan man fråga sig om Manne själv skulle uppmärksammat att man var 
tvungen att bete sig kvinnlig om man vara kvinna eller om detta uppstod i interaktionen med 
samhällets normer? Edely menar att just språket är en viktig del i när fenomen befästs (Edely, 
2001, s. 435) och hur individer har valt att kommunicera med Manne, kan alltså ge påverkan 
på hur Manne uppfattar sig själv.  
         Ett annat exempel på hur kommunikationen kan återspeglas sig på hur individen 
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uppfattar sig själv är utdrag två där Simon berättar att när han var barn uppmärksammande 
inte hans jämnåriga kamrater hans avvikande beteende märkvärdigt, och de som gjorde det 
gav ingen negativ respons. Om man utgår ifrån Edelys teori om språkets påverkan av 
individens definition av sig själv kan vi då konstatera att utifrån vad Simon berättar om sin 
barndom, så var inte bemötandet av samhällets normer negativt. Dock skall vi ha i åtanke att 
Simons berättelse handlar om hur han blev bemött av barn, och vi kan således inte veta hur 
införlivade dessa barn är av samhällets normer, dock förutsätter vi att det finns en viss 
påverkan eftersom detta skedde i skolåldern.  Simons återgivelse har en positiv klang jämfört 
med Mannes, här beskriver han hur äldre barn tyckte det var ”spännande att fråga, dock inte 
på något otrevligt sätt” samt hur hans ”jämnåriga kamrater inte kunde bry sig mindre”. 
Vidare beskrev han också hur han också under samma tillfälle i sitt liv inte klassade sig själv 
som avvikande. Ur ett socialkonstruktivistiskt samband med Edelys teori som fokus så finns 
det ett samband mellan hur interaktionen med samhället gått till, i detta fall hans kamrater, hur 
de valde att benämna honom samt hur han klassade sig själv som icke-avvikande. Simon själv 
hade inte ens reflekterat över att han var avvikande och detta kan vi tolka genom att han 
uttrycker ” när jag började förstå att jag biologiskt sett var tjej och började leva så fram tills 
transformeringen, så upplevde jag mig inte som avvikande då jag följde samhällets normer 
över vad som ansågs vara manligt respektive kvinnligt” att han inte ens var medveten om 
vilka normer som gällde i samhället. Genomgående i hans återberättelse finns det inga uttryck 
som har negativ klang och så som Edely menar att språket inte ger en reflektion av 
verkligheten utan verkligheten konstrueras av språket och att ingenting egentligen existerar 
utan språket (Edely, 2001, s. 435) tolkar vi detta som att Simon inte var avvikande eftersom 
ingen, inklusive han själv benämnde honom som avvikande på grund av sin transsexualitet.
 Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv synliggörs hur intervjupersonerna klassas som 
avvikande eller icke avvikande beroende vilka fenomen som uppstår i interaktionen med 
andra. Dessa två exempel från Manne och Simons berättelser illustrerar också hur könet kan 
vara socialt konstruerat genom språket då man väljer att klassa en könsidentitet som naturlig 
eller icke naturlig, (se exempel ovan). Tina Mattsons (2009) begrepp om könsgörandet som 
tidigare presenterats synliggör också denna process då hon menar att manligt och kvinnligt 
inte är biologiskt medfött, utan socialt konstruerat (Mattsson, 2009, s. 22ff) och framför allt i 
Mannes fall kan vi tydligt se att det finns någonting som är tjej/kille då han uttrycker att han 
var tvungen att vara tjej bara för han såg ut som en tjej och menar då att det finns tillhörande 
konstruktioner att uppfylla socialt för att klassas som tjej.   
 Elins berättelse om att vara i ”the akward phase” (vår tolkning: mellan könen) blir ur ett 
könsgörande perspektiv väldigt tydligt över hur vi i interaktionen skapar kön, eftersom Elin 
inte uppfyller kriterierna för manligt/kvinnligt, skapar någonting annat, som också klassas 
som avvikande. Detta sker genom att samhällets normer, mer specifikt heteronormen gör att 
individerna i studien blir jämförda med den heterosexuella matrisen för att kunna skapa ett 
socialt kön (Mattsson, 2009, 22ff & 28f) och det sociala könsgörandet med heteronormen i 
centrum blir ett faktum. Elins berättelse beskriver detta sociala fenomen genom att mena att 
detta var en ”oro” samt att ”inte vilja visa sig offentligt” även ”att ha svårt att ta kontakt med 
andra människor” Detta tolkar vi vara resultatet av att bli klassad som avvikande genom 
interaktioner som misslyckats med att placera in Elin och andra intervjupersoner, i den 
heterosexuella matrisens fack som är normen i dagens samhälle och därmed införlivat i Elin 
och de andra att de är avvikande och bör bete sig som detta. Det blir således inte enbart 
normernas inverkan på intervjupersonerna som resulterar i att de upplever dessa negativa 
aspekter, utan detta blir som sagt ovan, en mix av normernas påverkan samt 
intervjupersonernas införlivande av den avvikande stämpeln som gör att utfallet på negativt. 
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5.2 Att vara transperson i dagens samhälle 

5.2.1 Resultat  
En viktig del av processen att vara transsexuell verkar vara att bli accepterad som det 
transformerade könet. Flera av intervjupersonerna beskriver att de får positiva känslor om de 
blir kallade för sitt transformerade jag och negativa upplevelser kring att bli benämnd som sitt 
gamla. Elin som inte har genomgått operationen utan har kvar sitt manliga könsorgan 
beskriver detta som att hon kan stå ut att vara en blandning, så länge hon fungerar i sociala 
sammanhang. Detta innebär dock inget problem eftersom det inte syns på henne att hon har 
kvar sina manliga genitalier. Hon menar också att i hennes fall handlar det inte om att vara tjej 
fullt ut, eftersom det inte är avgörande för hennes personlighet att ha ett kvinnligt könsorgan. 
Dock anser hon samtidigt att det är viktigt att få ”vara en del av det andra könet” för den 
personliga identiteten och om man inte blir det så innebär det att man ständigt kan känna sig 
felplacerad i sociala sammanhang. Manne menar samtidigt att det kan vara frustrerande att 
hela tiden behöva vara könsbestämd.  
         Elin menar att det finns stora skillnader på hur man blir bemött som kille än som tjej, 
och att detta inte är någonting alla tänker på. Detta menar hon också kan vara ganska känsligt 
eftersom det är av stor vikt att man blir bemött som det kön man känner sig som, och om man 
inte blir det, menar hon att det kan ses som en förolämpning och känna sig ifrågasatt om vem 
man är. Kristian, som har ett mansdominerat yrke, pekar här på att det fanns skillnader hur 
hans idéer togs emot, tidigare i livet mot nu. Innan könkorrigeringen bemöttes hans förslag 
(som kvinna) mest med en klapp på huvudet och ignorans, medan som man fick Kristian en 
klapp i ryggen och lovord för bra förslag.  
         När vi frågar Lenny om hur det skulle kännas om någon sa fel könsbenämning svarar 
han att det inte skulle vara så roligt, eftersom han känner sig som en kille och inte som en tjej. 
Manne beskriver sin situation som att han är vilken kille som helst idag: 

”… När jag går på stan… det var ju länge sedan allt egentligen skedde så är det 
som så att om jag ställde upp folk på led, och de skulle få titta på mig och 
jämföra så … så är det kanske en person av femtio som skulle kunna gissa att 
det är någonting som har varit vajsing, alltså jag passerar som vem som helst 
idag… ” 

Manne berättar att förr innan han kände sig bekväm i vem han var så var han väldigt ”nojjig” 
och detta innebar att han kunde bete sig på ett visst sätt för att uppfattas som kille. Detta 
kunde uttryckas genom att han satt på ett genomtänkt manligare sätt, så att inte brösten skulle 
synas eller göra så att rösten skulle låta manligare. Simon berör liknande problematik och tar 
upp ”bindern” och bysten som ett problem. En binder är en slags undertröja som trycker in 
brösten så de inte syns så tydligt. Enligt Simon kan det va svårt om någon har stora bröst, då 
bindern skapar likt en ”uniboob”, ett bröst istället för två. Kristian och Elin har på liknande 
sätt talat om hur mycket personliga förutsättningar spelar in på hur väl individen passerar 
både under och efter transformering.  Elin förklarar även att det inte kommer naturligt att vara 
kvinna utan att det är någonting man behöver lära sig. Alla intervjupersoner som genomgått 
behandling för att transformeras beskriver hur de fått gå till en logoped för att lära sig att prata 
som sitt psykologiska kön. Elin menar också att hon lärt sig en del om att vara kvinna genom 
att söka på internet om olika kvinnliga attribut så som håruppsättningar, smink och så vidare.
 Kristian menar att det alltid kommit naturligt för honom att vara en man, även när han 
biologiskt sett levde som kvinna, och att han aldrig riktigt behövt fundera över hur han skulle 
bete sig för att vara en man. Han beskriver att redan när han var liten så var han stark, bar 
tunga saker, lekte med krigsgubbar och gjorde andra aktiviteter som generellt sett är kopplade 
till pojkar. När han sedan kom ut som transsexuell till en i sin nära familj fick han en reaktion 
som återspeglade en slags lättnad, att denne hade väntat på att han skulle inse att han 
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egentligen borde leva som en man istället för kvinna. Manne berättar på liknande sätt att den 
reaktionen han fick när han berättade för sina nära och kära att han var transsexuell så var det 
ingen som var direkt förvånad, eftersom han varit väldigt pojkig flicka under hela sin uppväxt. 
Samma sak beskriver även Lenny dock menade han att han hade så lite kunskap om 
transsexualitet att han försökte överdriva sin kvinnliga sida för att han kände sig så avvikande 
och att ingen annan än han kände så i hela världen. Även Kristian och Manne beskriver 
samma sak, Manne säger: 

