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SAMMANFATTNING 

Bakgrund  

Transsexualism innebär att en persons upplevda könstillhörighet inte stämmer överens med 

det kön denne blivit tilldelad vid födelsen. Att genomgå könskorrigerande behandlingar 

kan förbättra hur personen mår i den egna kroppen. Studier som rör hälso- och sjukvården 

visar att transsexuella personer upplever att de bemöts annorlunda och bristen på kunskap 

om transsexualism lyfts som ett av de grundläggande problemen. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur bemötandet i det dagliga livet påverkar transsexuella personer. 

Metod 

Kvalitativ intervjumetod användes för att kunna beskriva informanternas upplevelser. Sju 

transsexuella personer intervjuades. Intervjuerna transkriberades samt analyserades enligt 

metoden kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

Bristen på kunskap om transsexualism går som en röd tråd genom fynden. Frågan om en 

person skall vara öppen om sin bakgrund eller inte är ständigt närvarande, personerna är 

oroliga för att bli ifrågasatta eller behandlade annorlunda. När de kommer ut som 

transsexuella möts de av nyfikenhet som kan vara både uppskattad och besvärande. Hälso- 

och sjukvården är oerfaren och saknar kunskap men det går att ge ett bra bemötande ändå. 

Slutsats 

Transsexuella personer blir i regel väl bemötta, men bristen på kunskap i omgivningen 

upplevs som ett problem. Information om vad transsexualism är bör spridas samt att tidig 

diagnos och behandlingsstart är väsentlig. 

Nyckelord: Transsexualism, bemötande, dagligt liv, bristande kunskap 
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ORDLISTA  

Cisperson  

Ordet cis kommer från latin och brukar översättas till “på denna sida” (Einarsson, u.å.; 

Skogh, u.å.). En cisperson är en person där det biologiska och juridiska könet stämmer 

överens med det denne uppfattar sig själv som (Skogh, u.å.; Transformering, 2014a). De 

personer som inte är transpersoner är cispersoner. 

HBTQ 

HBTQ är en förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner 

(Breithel, u.å.). Queerpersoner inkluderas inte i alla studier och då skrivs enbart HBT-

personer.  

Juridiskt kön 

Alla nyfödda i Sverige blir registrerade som man eller kvinna, vilket innebär en jämn näst 

sista siffra i slutet på personnumret för kvinnor och en ojämn siffra för män. I passet står 

det även K/F eller M (Transformering, 2014b). 

KtM 

Kvinna till Man, på engelska FtM - Female to Male, innebär en person som blivit tolkad 

som kvinna vid födseln men upplever sig vara man. Används för att beskriva en person 

under själva processen (Socialstyrelsen, 2010; Transformering, 2014a). 

Könsidentitet 

Enligt Ollerstam (u.å.) är könsidentitet det kön en person känner att den har oberoende av 

det sociala eller biologiska kön andra kan anse att personen har.  

Könsuttryck 

Ordet könsuttryck syftar på hur en person uttrycker sitt kön, det vill säga hur denne 

använder sig av kläder, smink, kroppsspråk, beteende med mera (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter [RFSL], u.å.a). 

MtK 

Man till Kvinna, på engelska MtF - Male to Female, innebär en person som blivit tolkad 

som man vid födseln men upplever sig vara kvinna. Används för att beskriva en person 

under själva processen (Socialstyrelsen, 2010; Transformering, 2014a). 

Passera 

Ordet passera beskriver hur en omgivning uppfattar att en persons utseende 

överensstämmer med personens könsidentitet (Socialstyrelsen, 2010), samtidigt är det 

personens egen upplevelse av huruvida hen passerar eller inte som oftast åsyftas. 

Real life 

Kallas även Real life test eller Real life experience eller Real life period. När en person 

under utredning förväntas börja leva i det önskade könet, om denne inte redan gör det 

(Transformering, 2014c).  



Transperson 

Ordet trans kommer från latin och betyder på andra sidan eller över (Edlunda, u.å.). 

Transperson är ett paraplybegrepp för folk som bryter rådande könsnormer. Förutom 

transsexuella personer innefattar det även transvestiter, intergender, agender med flera 

(Malmquist, u.å.a; Transformering, 2014a). Ibland räknas även DSD hit men inte alltid. 

DSD står för Disorder of Sex Development och kallades tidigare för intersexuella 

(Malmquist, u.å.b).  

Transsexualism 

Transsexualism är ett tillstånd där den egna upplevda könstillhörigheten inte stämmer 

överens med det kön personen ifråga blivit tilldelad vid födelsen. Oftast önskar personen i 

fråga ändra sitt utseende för att bättre passera som det upplevda könet. Det går att ordna 

genom så kallad könskorrigering, vilket bland annat innebär hormonbehandling och ibland 

även kirurgiska ingrepp (Dahlöf, u.å.; Socialstyrelsen, 2010). Ordet transsexualism är att 

föredra framför transsexualitet eftersom människor annars har en tendens att tro att det är 

en sexuell läggning, i stil med homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. 

Transvestit 

En transsexuell person ska inte blandas ihop med en transvestit, som är en person som klär 

sig i det motsatta könets kläder. De skiljer sig från en transsexuell person på så vis att en 

transvestit oftast inte önskar ändra det kön hen tillhör (Transformering, 2014a). 
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BAKGRUND 

Introduktion 

Studier visar att transsexuella personer bemöts illa inom hälso- och sjukvård. Ofta är det 

omedvetet och beror på okunskap av vårdpersonal (Bauer, Scheim, Deutsch & Massarella, 

2014; Grant, Mottet, Tanis, Herman, Harrison & Keisling, 2010; Lim, Brown & Justin Kim, 

2014; Merryfeather & Bruce, 2014; Socialstyrelsen, 2010). Den vardagliga tillvaron präglas 

av mellanmänskliga relationer (Nyström, 2014) och både kommunikation och bemötande 

påverkas av deltagarna i kommunikationen (Määtä & Öresland, 2014). Ett samtal påverkas 

inte bara av vad deltagarna säger utan även faktorer som deras kön och andra yttre egenskaper 

(Määtä & Öresland, 2014). 

Transsexualism 

Begreppet transsexuell myntades år 1923 av sexologen Hirschfeld (Aldrich, 2007), som även 

myntade begreppet transvestit och grundade ett sexualforskningsinstitut (RFSL, u.å.b). 

Magnus Hirschfeld var både homosexuell och jude samtidigt som han var verksam i Tyskland 

fram till och med år 1933, då hans sexualforskningsinstitut stängdes och hans böcker brändes 

på bål. Läkaren Benjamin började behandla transsexuella med hormonterapi år 1949 i USA. 

Joergensen brukar refereras till som världens första person som genomgått en lyckad 

könskorrigering, en process som var färdig år 1952. Sverige blev år 1972 det första landet i 

världen att ge både juridisk och medicinsk möjlighet att ändra könstillhörighet. Samma år 

inleddes även kostnadsfri hormonbehandling och operationer för transsexuella personer 

(RFSL, u.å.b).  

Enligt Larsson, Lilja, Fossum, Bergström-Walan och Berg (2008) är transpersoner en 

minoritetsgrupp som utsätts för diskriminering och påfrestningar som påverkar den psykiska 

hälsan negativt. I vissa fall önskar den transsexuella personen genomgå en könskorrigering, 

något som kan förbättra hur hen mår i den egna kroppen (Sobralske, 2005; Transformering, 

2014d; Udeze, Abdelmawla, Khoosal & Terry, 2008). 

