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Sammanfattning 

Transpersoner är en utsatt grupp som blir exkluderade och diskriminerade i samhället. Få 

studier lyfter dessa människors utsatthet och än mindre deras egna upplevelser av utsattheten. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet av 

yrkesverksamma socialarbetare i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling. Detta 

undersöks med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som sedan 

analyseras utifrån en tematisk innehållsanalys. Studien utgår från teorierna intersektionalitet 

och queerteori för att analysera respondenternas utsagor. Studiens konklusion är att 

respondenterna i denna studie saknar ett professionellt bemötande från yrkesverksamma 

socialarbetare och att de behövs mer kunskap för att kunna bemöta denna grupp på ett 

professionellt sätt. 

 

Nyckelord: Transperson, könsbekräftande behandling, könsidentitet, socialt arbete, 

intersektionalitet, queerteori 
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1. Inledning 

Fram till 2013 var transpersoner tvungna att tvångssteriliseras för att kunna få hjälp med 

könsbekräftande behandling. Detta visar på det starka förtryck som transpersoner har och 

fortfarande får uppleva. Transpersoner har genom historiens gång varit utsatta för 

diskriminering, exkludering och stigmatisering (Wurm, 2017). De människor som definierar 

sig som trans kan bli behandlade utifrån den tvåkönsnorm som genomsyrar samhället och ses 

som något avvikande och svårt att förstå sig på (Ambjörnsson, 2006). 

  

 

“I mitt samtal med kuratorn tog hen upp att det kan vara okej med felköning. 

Något vi transpersoner får ta och att vi inte ska vara så känsliga när det händer. 

Hen sa även till mig att jag var så ung, jag hade inte varit med om så mycket 

än” 

                                                                                       Gertrud 

 

Folkhälsoinstitutet (2016) deklarerar att personer som går emot den starkt befästa 

heteronormen i samhället riskerar att må sämre än den övriga befolkningen. De personer som 

är normbrytande är de som ingår under benämningen HBTQIA (homo, bi, trans, queer, 

intersexuell och asexuell). Trans är ett paraplybegrepp för de könsuttryck som går emot den 

normativa tvåkönsnormen eller för personer inte känner att hens könsidentitet stämmer 

överens med det juridiska kön som hen blev tilldelad vid födseln (RFSL, 2015). Genom att 

vara normbrytande kan transpersoner uppleva olika typer av stressorer, det vill säga olika 

stressfaktorer som skapas utifrån de strukturer som finns i samhället. Det kan handla om att 

transpersoner upplever en stress att inte kunna vara öppen med vem hen är eller en rädsla att 

personer i omgivningen inte ska kunna acceptera en. Detta är en avgörande faktor till varför 

transpersoner mår generellt sämre än den övriga befolkningen (Wurm & Hanner, 2017). 

 

Fler och fler människor vågar komma ut med sin transidentitet och söker därför vård för 

könsbekräftande behandling hos hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2015). Det vittnas från 

en del transpersoner att det finns en bristande kunskap hos yrkesverksamma samt att de ofta 

utsätts för kränkningar i bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal, där föreställningar kring 

könsstereotyper är en norm och kompetensen i att bemöta transpersoner är bristfällig 

(Folkhälsoinstitutet, 2016). I det sociala arbetet kommer yrkesverksamma att möta olika 
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människor i utsatta positioner i samhället och därav behövs en speciell kompetens i 

bemötandet (SOU 2017:92). Genom att undersöka transpersoners egna upplevelser av 

yrkesverksamma socionomers bemötande i utredningsprocessen för könsbekräftande 

behandling, kan vi få en djupare förståelse för denna grupp och bidra med kunskap inom ett 

tämligen outforskat fält.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka transpersoners upplevelser av mötet med yrkesverksamma 

socionomer i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur är det att leva som transperson i Sverige idag? 

 

• Hur bekräftas könsidentiteten hos transpersoner av yrkesverksamma socialarbetare? 

 

• Vilken typ av kompetens i bemötandet av transpersoner saknas enligt personer som 

definierar sig som trans? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att undersöka transpersoners upplevelser av yrkesverksamma 

socialarbetares bemötande i utredningsprocessen i Sverige. Det urval som gjorts har skett 

genom att personerna som deltagit i intervjuer måste ha identifierat sig som transperson och 

genomgått en utredning för könsbekräftande behandling. Det finns en åldersavgränsning i 

studien som innebär att de som deltagit i studien måste ha fyllt 18 år. 

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete världen över ska arbeta för de mänskliga rättigheterna och se alla människors 

lika värde samt sträva efter social rättvisa och jämlikhet (IFSW, 2012). De globala målen för 

socialarbetare är att uppnå jämlikhet, en arena där alla ska kunna vistas utan risk för förtryck, 

diskriminering och exkludering, där socialarbetare världen över ska arbeta för allas lika värde. 

Det kan dock upplevas problematiskt då transpersoners existens inte uttryckligen understryks 

i dessa mål. 
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Blennberger (2017) lyfter vikten av att som socialarbetare kunna ha en etisk medvetenhet i sitt 

bemötande av människor samt att kunna möta olika människor i olika situationer. SOU 

2017:92 tar upp vikten av att stärka transpersoners levnadsvillkor och öka välbefinnandet för 

personer som definierar sig som trans. Utredningen menar vidare att 

professionella/yrkesverksamma som möter transpersoner behöver en medvetenhet och en 

reflektionsförmåga för att kunna ge den bästa typen av vård och bemötande. Det sociala 

arbetet ska grunda sig på allas lika värde och att alla människor ska ha samma förutsättningar 

i samhället, därav är frågan kring transpersoner viktig att lyfta i socialt arbete. 

 

1.6 Centrala begrepp  

Cis person: När det biologiska könet och könsidentiteten stämmer överens. 

 

FTM (female to male) /MTF (Male to female): När det vid födseln tilldelade könet inte 

stämmer överens med personens könsidentitet och att personen därför korrigerar kvinna till 

man (FTM) eller man till kvinna (MTF). Det vill säga, den transition en person gör för att 

dennes kön ska stämma överens med sin könsidentitet. 

 

HBTQIA: Ett paraplybegrepp för homo, bi, trans, queer, intersexuella samt asexuella. 

 

Heteronormativitet: Den kollektiva synen och de normer kring sexualitet och könsidentitet 

som råder i samhället. Där en tjej/kvinna förväntas vara feminin och en kille/man förväntas 

vara maskulin. Samt att den rådande sexuella läggningen är heterosexuell. 

 

Icke binär: När en individ varken känner sig som kvinna eller man. 

 

Juridiskt kön: Det kön en får tilldelat vid födelsen, flicka eller pojke, och som står i 

folkbokföringen. 

 

Könsdysfori: När en person känner en stark ångest av att dennes könsidentitet inte stämmer 

överens med det registrerade könet. Det kan handla om att vissa kroppsdelar ger stark ångest 

och att personen vill ha hjälp med en könsbekräftande behandling. 
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Könsidentitet: Det kön som en person känner sig som, det vill säga, det självupplevda könet. 

 

Könsbekräftande behandling: Den behandling som en person som känner att 

könsidentiteten inte stämmer överens med det tilldelade könet gör för att bekräfta sin 

könsidentitet. För att få en könsbekräftande behandling krävs idag i Sverige en könsdysfori-

diagnos.  Detta kallades tidigare för “könsbyte” eller “könskorrigering”. 

 

Pronomen: Det en person vill kallas för, exempelvis hon, han, hen eller den. Genom att bara 

titta på en människa går det inte att avgöra vilket pronomen hen har. 

 

Real life experience: Detta innebär att en person som genomgått utredning för 

könsbekräftande behandling ska leva öppet med sin könsidentitet för sin omgivning under ett 

år. 

 

Transfobi: Uppfattningen om transpersoner som något negativt och konstigt då dessa 

personer inte ingår i normen. 

 

Transperson:  Den person som inte eller enbart delvis identifierar sig som det kön hen blev 

tilldelad vid födseln. Begreppet handlar både om könsuttryck och könsidentitet och har inget 

med sexuell läggning att göra. 