”… för jag ville ju inte spegla ut att jag egentligen var en väldigt väldigt trasig 
liten person som gick och tänkte på någonting som jag trodde bara jag kände i 
hela världen, för jag antar att det är många som känner så att man är den enda 
som ja… man känner sig jätte jätte konstig och jätte annorlunda fast det syntes 
ju ingenting utåt sett så då spelade man ju teater…” 

Och Kristian beskriver det som: 

”… Jag var ju över tjugo när jag började inse att jag faktiskt inte är mentalt 
sjuk utan det..det är jag är transexuell helt enkelt…” 

Erika och Rita är de av våra intervjupersoner som inte fått lika bra bemötande när de kom ut 
som transsexuella som de övriga. Erika beskriver att hon kom på tidigt att hon inte kände sig 
som en tjej och valde att komma ut inför sina vänner först för att söka stöd. Detta resulterade 
dock i att dessa vände henne ryggen och Erika menar att sedan dess har hon mått ganska 
dåligt. Hon har även sedan dess fått svårt att skaffa nya vänner och bekanta på grund av 
rädslan att bli avvisad igen. Erika berättar att hon levde i en lögn den tiden i livet hon levde 
som man och att hela hennes uppväxt präglades av detta. Rita har dock andra upplevelser om 
dåligt bemötande, se mer under nästa rubrik.  
         När vi frågar Erika om hon känner sig avvikande eller annorlunda på något sätt svarar 
hon att hon känner sig avvikande nu, men att detta kommer förändras när hon gått igenom 
hela sin process. Även Kristian beskriver att han känner sig som vilken man som helst idag, 
utan att vara speciellt avvikande för att han föddes som kvinna.  
         Elin beskriver att när hon levde som man så fick hon under ett tillfälle höra att hon hade 
väldigt lätt att förstå sig på tjejer/kvinnor för att hon tänkte likadant som tjejer/kvinnor 
generellt sätt gör. Detta hade då lyft henne då hon kände stor tillfredställelse, dock visste hon 
inte vid det tillfället att det berodde på att hon egentligen hade en kvinnlig könsidentitet. Elin 
beskriver vidare att det ger bra självförtroende när hon får komplimanger om hennes 
kvinnliga attribut, mest påtagligt var det dock i början, då hon som hon själv uttryckte det var 
i ”the akward phase”. Även Kristian beskriver att det har funnits gånger då han fått 
tillfredsställelse av att bli sedd som kille även när han biologiskt sett var kvinna, dock menar 
han att det inte är någonting som han har behov av idag, då han inte har några problem att 
passera som man.  
         Manne berättar också mycket om att han inte vill dela med sig av sin livshistoria till vem 
som helst. Detta för att han fått höra mycket av samhällets fördomar om avvikande 
sexualiteter, fram för allt om homosexualitet: 

”… Jag hörde mycket att det va äckligt, onormalt o skulle jag då ”BTW, hallå! 
Jag är tjej egentligen!…” 

Även Kristian bekräftar att detta inte är någonting man pratar om med vemsomhelst utan att 
det är ett ämne som diskuteras med valda personer som han tror kan hantera det, utan att vara 
dömande. Elin menar också att det inte är någonting som hon vill prata om med vem som 
helst, och tycks ha lite mer integritet än de andra intervjupersonerna då hon uttrycker starkare 
att hennes transsexualism inte är någonting man behöver prata om. Simon anför att direkta 
interaktioner med andra individer har fungerat bättre än vad han förväntat sig, han påpekar 
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dock att detta kan ha med sammanhanget att göra, och vilka som ingår i kontexten. Även 
Manne menar att interaktionen med andra har fungerat positiv då han hela tiden upplever sig 
passera som man. Dock menar han att det är en annan sak att berätta för vissa att han är 
transsexuell: 

”…Och jag tänker så här att vissa människor är det ingen ide att diskutera och 
tjafsa med för man kan inte alltid omvända dom, utan jag tänker; om du mår 
bättre av att leva med fördomar så upp till dig…” 

Simon har inte samma upplevelser: 

Peer-to-peer interaktioner har faktiskt varit betydligt lättare än jag trodde från 
början. Nu hänger jag visserligen i kretsar där många antingen har varit i 
kontakt med transsexuella förut eller har en allmänt bra uppfattning om "oss", 
är nyfikna och tycker att det är ganska häftigt. Jag har alltså fått väldigt mycket 
positiv respons av människor jag talar med…” 

Simon beskriver det att vara transsexuell i dagens samhälle som en aning problematiskt och 
menar på att detta beror på att samhället är i en förändring. Han menar på att de senaste 
debatterna om att ta bort kravet på tvångssterilisering innan könsbyte har gjort att 
transsexualismen har kommit ”på tapeten” men att detta inte kommer bidra till att samhället 
får större förståelse i det långa loppet. Även Manne och Kristian håller med om att debatten 
om tvångssterilisering är något av en känslig fråga och Elin menar att detta också är en 
bidragande faktor till att hon inte vill göra en korrigerande könsoperation. 