Studier visar att transsexuella personer upplever att de bemöts på ett annat sätt än andra 

(cispersoner) inom hälso- och sjukvården. De upplever att de bemötts illa på grund av 

vårdgivares okunskap och negligering av dem som personer. Enligt Bauer et al. (2014) 

upplevde 52 procent av de 167 deltagarna i en studie av transsexuella som uppsökt en 

akutmottagning de senaste 12 månaderna att de blivit illa bemötta. Merryfeather och Bruce 

(2014) påpekar att transsexuella personer missförstås och osynliggörs inom hälso- och 

sjukvården. Lim et al. (2014) skriver att sjuksköterskor kan känna sig obekväma med att ge 

vård till HBT-personer samt att transsexuella i högre grad än homo-, bi- och queerpersoner 

riskerar att diskrimineras av vårdgivare. 

Process kring könskorrigering 

I dagligt tal används ibland ordet könsbyte vilket är felaktigt eftersom personen inte byter 

kön, utan korrigerar det hen upplever som fel med sin kropp (RFSL, u.å.a; Transformering, 

2014e). Ordet könsbyte kan emellertid användas vid tal om juridiskt byte av kön, när 

personnumret ändrats (Transformering, 2014e). 
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För att påbörja könskorrigeringsprocessen krävs en remiss från en psykiatrisk 

primärvårdsenhet eller en privat psykiatriker (RFSL, u.å.c). Personen remitteras vidare till ett 

utredningsteam som oftast består av en psykiatriker, en kurator och en psykolog 

(Transformering, 2014c). Socialstyrelsens rättsliga råd har skrivit riktlinjer vad gäller 

könskorrigering, som följs i olika mån på olika platser i Sverige (RFSL, u.å.c). Enligt dessa 

riktlinjer läggs det första året av processen på utredning där psykologiska test genomförs. 

Dessa innefattar hur personen ser på sig själv och hur denne mår, för att utreda vilken typ av 

stöd personen behöver. Om personen därefter får diagnosen transsexualism eller diagnosen 

könsidentitetsstörning utan närmare specifikation fortsätter utredningen och olika 

behandlingar blir möjliga (Transformering, 2014c).  

Under det andra året förväntas personen leva i sitt upplevda kön för att genomgå så kallat 

Real life. Behandling med hormoner blir då möjlig, eventuellt också epilering av 

ansiktsbehåring samt mastektomi, borttagning av bröst (Socialstyrelsen, 2010; 

Transformering, 2014c). Hormonbehandlingen ger symtom som är mer eller mindre 

reversibla och skulle behandlingen avbrytas går vissa av symtomen tillbaka. Därmed blir 

hormonbehandlingen livslång för att upprätthålla resultatet (Arver, Dhejne & Öberg, 2011). 

Transsexuella kvinnor (MtK) får östrogen vilket hämmar testikelfunktionen, omfördelar 

underhudsfettet, minskar kroppsbehåringen och främjar viss brösttillväxt. Transsexuella män 

(KtM) får testosteron vilket gör att menstruationen upphör, muskelmassan byggs på, 

skäggväxt främjas, rösten fördjupas och klitoris börjar växa (Sobralske, 2005; Socialstyrelsen, 

2010). Dessa hormoner ger även vissa biverkningar, till exempel så kan östrogen ge ökad risk 

för tromboembolism (Jenner, 2010) och testosteron kan ge akne (Sobralske, 2005). 

Tidigast efter dessa två år kan personen som fått diagnosen transsexualism ansöka till 

Socialstyrelsens rättsliga råd om att ändra sitt juridiska kön. I samband med ansökan kan hen 

anhålla om att få göra en underlivsoperation, vilket är en frivillig åtgärd. Däremot kan en 

person inte genomgå en underlivsoperation utan att ha bytt kön juridisk (Almqvist, u.å.; 

RFSL, u.å.c; Transformering, 2014c). 

Fastställande av könstillhörighet 

Lagen om fastställande av könstillhörighet (Svensk författningssamling [SFS], 1972:119) 

fastslår reglerna kring hur en person ska gå till väga för att ansöka om ändring av det juridiska 

könet. Det som krävs av personen i fråga är att hen “sedan en lång tid upplever att han eller 

hon tillhör det andra könet, sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, måste 

antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och har fyllt arton år” (SFS, 

1972:119, 1 §). 

Kritik mot könskorrigeringsprocessen 

Delar i könskorrigeringsprocessen har kritiserats från patienthåll. Det förekommer att 

personerna inte förstår syftet med psykologtesterna och upplever dem som 

integritetskränkande (Socialstyrelsen, 2010). Utöver detta både genomförs och återkopplas 

psykologtesterna på olika sätt vid olika instanser. Även Real life har ifrågasatts, dels av de 

personer som redan lever i sitt önskade kön och dels för en ökad risk att utsättas för hot och 

våld innan de passerar fullt ut. Upplevelsen av att de måste leva upp till stereotypa könsroller 

och inte kan vara sig själva finns också, något som kan hindra öppenheten mellan patienten 

och utredningsteamet (Socialstyrelsen, 2010). 
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Enligt Transformering (2014f) och Socialstyrelsen (2010) väljer en del att självmedicinera 

med hormoner köpta via internet eller från bekanta, exempelvis på grund av den utdragna 

processen. Detta är inte ett säkert tillvägagångssätt då doserna är individuella och hälso- och 

sjukvården inte har möjlighet att ta prover på personen för att säkerställa att hen mår bra. 

Dessutom är det inte säkert att det är rätt läkemedel som skickas via internet (Transformering, 

2014f). 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Människovärdesprincipen säger att ingen får prioritera vård eller insatser utifrån människors 

olika funktioner i samhället eller personliga egenskaper, såsom bland annat könstillhörighet 

(Werntoft, 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska vård ges med 

beaktande av alla människors lika värde och med ett humanistiskt perspektiv. International 

Council of Nurses [ICN] (2012) skriver att sjuksköterskor ska främja en miljö där mänskliga 

rättigheter upprätthålls och att enskilda personers sedvänjor, trosuppfattning och värderingar 

respekteras. Sjuksköterskan ska även främja insatser för att tillgodose sårbara 

befolkningsgruppers sociala behov och hälsa (ICN, 2012). 

Hälsa och bemötande 

Hälsa sett ur en humanistisk inriktning innebär att hälsa är någonting mer eller någonting 

annat än bara frånvaro av sjukdom. Det holistiska perspektivet är en del av den humanistiska 

inriktningen och lyfter fram personen i helhet i samverkan med omvärlden samt att helheten 

är större än summan av de olika delarna. Hedelin, Jormfeldts och Svedberg (2014) beskriver 

detta som att även om en person är fysiskt friskt är det inte samma sak som att denne innehar 

hälsa. Det innebär att det inte räcker att ge fysisk vård till en person, utan även bemötandet av 

denne är en del i omvårdnaden och viktigt för personens välmående. Att fysisk och psykisk 

vård bör anpassas för den transsexuella populationen och för den enskilda personen 

konstaterar likaså Jenner (2010). 

Kunskapsbrist 

Okunskap om transsexualism lyfts som ett av de grundläggande problemen i hur transsexuella 

personer upplever sig bli bemötta (Bauer et al., 2014; Institute of Medicine of the National 

Academies, 2011; Lim et al., 2014; Merryfeather & Bruce, 2014; Socialstyrelsen, 2010). Utan 

kunskap om transsexualism riskerar sjuksköterskor och annan vårdpersonal att omedvetet såra 

och förolämpa transsexuella personer. Detta kan leda till att vårdgivare som inte har kunskap 

om de problem som kan drabba en transsexuell person också inte kan hjälpa dem 

(Merryfeather & Bruce, 2014). 