 

Tvåkönsnorm: Den norm i samhället som råder kring att det finns två binära kön, kvinna och 

man.  

 

(RSFL, 2015). 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om transpersoners levnadsvillkor och utsatthet i 

bemötandet av yrkesverksamma socialarbetare.  

 

2.1 Levnadsvillkor 

Forskning på området visar att transpersoner är en utsatt grupp i samhället i såväl det 

vardagliga livet, där de riskerar att utsättas för diskriminering, våld och hatbrott, som i 
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yrkeslivet. Det finns många olika aspekter som bör lyftas och diskuteras när det kommer till 

transpersoners utsatthet och deras levnadsvillkor. Det kan bland annat handla om samhällets 

bemötande, rättigheter, hälsa och utanförskap (Larsson, Lilja, Fossum, Bergström-Walan & 

Berg, 2008). Siverskog (2014) nämner i sin forskning att det är viktigt att, inom det sociala 

arbetet, öka kompetensen och kunskapen om transpersoners levnadssituation. Detta för att 

minimera risken att diskriminera och kränka dessa individer när de söker stöd och vård.  

 

Zeluf et al. (2016) visar att transpersoners psykiska hälsa ofta är kopplad till deras 

transidentitet och samhällets påverkan på hur dessa individer blir bemötta i sociala 

interaktioner. Vosvick & Stem (2018) förklarar att personer som definierar sig som trans har 

en ökad risk att känna minskad livskvalitet och en högre risk, jämfört med den övriga 

befolkningen, att ha psykiska problem som depression och stress. Detta kan leda till att dessa 

människor riskerar att hamna i ett utanförskap, då de på grund av dessa hälsofaktorer drar sig 

undan sociala interaktioner. Transpersoner löper även större risk att begå självmord eller göra 

självmordsförsök. 

 

Den befästa tvåkönsnormen som finns i samhället och som yrkar på att det bara finns två kön, 

kvinna och man, gör att personer som går emot detta kan uppleva ett utanförskap och att de 

inte passar in någonstans. Tvåkönsnormen tvingar in människor i fack, vilket kan upplevas 

problematiskt då transpersoner kan känna att de inte passar in i dessa fack 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Nadal, Skolnik & Wong (2012) menar på att en del 

transpersoner ser sin könsidentitet som något flytande och kan därför känna en svårighet i att 

passa in i samhällets binära tänk.  

 

Transpersoner har länge varit osynliggjorda i samhället och inte förrän 2009 lades 

könsöverskridande identitet eller uttryck in i diskrimineringslagen i Sverige. Därmed blir 

transpersoner erkända som grupp och får inte längre diskrimineras utifrån deras könsidentitet 

eller uttryck (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Transrättigheter och erkännandet av 

transpersoner har sedan 2015 ökat i västvärlden. Trots detta saknas en gedigen kompetens hos 

yrkesverksamma socialarbetare, och transpersoner världen över trycker på rätten till en rättvis 

och kompetent sjukvård (Winter et al., 2016). 

    

Enligt Socialstyrelsen (2015) har antalet vårdsökande för könsdysfori ökat markant sedan 

2007. Under 2015 sökte 1365 personer vård för könsdysfori och ville ha hjälp av hälso- och 
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sjukvård för att börja en utredning för könsbekräftande behandling. Könsdysfori är den känsla 

som transpersoner kan känna när könsidentiteten inte stämmer överens med det kön hen blev 

tilldelad vid födseln. Känslan av könsdysfori, som många transpersoner vittnar om, sker i 

mötet med samhället, där transfobin och upplevelsen av att inte passa in är påtaglig. Denna 

känsla kan leda till stark ångest och en vilja av att påbörja en könsbekräftande utredning och 

behandling. För att få en könsbekräftande behandling krävs det att personen har fått en 

könsdysfori-diagnos. Diagnosen behövs för att kunna få tillgång till den könsbekräftande 

behandlingen och till de juridiska ändringarna, som till exempel ett nytt personnummer som 

bekräftar könsidentiteten. Grundtanken med att påbörja en könsbekräftande behandling är att 

transpersoner ska kunna leva det liv som stämmer överens med deras könsidentitet samt att 

kunna uppnå en god livskvalitet. Köerna till att få könsbekräftande behandling, och därmed 

för många denna livsviktiga vård, är långa och för att genomgå en könsbekräftande 

behandling krävs många besök hos hälso- och sjukvård (RFSL, 2017).  

 

2.2 Utsatthet i bemötandet av yrkesverksamma socialarbetare 

I alla sociala interaktioner talas det om bemötandets värde, där de yrkesverksamma ska kunna 

bemöta alla typer av människor med olika bakgrunder och utan att ha olika värderingar kring 

personen ifråga (Blennberger, 2013). 

 

Fossum (2013) menar att bemötandet i hälso- och sjukvården är en viktig grund för att 

klienter ska känna sig sedda och därav krävs det att de yrkesprofessionella har en förståelse 

för den enskilda individen och ser hens behov i samtalet. Det kan handla om 

yrkesprofessionellas syn på klienten samt hens värderingar och attityder, vilket är grunden till 

ett gott bemötande. Ett professionellt bemötande gentemot klienten ska vila på en känsla av 

respekt och tillit, där det krävs en empatisk förmåga och hänsyn hos yrkesverksamma för att 

kunna möta människor i utsatta positioner (Blennberger, 2013). 

 

Siverskogs (2014) forskning visar att bemötandet av transpersoner i hälso-och sjukvården är 

bristfällig och menar att de yrkesprofessionella behöver öka sin kompetens för att kunna möta 

dessa individer på bästa sätt. Transpersoner vittnar om att det finns en stor okunskap och ett 

normativt förhållningssätt till dem som de yrkesverksamma möter. Det kan bland annat 

handla om hur yrkesverksamma inte bekräftar en persons könsidentitet eller hur den 
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yrkesverksamma använder sig av fel pronomen. Detta kan leda till att transpersoner som är i 

behov av vård drar sig för att söka den vård som de är i behov av (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Folkhälsomyndigheten (2015) visar i en utredning att transpersoners vilja är att bli behandlade 

av yrkesprofessionella utan fördomar, kränkningar och oförståelse. De upplevelser många 

vittnar om är att okunskapen hos den yrkesverksamma leder till att personer som ingår i 

gruppen trans måste utbilda och förespråka hur det är att leva som transperson för den 

vårdpersonal de kommer i kontakt med. Transpersoner vittnar också om ett binärt språk hos 

vårdgivare och en kunskapsbrist som leder till att vissa drar sig för att söka vård (Siverskog, 

2014). Markman (2011) drar slutsatsen att socialarbetare som arbetar nära människor bör ha 

en gedigen kompetens i att möta människor som faller utanför samhällets normer. Det behövs 

ett aktivt ifrågasättande i det dagliga arbete där strukturer, förhållningssätt samt bemötandet 

står i fokus, för att kunna ge ett värdigt bemötande. Rätten till kompetent vård är livsviktig för 

att dessa individer ska kunna leva ett värdigt liv (Hagen & Galapo, 2014). 

 

2.3 Forskningsluckor 

Forskningen på området visar att det finns kunskapsbrist i frågan om transpersoner. De 

forskningsluckor som finns på området är; hur könsdysforin påverkar transpersoners 

vardagliga liv, studier om bemötandet av yrkesverksamma som möter transpersoner i sitt 

arbete samt att det finns lite forskning som är gjord utifrån en svensk kontext.  

          

3. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer de teoretiska perspektiv som kommer användas i analysen presenteras. 

För att få en djupare förståelse kring ett fenomen är det av vikt att använda sig av teoretiska 

perspektiv. Genom att applicera olika teorier kan en lättare förstå, tolka och analysera empirin 

(Creswell, 2014). De teoretiska perspektiv som används i denna studie är intersektionalitet 

och queerteori. 