5.2.2 Analys  
Att vara transsexuell i dagens samhälle relateras av samtliga intervjupersoner som något 
problematiskt från och till. Att bli bekräftade i mötet med andra som det kön de själva anser 
sig vara tycks mycket viktigt och innebär upplevelsen av positiva känslor. Elin som inte 
genomgått könkorrigering beskriver hur upplevelsen att ses och bemötas som kvinna är det 
primära för henne, inte genitalierna som ändå inte syns.  Utåt sett ser Elin ut som vilken 
kvinna som helst och blir därmed bemött därefter. Ett respektfullt och bekräftande bemötande 
kan innebära en ökat bra självbild för individen (Holm, 2009, s. 53). Elin uttrycker ”Vi är ju 
inte som hundar och går runt och nosar varandra i skrevet… Så det är ingen som ser vad jag 
har mellan benen, och det syns inte om jag står i kassan på ICA (…) Så jag väntar med de, så 
får vi se hur jag känner i framtiden”.  För Elin var det viktigt att bli kvinna för den egna 
identitetens skull, att känna att hon passar in i sociala sammanhang, att bli sedd och bemött 
som en kvinna. Vilket på många sätt kan kopplas till heteronormen. Det kan antas att om Elin 
inte blev bemött och bekräftad som kvinna i det vardagliga livet, på grund av synligt manliga 
attribut, eller att vi börjar ”nosa varandra i skrevet” att hon då skulle överväga att genomföra 
könskorrigering. Tina Mattsson (2009) menar att kön görs i vardaglig praktik och interaktion, 
genom handlingar, hur vi pratar och agerar osv. vilket formar och påverkar vilka vi är och 
tillåts vara (Mattsson, 2009, 22ff). Detta kan kopplas till Elins känslor kring att vara en kvinna 
socialt och känslan av att passa in, vilket känns som tillräckligt. Ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv kan ses att verkligheten skapas i samspel med andra genom gemensamma 
konstruktioner och sättet vi kommunicerar med varandra (K. J Gergen, 1994 i Røkenes m.fl., 
2007, s. 160; Payne, 2005, s. 43; Lindgren, 2007, s.100; Lalander, 2010, s.65ff; Larsson, m.fl., 
2008, s. 72; Guterman & Rudes, 2008, s. 136).    
         Manne talar om könsbestämning som något frustrerande och menar att personligheten, 
individen borde vara viktigare än att passa in i någon bestämd könsroll. Även Kristian är här 
inne på samma spår och talar om att fackindelning och hur förödande detta kan vara för 
transsexuella då det biologiska könet inte stämmer överens med det sociala. Detta kan förstås 
genom den gällande heteronormen, då avsteg från heteronomen märks och uppmärksammas 
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(RFSL, 2005, s. 13) och vidare att svårigheten för allmänheten att göra könsbestämning inom 
två könsnormen kan leda till att den transsexuelle och blir utpekad som avvikande (Lalander 
& Johansson, 2010, s. 112). ”Faran” med könsbestämning kan alltså härledas till att ses som 
onormal, vilket i sin tur kan innebära att denne ses som sjuk, vilket kan vara enormt 
stigmatiserande (Mattsson, 2009, s. 26ff).     
         Som transsexuell påpekar Elin att det kan vara känsligt och viktigt att bli bemött som det 
kön personen känner sig som. Hon menar att det kan ses som en förolämpning och att 
personen känner sig ifrågasatt om vem man är om exempelvis fel pronomen används. Lenny 
uttrycker på liknande sätt att det inte skulle kännas bra om någon använde fel könsbenämning, 
eftersom han känner sig som en kille och inte som en tjej. Detta kan kopplas till att 
konstruktionen av manligt och kvinnligt till stor del avgörs i sättet vi kommunicerar. En 
benämning av fel pronomen kan då bli likt ett ifrågasättande av könsidentiteten vilket kan 
innebära att individen blir osäker på sig själv och ifrågasätter sin identitet (Larsson & Lilja, 
2008, s. 72).  
         Manne berättar hur han innan transformeringen var mer ”nojjig” och obekväm i sig 
själv, mycket tankar fokuserade då kring på vilket sätt han kunde utstråla manlighet bäst. 
Exempel på dessa tankar var hur han skulle sitta för att inte brösten skulle synas men ändå 
vara på ett manligt sätt, att rösten skulle låta manlig osv. Detta uttrycks även av andra 
intervjupersoner, tankarna på hur denne skulle bete sig för att på mesta möjliga vis uppfattas 
som sitt upplevda kön. Elin beskriver att det ger ett bra självförtroende när hon får 
komplimanger om hennes kvinnliga attribut, mest påtagligt var det dock i början, då hon som 
hon själv uttryckte det, var i ”the akward phase” och behövde mer bekräftelse.  Även Kristian 
beskriver att det har funnits gånger då han fått tillfredsställelse av att bli sedd som kille även 
när han biologiskt sett var kvinna, dock menar han att det inte är någonting som han har 
behov av idag, då han inte har några problem att passera som man. Larsson och Lilja (2008) 
menar att könsidentiteten bör förstås utifrån kognitiva erfarenheter under livets gång som 
sedan mynnar ut i upplevelser om självet som blir mer eller mindre rätt. En könsidentitet kan 
då ses som en omedveten social produktion som framkommit genom att man identifierat sig 
med rollupplevelser som motsvarar hur individen uppfattar sig själv. Denna roll bekräftas 
sedan av andra, vilket då även bekräftar könsidentiteten (Larsson & Lilja, 2008, s. 72).
  
         Elin menar att det finns stora skillnader på hur någon blir bemött beroende på om denne 
är kille eller tjej, och att detta inte är någonting alla tänker på. Kristian, som har ett 
mansdominerat yrke, pekar här på att det fanns skillnader hur hans idéer togs emot, tidigare i 
livet mot nu. Innan könkorrigeringen bemöttes hans förslag (som kvinna) mest med en klapp 
på huvudet och ignorans, medan som man fick Kristian en klapp i ryggen och lovord för bra 
förslag. Detta kan förstås utifrån Mattsson (2009) som menar att införlivandet och 
upprätthållandet av kön kontinuerligt görs med handlingar som inte är medvetna av individen 
utan som existerar på en mer samhällelig nivå. Att som Kristian bryta mot förväntningarna, en 
ung kvinna som kommer med förslag hur det ”manliga arbetet” ska effektiviseras, bemöts 
med en klapp på huvudet, så hon förstår sin plats. I det mansdominerande yrket riskerar hon 
(Kristian) att upplevas som könsförvirrad (inte veta sin plats), löjeväckande eller provokativ, 
vilket kan tänkas var fallet här.  Efter könskorrigering (annat arbetslag, men samma arbete) 
upplever Kristian istället att han ses som nytänkande och att kollegorna lyssnar på förslagen 
(Mattsson, 2009, s. 26).  
         Kristian och Elin har på liknande sätt talat om hur mycket personliga förutsättningar 
spelar in på hur väl individen passerar både under och efter transformering.  Elin förklarar 
även att det inte kommer naturligt att vara kvinna utan att det är någonting man behöver lära 
sig. Alla intervjupersoner som genomgått transformering beskriver hur de fått gå till en 
logoped för att lära sig att använda ett annat röstläge och liknande för att lättare passera som 
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sitt psykologiska kön. Elin menar också att hon lärt sig en del om att vara kvinna genom att 
söka på internet om olika kvinnliga attribut så som håruppsättningar, smink och så vidare. Att 
ha blivit fostrad till ett kön, men sedan leva som ett annat kan innebära svårigheter, då saker 
som kan tyckas naturliga, går emot det som denne tidigare lärt sig. Vad som ses som manligt 
respektive kvinnligt har befästs genom tiden i sociala, kulturella och historiska processer 
(Larsson & Lilja, 2008, s. 72). Hur någon väljer att uttrycka sig och i vilken kontext detta görs 
påverkar hur det uppfattas, uttrycket kring kön och könsidentitet jämförs utifrån vad som är 
accepterat i den rådande kulturen (a.a., s. 73). Enligt Mattsson (2009) skapas kön i sociala 
sammanhang genom att ord, gester och handlingar som är könstypiska upprepas, genom att 
uppfattas som kvinna blir denne således kvinna (Mattsson, 2009, s. 11). Detta kan också ses i 
Kristians, Lennys och Mannes berättande kring hur familjerna inte reagerade så mycket när de 
kom ut som transsexuella, då detta sågs som naturligt då de alltid varit pojkiga i sitt sätt att 
vara. Dessa beskriver också episoder av livet då de försökt leva ut sitt biologiska kön, som ett 
sätt att kontrollera känslan av att vara avvikande. Manne säger:”… man känner sig jätte jätte 
konstig och jätte annorlunda fast det syntes ju ingenting utåt sett så då spelade man ju 
teater…”. Och Kristian beskriver det som: ”… Jag var ju över tjugo när jag började inse att 
jag faktiskt inte är mentalt sjuk utan det..det är jag är transexuell helt enkelt…”.  
         Erika fick inte lika bra bemötande när hon kom ut som transsexuell. Erika beskriver att 
hon insåg tidigt att hon inte kände sig som en tjej och valde att komma ut inför sina vänner för 
att söka stöd i processen. Vännerna kunde inte acceptera att Erika inte var den de hade trott 
och lämnade henne ensam. Detta begränsade Erika, som inte vågade komma ut offentligt med 
sin könsidentitet förrän flera år senare. De olika utfallen är svåra att analysera men kanske 
fanns andra förväntningar, en annan syn på Erika och hennes kön utifrån rådande kultur 
(Larsson & Lilja, 2008, s. 73; Mattsson, 2009, s. 11). Att leva i ett samhälle innebär att man 
förväntas följa olika typer av regler och normer. Gör man inte det, finns en risk att man ses 
som avvikare (Lalander & Johansson, 2010, s. 112). Det förutsätts att det kön som du ser ut 
att tillhöra också är det som du känner dig som (Mattsson, 2009, s. 22ff).  Att avvika kan leda 
till positivt accepterande och respekterande, men innebär å andra sidan inte sällan utfrysning, 
trakasserier och våld. Att Erika övergavs av sina vänner kan ses som en utfrysning, då dessa 
vänner inte kunde acceptera att hon var avvikande från gängse normer (RFSL 2005, s. 13). 
När vi frågar Erika om hon känner sig avvikande eller annorlunda på något sätt svarar hon att 
hon känner sig avvikande nu, men att detta kommer förändras när hon fått fullfölja sin 
process. Detta torde kunna kopplas till att de tidigare vännerna inte klarade av att handskas 
med Erikas normbrytande beteende, varvid Erika backade tillbaka mot vad som ansågs 
normalt. Olika individer kan uppfatta verkligheten på olika sätt, men det är den verklighet vi 
skapar tillsammans med andra genom kommunikation som bli allmängiltig, således kan man 
heller inte se på världen som objektiv (Røkenes, m.fl., s. 160; Guterman & Rudes, 2008, s. 
136). Då vännerna vände sig ifrån Erika kände hon sig än mer avvikande. Kristian beskriver 
att han känner sig som vilken man som helst idag, utan att vara speciellt avvikande för att han 
föddes som kvinna.  På liknande sätt beskriver Manne sin situation som att han är vilken kille 
som helst idag ” … kanske en person av femtio som skulle kunna gissa att det är någonting 
som har varit vajsing, alltså jag passerar som vem som helst idag… ”. Att Manne och 
Kristian inte ser sig som avvikande kan alltså hänga ihop med att deras avvikelse blev 
accepterad som något naturligt, vilket kan tänkas tvättade bort avvikelsestämpeln från dem 
(RFSL, 2005, s. 13).  
         Manne, Kristian, Elin och Lenny talar alla om att de inte delar med sig av sin livshistoria 
hur som helst. Detta kan kopplas till dels en fråga om integritet, att de inte behöver den 
bekräftelsen utifrån samtidigt som de alla är medvetna om att alla inte är lika accepterande för 
normbrytande beteende. Detta kan ses som ett sätt att skydda sig själv från att bli utsatt från 
en person som den transsexuelle känner från början att har fördomar (RFSL, 2005, s. 13). 
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Simon påpekar också att direkta interaktioner med andra individer har fungerat bättre än vad 
han förväntat sig, samtidigt menar han på att detta kan ha med sammanhanget att göra och 
vilka som ingår i kontexten. Också Manne menar att interaktionen med andra har fungerat 
positiv då han hela tiden upplever sig passera som man. Hur någon reagerar på om någon 
annan är avvikande kan relateras till vilken människosyn, perspektiv och förförståelse denne 
har men också vidare hur avvikelsen tolkas och vilken respekt och empati denne som person 
har för andra samt kontexten kring mötet (Røkenes, m.fl., 2007, s. 60, 160; Guterman & 
Rudes, 2008, s. 136).  
         Att vara transsexuell i dagens samhälle är sammanfattningsvis enligt 
intervjupersonernas upplevelser problematiskt på olika sätt. Att komma ut som transsexuell, 
att passera som sitt ”nya” kön, operationer, hormoner och tvångssterilisering samtidigt som 
den transsexuelles ”gamla liv ska flätas samman med det ”nya”, innebär självklart svårigheter. 
Att diskussionen om tvångssteriliseringen kommit upp på tapeten ses som något positivt trots 
att flera också påpekar känsligheten kring frågan. Intervjupersonerna är dock försiktiga med 
några förhoppningar om utfallet för diskussionen samtidigt som flera upplever att 
transsexualismen börjar få ta plats i samhället. Att problemen lyfts till ytan på politisk nivå 
kan innebära en förändrade insatser för transsexuella på sikt (Payne, 2005, s. 43). 