I en amerikansk studie av Grant et al. (2010) med 6 450 deltagare har 19 procent vägrats vård 

på grund av sin transsexualism, en siffra som är 10 procent av 167 deltagare i en studie av 

Bauer et al. (2014). Bauer et al. beskriver även andra negativa erfarenheter transsexuella 

personer har upplevt, såsom ett nedvärderande och kränkande språk, att vårdgivaren uppger 

sig veta för lite för att kunna ge vård samt att vårdgivaren trodde att könet på legitimationen 

var ett misstag. Ytterligare problem som undersöktes var förekomsten av vårdgivare som 

vägrat diskutera problem relaterade till transsexualismen, vägrat undersöka vissa kroppsdelar 

på patienten, förringat och förlöjligat vårdtagaren samt vårdgivare som sagt till vårdtagaren att 

hen inte är transsexuell. Av de transsexuella deltagarna har 21 procent någon gång undvikit att 

gå till en akutmottagning när de egentligen behövde vård (Bauer et al., 2014). 
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Merryfeather och Bruce (2014) poängterar att det behövs mer undervisning om 

genusmångfald och transpersoner för att arbeta emot missförstånd, stigmatisering och 

osynlighet. Med osynligheten menas att litteratur och studier om HBTQ uppmärksammar 

homosexualitet och bisexualitet mer än transsexualism, som blir bortglömt och exkluderat. 

Merryfeather och Bruce skriver att om sjuksköterskor hade adekvata kunskaper om 

transproblematik och bemötte alla patienter som om de skulle kunna vara transsexuella, vilket 

ju vem som helst kan vara, så skulle dessa problem inte vara vad de är idag. Detta bekräftar 

Peate (2008) som skriver att sjuksköterskans attityd gentemot en transsexuell person påverkar 

kvaliteten på den omvårdnad som ges. Förhållandet mellan vårdgivare och vårdtagare är en 

avgörande faktor för hälsans utfall, vilket delvis kan ses i att när förhållandet dem emellan är 

bra så är patientens följsamhet bättre (Hart, 2013). 

Bemötande 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är bemötande hur en person uppträder gentemot någon 

eller något och Fossum (2013) skriver att det bland annat handlar om hur samtal genomförs. 

Vi blir bemötta i olika sammanhang till exempel på ett café, på banken och inom hälso- och 

sjukvård och vi förutsätter att vi ska få ett bra bemötande. Trots det är bemötande svårt att 

beskriva på andra språk, exempelvis det engelska språket saknar en direkt översättning och 

inte heller det norska eller danska språket har en motsvarighet till ordet. Avsaknaden av 

korresponderande ord i andra språk gör att det finns ett begränsat antal studier på ämnet 

(Fossum, 2013). 

Fossum (2013) menar att bemötande även kan förmedla människosyn, vilket Baggens och 

Sandén (2014) preciserar som att vi genom kommunikationen dels förmedlar tankar om 

omvärlden men också olika känslor och attityder. 

Määtä och Öresland (2014) skriver att människor har stereotypa bilder av hur kvinnor och 

män bör vara och bemöter dem därefter, samt påpekar att bemötande påverkas både av 

vårdtagarens och av vårdgivarens kön. På samma sätt påverkas hälso- och sjukvårdens sätt att 

bemöta patienter av vårdgivarens olika attityder och uppfattningar. Enligt Merryfeather och 

Bruce (2014) kan okunskap och oförståelse hos vårdpersonal leda till att bemötandet av 

transsexuella personer blir kränkande och förolämpande eller rentav hindrar dem från att få 

sjukvård. 

En patient som känner sig illa bemött i Sverige har rätt att anmäla detta, vilket ska prövas i 

kontakt med verksamhetschef eller medicinskt ledningsansvarig. Om patienten inte längre har 

förtroende för enheten så finns möjligheten att ta kontakt med patientnämnden, socialstyrelsen 

eller hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att lämna synpunkter (Öhrn, 2014). 

Kommunikation 

Baggens och Sandén (2014) skriver att kommunikation sker konstant mellan närvarande 

personer och inte går att stänga av eller sätta på samt att det är en del av bemötandet. 

Förenklat går kommunikation ut på att vi skickar, tar emot och tolkar signaler. Vi 

kommunicerar inte bara med ord utan även med hjälp av kroppen och kan använda gester för 

att förmedla eller förstärka information, till exempel att hälsa på någon på avstånd eller peka 

ut en riktning. Med hjälp av kommunikation kan vi förklara och argumentera, vilket kan 

främja förståelsen mellan individer. Människors känslor, sinnesstämningar och 

förhållningssätt gentemot deltagare uttrycks i samtalet med hjälp av kroppen (Baggens & 

Sandén, 2014).  
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Bra kommunikation måste övas upp och underhållas och det räcker inte att bara fokusera på 

den sjuka kroppen, personen bakom bör komma fram (Hyldmo, Fjerstad, Bragason, Husby, 

Lang, Ranhoff, Ødegård & Finset, 2014). 

Hyldmo et al. (2014) beskriver en metod för att öva upp bättre kommunikation mellan läkare 

och patient. Metoden redogör för några olika tillvägagångssätt som ska hjälpa läkaren att se 

personen bakom sjukdomen för att i det långa loppet ge bättre vård. Hyldmo et al. skriver att 

god kommunikation gestaltas av att vara artig, närvarande, ha ögonkontakt och visa empati. 

De beskriver även vikten av information och diskussion med patient och närstående (Hyldmo 

et al., 2014). Bra kommunikation ger färre klagomål, högre patientnöjdhet och bättre 

följsamhet samt bättre behandling och i slutändan hälsa (Finset, 2013; Levinson, Roter, 

Mullooly, Dull & Frankel, 1997; Stewart, 1995; Zolnierek & Dimatteo, 2009, refererat i 

Hyldmo et al., 2014). 

Fossum (2013) beskriver olika hinder som kan uppstå i kommunikationen såsom att röstläge 

samt tonfall kan påverka intrycket av den som talar samt att dialekter kan försvåra förståelse. 

Även slang och negationer i tal kan försvåra förståelsen mellan två parter. 

Normer 

Norm beskrivs av Bergström (u.å.) som det godtagna beteendet i en social grupp. Exempel på 

normer i detta arbete är heteronorm och cisnorm. Transformering (2014g) beskriver normer 

som oskrivna regler vilka handlar om hur en person förväntas bete sig och se ut. De personer 

som följer en norm märker knappt av att den finns och att de gynnas av den till skillnad från 

de som bryter mot den. 

Heteronormen innefattar att människor är antingen maskulina män eller feminina kvinnor som 

är heterosexuella. I denna norm missgynnas HBTQ-grupper då de på olika sätt bryter den 

(Transformering, 2014g). Cisnormen förutsätter att alla människor är cispersoner, vilket 

missgynnar och osynliggör transpersoner (Transformering, 2014g). Till exempel kan 

transsexuella personer bli förbisedda i olika cancerscreeningprogram. Det finns för tillfället 

inget specifikt vårdprogram eller någon praxis för hur transsexuella kvinnor (MtK) som har 

prostatan kvar eller transsexuella män (KtM) som har livmodern kvar ska ske, vilket kan 

innebära att kontrollerna missas (Socialstyrelsen, 2010). Eliason, Dibble och DeJoseph (2010) 

konstaterar dessutom att studier som handlar om patienters egenskaper sällan tar upp 

könsidentitet eller sexuell läggning utan antar att alla är heterosexuella män eller kvinnor. 

Diskriminering 

Transsexuella personer blir diskriminerade inom hälso- och sjukvård (Ash och Mackereth, 

2013; Polly och Nicole, 2011). Ash och Mackereth (2013) påpekar att diskrimineringen har 

inverkar på deras hälsa och välmående och Higa et al. (2014) belyser att dessa negativa 

känslor och situationer mot unga HBTQ-personer bör reduceras. 