 

3.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett analysverktyg som visar hur olika kategorier såsom exempelvis klass, 

kön, sexualitet, funktionsvariationer och etnicitet samverkar och påverkar individers utsatthet 

i olika miljöer och situationer. Inom det intersektionella perspektivet talar man om 

skärningspunkter där dessa kategorier möts och påverkar individen och hens maktposition. 
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Denna maktposition är något som till exempel återfinns i mötet mellan socialarbetare och 

klienter, där socialarbetaren besitter makt gentemot klienten ifråga om beslut gällande hens 

liv. Socialarbetaren kan få en bredare förståelse för sina klienter om hen använder sig av ett 

intersektionellt perspektiv och har en förståelse för att människor kan vara utsatta på många 

olika plan, till exempel i sociala interaktioner där vissa människor har högre status än andra. 

Detta utifrån kategorin klass, där utbildning och ekonomisk status kan vara avgörande för hur 

vissa individer kan ta sig fram lättare i samhället (Mattsson, 2015).   

 

Intersektionalitet kopplat till transpersoner kan ses som att en person inte är erkänd utifrån 

något av de juridiska könen under utredningsprocessen och kan därför bli förtryckt i olika 

aspekter. Det kan bland annat handla om sexualitet, klasstillhörighet, etnicitet eller att en har 

en funktionsvariation. Kön är något som en individ blir tillskriven utifrån yttre attribut och 

därmed tillskrivs vissa beteenden och normer utifrån utseende. Genom att applicera ett 

intersektionellt perspektiv kan en se hur transpersoner kan bli förtryckta utifrån olika 

kategorier och att de kan vara en extra utsatt grupp på grund av detta (Parent, DeBlaere & 

Moradi, 2013). 

 

I min analys kommer jag använda mig av ett intersektionellt perspektiv men jag förstår att det 

kan vara problematiskt då den intersektionella analysen hänvisar till kön som en kategori. Det 

intersektionella perspektivet utgår från ett binärt förhållningssätt och det kan vara 

problematiskt i frågan kring transpersoner. För transpersoner kan kön ses som något flytande 

och därför behövs en viss känslighet när jag använder mig av intersektionellt perspektiv i 

analysen. Genom att analysera det empiriska materialet med ett intersektionellt perspektiv kan 

jag dock titta på andra kategorier som ger olika maktpositioner i samhället. Det som skulle 

kunna vara användbart för denna studie är kategorierna ålder och klass. 

 

3.2 Queerteori  

Queerteori är en omtalad teori som innefattar allt från politisk aktivism till personer som faller 

utanför samhällets normer och strukturer. Det är en teori som ifrågasätter heteronormen i 

samhället. Grunden i queerteori är att problematisera och debattera hur normer i samhället 

kring sexualitet, kön och genus uppkommer och ifrågasätts, samt hur samhället ser på vad 

som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande. Det handlar om att våga gå emot 

de normer som finns och ifrågasätta beteenden som görs i det vardagliga livet utifrån den 
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rådande norm som finns i samhället, samt att människor som är normavvikande snarare blir 

inkluderade än exkluderade ur samhället (Ambjörnsson, 2006). Ambjörnsson menar på att det 

heteronormativa samhället skapar en ambivalens hos transpersoner mellan vad normen säger 

och hur det är att vara avvikande. Ambivalensen uppstår när samhället har antaganden om 

könsidentitet eller sexuell läggning och för transpersoner kan detta upplevas problematiskt. 

 

Queerteorin har sina grunder i poststrukturalistisk och postmodern kultur- och samhällsteori, 

feministisk teoribildning samt lesbiska och gay studier. Grunden var att ifrågasätta samhällets 

strukturer och se hur levnadsvillkoren för människor som gick emot denna norm såg ut och 

vilka konsekvenser det kunde leda till. Hicks & Jeyasingham (2016) menar att genom 

queerteorin ifrågasätts normer och föreställningar om kön och könstillhörighet. De binära 

könsnormer som finns här leder endast till två kön, kvinna och man. Detta kan upplevas 

exkluderande för transpersoner som kan känna att de inte tillhör något inom denna 

tvåkönsnorm och därför är queerteorin användbar. Det är svårt att visa på exakt vad queerteori 

innebär då perspektivet kan ha olika betydelser beroende på hur en tolkar begreppet (Berg & 

Wickman, 2010).  

 

Genom att applicera ett queerteoretiskt perspektiv i analysen kan en lättare förstå 

transpersoners utsatthet och hur det är att inte passa in i ett binärt heteronormativt samhälle, 

där den ständiga kampen om tvåkönsnormen och att inte passa in är påtaglig.  

 

4. Metod 

I det här avsnittet kommer följande delar att tas upp; metodval och ansats, 

metodöverväganden, urval, litteratursökning, tillvägagångssätt för datainsamling, analys av 

materialet, kvalitetsbedömning, förförståelse samt etiska överväganden.  

 

4.1 Metodval och ansats 

Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats, då syftet är att undersöka transpersoners 

upplevelser under utredningsprocessen för könsbekräftande behandling. Enligt Larsson, Lilja 

& Fossum (2008) är kvalitativ metod bra när en vill söka förståelse för ett visst problem eller 

en individs situation.  Genom att använda sig av en kvalitativ ansats kan en lättare förstå en 

viss typ av problematik eller utsatthet genom att intervjupersonerna beskriver sin upplevelse 

utifrån deras situation. Då jag valde att arbeta med semistrukturerade frågor blev intervjuerna 
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beskrivande och levande (Bell & Waters, 2016). Det finns relativt lite forskning kring 

transpersoner och kunskapsläget behöver utökas.  

 

4.2 Metodöverväganden 

Den kvalitativa metoden valdes ut för att kunna förstå hur transpersoners upplevelser har varit 

i kontakten med yrkesverksamma socionomer.  I studien vill jag skapa en förståelse för de 

transpersoner som jag intervjuat. Det framkom ganska tidigt i val av metod och 

tillvägagångssätt att det skulle bli smidigast att använda sig av Skype och telefonintervjuer då 

det geografiska avståndet var ett hinder. Detta är något som underlättade arbetet då tiden för 

uppsatsen var begränsad.  

 

4.3 Urval 

Respondenterna till den här studien har valts ut från följande kriterier: 

 

* De ska definiera sig själva som transperson 

* De ska ha genomgått en utredningsprocess för könsbekräftande behandling inom de senaste 

fem åren. 

* De ska ha fyllt 18 år. 

 

Dessa kriterier är för att säkerställa att studiens syfte, som är att undersöka transpersoners 

upplevelser i mötet med yrkesprofessionella under sin utredningsprocess, besvaras. Valet av 

respondenter har skett genom att jag kontaktat deltagarna via sociala medier (Instagram), ett 

så kallat målinriktat urval, vilket innebär att intervjupersonerna har en direkt koppling till 

syftet för studien och frågeställningarna. Med ett målinriktat urval väljer en ut respondenter 

med varierande egenskaper för att få en bredd av respondenter. Urvalet som är med i denna 

studie har en variation i ålder och i könsidentitet (Bryman, 2011). Urvalet skedde genom att 

jag kontaktade tio personer via Instagram, varav fyra passade in på de kriterier jag satt upp för 

studien. Några av de jag kontaktade ville inte ställa upp på en intervju utan vidarebefordrade 

mig till andra eventuella respondenter. Därav har en del av urvalet skett genom snöbollsurval, 

där de jag kontaktade hänvisade mig vidare till andra potentiella deltagare som skulle kunna 

passa för studien (Larsson, et al, 2008). Deltagarna fick sedan ett informationsbrev där jag 

berättade om studien och dess syfte (Se bilaga 1). Urvalet mynnade sedan ut i att fyra 

personer deltog i en intervju, tre transkvinnor och en transman i åldrarna 23–53 år.  
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Respondenterna som är med i studien vars namn är fingerade är; 

 

Gertrud - en MTF transtjej som är 24 år gammal och studerar och som gjorde utredningen 

för könsbekräftande behandling för 4 år sedan.  

Fanny - en MTF transtjej som är 22 år gammal och sjukskriven och som gjorde utredningen 

för könsbekräftande behandling för 2 år sedan.  

Eleonor - en MTF transkvinna som är 53 år gammal och arbetar som dataingenjör och som 

gjorde utredningen för könsbekräftande behandling för 5 år sedan.  

David - en FTM transkille som är 25 år gammal och arbetslös och som gjorde utredningen för 

könsbekräftande behandling för 1 år sedan.  