5.3 Upplevelse av mötet med professionella 

5.3.1 Resultat   
Alla intervjupersoner i studien har någon gång varit i kontakt med professionella för sin 
transsexualism. Erfarenheterna från dessa möten varierade något, dock är det övergripande att 
första mötet, (vanligast hos en vanlig allmänläkare) har för flera intervjupersoner varit svårast. 
Elin beskriver det som att hon blev bemött med mycket skepticism och hur läkaren hade 
uttryckt att hon var tillräckligt feminin som man och inte behövde göra något ingrepp. 
Kristian träffade en läkare inom psykiatrin för att kunna få en remiss och bli vidareskickad på 
utredning. Han beskriver hur han upplevde att den läkaren hade dålig kunskap om hur det 
fungerar med könsbyte och att han inte var professionell då hans personliga åsikter var 
mycket framträdande: 

”… jag tror inte han hade så mycket kött på benen om just det här med 
transsexualism och det, jag tror hans personliga mer erfarenhet och tycke höll 
inte han åt sidan utan han.. han va inte professionell i frågan…” 

Även Manne beskriver att han stötte på problem när han sökte för att få remiss till utredning. 
Han berättar hur har fick ett bemötande som signalerade att läkaren trodde att han var inne i 
någon fas och trodde att det skulle gå över med tiden. Manne beskriver också hur läkaren 
frågade om hans dåvarande flickvän också ville byta kön, vilket han upplevde mycket 
kränkande.  
         Lenny berättar att första gången han berättade för någon professionell om sin 
transsexualism fick han ett mycket positivt bemötande. Den dåvarande sköterskan som hade 
mottagit honom svarade med en lyhördhet och remitterade honom vidare till rätt instans för 
vidare utredning. Lenny beskrev hur han kände sig väldigt trygg i att berätta det för denna 
sköterska då hon lyssnade på honom utan att agera dömande eller nedvärderande. Sköterskan 
hade också förklarat att hon inte kunde mycket om detta, och detta gjorde Lenny ännu 
tryggare. Även Manne beskriver en situation där han träffat en kurator som varit till mycket 
stöd, trots att denne inte haft mycket utbildning om transsexualism. Han menade att hennes 
öppenhet om att hon hade bristande kunskap gjorde att de kunde jobba tillsammans mot att 
Manne skulle nå sitt mål. Kuratorn fungerade som ett stort stöd enligt Manne då hon också 
tog reda på deninformation som behövdes för att Manne skulle kunna få komma på utredning. 
Denna kurator kom att spela en stor roll i Mannes transformering och relationen utvecklades 



30 

 

till extraordinär. Detta menar Manne beror på att kuratorn var engagerad i honom och han 
upplevde att han verkligen fick den hjälpen kuratorn kunde erbjuda. 
         När intervjupersonerna sedan fått börja på utredning beskriver de hur attityden till 
transsexualismen är neutral. Elin menar att det inte var något direkt ifrågasättande då de har 
kunskap om transsexualismen och dess problematik. Manne menar att en bidragande faktor 
till att de har ett sådant bra bemötande inom utredningen är att de har rätt utbildning, och att 
det bidrar till att det blir ett bättre bemötande. Även Kristian menar att de hade ett bra 
bemötande. Han påpekar också att om man har bra utbildning inom området blir det lättare att 
vara professionell då man kan åsidosätta sina egna åsikter lättare. Samtidigt trodde han att de 
som han mötte under utredningen inte hade några negativa tankar om transsexuella och att 
detta bidragit till att bemötandet varit bättre. Flera intervjupersoner nämner mötet med 
professionella som något positivt och hjälpande i transformeringsprocessen. Erika beskriver 
att en läkare under utredningen skrivit en remiss som stöttade henne i sin transsexualism och 
detta genererade att processen underlättades. Erika beskriver att hon efter detta kände sig 
trygg och menar samtidigt att detta kan bero på att de ständigt arbetar med transsexuella. Rita 
är den av respondenterna som har flest negativa erfarenheter av bemötande med 
professionella. Rita fick avslag på att påbörja sin process då första utredningen ansåg att hon 
inte hade diagnosen transsexualism. Att hon inte fick diagnosen menar hon kan bero på att 
hon inte passar in i mallen som finns över trassexuella för att hon inte betedde sig på ett 
transsexuellt vis. De hänvisade istället till att hon hade diverse andra diagnoser som kunde 
förklara hennes känslor. För Rita innebar detta att hon var fast i sin situation, utan möjlighet 
till vidare stöttning eller påbörjad transformering vilket hon upplever är kränkande.
 När vi frågar vad ett bra bemötande från en professionell är får vi till svar av Lenny att 
det är viktigt att man känner sig lyssnad på. Han hade mött en professionell som kallat honom 
för tjej, trots att han berättat att han kände sig som en kille, vilket kändes tråkigt för honom. 
Då menar han också att det är viktigt att bekräfta att personen i fråga är transsexuell och inte 
negligera detta. Lenny har fått ett eget omklädningsrum i skolan då han inte känner sig 
bekväm i killarnas och detta upplever han som mycket positivt eftersom det är ett bevis på att 
lärarna tar honom på allvar. Kristian menar att ett bra bemötande också kan vara så enkelt att 
fråga vad man vill bli kallad för om man är osäker, då ett namn betyder mer än vad man tror. 
Också Elin berättar att det är av större vikt att man blir bra bemött av någon som är 
professionell då man är extra utsatt: 

”...Det är ju klart att det är extra viktigt om det är i sammanhang där nån 
bemöter nån och man är i en extra utsatt situation som i vården eller sådära. Då 
är det ju extra viktigt att de ser en som tjej, att de använder rätt… ” 

Simon berättar att han inte haft några negativa upplevelser i bemötande från professionella då 
han inte varit i kontakt med någon för sin transsexualism. Dock så menar han att en 
professionell bör vara respektfull, förstående och ha en professionell utstrålning för att kunna 
bemöta på ett korrekt och värdigt sätt. Elin menar att ett bra bemötande skulle kunna innebära 
att man som professionell inte förutsätter att någon är heterosexuell samt att alla har 
överensstämmande socialt och psykologiskt kön: 

”… Ja, att inte ta saker för givet, typ att du gillar tjejer, du gillar killar och bara 
för att du känner dig som en kille så gillar du att göra sånna saker. Inte ta saker 
för givet, man ska lyssna och ja, det är väl de...” 