Diskrimineringslagen beskriver i 1 § sitt mål att främja lika rättigheter och möjligheter för 

alla. Detta oberoende av könsöverskridande uttryck eller identitet, kön, ålder eller andra 

faktorer (SFS, 2008:567). De specifika orden könsöverskridande identitet och uttryck lades 

till i lagen år 2009 (RFSL, u.å.b). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2 § står det att 

god vård ska ges på lika villkor till hela befolkningen, samt att vården ska ges med respekt för 

den unika personens värdighet. Denna specificerar däremot inga minoritetsgrupper vilket kan 

ses i diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). 
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Dagligt liv 

I det dagliga livet ingår enligt Carnevali (1984) aktiviteter i det dagliga livet (activities of 

daily living [ADL]) och krav i det dagliga livet (demands of daily living [DDL]). ADL 

innebär vad en person gör under en dag, när som helst och vad som helst, till exempel att laga 

mat eller träna. DDL innebär krav från personen själv och människorna i dennes omgivning, 

till exempel personens förväntningar på sig själv att klara av specifika företeelser eller 

omgivningens förväntningar på hur hen ska bete sig. 

För en transsexuell person blir kontroller och framförallt hormonbehandling en del av det 

dagliga livet. Vid östrogenbehandling ges hormonerna främst i form av plåster eller gel, vilka 

brukas per dygn. I andra hand används intramuskulära injektioner, som ges var tredje eller var 

fjärde vecka, eller peroralt, där en till tre tabletter tas dagligen. Vid testosteronbehandling ges 

hormonerna främst i form av intramuskulära injektioner, som tas var åttonde till var tolfte 

vecka. Testosteron kan även tas dagligen i gelform, vars fördel är att nivåerna blir stabila 

snabbare än med injektioner. Vid hormonbehandling måste kontroller genomföras för att 

säkerställa att hormonerna är på rätt nivå i kroppen (Arver, Dhejne & Öberg, 2011). Detta blir 

således en del av vardagen vid och efter könskorrigeringsprocessen. 

Nyström (2014, s. 468) menar att en beskrivning av det vardagliga livet är det vanliga livet, 

“alla de dagar som utspelar sig mellan de särskilda dagarna då något speciellt inträffar”. Hon 

konstaterar även att fenomenet vardagsliv är mer komplicerat än så och att de dagar när något 

särskilt inträffar präglar vardagslivet i hög utsträckning. Relationer till människor i vår 

omgivning är en stor del av vår vardagliga tillvaro när vi är friska och kan påverkas negativt 

av långvarig ohälsa. Nyström belyser hur relationen mellan vårdare och patient påverkar 

patientens mående och möjlighet till tillfrisknande, vilket studier beskriver som viktigt 

rörande transpersoner inom hälso- och sjukvård (Bauer et al., 2014; Lim et al., 2014; 

Merryfeather och Bruce, 2014). 

Problemformulering 

Det finns studier som visar att transsexuella bemöts illa inom hälso- och sjukvård (Bauer et al. 

2014; Grant et al, 2010; Lim et al., 2014; Merryfeather & Bruce, 2014). En orsak är okunskap 

från vårdgivarens sida, vilket kan resultera i att transsexuella personer oavsiktligt blir 

förolämpade eller kränkta, som i sin tur kan leda till att de riskerar att undvika att söka vård 

(Merryfeather & Bruce, 2014). Okunskapen manifesteras bland annat i bristen på tillgänglig 

information på svenska, där RFSL tillsammans med Transformering.se är de mest omfattande 

källorna. Föreliggande studie avser att ge mer information om hur transsexuella personer lever 

och deras specifika behov i det dagliga livet. Målet är att minska okunskap om transsexualism 

vilket kan leda till bättre bemötande i bland annat vårdsammanhang. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur bemötandet i det dagliga livet påverkar transsexuella personer. 

METOD 

Val av metod 

En kvalitativ intervjumetod användes för att beskriva de transsexuella personernas egna 

upplevelser och tankar om hur bemötandet i det dagliga livet påverkar dem. Dalen (2007) och 

Danielson (2012a) menar att syftet med intervjuer är att förstå hur andra personer upplever sin 
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livssituation, att få ta del av beskrivande information om hur dessa känner och tänker i olika 

situationer. Därmed ansågs kvalitativ intervjumetod vara en passande metod för att svara mot 

studiens syfte. 

Urval 

Kriterierna valdes utefter lämplighetsurval, där deltagarna väljs med tanke på tillgång och 

lämplighet (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle ha 

fått diagnosen transsexualism, ha genomgått viss behandling så att hen passerar, vara över 18 

år samt vara svensktalande. Vad viss behandling innebär kan variera mellan olika personer 

och det är upp till personen själv att avgöra huruvida denne passerar eller inte. 

Exklusionskriteriet var geografiskt då intervjuerna inte kunde genomföras utanför Stockholm, 

Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller Nyköping. 

Att kunna tala svenska är ett kriterium för att personerna skall kunna berätta om sina 

upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). Detta för att undvika missförstånd i 

intervjusituationen samt för att intervjupersonen skulle förstå all information och studiens 

syfte. För att informanterna skulle ha möjlighet att delge hur det är att leva i det upplevda 

könet var ett kriterium att de skulle ha genomgått viss behandling, så att de passerar inför 

andra människor. Därav också kriteriet att de skulle ha fått diagnosen transsexualism, då det 

innebär att de är minst ett år in i processen (Socialstyrelsen, 2010). Eftersom författarna till 

föreliggande studie är hemmahörande till Stockholm exkluderades platser utanför Stockholm 

med omnejd. 

Genomförande 

Rekrytering 

Deltagarna rekryterades med hjälp av snöbollsmetoden som är en form av lämplighetsurval 

vilken kan liknas vid en snöboll som rullas i snö och blir större allt eftersom den rullar vidare 

i snön. Det innebar att informationen om studien spreds med uppmaning om att sprida frågan 

vidare (Polit & Beck, 2012; Trost, 2010). En efterlysningstext (bilaga A) skickades ut i olika 

internetfora, såsom facebookprofiler, facebookgruppen GWU bar & café (Geek Women 

Unite) och twitterkonton samt till vänner och bekanta med uppmaningen att sprida texten 

vidare. GWU bar & café är skapad för medlemmar i facebookgruppen Geek Women Unite! 

(Sweden). Missivbrevet (bilaga B) skickades sedan ut till de som anmält intresse, till RFSL 

Stockholm samt till vänner till författarna. Datum och plats för intervjuer bestämdes via mejl. 

De personer som blev rekryterade var mellan 20 och 48 år gamla och bestod av två kvinnor 

(MtK) och fem män (KtM), varav alla uppfyllde urvalskriterierna. 

Intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga C) skapades med öppna frågor som stöd för att besvara studiens 

syfte i enlighet med Danielson (2012a), då en fritt flödande och flexibel intervju 

eftersträvades. Intervjuguiden bestod av 13 frågor, där de två första var konkreta korta frågor 

för att kontrollera att inklusionskriterierna följts. Resterande 11 frågor var byggda för att få 

beskrivande och långa svar, dessa hade även tillhörande stödord och stödmeningar för att 

kunna underlätta förståelse av frågan. 

I intervjuguiden står det felaktigt “transsexualitet” på två ställen. Under arbetets gång har det 

konstaterats att den korrekta termen är “transsexualism”. 
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Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en informant, som uppfyllde alla urvalskriterier, för att se 

om intervjuguidens frågor svarade mot syftet. Då kontrollerades även att tiden för intervjun 

var passande samt gav intervjuarna erfarenhet av genomförandet. Under pilotintervjun 

bildades en uppfattning om hur väl inspelningsapparaturen fungerade eftersom det kan vara 

besvärligt att först efter intervjun inse att den inte spelats in (Dalen, 2007; Danielsson, 2012a). 

Intervjuguiden kompletterades därefter med tre frågor som lades till under pilotintervjuns 

gång, eftersom de ansågs bidra till syftet. Dessa frågor har markerats med (1), (2) och (3) i 

bilaga C. Pilotintervjun infogades i studien då alla frågor som var med i den slutgiltiga 

intervjuguiden även ställdes då. 