 

4.4 Litteratursökning 

För att få fram relevant litteratur och forskning har jag dels använt mig av böcker och även 

sökt forskning i ProQuest. Jag började med att göra en sökning i samtliga åtta databaser för att 

uppskatta vidden av forskning på området. Den första söksträngen var följande: transgender* 

AND (assessment* OR treatment*) AND experience*, den gav 5,566 träffar. Inom denna 

sökning hittade jag några intressanta artiklar som var användbara till studiens tidigare 

forskning. Därefter gick jag igenom artiklarnas referenslistor som i sin tur ledde fram till 

ytterligare fynd av relevanta artiklar. Enligt Bryman (2011) kan en gå igenom liknande 

studiers referenslistor och hitta relevant litteratur till den aktuella studien.  

 

4.5 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade intervjuer med några få frågor som var 

öppna och övergripande. Det ledde till att samtalet blev levande och att jag kunde ställa 

följdfrågor där intervjupersonerna själva fick komma till tals. För att få svar på mina 

frågeställningar hade jag innan intervjun gjort en intervjuguide (Se bilaga 2). Detta för att 

kunna ha någon form av struktur på frågorna men ändå kunna följa intervjupersonerna i deras 

berättelser med följdfrågor. För att förbereda mig inför intervjuerna provade jag att hålla en 

intervju med en kompis för att se om frågorna var av god kvalitet och att jag levde upp till 

rollen som intervjuperson samt att jag fick se att tekniken fungerade (Kvale & Brinkman, 

2009). Intervjuerna i studien varade mellan 30–60 minuter. Tre av intervjuerna hade jag via 

Skype och den fjärde hölls via telefon, då ett fysiskt möte inte var möjligt då det geografiska 

avståndet var för stort mellan mig och respondenterna.  
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4.6 Analys av materialet 

Efter varje intervju transkriberade jag materialet direkt för att jag ville ha intervjun så färskt i 

minnet som möjligt. Detta ledde till att jag kunde få en överblick av det empiriska material jag 

samlat in. De citat som är framtagna har i viss mån korrigerats för att få flyt i språket och för 

att rätta grammatiska felaktigheter. Intervjuerna spelades in via en applikation på 

mobiltelefonen och deltagarna var medvetna om att intervjun skulle spelas in och att 

materialet därefter skulle raderas när studien var färdig. Jag läste sedan igenom den 

datainsamling jag fått in och gjorde en tematisk analys för att skapa huvudkategorier och 

underkategorier genom de återkommande teman som trätt fram ur empirin. Dessa kategorier 

sammanställde och analyserade jag sedan till resultatdelen. Vid analysen av studiens data 

användes en tematisk analys där det insamlade materialet delades in i fyra olika teman. Teman 

valdes noga ut, anpassade efter studiens frågeställningar, efter flera genomgångar av 

materialet från intervjuerna. De fyra teman som framkom från materialet var; livet som 

transperson, tvåkönsnormen, bemötande, och makt (Bryman, 2011). I analysen har latenta och 

manifesta budskap använts för att kunna tolka och förstå respondenternas livsberättelser. 

Latenta budskap är de som inte sägs eller skrivs rakt ut utan som kan tolkas utifrån det som 

sägs eller inte sägs. Det manifesta budskapet innebär att en tolkar det som faktiskt sägs (Kvale 

et al., 2009). 

 

4.7 Kvalitetsbedömning  

Begreppen validitet och reliabilitet är något som används för att mäta en studies kvalitet. 

Validitetsbegreppet handlar om forskaren har undersökt det som var meningen med studien. 

Reliabilitet är om den metod en valt för studien är relevant och passande för studien, samt att 

resultatet för studien ska bli den samma om studien upprepas. I kvalitativa studier är dessa 

begrepp svårplacerade då de oftast används i kvantitativa studier då dessa är mätbara. Det går 

dock att applicera begreppet validitet i kvalitativa studier då genom att en tittar på om det en 

valt att observera och påvisa är uppfyllt (Bryman, 2011). Denna studie är kvalitativ och är inte 

mätbar på samma sätt som en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie passar begreppet 

tillförlitlighet bättre och har fyra delkriterier; pålitlighet, överförbarhet, konformitet och 

trovärdighet. 
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Pålitlighet i en kvalitativ studie innebär att studien ska gå att göra om igen med liknande 

resultat och kan liknas med reliabilitet. I denna studie har detta tillämpats genom att beskriva 

hur forskningsprocessen fortskridit, exempelvis vad gäller urvalsprocess, datainsamling och 

analysförfarandet. I kvalitativa studier tittar forskaren ofta på en liten grupp individer som har 

vissa liknande egenskaper och har sitt fokus på de kontextuellt unika för att förstå de 

sammanhang en vill undersöka. Detta kallas även extern validitet och innebär att resultatet 

kan användas i ett annat sammanhang (Bryman, 2011). Syftet med denna studie var att få en 

djupare förståelse för deltagarnas berättelser vilket besvarades med ingående intervjuer. 

Denna studies urval hade få respondenter och därav kan det vara svårt att nå hel 

överförbarhet.  

 

Genom att använda sig av konformitet har forskaren varit medveten om sin egen uppfattning 

om det ämne hen valt att göra studien om och har försökt att vara objektiv.  Dock är det svårt 

att vara helt objektiv i sin roll som forskare men insikten hos forskaren ska grunda sig i att 

forskaren har handlat i god tro och är medveten om sin egen förförståelse. I denna studie har 

författaren beskrivit sin förförståelse och redogjort för hur det empiriska materialet tolkats. 

Studien bygger på deltagarnas berättelser och övrig forskning samt tillämpningen av teorier. 

Trovärdighet är liknande intern validitet vilket betyder hur tillförlitligt resultatet är. Med 

trovärdighet menas det att det finns många beskrivningar av en social verklighet och 

trovärdigheten handlar om hur väl forskaren kan beskriva denna sociala verklighet.  För att få 

en trovärdig studie är en viktig faktor att säkerställa med respondenterna att forskaren har 

framställt deras verklighet på bästa sätt, detta kallas för respondentvalidering. Tiden för denna 

studie var begränsad och därför har inte respondentvalidering kunnat ske. Däremot 

kontrollerade jag med följdfrågor under intervjuernas gång för att kunna tolka 

respondenternas verklighet på bästa sätt (Bryman, 2011). 

 

4.8 Förförståelse 

Min förförståelse kring transpersoner är att de är en osynlig, exkluderad och diskriminerad 

grupp i samhället. Jag hade en viss kunskap innan denna studie om transpersoners livsvillkor i 

samhället och var medveten om att bemötandet av gruppen inte alltid är den bästa. En positiv 

aspekt av min egen förförståelse kring transpersoner är viljan att belysa transpersoners 

situation och få frågan kring bemötande att uppmärksammas och diskuteras. Men jag förstår 

också att detta kan påverka studiens utfall då det kan vara svårt att vara helt objektiv. Min 
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förhoppning med studien är att en annan aspekt av bemötande uppmärksammas i denna studie 

än vad min egen förförståelse vittnar om. 

 

4.9 Etiska överväganden 

Den etiska medvetenheten är något som måste genomsyra hela min studie och genom studien 

bör en självreflektion finnas med i min roll som den som gör studien. De transpersoner som 

jag intervjuar kan ha upplevt utredningsprocessen för könsbekräftande behandling som 

problematisk och smärtsam, därav måste jag ha en finkänslighet och visa hänsyn när jag 

genomför intervjuerna. Det måste finnas en medvetenhet i hur jag ställer frågor och hur jag 

uttrycker mig i intervjuerna, då jag inte vill dra upp eventuella sår hos deltagarna. Den 

självreflektion som jag bör ha genom studien handlar även om den maktobalans som skapas 

mellan mig och deltagarna. De respondenter jag intervjuar kan känna att de är i en utsatt 

position och jag som håller i intervjun måste försöka skapa en trygghet oss emellan, där jag 

som gör studien måste vara lyhörd och tolka det som verkligen sägs och inget annat, samt att 

visa en förståelse för att jag som gör studien förstår att min kunskap på området inte är 

densamma som de som har upplevt det själva (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp vikten av etiska överväganden såsom exempelvis 

individskyddskravet och forskarkravet. Forskarkravet menar att det finns en förpliktelse mot 

samhället att studien genomförs för att bistå utsatta grupper och för att avhjälpa sociala 

problem och orättvisor. Individskyddskravet innebär att deltagarna i studien inte ska riskera 

att fara illa av studien och delas in i fyra kategorier som ska genomsyra arbetet. I 

informationskravet ska deltagarna i studien få veta studiens syfte, att medverkan är frivillig 

och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Det måste även innehålla ett 

samtyckeskrav där deltagarna samtycker till studien. Konfidalitetskravet kräver att de 

uppgifter som inkommer i det empiriska materialet inte får spridas eller lyssnas av någon 

annan än forskaren. Deltagarna ska avidentifieras och ingen utomstående ska kunna koppla 

deltagaren till studien. Genom att använda sig av ett nyttjandekrav så garanterar forskaren att 

informationen som inkommer endast används för studiens syfte. 