Manne beskriver varför samarbetet mellan honom och kuratorn fungerat så bra: 

”… träffa någon som ville förstå, men som hon sa själv; jag har inte kunskap 
om det här … men jag vill hjälpa dig liksom, det är det mitt arbete går ut på… 
** på ** var en väldigt stark person, hon visade professionellt … att man 
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behöver inte vara professionell jämt, bara man är villig att kunna hjälpa till och 
kunna se ur en annan synvinkel. Men för mig så agerade hon väldigt 
professionellt för att vara helt okunnig på detta ämne” 

Kristian var inne på samma tanke och bekräftar detta då han menar att det viktigaste inte är 
utbildningsnivån utan förmågan att se individen för de behov denne har utan att vara 
dömande.          Avslutningsvis beskriver Manne hur han upplever att en professionell skall 
förhålla sig för att bemöta transpersoner på bästa sätt: 

”… men jag tror att som psykolog är det viktigt att tänka att man finns där som 
stöd och att klienten kan komma till denna, och finns där. Jag kanske inte kan 
läka dig på det sättet, men jag kan hjälpa dig att bearbeta din sorg eller ditt 
problem…” 

5.3.2 Analys  
Blennberger (2005) beskriver att det finns vissa kriterier som skall vara uppfyllda för att en 
klient skall känna sig bra bemött av en professionell. När intervjupersonerna förklarar att de 
upplever att de inte blivit väl bemötta av en professionell innebär detta enligt Blennberger att 
det finns vissa vitala delar som saknas i mötet. Elin och Manne beskriver hur de blivit bemötta 
med tvivel och Kristian menar att han upplevt en oprofessionell hållning från en hjälpare 
(Blennberger, 2005, s. 174). Holm (2009) beskriver att ett professionellt förhållningssätt till 
en klient skulle kunna likställas med ett förhållningssätt en vuxen har till ett barn och detta 
innebär att den professionellas egna åsikter behöver åsidosättas. För att den professionella 
skall kunna uppnå detta menar Holm att den måsta ha en gedigen yrkesidentitet (Holm, 2009, 
s. 51f). Kristian menar att han mött en professionell som han upplevde hade svårt att bemöta 
transsexuella:   

”… jag tror inte han hade så mycket kött på benen om just det här med 
transsexualism och det, jag tror hans personliga mer erfarenhet och tycke höll 
inte han åt sidan utan han.. han va inte professionell i frågan…” 

Detta då han inte upplevde att den professionella hade tillräckligt mycket kunskap om 
transsexualism för att kunna hantera detta utan att dennes egna åsikter genomsyrade 
bemötandet. Att tolka bemötandet Kristian fick med Holms teori om bemötande skulle kunna 
innebära att den professionella som tog emot Kristian inte hade tillräckligt mycket kunskap 
om varken bemötande eller transsexualism för att kunna åsidosätta sina egna värderingar, i 
linje med Kristians teori. Holm menar också att det kan vara den professionellas brist på att få 
uttrycka sina åsikter på andra arenor som gör att denne har svårt att vara objektiv i mötet med 
andra. Detta kan innebära att när intervjupersonerna har mött professionella som har varit 
tveksamma, ifrågasättande eller kränkande så kan detta bero på den professionellas brist på 
yrkesbegränsningar för att avgränsa vilken information som är lämplig i ett klientmöte eller 
bland kollegor eller i privatlivet.  
          Kristian i sitt exempel benämner en oprofessionell hjälpare som någon som:   

”hans personliga mer erfarenhet och tycke höll han inte åt sidan utan han.. han 
var inte professionell i frågan” (egen översättning; hans personliga erfarenhet 
och åsikter framträdde tydligt i mötet och detta innebär att han inte var 
professionell i bemötandet av min transsexualism) 

Ovan exempel skulle kunna vara ett uttryck för vad Holm försöker beskriva när författaren 
menar att det finns en skillnad på att vara privat och personlig i ett klientmöte. Kristian 
beskriver att den professionella inte kunde hålla undan sina egna åsikter och Holm menar att 
vara privat i ett möte är att styras av sina egna behov och inte styras av den professionella 
yrkeskodens riktlinjer på hur privat det är lämpat att vara i ett möte. Författaren påpekar också 
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att om den professionella var medveten om sina egna impulser och åsikter så underlättar det 
för den professionella att undvika att vara privat.  
         Vidare kan det också vara en förklaring till när intervjupersonerna beskriver att de 
känner sig hjälpta av den professionella. Lenny beskriver ett positivt bemötande för att den 
professionella hade varit lyhörd och väglett honom rätt vilket genererade känslor av trygghet 
utan att vara nedvärderande eller dömande. Från ovan exempel med Kristian har då Lenny 
motsatt upplevelse av mötet med den professionella. Kristian menar att den professionella var 
för privat i mötet och Lenny beskrev hur den professionella var lyhörd och agerade utifrån sin 
profession och remitterade vidare när denne inte kunde hjälpa mer.  
         Holm menar att ett dåligt bemötande också kan karakteriseras av att den professionella 
inte bemöter klienten med respekt. Elin, Manne och Kristian uttrycker att attityden 
förändrades hos de professionella som de mötte när de kommit in i det utredande skedet. Elin 
menar att det inte var något ifrågasättande då de har kunskap om transsexualismen och dess 
problematik och Manne instämmer med att de har rätt utbildning för att bemöta transsexuella. 
Även Kristian håller med om detta och menar att en bra utbildning gör att man kan åsidosätta 
sina egna åsikter. Författarna Eide & Eide (2004) menar att för att en professionell skall verka 
hjälpande behöver denna besitta en viss fackkunskap. De tre ovan nämna intervjupersonerna 
beskriver samtliga att de professionella de mött i utredningsskedet alla haft ett bra bemötande 
på grund av sin specifika fackkunskap.  Detta skulle då kunna tolkas som att dessa 
professionella hade en fackkunskap som var specifikt avsedda för att bemöta transsexuella 
(Eide & Eide, 2004, s. 33). Dock beskriver Abramovitz m.fl. presenterade i sin undersökning 
Transgender Clients: Identifying and Minimizing Barriers to Mental Healt Treatment från 
2010 att sådan inte är fallet (103). De menar att för att man skall kunna bemöta en 
transsexuell på bästa sätt, är den specifika fackkunskapen tillräcklig för att bemöta på rätt sätt. 
Skillnaden mellan vad Elin, Manne och Kristian menar vara mellan mötet med allmänna 
läkare och professionella inom utredningen skulle Abramovitz m.fl. (2010) beskriva som ett 
bättre förhållningssätt. Författarna menar alltså att ett bra förhållningssätt göder ett bra 
bemötande, vilket då skulle kunna vara det som de professionella inom utredningen har. 
Kristian beskriver dessa läkare som mer professionella för att de kunde åsidosätta sina egna 
åsikter och författarna menar att det är viktigt att inte uppvisa negativa känslor om frågan utan 
fokusera på att vara öppen att hjälpa klienten. Elin, Mannes och Kristians observationer av 
dessa professionella inom utredningen kan då vara positiva på grund av att dessa 
professionella har större tonvikt på att hjälpa klienten. Samtidigt som författarna Abramovitz 
m.fl. (2010) också betonar att en ökad kunskap om ett specifikt problem ökar chanserna till ett 
gott behandlingsresultat. Detta är någonting som flera intervjupersoner upprepat, bland annat 
Kristian i exemplet ovan. Detta innebär alltså att dessa professionella skulle kunna uppfattas 
av intervjupersonerna som kunniga i ämnet för att de väljer att ha ett öppet förhållningssätt 
och istället förmedla ödmjukhet och en vänlig inställning (Abramovitz, 2010, s. 103f). Till 
exempel Erika beskriver att hon kända sig trygg efter ett bra bemötande av en professionell 
inom utredningen, då hon upplevde att denne hade god kunskap om hennes problematik.
          Av Ritas historia framkommer det en upplevelse av att vara missförstådd från 
hennes sida. Hon menar att hon blev nekad att starta utredning då utredarna inte ville 
diagnostisera henne med transsexualism. Rita beskriver en mall som behöver uppfyllas för att 
kunna få denna diagnos, oavsett om man var transsexuell eller inte. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi se hennes könsidentitet som en konstruktion av 
tidigare erfarenheter som mynnat ut i hennes känsla av könsidentitet och ingenting som Rita 
själv valt att uppleva (Larsson & Lilja, 2008, s. 72). Samtidigt finns det också en viss facklig 
indelning som är av samhället naturligt, där även transsexualismen har sin naturliga del. Detta 
innebär att det finns en norm över hur en transsexuell skall uppträda, och utredarna har dock 
ansett att Rita inte fyller denna norm och därför fått avslag. Abramovitz m.fl (2010) har i en 