Intervjuerna 

Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med enbart intervjuare och informanter 

närvarande. De inleddes med en kort presentation av studien, en förklaring om 

konfidentialiteten samt ett muntligt samtycke inhämtades. Informanterna tillfrågades om ett 

samtycke till att spela in samtalet och påmindes även om att de när som helst under intervjun 

kunde dra sig ur. Intervjuarna försökte vara tydliga med syftet och tog emot frågor om arbetet 

för att skapa en bra kontakt med informanten, vilket Kvale och Brinkmann (2014) påpekar är 

viktigt för att uppmuntra denne att dela med sig av sina upplevelser. 

Intervjufrågorna anpassades efter hur intervjun utvecklades. Enligt Danielson (2012a) är detta 

en bra metod då alltför detaljerade frågor kan minska flödet. Även stödord användes i de fall 

en öppen fråga inte räckte för att komma in på olika ämnen i samtalet. 

Intervjun avslutades med frågan om deltagaren ville tillägga något, vilket Danielson (2012a) 

belyser vikten av då informanten får möjlighet att påtala något som inte berörts i intervjun. 

Intervjuerna pågick mellan 40 till 80 minuter. 

Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande, då det enligt Trost (2010) kan 

vara till fördel och ett bra stöd att vara två intervjuare när de är samspelta. Författarna delade 

på rollen som frågeställare samtidigt som den andra kom med stödord och hjälpande frågor. 

Databearbetning 

Transkribering 

Ljudfilerna med de inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades mellan en 

och nio dagar efter intervjutillfällena. Transkriberingsmetoden diskuterades i förväg, vilket 

Kvale och Brinkmann (2014) menar är av vikt så att skillnaderna i transkriberingen 

minimeras. Då intervjun inte analyserades språkligt utan med själva berättelsen i fokus så har 

uttryck som “eh” och “hm” tagits bort i de fall då de inte tillförde något för betydelsen. 

Pauser, skratt eller gråt har bevarats då det är andemeningen som har analyserats (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Författarna delade upp intervjuerna sinsemellan och transkriberade dem 

var för sig. 
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Citat 

Citaten som presenteras i resultatet har skrivits om till skriftspråk, detta för att undvika 

missuppfattningar på grund av talspråk, enligt rekommendationer från Kvale och Brinkmann 

(2014), samt för att undvika igenkänning via dialekt eller uttryck. I de fall namn har nämnts 

har dessa censurerats. 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes och intervjuerna analyserades med induktiv ansats 

(Trost, 2010). Under analysen hittades mönster som kunde antas ha samband med varandra 

och även data som inte passade in i något mönster som då inte kunde antas ha ett samband 

med resterande intervjuer (Trost, 2010). 

Transkriberingen av intervjuerna delades inledningsvis upp i meningsenheter, det vill säga 

meningar eller ord som är förbundna genom sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

De meningsenheter som hittades under genomläsning och som svarade på syftet markerades 

med överstrykningspennor. Meningsenheterna diskuterades tills enighet rådde. 

Meningsenheterna kondenserades sedan för att få ut betydelsen i ett kortare format. De 

kondenserade meningsenheterna kodades för att lättare få en översikt och underlätta 

indelningen i subkategorier och kategorier. Denna del av analysen klipptes sedan ut, lades på 

ett bord och kopplades sedan ihop med varandra utefter dess betydelser för att få en bättre 

översikt. Därefter diskuterades subkategorier och kategorier fram. Graneheim och Lundman 

(2004) fastställer att kategorier beskriver innehåll och kan ses som en röd tråd genom 

analysen, där subkategorierna kan delas in under kategorierna. 

Under analysen så har fokus legat på det manifesta innehållet, vilket Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver som vad texten säger oss, det tydliga i meningsenheterna. Utifrån detta har 

totalt 13 subkategorier analyserats fram vilka har arbetats ihop i fyra kategorier, dessa är 

möten, öppen om sin bakgrund, kunskap och utsidan genomgår förändringar (tabell 2). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategorier Kategorier 

Men i och med att jag inte 

kommit ut på jobbet så hör 

jag också en del saker som 

de kanske inte skulle sagt 

om de vetat vem jag är 

liksom. 

Kollegor säger 

saker de inte 

skulle gjort om 

de visste vem 

jag är. 

Kollegors 

prat 

Omgivningen Möten 

Jag vet ju med mig att jag, 

blommar ut på ett annat 

sätt med folk som vet, det 

är en trygghet, liksom. Jag 

behöver inte sitta och ljuga 

hela tiden och behöver inte 

vara rädd för att bli 

avslöjad. 

Jag blommar ut 

på ett annat sätt 

med folk som 

vet, jag 

behöver inte 

ljuga eller vara 

rädd för att bli 

avslöjad.  

Trygg med 

folk som vet 

Trygghetskänsla Öppenhet om 

sin bakgrund 
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Trovärdighet 

Trovärdigheten har stärkts genom att varje intervjutillfälle inleddes med ett par frågor om 

urvalskriterierna för att försäkra sig om att de följdes. Intervjuguiden (bilaga C) testades 

genom en pilotintervju, därefter modifierades den och användes sedan i resterande intervjuer. 

Att en pilotintervju genomförts samt att informanten fick tid att svara så innehållsrikt som 

möjligt menar Dalen (2007) ökar trovärdigheten. Enligt Trost (2010) ökar även trovärdigheten 

då frågor och följdfrågor visas i studien, vilka kan ses i bilaga C. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefoner för att senare kunna lyssnas igenom flera gånger både under transkription och 

under analys vilket Dalen (2007) menar styrker trovärdigheten genom bättre förståelse. 

Metodbeskrivningen har gjorts så tydlig som möjligt i enlighet med Danielson (2012b) som 

påpekar vikten av att redovisa stegen då dessa ska gå att replikera 

Forskningsetiska övervägande 

Ämnesval 

I rådande ämnesval finns det etiska överväganden såsom ifall nyttan av studien överstiger 

eventuell skada den skulle kunna åsamka (Vetenskapsrådet, 2011). Med skada menas i detta 

sammanhang de psykiska obehag som kan uppstå under intervjun i de fall intervjupersonen 

har upplevt ett dåligt bemötande. Nyttan med studien kan vara att en ökad förståelse för 

transexuella personer införskaffas vilket kan leda till bättre bemötande i det dagliga livet. 

Datainsamlande 

En etisk aspekt kring missivbrevet är att det trots tidigare givet samtycke ska framgå tydligt 

att alla har rätt att dra sig ur när som helst under studiens gång, utan att behöva ange någon 

orsak till detta. Informationen om studien ska vara tillräckligt omfattande så att informanterna 

får en bra översikt över studien, det ska inte förekomma något förskönande av studien så att 

individer vill delta av fel anledning (Helgesson, 2006). 

För att främja trygghet och bekvämlighet har informanterna själva fått välja tid och plats, 

vilket Polit och Beck (2012) rekommenderar. Att intervjuaren använder rätt pronomen, är 

speciellt viktigt i just detta fall för att deltagaren ska känna sig bekväm med situationen. 

Innan intervjun startades så informerades deltagarna om den konfidentialitet som förelåg, det 

vill säga att inga obehöriga kommer att få ta del av deltagarnas namn, mejladresser eller 

liknande (Helgesson, 2006). De informerades även om att alla inspelningar sparades med 

största säkerhet och att de skulle raderas vid studiens slut, i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011). Citaten i uppsatsen har skrivits om till skriftspråk vilket Kjellström (2012) menar är 

viktigt så att läsare inte kan koppla texten till vissa individer. Under intervjuerna undveks 

ledande frågor för att detta kan ge ett missvisande resultat (Polit & Beck, 2012). Intervjuarna 

var även uppmärksamma på sina egna reaktioner då dessa kan påverka informantens 

berättelse. 

Resultatanalys 

Utelämnande av material som leder till ett mer enhetlig resultat har inte förekommit, då 

Helgesson (2006) beskriver att det kan förvanska resultatet. Även fabrikation kan förvränga 

resultatet, vilket exempelvis kan vara fabricering av citat eller ändringar i innebörd av citat 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
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Den insamlade informationen analyserades med en strävan mot objektivitet, då subjektivitet 

kan påverka resultatet. Helgesson (2006) påpekar att objektivitet är en förutsättning för bra 

forskning. Enligt Polit och Beck (2012) är tanken med resultatet att det ska reflektera den 

riktiga världens sanning. Om resultaten inte är trovärdiga så är studien inte relevant. 