 

Studien inleddes med att jag skickade ut ett informationsbrev till respondenterna där jag 

berättade om studiens syfte, att det va frivilligt att vara med och att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet i denna studienstudie uppfylldes genom att 
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samtliga respondenter tackade ja till att medverka i studien. Konfidalitetskravet uppfylldes 

genom att jag avidentifierade respondenterna och gav de fingerade namn. Nyttjandekravet är 

också uppfyllt i denna studie, då respondenternas utsagor endast kommer användas i studien 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit av deltagarnas intervjuer. Det 

empiriska materialet som ligger till grund för analysen delades in i fyra teman; Livet som 

transperson, tvåkönsnormen, bemötande och makt. 

Då studiens syfte var att undersöka transpersoners upplevelser av yrkesverksamma 

socialarbetares bemötande i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling är de citat 

från respondenterna det som kommer ligga till grund för analysdelen. Resultatet analyserades 

utifrån ett intersektionellt perspektiv och queerteori. Respondenternas namn är fingerade; 

Gertrud, Fanny, Eleonor och David. 

 

5.1 Livet som transperson 

Som tidigare nämnts är transpersoner en utsatt grupp i många vardagliga interaktioner och den 

psykiska hälsan för dessa individer är ofta kopplade till att leva i ett heteronormativt och 

transfobiskt samhälle. Det här är något som påverkar gruppens levnadsvillkor påtagligt och 

leder till att transpersoner exkluderas från samhället (Wurm et al., 2017). 

 

“Det har inneburit att den genomskinliga gummiväggen som fanns mellan mig 

och omvärlden har försvunnit som jag inte visste fanns. Jag har inte kommit 

igenom. Jag kunde inte vara hela jag förrän jag förstod att jag var kvinna och 

började leva som det. Det har betytt en enorm frihet men också stress, för det är 

stressigt att vara normavvikande.” 

                                                              

Eleonor 

 

Som respondenten ovan nämner är det en stressfaktor att som transperson leva i ett samhälle 

där den gemensamma synen är att du är fel och konstig. Denna typ av stress är ett resultat av 

samhällets fördomar och diskriminering av personer som går emot normen. Ambjörnsson 

(2006) resonerar kring att queerteorin har en viktig del i hur det är att leva som trans i ett 
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samhälle där du som person ses som avvikande. Där synen på transpersoner gör att gruppen 

blir exkluderade och diskriminerade och inte får samma tillgång till majoritetssamhället. 

 Genom att öka medvetenheten och inkludera ett queerperspektiv i samhället skulle det till 

exempel vara lättare och mindre stressfullt för transpersoner att leva öppet i sin könsidentitet, 

då gruppen inte skulle ses som normbrytande.  

 

 

 

 

“Allt har verkligen ändrats. Vad det har inneburit för mig? I det stora hela har 

det inneburit väldigt klyschigt men att jag får vara mig själv. Vara den jag är 

och växa i det. Bara att erkänna den grundläggande delen vilket kön jag har och 

få erkännande från världen är så extremt nödvändigt för att kunna leva för mig 

 

Gertrud 

 

“Alltså personligen har det varit avgörande för att jag ska bli mig själv 

fullständigt och kunna känna någon slags självkänsla. Jag upplever att jag är 

mer mig själv nu, mer levande än jag var innan.” 

                           

     David 

 

Respondenterna ovan visar på hur viktigt det är att våga komma ut med den könsidentitet som 

en känner att en har. Mattsson (2015) tar upp att kön inte bör ses som något fast i människors 

kroppar utan något som är förändringsbart genom livets gång. För den yrkesverksamma kan 

detta vara en viktig aspekt att belysa i mötet med transpersoner, då kön och könsidentiteten 

för dessa individer kan skifta och uttryckas på olika sätt i diverse kontexter. Genom att bli 

erkänd som transperson och få en känsla av att människor i omgivningen förstår sig på en är 

avgörande för att dessa individer ska känna att de får utrymme att existera i samhället (Wurm 

et al., 2017).  

 

“Hade jag fått frågan igen om jag åkt tillbaka i tiden och gjort detta igen 

varenda gång hade jag gjort det. Det finns inget val. Om man är trans och när 
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man väl upptäcker det att allt det här hemska måendet är för att jag är trans då 

går det inte att komma undan. För mig var det att jag kom till ett alternativ 

antingen tar jag livet av mig eller så börjar jag med hormoner.”  

     

Fanny 

 

Fannys citat visar på hur viktigt det kan vara för en individ att hjälp finns tillgänglig då det 

kanske inte finns en annan utväg än att genomgå processen för en könsbekräftande 

behandling. Hennes budskap stärker den forskning som finns rörande den utsatthet och 

psykiska ohälsa dessa individer lever med. Trots det kränkande bemötande som transpersoner 

kan uppleva under sin utredningsprocess, är det något de genomlider för att de anser att det 

inte finns något annat alternativ. Med den självmordsstatistik som finns bland transpersoner 

bör yrkesverksamma vara medvetna om dessa individers extremt utsatta position och bemöta 

dem med större respekt och förståelse (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Alla fyra respondenter påpekar hur viktigt det varit för de att komma ut med sin könsidentitet, 

samt hur avgörande detta varit för att kunna leva och överleva. De belyser även hur viktigt det 

är att bli erkänd som människa och bli tagen på allvar. Två av dem menar att om inte hjälpen 

med könsbekräftande behandling hade funnits, hade de kanske inte levt idag.    

 

5.2 Tvåkönsnormen 

Samhället i dag är anpassat efter en tvåkönsnorm som innebär att det endast finns två kön som 

är man och kvinna. Trots att samhället ser ut så finns det individer som inte anser sig passa in 

i rollen som man eller kvinna. Det innebär att personen är ickebinär (Forum för levande 

historia, 2008). Jag ställde frågan till mina respondenter om de upplevde att yrkesverksamma 

inom vården var influerade av ett binärt tänk, det vill säga att de yttrade sig på ett sätt som 

visade att de utgick från att det endast finns två kön i samhället.  

 

“Gud ja! Alltså sjukt binärt. Men jag tror att det är bättre nu, icke binära får ju 

genomgå utredning nu /.../ Att gå ut i klänning var inte min stil men det 

handlade om avvägning, nu måste jag börja med “att bära klänning” och smink 

för att gå in i rollen som tjej. Vilka könsroller går de efter egentligen?” 
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Gertrud 

 

Det Gertrud beskriver kan visa på hur samhällets normer och förväntningar på vad ett kön är 

har en stark påverkan på utredningen som transpersoner behöver genomgå. Inom utredningen 

finns det något som kallas för “real life experience”, detta innebär att transpersoner som gör 

en transutredning behöver, under ett års tid, leva ut sitt upplevda kön fritt ute i samhället 

(RFSL, 2015). Ambjörnsson (2006) menar att med ett queerteoretiskt perspektiv skulle de 

yrkesverksamma inte bemöta Gertrud på detta sätt. Då skulle det inte finnas sådana 

föreställningar kring hur en ska vara när en är ett viss kön. Det som kuratorn visar på i citatet 

är antaganden om kön och könsroller som finns i samhället men med ett queert perspektiv 

hade hon på ett annat sätt kunna bemöta Gertrud och vara mer öppen inför de olikheter som 

finns inom de två olika könen. Tvåkönsnormen behöver ifrågasättas och könen bör inte ses 

som något homogent. Att vara kvinna innebär så mycket mer än att “bära klänning och 

smink”.  