33 

 

studie påvisat att det är stor risk för transsexuella att bli diskriminerade på grund av sin 
könsidentitet, även av professionella (Abramovitz, 2010, s. 95). Ritas upplevelse av att vara 
diskriminerad är då enligt författarna ingen ovanlig situation. Detta skulle kunna förklaras 
med det som tidigare presenterats i stycket, vilket förhållningssätt och brist på respekt de 
professionella har. Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är även Rita medskapare till 
den verklighet hon lever i, vilket kan övervägas ha inflytande över den situationen som 
uppstått under utredningen. Verklighet är en produktion av samspelet med andra (Røkenes, 
m.fl., 2007, s. 160; Payne. 2005, s. 43; Lindgren, 2007, s.100; Lalander & Johansson, 2010 
s.65ff; Larsson & Lilja m.fl., 2008, s. 72; Guterman & Rudes, 2008, s. 136) men är dock 
ingen frivillig eller medveten handling (Larsson & Lilja, 2008 s. 72). Ritas förväntningar på 
hur utredningen skulle gå till eller vilket utfall detta skulle få skulle således innebära att hon 
väljer att omedvetet uttrycka sig på ett sätt som tillsammans med utredarna skapat en viss 
kontext vilket sedan skulle kunna påverka utfallet.  
         Att få ett bra bemötande från en professionell innebär för Lenny att den professionella 
lyssnar på honom. Han beskriver en situation där han uttryckt sin könsidentitet med sedan fått 
uppleva hur den professionelle ignorerat detta och kallat honom vid sitt biologiska kön. Detta 
kan liknas vid att den professionelle saknar den förmågan att kunna läsa av klienten behov, 
vilket enligt Holm (2009) är av stor vikt om man hoppas på ett bra behandlingsklimat. 
Författaren menar också att det är viktigt att ha en empatisk karaktär, vara lyhörd och att föra 
bra kommunikation i samband med stor respekt för klienten (Holm, 2009, s. 87, 53). När 
Lenny beskriver att den professionelle använde fel pronomen menar han att det ”kändes 
tråkigt för honom” och detta menar författarna kan vara en utav den negativa responsen man 
kan få när klienten inte blir bemött med respekt, förminskad självkänsla (a.a., s. 53).  Lenny 
beskriver en annan situation där han fått ett eget omklädningsrum då han inte velat byta om i 
tjejerna eller killarnas och menar att detta är någonting mycket positivt. Detta skulle kunna 
beskrivas som att de professionella visat mycket empati och respekt för honom, då de varit 
lyhörda för vilka behov Lenny har och sedan uppfyllt de på ett professionellt sätt.
 Både Elin och Kristian menar att det är av stor vikt att man som professionell använder 
rätt pronomen när man kommunicerar om och med transsexuella. Detta menar Elin beror på 
att ”om det är i sammanhang där nån bemöter nån och man är i en extra utsatt 
situation”(egen tolkning: att det är viktigt att bemöta utifrån rätt könsidentitet i professionella 
situationer då man är mer sårbar)    
         Att bemöta någon som denne vill bli bemött, i detta fall med rätt pronomen innebär 
också att ha en respekt för en annorlunda könsidentitet. Att inte bli bemött med respekt kan 
förminska en god självbild och ha negativa effekter på mötet med klienter. Exemplet ovan där 
Lenny beskriver hur han blivit bemött med fel pronomen skulle också kunna generera i att 
samarbetet mellan den professionella och Lenny minskar då den professionella får tillgång till 
att påverka Lennys känslor om sin identitet och han självbild kan krympa (Holm, 2009 s. 52f). 
Både Elin och Kristian menar att det är bra att bemöta med rätt pronomen, vilket också skulle 
kunna innebära att det är mindre bra att bemöta med fel pronomen och således verka 
respektlöst mot klienten. Att vara en bra professionell hjälpare beskrivs av intervjupersonerna 
på olika sätt. Simon instämmer med exemplet ovan och menar att detta skulle kunna generera 
i att man som transsexuell känner sig respekterad och bra bemött.  
         Elin menar att ett exempel på ett bra bemötande från en professionell skulle kunna vara 
att inte utgå ifrån heteronormen. Även Kristian delar denna tanke då han menar att man som 
professionell bör fråga vad man vill bli kallad som, inte utgå från vad man tror. Mattson 
(2009) menar att detta sätt att utgå ifrån heterosexualiteten inte är medveten hos individerna 
utan sker omedvetet och florerar överallt (Mattsson, 2009, s. 22ff). Då man som professionell 
skall möta individer som Kristian och Elin vilka skulle kunna klassas som avvikande från den 
heterosexuella normen vilket vidare skulle kunna innebära brist på empati då man som 
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professionell inte har förmåga att avläsa vad Elin och Kristian har för behov och använda 
denna information i arbetet. Att visa denna form av empati skulle kunna vara en avgörande 
faktor för att samarbetet ska fungera (Holm, 2009, s. 88; Kohut, 1981; Bihart och Greenberg 
red, 1997; Ivey & Ivey, 1999; Shulman, 1999; Nedrum, 2000 genom Eide och Eide, 2004, 
s.30). Vidare i Mannes exempel på hur en professionell uttryckt sig om att denne 

”vill hjälpa dig … det är det mitt arbete går ut på” 

 och hur denne professionelle var 

”villig att kunna hjälpa till och kunna se ur en annan synvinkel” 

Detta kan vara vidare förklaringar på hur någon som professionell agerar med empati. Detta 
då denne professionelle har vad Holm (2009, s. 101) samt Eide & Eide (2004, s. 30ff) menar 
är viktigt gentemot en klient. Detta menar dom är  att således skaffa en bedömning över hur 
Manne kände sig genom att med sina känslor känna av men även göra en bedömning med sin 
fackkunskap för att komplettera bilden av Mannes mående och få en större helhetsbild (a.a.) . 
Detta resulterade i att Manne uttryckte sig väldigt positiv om denna professionelle: 

” ** på ** var en väldigt stark person, hon visade professionellt … att man 
behöver inte vara professionell jämt, bara man är villig att kunna hjälpa till och 
kunna se ur en annan synvinkel. Men för mig så agerade hon väldigt 
professionellt för att vara helt okunnig på detta ämne” 

Vidare i Mannes berättelse beskriver han hur en empatisk förmåga kan vara avgörande för att 
en behandling skall fungera, då han menar att om man har rätt inställning till klienten och gör 
sitt bästa så är inte utbildningen av lika stor vikt. 

6. Diskussion 
 
Nedan kommer vi att diskutera våra slutsatser, samt teorietisk utgångspunkt och även resonera 
kring studiens validitet samt reliabilitet. Vi kommer vidare presentera övriga viktiga punkter 
som framkommit under studiens gång samt presentera studiens allmännytta.   

6.1 Intervjupersonernas upplevelse av normers påverkan  
  
Alla intervjupersoner har som tidigare beskrivits haft olika erfarenheter av hur mycket 
normerna har haft inflytande i deras liv. Vissa av intervjupersonerna har påvisat en högre grad 
missnöjsamhet av att transsexualismen haft en negativ stämpel än andra. Vissa 
intervjupersoner har i vår mening praktiskt taget uttryckt att det inte är värre att vara 
transsexuell än att ha andra svårigheter i samhället. Ingen av intervjupersonerna har dock 
uttryckt att transsexualismen är så pass svår i sin natur kontra samhällets normer, att detta 
innebär en ohållbar situation för alla transsexuella. Under studiens gång gjorde vi 
observationer vi innan trodde inte skulle ske. Vi märkte att vissa av dessa transsexuella 
individer inte i dagsläget verkade vara märkbart påverkade av sin transsexualism utan levde 
ett tillsyntes vanligt liv. Detta innebar att vi kom att reflektera över hur samhällets normer 
faktiskt hade påverkat oss, och att detta skulle kunna vara representativt över hur bilden av 
transsexuella ser ut i dagens samhälle. Vi var av uppfattningen att dessa individer hade 
svårigheter som icke kom att hjälpas helt med en transformeringsprocess då transsexuella är 
så utsatta i samhället att de lider av detta hela sitt liv.   
         Under studiens gång har det också framkommit när vi sökt passande litteratur för att 
passa syftet att vi behöver ta ställning till vad normer egentligen är, och hur vi som vanliga 
individer också blir påverkade av dessa. Som sagt ovan gav denna process ett resultat om att 
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normerna kunde tydliggöras på ett sätt som annars icke kunde har varit möjlig i vår mening. 
Vi är självklart medvetna om att normer är någonting som finns kring alla sociala och 
samhälleliga fenomen, även om vi valt att bara belysa ett. En utav de viktigaste 
observationerna vi har gjort under studien blev till slut att teorin om socialkonstruktivism har 
en viss empirisk bakgrund som vi kan verifiera. Detta då vi kunde se en trend av att ha en 
negativ inställning eller upplevelse och att sedan detta var ofta genomgående i vederbörandes 
vidare berättelse. Detta verifierade tanken om att vara medskapare till sin egen verklighet då 
man påverkar alla situationer i den riktning vederbörande själv befinner sig i. Dock har det 
också framkommit att normernas påverkan av transsexuella också innebär att dessa individer 
kanske inte har samma förutsättningar till ett gott vardagsliv som andra, så vi kommer icke att 
utveckla denna hypotes mer då vi icke syftar till att utvärdera specifika egenskaper och dess 
konsekvenser.  