RESULTAT 

I analysens process arbetades kategorierna möten, att vara öppen om sin bakgrund, kunskap 

och utsidan genomgår förändringar fram med tillhörande subkategorier, vilka kan ses i tabell 

2. Resultatet presenteras under de fyra kategorierna där subkategorierna med förklaringar och 

citat följer. Alla informanter är representerade i citaten, vilka skrivs i kursiv stil med indrag. 

Vissa informanter ser det som att de har varit transsexuella men inte är det längre, vi har för 

konfidentialitetens och enhetlighetens skull valt att benämna alla som att de är transsexuella 

idag. 

Den vanligaste synen på kön är att det är binärt och består av det manliga och det kvinnliga 

könet. Det finns andra synsätt där begreppet kön är bredare, till exempel att det är en gråskala 

där en person är mer eller mindre av de olika. Det finns även de som upplever att de har båda 

könen, de som upplever att de har ett tredje kön samt de som upplever att de inte har något 

kön alls. Den här studien hanterar enbart två kön, det kvinnliga och det manliga. 

Pronomenet hen har använts för att hålla texten könsneutral. I de fall där könet kan vara av 

betydelse har istället han eller hon använts. Pronomen i citaten har inte ändrats. 

Ordet outa används av informanterna och betyder att komma ut, i det här fallet som 

transsexuell. När en person outar sig själv berättar hen om sin bakgrund för någon annan. En 

person kan också bli outad av någon annan, vilket kan leda till att den outade blir utlämnad 

om hen inte gett sitt medgivande till detta. 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Möten 

Familjen 

Omgivningen 

     Obekanta 

     Nya bekantskaper 

Inom hälso- och sjukvård 

Öppen om sin bakgrund 

    Osäkerhet 

   Att slippa bli ifrågasatt och ofrivilligt outad 

   Trygghetskänsla 

Kunskap 
     Nyfikenhet och bristande kunskaper 

Förklara och försvara 

        Utsidan genomgår förändringar 
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Möten 

I denna kategori beskrev informanterna både bra och dåliga möten och hur dessa har påverkat 

dem. Subkategorierna avhandlar olika typer av relationer och beskriver möten med familjen, 

omgivningen, obekanta, nya bekantskaper samt inom hälso- och sjukvård. 

Familjen 

Familj och vänner var stöttande och ansträngde sig för att bekräfta personen. Även de som 

inledningsvis hade svårt att acceptera sin närstående har så småningom börjat bemöta dem 

väl. Familjerna var oroliga för förändringar och distanserade sig för att de var rädda att 

personen de känner skulle bli annorlunda. 

De bemöter samma person vilket jag verkligen har försökt jobba på den här 

tiden, jag har försökt förklara för dem att jag är ju samma person liksom. 

Vänner och vissa familjemedlemmar bemötte informanterna stereotypt och vissa ville utbilda 

informanterna i vad till exempel manlighet går ut på. Det tog tid för en del släktingar att säga 

rätt namn och pronomen men de lärde sig med tiden. Vissa släktingar hade svårare att 

acceptera nyheten än andra. De negativa upplevelserna var att bli ifrågasatt och behöva 

försvara sin rätt att vara. En informant berättade om ett syskon som reagerade med ilska när 

hen blev outad, en annan hade en förälder som inte ville att hen skulle ringa till arbetet ifall en 

kollega skulle svara. Det var komplexa känslor som kom fram, när en anhörig kände motvilja 

mot omständigheterna kring en person de samtidigt håller av. 

Samtidigt som jag tycker det är jobbigt att han inte vill erkänna mig för den 

jag är, samtidigt som jag vet att han älskar mig mer än någon annan. Han 

tycker att det är jättejobbigt att han skäms, för att han gör såhär, samtidigt 

som han älskar mig. 

En del släkt hade ursäktat tidigare kommentarer med att de inte förstod och inte hade kunskap 

innan personen kom ut som transsexuell. Det framkommer en vilja att bli bemött som den 

man är även om en inte passar in i rådande könsroll. 

Man hittar alltid anledningar eller ursäkter, liksom för att gömma det här 

dåliga beteendet. 

Omgivningen 

Bemötandet beskrevs som olika beroende på vilka människor de mötte. Alla deltagarna 

upplevde att de överlag haft positiva erfarenheter av omgivningens bemötande. Omvärldens 

kunskap ökar och de har oftast fått positiva eller neutrala reaktioner när de outat sig. De som 

inte känt till informanternas bakgrund har behandlat dem som vilka män och kvinnor som 

helst.  

Generellt så blir jag bemött väldigt bra. Få människor anar ens att jag har 

varit transsexuell eller… ja, det är väldigt sällan jag har blivit särbehandlad. 

Även olika platser har påverkat bemötandet. Små orter beskrevs av en informant som mer 

negativt inställda till transsexualism och hen har där upplevt sämre bemötande. Det rådde 

även en delad mening om huruvida kvinnor eller män accepterar transsexualism i större 

utsträckning och reagerar gentemot informanterna på ett bättre sätt. Alla informanterna var 

dock enade om att de bara vill bli behandlade som dem de är. 
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Jag tycker att acceptans har väl ingenting med förståelse att göra. 

Personerna beskrev svårigheten att flirta i krogsammanhang och det, i vissa fall, negativa 

bemötandet när det blev klart hur kroppen är beskaffad. En informant uppgav att hen blivit 

utsatt för både slagsmål och våldtäkt. Även svårigheter att söka arbete beskrevs och det 

upplevdes som ett problem då referenser och betyg från förr stod i det gamla personnumret. 

Detta leder till att personen måste outa sig som transsexuell när hen söker nytt arbete. En 

informant påpekade frustrationen av att vara kunnig men inte räknas, att ständigt bli nekad 

arbete samtidigt som hen i sitt tidigare liv haft lätt att få arbete. 

De säger att du verkar så pigg och framåt, det är klart att du ska ha jobb, 

självklart, men inte här… 

Obekanta 

Alla informanterna berättade att det kan vara obekvämt att byta om på allmänna platser såsom 

badhus och gym. De fortsatte med att omgivningen upplevs ifrågasättande och stirrar på allt 

som är annorlunda. Vissa har tidigare blivit ifrågasatta och var nu nervösa för att det skulle 

ske igen. 

Det märks ju, även fast de inte säger någonting så märker jag att, nu tittar du 

mycket konstigare än du borde göra och lite för länge... 

En informant berättade att hen simmade regelbundet men skulle inte göra det om inte det 

lokala badhuset haft gemensamt omklädningsrum, där det finns en möjlighet att gå in till ett 

personligt bås och byta om. Det går inte att följa med på spontana initiativ till nya ställen och 

det har hänt att de behövt fabricera skäl till varför de inte kunnat följa med. 

Jag får ringa innan och kolla vad de har för typ av omklädningsrum och vad 

för typ av duschar, om det finns möjlighet att man kan duscha själv eller om 

det är duschrum där det inte ens är avskilt mellan, då går det liksom inte. 

Beskrivningar av att det kanske mest är självkritik och rädsla för ett dåligt bemötande kom 

också på tal. Även om andra inte lyckades gissa varför deras kropp såg annorlunda ut så 

stirrade de. Eller som en kvinnlig informant sa: 

Det är jag som ser den där karln i spegeln, den där karln som ingen annan 

ser. Den konstiga killen som dyker upp emellanåt som ingen annan ser. 

Informanternas upplevelse var att omgivningens brist på kunskap även skyddar dem på vissa 

sätt. En informant berättade om en vän som trots att denne visste om att hen fick 

hormoninjektioner regelbundet och hade sparat könsceller ändå inte hade förstått att hen var 

transsexuell. 