 

 

 

“Det märks om jag kommer dit och är trött med håret i en knut, jeans och en t-

shirt så får jag ett annat bemötande än om jag kommer dit sminkad med 

klänning. Men om jag kommer dit ovårdad är det som att de tänker typ du är 

konstig. Åh nej, en transperson! Vill man ha hjälp är det desto bättre om man 

feminiserar sig, det är bättre i deras ögon” 

      

Fanny 

 

I citatet ovan berättar Fanny hur hon upplevt kuratorns bemötande i transvården. Hennes 

beskrivelse av mötet var att hon blev bemött och behandlad utifrån stereotypa föreställningar 

kring kön och hur en bör vara som tjej. Samhällets normer och förväntningar finns inte bara 

ute i samhället utan förekommer även inom institutioner. Som kurator behöver en reflektera 

över var en står i förhållande till dessa normer och hur det kan påverka den enskilda individen 

i mötet. Det latenta i Fannys citat säger att hon inte accepteras som den hon är utan hon 

upplever att hon behöver leva sig in i en specifik könsroll för att möta kuratorns förväntningar 

på henne (Forum för levande historia, 2008). 
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“De kan ifrågasätta om man som transkille kommer med örhängen och så om 

man upplevs feminin. Det är lite oro hur man uppfattas generellt” 

 

David 

 

De individer som går emot den samhälleliga normen reduceras ofta till en homogen grupp, där 

alla ses som likadana och stereotypa föreställningar reproduceras utifrån fördomar om 

gruppen. Transpersoner är en grupp som går emot normen och hur en människa bör vara och 

se ut och kan därför bli dömd och utsättas för kränkningar. Den starkt befästa norm kring kön 

bör ses som något mer flytande, att det är okej att blanda maskulint och feminint. Även 

Davids citat har ett liknande latent budskap som beskriver hur samhällets normer skapar oro 

hos individer som inte följer dem (Forum för levande historia, 2008). 

 

“Jag skulle inte bli förvånad men det är inget jag märkt. Det drabbar ju inte mig 

eftersom jag är en binär transkvinna.” 

                                       

Eleonor 

 

Eleonors svar på frågan kring hur yrkesverksamma ser på tvåkönsnormen visar att det kan 

vara annorlunda hur yrkesverksamma agerar i sitt bemötande utifrån ålder.  Eleonor var den 

äldsta som jag intervjuade. Med ett intersektionellt perspektiv kan en se att de andra 

deltagarnas svar visar att det finns föreställningar kring hur de yttre attributen visar på om en 

är kvinna eller man. De föreställningar som finns kring hur en kvinna eller man bör vara kan 

vara kopplat till ålder. Där de yngre i studien kände att de var tvungna att visa upp och bli 

bedömda utifrån deras utseende medan Eleonor inte hade någon erfarenhet i att bli bemött på 

det sättet. Det kan även handla om att de yrkesverksamma vill få det till att de yngre 

respondenterna är mer osäkra och inte är helt säkra på sin könsidentitet (Mattsson, 2015). 

 

Mattsson (2015) menar att stereotypa föreställningar reducerar individer till en homogen 

grupp utan att se till de säregna egenskaperna. Genom att ha stereotypa föreställningar kring 

transpersoner, reduceras gruppen till de yrkesverksammas föreställningar och antaganden om 
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könsroller. Där de yngre vårdsökande transpersonerna känner sig mer eller mindre tvingade 

att leva upp till en specifik könsroll som de inte är bekväma i.  

 

Denna del av resultatet visar på att det kan finnas en svårighet i att leva upp till de binära 

föreställningar som finns hos yrkesverksamma. Tre av intervjupersonerna vittnar om att det 

finns underliggande krav i utredningsteamet om hur en bör se ut för att leva upp till sin 

könsidentitet, medan den fjärde intervjupersonen inte alls påvisade detta. 

 

5.3 Bemötande  

Ett gott bemötande är en av grundpelarna till att skapa allians med en klient. För transpersoner 

som är en extremt utsatt grupp är bemötande inom vården en viktig del för att dessa individer 

ska få den hjälp de har rätt till. Det kan handla om att yrkesverksamma använder ett korrekt 

språk med rätt pronomen, visar en förståelse för hur det är att leva som transperson samt att ha 

en vetskap om transpersoners historiska förtryck (Weir & Piquette, 2018). Socialt arbete ska 

grunda sig på alla människors lika värde och rätten till att vara den en är. Det sociala arbetet 

ska främja människors rättigheter och arbeta för dem och därav kunna möta människor i 

utsatta positioner (Blennberger, 2017).  

 

“Alltså två olika huvudgrejer, respekt och inkännande. Man ska inte behöva 

vara en högutbildad 50 plussare för att bli tagen på allvar.” 

                                                     

Eleonor 

 

Det här citatet är taget från Eleonor när hon får frågan hur hon tycker att yrkesverksamma 

socionomer har bemött henne i fråga om kunskap och bemötande. Mattsson (2015) menar att 

klass är en viktig aspekt för att se hur människor har olika möjligheter att ta sig fram i 

samhället, där människor med högre utbildning har ett kulturellt kapital och makt som kan 

påverka bemötandet av yrkesverksamma. Eleonor har en universitetsutbildning och ett 

välbetalt arbete. Till skillnad från de andra respondenterna vittnar hon om ett generellt gott 

bemötande vilket kan bero på att hon är äldre och har högre status och därmed blir tagen mer 

på allvar än de yngre respondenterna.  
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“Det har varit helt okej bemötande men en gång när kuratorn på andra mötet 

gick igenom sin hylla med papper och hittade inte pappret med sina 

anteckningar från det senaste samtalet och sa typ var va vi någonstans? Då 

kändes det väldigt oproffsigt.  Mitt liv hänger i dina händer och du går runt och 

letar efter ett papper! ” 

                        

Gertrud 

 

 

“Men det finns en skillnad mellan någon som har ett läkt sår och någon som har 

ett öppet sår, då tål nog den med ett läkt sår bättre om någon kommer och petar 

än om man har ett öppet sår så gör det väldigt ont.” 

 

                              Eleonor 

 

Citatet från Eleonor visar på hur viktigt ett gott bemötande av transpersoner är, då det handlar 

om människor som generellt mår psykiskt dåligt och en viss typ av medkänsla behövs i mötet 

med de yrkesverksamma. Det behövs att den yrkesverksamma kan visa på en viss förståelse 

och en empatisk förmåga i mötet med klienter.  

Detta är också något som stärks i citatet från Gertrud där hon vittnar om ett oprofessionellt 

bemötande och vikten av att känna sig sedd som klient. 

 

“Jag kommer ihåg känslan av att hon ville bortförklara lite eller förminska 

känslan av att jag rättade henne när hon felkönade någon. Det var så nytt för 

henne och att jag måste ha förståelse”  

                    

       David 

 

Det David berättar i citatet visar på en stor okunskap hos den yrkesverksamma 

socialarbetaren. Enligt Weir et al. (2018) har språket och hur de yrkesverksamma uttrycker sig 

en viktig aspekt i arbetet med transpersoner, där det kan vara relevant att vara uppdaterad och 

kunna visa på att den yrkesverksamma förstår hur viktigt det är att som transperson få sin 
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könsidentitet bekräftad även i det vardagliga språket. Det kan handla om att den 

yrkesverksamma frågar klienten vad hen har för pronomen och använda det i sitt språkbruk. 

Genom att ha en medvetenhet i sitt arbete med transpersoner kan yrkesverksamma arbeta med 

denna grupp utifrån att motverka stigmatiseringen av gruppen och tanken om transpersoner 

som något avvikande. Således skulle ett queerteoretiskt perspektiv hos kuratorn kunna 

underlätta för transpersoner som kommer i kontakt med yrkesverksamma socialarbetare. 

Attityden hos yrkesverksamma skulle då vara mer öppen och tillåtande i mötet med dessa 

individer som kan upplevas av professionella som avvikande och främmande (Ambjörnsson, 

2006). 