6.2 Intervjupersonernas upplevelse av att vara transsexuell idag 
  
Resultaten av intervjufråga ett & två skulle kunna uppfattas som ganska snarlika dock 
upptäckte vi under studiens gång att det fanns vitala skillnader. Intervjupersonerna uttryckte 
framförallt under denna rubrik att det är av väldigt stor vikt för deras 
självkänsla/självförtroende att de uppfattas som det transformerade könet. Detta innebär att 
det läggs stor vikt vid att se ut och bete sig som det kön man känner sig som, vilket också kan 
vara en aning problematiskt beroende på hur den biologiska kroppen ser ut. Flera 
intervjupersoner uttrycker att de har en mer eller mindre fallenhet för att vara sitt 
psykologiska kön, och detta resulterar då i möjligheten/omöjligheten för samhället att 
använda rätt pronomen. Dock behövs också den egna individens förmåga att replikera en 
kvinna/man på ett bra sätt ses, då detta medkonstruerar hur samhället uppfattar könet. Det 
framkom under intervjuerna att det finns vissa guider för transsexuella att efterlikna 
män/kvinnor på ett naturtroget sätt. Detta faktum att det finns vissa transsexuella som väljer 
att utnyttja detta eller att inte göra det skulle kunna liknas vid att den transsexuella är mycket 
intresserade av att påverka hur samhället uppfattar denne, och då påverka detta i önskad 
riktning. De intervjupersonerna som medverkat i studien har vi inte träffat personligen för en 
direkt intervju och således blir det svårt att bedöma hur viktigt de anser att det är att uppfattas 
som rätt kön. Dock har alla intervjupersoner uttryckt att de alla gjort eller gör aktiva val för att 
dölja sitt biologiska kön. En respondent uttryckte att man behöver veta hur man skall sitta 
som man för att dölja sina manliga genitalier, och detta skulle då kunna vara ett resultat av 
den socialkonstruktivistiska medkonstruktionen av sitt sociala kön.   
         Vidare kom det också till vår kännedom att för en transsexuell kan det vara svårt att 
hantera samhällets villighet att könsbestämma individer då det innebär en risk för den 
transsexuella att definieras utifrån fel attribut. Vi som författare reflekterade då över hur denna 
könsbenämning också kan vara problematiskt för individer som icke är transsexuella, men 
kom fram till att detta könsgörande är någonting som sker i det tysta. Dock menar vi då att det 
behövs göra en skillnad mellan hur en transsexuell och en icke transsexuell uppfattar 
problematiken med detta könsgörande system, heteronormen. Vi menar då att en heterosexuell 
Svensson individ ej behöver reflektera vidare över denna heteronorm då vi uppfyller dessa 
kriterier för icke avvikande beteende. Detta innebär att heteronormativiteten blir synlig i de 
avvikande sexualiteterna och könsidentiternas värld och därför också primärt skulle kunna 
vara en problematik med habitus i den avvikande sfären. Detta då heteronormativiteten icke 
blir synlig i den heteronorma värden, och således icke ett problem. Om man inte har stort 
personligt intresse att synliggöra detta vill säga.  
         Ett annat intressant faktum är också att i utredare i utredningsfasen väger in familjens 
åsikter om den transsexuellas nya livsstil, vilket tål att diskuteras. Detta skulle kunna innebära 
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en ojämnvikt inom familjerelationen med den transsexuella i underläge, liksom det innebär ett 
underläge mot utredaren som besitter makten att besluta hur mycket detta ska vägas in i 
beslutet. Det skulle kunna finnas god nytta i detta faktum också givetvis, då den transsexuella 
förmodligen behöver stöd för att kunna klara processen. Om familjen dock inte är överens 
med transformeringen skulle detta kunna innebära att den transsexuella får avslag? Vi antar att 
detta är någonting utredarna bedömer individuellt, dock kan det väcka lite oro, eftersom det 
blir en påverkan från andra individers åsikter i den transsexuellas livsval.   
 

6.3 Intervjupersonernas upplevelser kring mötet med professionella 
  
Initialt hade vi en tanke om att det finns transsexuella som blir dåligt bemötta av 
professionella på grund av okunskap och rädsla. Denna tes visade sig senare stämma till en 
viss grad. Vidare uttryckte flera intervjupersoner att de blivit dåligt bemötta av professionella 
som inte hade spetskunskap inom avvikande könsidentiteter och att de blivit bättre bemötta av 
professionella som hade mer utbildning. Detta föll helt i linje med litteraturfynden. Dock 
beskrev Manne ett scenario vi i förväg inte hade räknat med, och detta var att det kunde vara 
så att ett genuint intresse att hjälpa till kunde överbygga denna rädsla för avvikande så att 
spetskunskapen blev onödig. Tilläggas bör att det finns en viss åldersskillnad mellan de som 
gett ett dåligt bemötande, och denna som gett ett bra, vilket kan påverka eftersom acceptansen 
mot transsexuella blivit bättre med tiden. Litteraturen understödde även också detta fynd, då 
det påvisades att spetskunskap var en bra förutsättning, men inte ett krav för att ge ett bra 
bemötande. Dock behöver vi lägga till att som diskuterats i punkt 6.1 har även 
respondenternas förhållningssätt en viss påverkan i hur man blir bemött. Detta kunde vi också 
urskilja under studiens gång, då vi lade märke till att vi replikerade vissa uttryck 
respondenterna använde och även kunde bli mer eller mindre känslomässigt engagerade (se 
vidare punkt 6.4). Detta skulle då kunna underbygga det faktum att respondenterna själva 
hade ett finger med i spelet i hur bemötandet blev, dock kommer vi inte att utveckla denna 
tanke vidare, då vi inte har en önskan om att utvärdera våra intervjupersoner.  
 
6.4 Övrig viktig information som framkommit under studien  
 
De intervjuerna som kunnat utföras i person upplevdes vara av en mer personlig karaktär än 
de som gjordes online eller via telefonen. Vi hade som nämnts en intervjuguide att utgå ifrån 
under alla intervjuer, dock kunde det göras avsteg från denna utan att resultatet påverkats 
märkbart. När vi träffade vissa av intervjupersonerna kunde det även uppstå en personkemi 
mellan oss som intervjuare och respondenterna. Detta innebar att vi kunde uppleva en 
svårighet med att behandla alla respondenter lika. Därför försökte vi utgå ifrån intervjuguiden 
i största möjliga mån, men vi försökte även anpassa våra roller efter vad respondenten 
uppvisade för signaler. Exempel på detta är tonläge, uttryck, hur man förde sig och så vidare. 
Då det var en spridd ålder och karaktär på alla respondenter blev ingen av intervjuerna lika, då 
vi i samspel med individerna tillsammans skapade intervjuns förutsättningar. 
         Då vi behandlade känsliga ämnen i respondenternas liv, upplevde vi att det blev en god 
och nära stämning i rummet. Detta faktum innebar också att vid lämnandet av intervjuerna 
kunde vi uppleva en stor sorg att inte få träffa dessa underbar människor igen och detta kunde 
ibland innebära en ansvarskänsla över att framställa dessa i bästa dager. Detta kunde vi frångå 
genom att distansera oss till data utan att behöva distansera oss till respondenterna då vi 
informerat om studiens syfte innan intervjuns start.  
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6.5 Studiens allmännytta  
 
Det har under studiens gång framkommit att transsexuella har olika behov av att inte uppvisa 
sina avvikande sidor i största möjliga mån. Dock innebär det en viss problematik att vara 
avvikande i den grad att det inte alltid behöver synas att det är ett problem, men det är således 
fortfarande ett problem. Denna studie skulle kunna underlätta för professionella som skall 
bemöta transsexuella med den specifika problematik som finns, då den påvisar hur ett bra 
bemötande bör vara ur den transsexuelles synpunkt. Detta då det framkommit under initiala 
studier, under intervjuerna och processens gång, att informationen är knapphändig inom detta 
ämne.  