Nya bekantskaper 

Den vanligaste reaktionen när informanterna själva har kommit ut som transsexuella har varit 

chock för de nya bekantskaperna, vilket oftast uppfattas som rätt roande. De påpekade att alla 

reagerar olika efter det men att de flesta accepterar eller tycker att det är personens ensak.  

Jag tycker det är kul att se folks reaktioner, så ibland outar jag mig själv på 

fyllan. 
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Informanterna beskrev de ifrågasättanden som kan komma, dessa kan vara frågor om hur de 

kan veta att de är transsexuella eller påståenden om att de inte är riktiga män eller kvinnor. 

Ja, jag har blivit påhoppad på social media, jag fick höra att du är ingen man, 

du har ingen snopp, punkt slut. 

Vissa påpekade att de sonderat terrängen och pratat om HBTQ-frågor innan de kom ut för nya 

bekantskaper, vilket gjort att de känt sig tryggare att berätta om sin bakgrund. 

Inom hälso- och sjukvård 

Enligt informanterna är vissa vårdsammanhang av intresse att känna till huruvida en patient är 

transsexuell. En informant berättade att han upptäckt en knöl i bröstet och insåg att han var 

tvungen att berätta om sin bakgrund för att vårdgivarna skulle ta knölen på allvar och inte 

bara vifta bort det med att det är så ovanligt att män får bröstcancer. Oron över vårdgivarnas 

frågor och om de behöver berätta om sin bakgrund eller inte kan få informanterna att avvakta 

med att uppsöka vården, men ingen undviker att söka vård. 

Nej. Men jag tänker att jag har en lite högre tröskel att söka vård... 

Nej, det har faktiskt inte tänkt på över huvud taget. Jag känner liksom att 

läkarbesök är ändå viktiga. 

Hälso- och sjukvården, med undantag för själva könskorrigeringsprocessen, upplevdes som 

ovan att hantera transsexuella patienter. Informanterna beskrev obehaget när vårdgivare vid 

undersökning stirrade på det som såg annorlunda ut på deras kroppar. Det går emellertid att 

vara okunnig och ändå bemöta en patient bra, vilket illustreras med följande citat: 

Och sen frågade hon om jag hade en eller två testiklar, varpå jag svarade 

“nej” och så tittade hon ganska länge på mig och sa “Nähä. Vad… vad beror 

det på?”. Och då förklarade jag att “jag är transkille, jag har inte gjort nån 

könsoperation” och då tog det ändå väldigt lång tid för henne att förstå åt 

vilken håll jag var trans och hur min kropp såg ut för att hon skulle kunna 

fortsätta hjälpa mig. Men när hon väl hade fått de bitarna på plats så sa hon 

“Men har du tagit HPV-vaccin då?!” 

Öppen om sin bakgrund 

Frågan om personen ska vara öppen om sin bakgrund eller inte dök upp under intervjuerna. 

De både vill och vill inte berätta om sin bakgrund för sin omgivning. Hur informanterna 

funderade kring att vara öppen presenteras i subkategorierna osäkerhet, slippa bli ifrågasatt 

och ofrivilligt outad samt trygghetskänsla. 

Osäkerhet 

Informanterna skildrade osäkerheten i om de vill berätta om sin bakgrund eller inte. 

Beskrivningarna rör diskussioner och att kunna förklara saker utan att avslöja för mycket. 

Informanterna vill i olika utsträckning inte göra en stor sak av sin bakgrund samtidigt som det 

är en ofrånkomlig del av deras liv. 

Jag vill inte vara öppen för att det är en sådan privat grej, och jag vill inte ge 

fel bild av mig, men samtidigt så är det en stor grej i livet så det är svårt att 

inte vilja prata om det. 
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Frågan om när personen måste berätta dök upp under intervjuerna. Informanterna funderade 

över vid vilken tidpunkt i ett vänskapsförhållande det blir viktigt att berätta om sin bakgrund. 

De undrade när de ska berätta för släkten, när en dejt behöver få veta samt om de måste 

berätta för sin chef eller inte. 

Slippa bli ifrågasatt och ofrivilligt avslöjad 

Att passera bra och slippa bli ifrågasatt upplevdes som en lättnad. Informanterna beskrev en 

vilja att inte vara öppen för fler än de närmaste och skälet var framförallt rädsla för 

missförstånd, skvaller samt att få ett annat bemötande än tidigare. 

Jag har drömt mardrömmar om att folk har fått reda på det. 

Informanterna beskrev sin bakgrund som en privatsak som det inte finns någon anledning att 

berätta för någon annan om. Det skapas ett behov av att komma på bra ursäkter och 

missledande svar för att ingen ska få reda på den.  

Det blir en massa lögner, mycket energi som går åt till att dölja en del av mitt 

liv. 

En informant beskrev även en partners oro för skvaller vilket ledde till att hen dolde sin 

könsidentitet av hänsyn till familj och barn. 

När [barnet] kom då hade jag blivit övertygad om att jag måste ju ligga riktigt 

lågt och då petade jag in mig själv i garderoben, de första förskoleåren, för att 

inte [hen] skulle bli drabbad utav hur jag är. 

Att bli outad av någon annan än en själv är något som kom upp under intervjuerna. När 

vänner eller familjemedlemmar berättat om personens bakgrund utan att denne givit sitt 

medgivande om detta har informanterna tagit illa vid sig. Det har dock varit i välmening eller 

av oförsikt. 

Men då ställde sig min mamma upp och höll tal, och det trodde jag aldrig 

någonsin att hon skulle göra. Sen började hon freestyla helt plötsligt och då 

outade hon mig där. 

Trygghetskänsla 

Informanterna beskrev oron över att bli bemött annorlunda på grund av att de berättat om sin 

bakgrund, samtidigt som de beskrev lättnaden och tryggheten i att umgås med människor som 

känner till den. Det råder delad mening om det är svårt eller enkelt att prata om sin bakgrund. 

Då kan man dra referenser utan att behöva ändra på något i historien för att 

de inte ska förstå att man pratar om sig själv. 

Kunskap 

I denna kategori presenteras hur informanterna upplevde att omgivningens kunskap eller brist 

på kunskap har påverkat dem. Under analysen framkom subkategorierna nyfikenhet och 

bristande kunskaper samt förklara och försvara. 
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Nyfikenhet och bristande kunskaper 

Den utbredda okunskapen har lett till att informanterna möts av nyfikenhet när det kommit 

fram att de är transsexuella. Nyfikenheten rörde främst frågor om åt vilket håll personerna är 

transsexuella och vilket pronomen som är rätt, men även frågor om genitalier och sexliv. 

Ibland upplevde informanterna nyfikenheten som påträngande, även om den kom från ett 

ärligt intresse och en önskan om att göra rätt. 

Folk tar sig lite friheter, i och med att det är så pass ovanligt så tycker de att 

det är jättespännande och då blir det på något sätt okej, tycker de, att de ska 

få fråga vad som helst. 

Alla informanter har upplevt situationer där utomstående visat på olika typer av okunskap. 

Bland annat har begreppet transsexualism blandats ihop med transvestiter och drag queens. En 

kollega till en informant påstod att transsexuella personer oftare är sjuka på grund av att något 

är annorlunda i hjärnan och när påståendet ifrågasattes kunde hen inte försvara det. Människor 

tror inte att de mött transsexuella personer och tror att det är ovanligare än vad det är. En del 

av negativiteten uppfattas komma utifrån att transsexualism upplevs som så okänt. 

Det är nog just det, att det är några människor som bara finns i text som man 

aldrig har träffat, de är jätteläskiga. 

Informanterna beskrev att vissa människor inte vill lära sig och är trångsynta. De påstår 

exempelvis att en person byter kön, istället för att korrigera, att det är ett val eller att personen 

i fråga aldrig kommer att bli en riktig kvinna eller man. Människor trodde även att en person 

inte är man eller kvinna förrän alla operationer är avslutade. 