  

“Det har väl varit bra. Inga extravaganser men inte dumt.”  

                                                               

Eleonor 

 

“Det handlar om grundläggande respekt och empati. Det är grunden till ett 

felbemötande, att inte vara lyhörd till klienten.”  

 

David 

 

Som tidigare nämnts är Eleonor både äldre och tillhör en högre klasstillhörighet än resterande 

respondenter. Detta kan vara en grund till varför hon har en generellt bättre upplevelse av 

bemötandet med yrkesverksamma. Samtalet mellan en yrkesverksam och klient är en viktig 

grund för hur samarbetet dem emellan kommer att fungera. Där den yrkesverksamma sätter 

tonen för samtalet och hur samtalet ska fortlöpa. Således bör den yrkesverksamma försöka 

skapa ett positivt samtalsklimat, detta kopplat till bemötandet av transpersoner kan handla om 

att försöka förstå sig på dessa individers utsatthet och hur smärtsamt det kan vara att sitta och 

berätta sin livshistoria som transperson (Hilmarsson, 2012). 

 

De resultat som framkommit från deltagarnas upplevelser om de yrkesverksamma 

socialarbetarna är att en viss kompetens i bemötandet saknas gentemot transpersoner, då dessa 

individer kan vara känsligare än övrig befolkning när det kommer till att bli bemött och 

bekräftad. Två av de yngre respondenterna vittnar om ett bemötande utan empati och med stor 

okunskap medan den tredje av de yngre vittnade om ett bemötande som var både positivt och 
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negativt. Den fjärde respondenten och den äldsta berättar om ett helt okej bemötande, men 

utan den lilla extra finessen. 

 

5.4 Makt 

Maktaspekten är alltid påtaglig i arbetet med människor, där den yrkesverksamma har en 

makt ifråga om beslut över klienten och hens liv. Transpersoner är i behov av stöd och 

stöttning i sin process för att kunna leva ett drägligt liv och kan därför uppleva en maktlöshet 

när de möter yrkesverksamma socialarbetare (Skau, 2007). 

 

“Jag ville inte på något vis indikera på att jag mådde dåligt. För då visste jag 

att det skulle bli en längre utredning. Jag ville ta noll risker när det kom till det. 

 Jag tror jag kan ha förminskat min livshistoria och romantiserat saker i mitt liv 

för att få snabbare hjälp” 

                                                                                    

     Gertrud 

 

Det respondenten Gertrud här säger visar på att hon inte på något vis vill visa att hon 

eventuellt mår dåligt psykiskt för att då skulle det kunna leda till att hennes utredning för 

könsbekräftande behandling tog längre tid och det var något hon inte ville riskera. Processen 

för könsbekräftande behandling är utdragen och det är några få ställen i Sverige där dessa 

personer kan få hjälp med behandlingen (Socialstyrelsen, 2015). Gertrud visar på en typ av 

maktlöshet i att inte besitta en styrka att kunna vara helt ärlig med hur hon mår inför kuratorn. 

Skau (2007) menar att det blir en konflikt för klienten då hens liv ligger i deras händer och att 

klienten blir utsatt i den makt som den yrkesverksamma har. 

 

“Men sen kommer man in och de tar det mer som en utredning av en psykiskt 

sjuk än hjälp och stöttning och den vård man behöver. Där tycker jag det 

krockar.” 

                                                                  

David  

 

Ambjörnsson (2006) menar att skapa sin egen identitet är något som är svårt för alla 

människor och för transpersoner är det en extra smärtsam process att ta sig igenom. Mötet 
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som respondenten ovan nämner är problematiskt då det vittnar om ett ifrågasättande av hans 

identitet av den yrkesverksamma. Det är en psykiskt påfrestande utredning som dessa 

individer går igenom och skulle hälso- och sjukvårdspersonal ha ett annat bemötande kanske 

det skulle underlätta för transpersoner som söker vård. Samhället idag är starkt influerat av 

fasta ramar av hur individer ska vara. Hade det funnits en mer öppen syn kring hur vi ser på 

identiteter och identitetsskapandet skulle yrkesverksamma kanske bemöta transpersoner på ett 

mer öppet och förstående sätt (Ambjörnsson, 2006). 

 

 

“Behandla oss som vilken människa som helst. Om man ställer frågan skulle jag 

fråga en CIS person om detta och svaret är nej, fråga inte.”  

 

David 

 

“Vartenda möte gick jag dit full av ångest och gick därifrån och mådde skit 

resten av dagen”  

                                                                     

Fanny 

 

Maktlösheten i att inte veta hur ett möte med den yrkesverksamma kommer att vara är något 

de två respondenterna ovan vittnar om. Ambjörnsson (2006) menar att den maktordning som 

finns i samhället och som kategoriserar människor efter stereotypa föreställningar är 

problematisk och bör ifrågasättas, synen på kön och könsidentitet kan därför luckras upp om 

normerna kring hur vi ser detta diskuteras och implementeras i det professionella arbetet med 

människor. 

 

De yngre respondenterna är de som bäst kom till tals i denna fråga. De uttrycker alla en 

sårbarhet och maktlöshet inför de yrkesverksamma socialarbetare där åldersaspekten återigen 

kan vara aktuell. De yngre respondenterna blir ifrågasatta på ett helt annat sätt än den äldre 

och upplever därför en större maktlöshet. Resultatet i frågan om makt vittnade om 

respondenternas upplevelser av bemötande och hur det är att lämna hela sitt liv i någon 

annans händer. 

 



 25 

 

6. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka transpersoners upplevelser av mötet med yrkesverksamma 

socialarbetare. Studiens resultat bekräftar till stor del vad tidigare studier på området visat, 

nämligen att transpersoners upplevelser om ett liv kantat av utsatthet, diskriminering och 

exkludering samt känslor av maktlöshet, oro och frustration (SOU 2017:92). De transpersoner 

som intervjuades i studien berättade om hur det är att leva i ett samhälle där de inte riktigt får 

plats. Där språkbruk och bemötande hos yrkesverksamma är en avgörande faktor för att dessa 

individer ska känna sig bekräftade i sin könsidentitet och som deltagarna tyckte var bristfällig 

hos yrkesverksamma socialarbetare. Som socialarbetare kan en möta en stor variation av 

problematik och livsöden vilket ställer höga krav på den yrkesverksamma att med försiktighet 

och respekt bemöta varje individ på ett professionellt sätt. När det kommer till 

yrkesverksamma som arbetar med en specifik målgrupp som transpersoner bör det ställas 

högre krav på både kunskap och förståelse i bemötandet med dessa individer. Det kräver att 

socialarbetaren sätter sig in i transpersoners situation i både samhället i stort men även hur det 

kan vara på individnivå att leva som trans och hur det påverkar personens livssituation.  

 

Den första frågeställningen var; Hur är det att leva som transperson i Sverige idag? Frågan 

behandlades under tematiseringen Livet som transperson. Resultatet visar att det har en stor 

betydelse för transpersoner att våga komma ut med sin könsidentitet och kunna leva som den. 

Trots att det är en stressfaktor att vara normbrytande är detta en viktig del i processen för att 

kunna bli sig själv fullt ut. Två av respondenterna berättade om att det var avgörande för dem 

att påbörja processen för inte begå självmord. Transpersoners psykiska hälsa är sämre än den 

övriga befolkningen och personer som definierar sig som trans har en ökad risk att begå 

självmord vilket bekräftas i SOU (2017:92). Jag anser att om den samhälleliga synen på det 

som ses som normbrytande var mer öppet och tillåtande skulle människor som går emot 

normen kunna leva ett bättre liv utan den ständiga stressen av att passa in i samhället. Det 

skulle då inte handla om att personer var tvungna att komma ut, utan om samhället redan från 

början var strukturerat på ett mer queer teoretiskt sätt skulle människor inte reduceras till 

något konstigt och avvikande. Samhällsklimatet behöver förändras så att alla människor 

finner en plats, där ett öppet språkbruk används och där felköningar och ifrågasättande inte är 

en del av transpersoners vardag. Då skulle troligtvis transpersoners psykiska hälsa vara 

betydligt bättre.  
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Den andra frågeställningen var Hur bekräftas könsidentiteten hos transpersoner av 

yrkesverksamma socialarbetare? Frågan behandlades under tematiseringen Tvåkönsnormen. 