7. Slutsatser 
 
Nedan presenteras slutsatsen utifrån syftet, resultatet, analys och diskussionen. Läsaren 
behöver dock ha i åtanke att det icke är direkta svar på frågeställningarna utan en helhetsbild 
av syftet.  
         Intervjupersonerna beskriver alla olika kontroverser och svårigheter med att vara 
transsexuell i dagens samhälle samt att vara i interaktion med professionella. Dock 
framkommer det även att det finns vissa delar som är positiva i mötet med samhället samt 
professionella. En utav intervjupersonerna uttryckte vis en tidpunkt att det hänger lite på hur 
man är som person vilket bemötande man får. Detta är ingenting som är vedertagen 
vetenskap, men om man ska se på problematiken ur ett medkonstruerande och socialt 
konstruktivistiskt perspektiv så måtte det ligga lite sanning i detta. Genom att merparten av 
intervjupersonerna har varit i interaktion med både allmänna professionella samt 
professionella som har gedigen kunskap om transsexualism får vi en bild av hur denna 
skillnad ser ut. Samtliga resultat underbygger faktumet att utbildning ökar chansen att 
avvikande könsidentiteter får ett gott bemötande. Dock visar vissa data att det finns undantag. 
I de fall där de professionella har god förmåga att visa empati, påvisar intervjupersonerna att 
det inte behövs någon utbildning, då empatin genererar ett gott arbetsklimat. Detta understöds 
också med vad litteraturen påvisar, då de menar att den yrkesspecifika kunskapen skall vara 
tillräcklig för att bemöta en transsexuell.  
         Att vara transsexuell i dagens samhälle verkar enligt intervjupersonerna generera i olika 
utfall. Vissa intervjupersoner upplever större problematik än andra. Vad detta beror på kan 
inte stödjas ur studien med litteratur, dock verkar det finnas ett samband med tidigare 
upplevelser och förställningsvärlden kring den egna identiteten och hur lätt livet är som 
transsexuell. Vid observation av intervjupersonerna framkommer det att de intervjupersoner 
som har lätt att prata om sin transsexualism samt inte ser det som en stor problematik också 
utrycker att de lever ett normalt liv och inte blir diskriminerade i sin vardag. De 
intervjupersoner som upplever sin transsexualism som problematisk eller svår beskriver 
samtidigt ett personligt liv med mycket hinder och svårigheter. I den genomgångna 
litteraturen framkommer att individer är medskapare till sin egna verklighet och att det finns 
naturliga svårigheter att ha en avvikande könsidentitet som lätt bidrar till diskriminerande 
beteende även från professionella. Det verkar alltså som om att transsexuella löper större risk 
att bli utsatta då de är mycket mer avvikande än de som faller inom heteronormen. Detta 
skulle kunna vara en bidragande faktor till medkonstruktionen av den negativa verkligheten 
hos de intervjupersoner som upplever svårigheter då dessa individer också införlivats i att 
heteronormen är gällande och allt annat är avvikande och får negativa konsekvenser.
 Sedan kan genom litteraturen också ses att transsexuella skulle kunna ha en högre grad 
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känslighet över vad professionella uttrycker och påvisar genom kroppsspråk och andra subtila 
signaler. I ett möte med en professionell skulle detta kunna bidra till en ännu mer känslighet 
då dessa mötet ofta är väldigt känsliga i sin karaktär och detta ökar givetvis känsligheten hos 
den transsexuella. De teman som uppfattats vid intervjuerna har slutligen handlat om den 
professionellas förmåga att visa empati och respekt för det avvikande hos den transsexuella 
och utgått ifrån detta i bemötandet. Även ett ökat behöv av kontakt med professionella har 
påvisats då det framkommit att dessa upplever en brist på samtalskontakt under utredningens 
gång. 
         Avslutningsvis kan det vara av stor vikt att forskningen kring vad 
transpersoner/transsexuella har för behov under den utredande processen, då flera 
intervjupersoner uttryckt detta och ingen forskning har i skrivande stund gjorts i ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide     
  

Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur transsexuella upplever möten med professionella, hur 
samhällets normer påverkar dessa möten samt vad professionella ska tänka på i mötet med 
transsexuella. 

Frågeställningar 
• På vilket sätt påverkas transsexuella av gällande normer i samhället? 
• Hur upplever intervjupersonerna det är att vara transexuell? 
• Vilka erfarenheter har transsexuella av möten med professionella?  

 
 
INTERVJUFRÅGOR 

- Kan du börja med att berätta lite om dig själv?   

På vilket sätt påverkas transpersoner av gällande normer i samhället? 
- Hur ser du på dig själv? 
- Upplever du dig själv som annorlunda/avvikande? 
- Är det okej att vi ställer frågor kring din könsidentitet? 
- Hur ser du på din könsidentitet? 
- När började du fundera kring din könsidentitet?  
- Hur ser du på begrepp som normativitet och heteronorm? 
- Upplever du att synen på transpersoner förändrats? På vilket sätt? Varför? 

Vilka erfarenheter har transpersoner av möten med professionella? 
- Vad har du för erfarenhet av bemötande från professionella, positivt och negativt? 

(skolan, arbetet, vården, socialtjänst etc.) 
- På vilket sätt har dessa möten påverkat dig?  
- Anpassar du dig på något sätt inför dessa möten? (något man väljer att inte göra) 
- Har detta förändrats över tid? 
- Upplever du skillnader mellan hur du blir bemött idag mot tidigare i livet? 
- Hur ser du på framtiden? (samhällsutvecklingen, blir det bättre eller sämre).  
- Hur ser du på ålderdom? (rädslor, glädjeämnen) 

Vad bör professionella som kommer i kontakt med transpersoner tänka på i mötet med 
dessa? 

- Finns det något som du anser att vi som professionella ska tänka på i mötet med trans-
personer?  

 
TÄNK PÅ: 

• Belysa mötet, vart, hur, när?  

• Hur är individen transperson?  

• Hur kändes mötet?  

• Beskriva känslor, följa upp  

• Negativa/positiva följder av att vara trans?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur transsexuella upplever möten med professionella, hur 
samhällets normer påverkar dessa möten samt vad professionella ska tänka på i mötet med 
transsexuella. 

Frågeställningar 
• På vilket sätt påverkas transsexuella av gällande normer i samhället? 
• Hur upplever intervjupersonerna det är att vara transexuell? 
• Vilka erfarenheter har transsexuella av möten med professionella? 

 
Med professionella avses utbildade personer inom offentliga verksamheter, exempelvis vård, 
skola, socialtjänst.  
 
Frågeställningarna är inte skrivna i sten då studien är kvalitativ och vi kommer anpassa 
frågeställningarna utifrån resultatet på våra intervjuer. Därmed vill vi säga att det att fritt att 
lägga till, eller ta bort frågor, vi kommer inte ifrågasätta detta.  
 
Du behöver inte använda frågorna om du inte vill, utan det går jätte bra om du vill berätta fritt 
och ha intervjufrågorna som ram. Är det något du känner att inte känns okej att svara på så 
respekterar vi naturligtvis detta! Och å andra sidan om du tycker att vi missat något vitalt eller 
något ytterligare som du vill tillägga så är vi jätte tacksamma för det.  
 
INTERVJUFRÅGOR 
 

1. Berätta lite om dig själv, lite livshistoria, vem är du idag?  
 
 

2. Vart är du i din process?   
 
 

3. Hur upplever du att det är att vara transsexuell i dagens samhälle? Finns det svårighet-
er eller saker du tycker är lättare än du trodde från början? 
 
 

4. Upplever du dig själv som annorlunda/avvikande? Om ja, på vilket sätt, varför? 
 
 

5. När började du fundera kring din könsidentitet och hur har detta utvecklats över tid? 
  
 

6. Kände du dig annorlunda/avvikande som yngre? Om ja, på vilket sätt och varför? 
 
 

7. Hur ser du på begrepp som normativitet och heteronorm? (Det som anses ”normalt” 
utifrån de normer som finns i samhället)  
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8. Upplevde du några svårigheter under processens gång?   
 
 

9. Vad tänker du kring att passera, hur viktigt är det och finns det några svårigheter? 
 
 

10. Hur ser du på utvecklingen för begreppet hen, positivt eller negativt?  
 
 

11. Skulle du vilja benämnas hen? Varför/varför inte? 
 
 

12. Upplever du att synen på transpersoner förändrats? På vilket sätt? Varför? 
 
 

13. Hur ser du på din fysiska och psykiska hälsa?  
 
 

14. Vad har du för erfarenhet av bemötande från professionella, positivt och negativt? 
(skolan, arbetet, vården, socialtjänst etc.) Ge gärna flera olika exempel, berätta gärna 
vart i processen du befann dig vid dessa tillfällen.  
 
 

15. Har dessa möten påverkat dig på något sätt? Om ja, på vilket sätt och varför?  
 
 

16. Upplever du skillnader mellan hur du generellt blir bemött idag mot tidigare i livet? 
 
 

17. Finns det något som du anser att vi som professionella ska tänka på i mötet med trans-
personer? Eller vad andra i allmänhet ska hålla i tanken?   
 
 

18. Hur ser du på framtiden? (samhällsutvecklingen, blir det bättre eller sämre, att åldras).  

 
 