Det resultat som framkom visade att transpersoner blir sedda och behandlade utifrån en 

tvåkönsnorm och hur starkt detta är befäst hos yrkesverksamma socialarbetare. Tre av 

respondenterna i studien vittnade om att de känt av en stark press under utredningsprocessen 

med att passa in i den könsroll som passade deras könsidentitet. De berättade om hur detta 

ledde till en stress för att känna att de levde upp till denna roll och inte bli tagna på allvar. 

Detta är något SOU (2017:92) även visar, där en stor del av transpersoner menar på att det är 

problematiskt att försöka leva upp till en förväntad könsroll.  

 

Under tema tre och fyra som var; Bemötande och Makt behandlades den tredje 

frågeställningen; Vilken typ av kompetens i bemötandet med yrkesverksamma saknas enligt 

personer som definierar sig som trans? 

Resultatet i denna del visade att de flesta respondenterna känt en maktlöshet i att kunna 

påverka sin egen livssituation, samt att vikten av gott bemötandet från yrkesverksamma är en 

avgörande faktor för att klienter ska känna trygghet och förtroende. Detta är något som är 

viktigt att som blivande socialarbetare ta med sig ut i yrkeslivet när en är färdig med 

utbildningen, vikten av ett gott bemötande och hur en i sin yrkesroll kan göra att utsatta 

människor mår ännu sämre om ens bemötandet inte visar på en genuin förståelse. Det 

respondenterna berättade visade på att det saknas kompetens i bemötandet av gruppen 

transpersoner. Samhällets strukturer i såväl bemötande som i normer kring hur en får vara är 

avgörande för att transpersoners existens ska uppmärksammas. Det behövs förändringar som 

gör att dessa individer inte ses som avvikande, ett exempel på det skulle kunna vara att införa 

ett tredje kön i frågan om juridiskt kön för de här människorna.  

 

Enligt International Federation of Social Workers [IFSW] ska yrkesverksamma socialarbetare 

arbeta för ett antidiskriminerande samhälle fritt från förtryck på grund av kön eller sexuell 

läggning. Jag anser därför att frågan kring transpersoner bör lyftas och diskuteras i det sociala 

arbetet för att eliminera risken för att personer inte får samma tillgång till samhället som 

resterande befolkning. Det behövs mer kunskap i bemötandet av olika individer och detta är 

något som jag anser ska ingå i socionomutbildningen, vilket det tyvärr inte gör idag. Som 

blivande socionom krävs en viss kompetens om människors olikheter och jag tror att om 

normbrytande personer var en viktig del av utbildningen skulle färre yrkesverksamma kränka 

dessa individer ute på arbetsfältet. 
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Slutligen har studiens frågeställningar behandlats och analyserats utifrån intersektionalitet och 

queerteorin. Dessa teorier har varit till hjälp för att förstå hur normer och strukturer i 

samhället påverkar transpersoners livsvillkor och rätten att synas och finnas till i samhället. 

 Det som framkommit i studien är hur transpersoner blir diskriminerade och exkluderade från 

samhället på både en strukturell och individuell nivå. Detta är något som bör lyftas och 

diskuteras för att underlätta för dessa människor och ge dem samma möjligheter och 

rättigheter i samhället. Studiens urval är relativt litet men det som de fyra respondenterna 

vittnar om är analytiskt generaliserbart till andra personer som befinner sig i liknande 

livssituationer (Kvale, 2014). Forskning på området har ökat det senaste decenniet men 

fortfarande saknas viktig kunskap om transpersoner och deras livssituation, därav behövs fler 

studier på området.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna som hölls i denna studie blev ingående och gav en tydlig bild av hur det kan vara 

att leva som transperson idag. Intervjuerna gick således bra och blev detaljrika. En av 

intervjuerna blev lite kortare än de andra. Detta berodde dels på att intervjupersonen inte hade 

så mycket att tillägga i vissa frågor och att jag som höll intervjun hade svårt att spinna vidare i 

samtalet. 

 

Till en början var tanken med studien att hålla intervjuerna i ett fysiskt möte, detta för att 

skapa en så autentisk bild som möjligt av respondenternas berättelser. Dock var det svårt att 

genomföra det då respondenterna i denna studie bodde på skilda håll i Sverige och tiden för 

genomförandet av denna studie var begränsad.  Urvalet skedde genom att jag följde en del 

transpersoner via sociala medier, där jag kontaktade dessa och frågade om en medverkan i 

studien. En del som fick förfrågan tackade genast nej och hänvisade till att det hade varit en 

för smärtsam process som de inte orkade gå igenom igen. Detta kan ses som ett ytterligare 

bevis på att transpersoner som har genomgått utredningsprocessen för könsbekräftande 

behandling, känner att de blir sedda som avvikande, exkluderade och diskriminerade i 

samhället och därför inte orkar berätta sin historia igen. Studien hänvisar till att det behövs 

mer kunskap hos yrkesverksamma som gör att de inte kränker människor i utsatta positioner. 

Urvalet i denna studie är litet men trots detta bidrar studien med viktig kunskap om 

transpersoners upplevelser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Janine Quisth och jag studerar till socionom på Mittuniversitet i Östersund. Jag 

ska under höstterminen 2018 skriva min kandidatuppsats. Studiens syfte är att undersöka hur 

yrkesverksamma socionomer ska få en bredare kunskap och förståelse för transpersoner i 

bemötandet i utredningsprocessen. Några av de frågor som kommer att ställas är: 

Vad har det inneburit för dig att leva och komma ut som transperson? 

Hur har dina upplevelser varit i mötet med yrkesverksamma? 

Hur skulle du vilja att yrkesverksamma agerade i sitt bemötande? 

 

Jag skulle vara väldigt tacksam om du ville ställa upp på en intervju via Skype och svara på 

ett par frågor kring bemötandet av socionomer i utredningsprocessen. Intervjun kommer att 

spelas in men kommer inte lyssnas av någon annan än mig och tar ca en timme. När uppsatsen 

är färdig kommer inspelningen att raderas. Intervjun kommer att vara anonym och du som 

person kommer att avidentifieras i uppsatsen. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun 

eller din medverkan i uppsatsen.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig 

 

Janine Quisth 

Telefonnummer: 0737799383 

Mail: jaqv1600@student.miun.se 

 

Handledare: Majen Espvall  

 

 

Bilaga 2 

 

Temaområden för intervjufrågor 

 

Identifikationsprocessen  
Hur såg det ut för dig när du började ifrågasätta ditt tilldelade kön? 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt pronomen? 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Minns du hur din tankeprocess gick? 

Kan du berätta lite om din identifikationsprocess? 

 

Att vara transperson 

Vad har det inneburit för dig att leva och komma ut som transperson? 

Hur blir du bemött av din omgivning? (skola, arbete, familj, vänner) 

mailto:jaqv1600@student.miun.se
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Hur var det att komma ut för din omgivning? 

Hur gammal var du när du berättade? 

Märker du någon påtaglig skillnad i bemötande när du kodades som tjej/kille? 

 

Bemötande av professionella 

Hur har dina upplevelser varit i mötet med professionella? 

Hur gick det till när du skulle inleda processen för könsbekräftande behandling? 

Träffade du en kurator i ditt möte med utredningsteamet? 

Hur upplevde du ditt möte med kuratorn? 

Tycker du att kompetensen är tillräcklig för yrkesverksamma? 

Var det någonting i hens bemötande som du upplevde vara kränkande? 

Har du upplevt att du måste utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i transfrågan och i sådana 

fall, på vilket sätt? 

Hur upplever du att hälso- och sjukvårdspersonal ser på tvåkönsnormen? Är dem väldigt 

binära i sitt tänk eller inkluderande? 

Hur upplever du transfobi i mötet med yrkesverksamma? 

 

Framtiden 

Hur skulle du vilja att yrkesverksamma agerade i sitt bemötande? 

Vilken typ av kompetens saknas tycker du? 
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