Folk tycker att det på något vis är okej att “Ja men det där är ju ingen kvinna 

förrän de faktiskt har fått bröst och fått nytt personnummer, fram tills dess är 

det en hen, eller en han.” Och då var väl jag ganska noga med “Nej, det är 

faktiskt en hon, även nu. Det har alltid varit en hon, hon säger att hon vill bli 

benämnd hon och då ska vi säga hon”. 

HBTQ-kretsar kändes tryggare för informanterna men även där upplevdes en bristande 

kunskap. De kan bli tagna för cispersoner även i HBTQ-kretsar och därmed bli ifrågasatta 

även där. 

Förklara och försvara 

Informanterna beskrev en känsla av att ständigt behöva förklara vad transsexualism är och 

behöva försvara sin rätt att vara. Ibland uppstod det situationer där omgivningen diskuterade 

transsexualism på ett mindre respektfullt sätt utan att veta om att en transsexuell person är 

med i samtalet.  

Det är konstigt när man sitter där, hade du menat det om du visste att du 

pratade om mig? 

Vid sådana diskussioner rådde en delad mening mellan informanterna om hur de ville gå 

tillväga. Vissa ville gå med i diskussionen och rätta till de fel som nämnts medan andra 

lyssnade bara för att inte avslöja för mycket om sin egen bakgrund.  
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Man försöker liksom förklara på bästa möjliga sätt utan att ge en hint om att 

jag är trans. 

Utsidan genomgår förändringar 

Om en persons utsida upplevdes annorlunda av omgivningen så kunde det påverka hur denne 

blev bemött. Även informantens självförtroende eller oro för att bli bemött dåligt kan påverka. 

Omgivningen beskrevs som varken förstående eller respekterande före hormonbehandlingen 

och informanterna uppgav en önskan om att ha blivit accepterade även innan. Ett ständigt 

ifrågasättande och till och med, vid enstaka tillfällen, slagsmål beskrevs som vardag innan 

påbörjad behandling. 

Ropade bögjävel och sådana saker efter en, och sen har jag blivit nedslagen 

för det… Men inte med vänner har det vart något sådant, utan det var 

utomstående som har skrikit på stan. 

Hormonbehandlingen förbättrade bemötandet från omgivningen, informanterna beskrev att 

när hormonerna börjat påverka och ändra kroppen så minskade ifrågasättandet och de 

negativa upplevelserna. Förändringarna beskrevs som röstförändringar, skäggväxt och mer 

feminina drag. 

Sen jag började ta testosteron har det blivit annorlunda. I och med att jag fick 

ansiktshår så tar alla mig för man. 

Informanterna beskrev även en frustration över att behöva ta hormonerna livet ut och en 

nedstämdhet över att allt kring kroppen inte går att ändra. De beskrev att situationer där de 

behövt förklara sig minskat och med det har självförtroendet ökat. 

Ja, jag mår mycket bättre, mitt självförtroende är mycket bättre, det är 

jättestor skillnad. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Bristen på kunskap om transsexualism är en genomgående röd tråd genom hela resultatet 

vilket alla intervjupersoner tagit upp. Informanterna har i regel positiva upplevelser av 

bemötande, både från nya bekantskaper och från familj, släkt och vänner. De negativa 

upplevelserna kopplas oftast till okunskap (Bauer et al, 2014; Institute of Medicine of the 

National Academies, 2011; Lim et al., 2014; Merryfeather och Bruce, 2014). 

Ett avvägande kring att vara öppen om sin bakgrund sker hela tiden hos deltagarna. Det ses 

som en trygghet och en lättnad över att kunna prata fritt om sina erfarenheter. Anledningen till 

att inte vara öppen handlar om att inte enbart bli förknippad med att vara transsexuell och en 

farhåga i att bli behandlad annorlunda. Att behöva hålla en del av sitt liv hemligt för att 

bemötas med respekt upplevs som problematiskt och grundar sig i en önskan om att inte bli 

ifrågasatt. Denna oro är kopplad till omgivningens krav och förväntningar på hur en person 

ska bete sig (Carnevali, 1984). Som en följd av att inte vara öppen blir det svårt att prata om 

sina upplevelser associerade med transsexualismen med personer som inte känner till detta. 

Det blir svårt att ge tyngd till de fakta en person presenterar i diskussioner utan att personen 

behöver outa sig själv. 
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Eftersom okunskapen är så pass utbredd är det inte ovanligt med situationer där omgivningen 

kommer med felaktiga påståenden om transsexualism (Bauer, Scheim, Deutsch & Massarella, 

2014; Grant, Mottet, Tanis, Herman, Harrison & Keisling, 2010; Lim, Brown & Justin Kim, 

2014; Merryfeather & Bruce, 2014; Socialstyrelsen, 2010). Vid sådana tillfällen upplevde 

informanterna att de var tvungna att upplysa omgivningen och förklara vad transsexualism 

egentligen är. Det händer att andra uttrycker sig negativt om transsexualism och transsexuella 

personer varvid informanterna upplever att de måste förklara för att försvara sig själva och 

andra i deras situation. Undervisning om transsexualism är något som behövs för att kunna 

undvika missförstånd och felaktig kunskap, något som framkommit i resultatet och även 

Merryfeather och Bruce (2014) understryker. 

Trots att en allmänt negativ inställning till transsexuella upplevdes i samhället möttes de flesta 

informanterna med nyfikenhet när de kom ut. Ofta handlade det om att de vill skaffa sig 

kunskap nog för att kunna bemöta den transsexuella personen på rätt sätt, till exempel genom 

att ta reda på vilket pronomen som är rätt för en särskild person. Det finns de som fortfarande 

tror att de aldrig träffat en transsexuell person. Informanterna har upplevt att vissa av dessa 

människor får en bättre uppfattning om de sätter sig ned och förklarar för dem vad 

transsexualism egentligen innebär. Kunskapen kan då leda till ett bättre bemötande gentemot 

transsexuella personer. När informanterna berättat om sin bakgrund för nya bekantskaper 

upplever de sig ha fått bättre reaktioner än väntat, vilket delvis kan bero på att personerna 

själva valt ut vilka de berättat för och de har ibland talat med dem om HBTQ-frågor innan de 

avslöjat sig för att känna sig säkrare. Om en person blir outad av någon annan saknar de 

kontroll över situationen gällande vem som får reda på det och på vilket sätt. De får heller 

ingen möjlighet att svara på eventuella frågor eller korrigera missuppfattningar om 

transsexualism. 

I kontakt med hälso- och sjukvården framkommer en oro över att behöva avslöja sin 

bakgrund. Ängslan över att vårdpersonalen kommer lägga onödigt fokus vid saker som inte är 

kopplade till den vård person söker är bärande. Det finns sammanhang där det är nödvändigt 

att veta huruvida personen är transsexuell eller inte men i många fall är det irrelevant. På 

grund av oerfarenhet och bristfällig kunskap när det kommer till att ta emot transsexuella 

patienter så riskerar de att bli missförstådda och diskriminerade, vilket både Polly och Nicole 

(2011) och Merryfeather och Bruce (2014) poängterar i sina artiklar. Det är problematiskt när 

personer skjuter upp nödvändig vård på grund av osäkerheten över vilken typ av bemötande 

de kommer få. I studien av Bauer et al. (2014) har 21 procent någon gång undvikit att söka sig 

till en akutmottagning när de egentligen skulle ha behövt det. I föreliggande studie har ingen 

undvikit att söka vård, på sin höjd skjutit på det, men samtidigt har informanterna inte heller 

uppgett att de behövt uppsöka vård akut. Hyldmo et al. (2014) belyser vikten av bra 

information och diskussion mellan läkare och patient. 

Omklädningsrum och dylika avklädda sammanhang upplevs som ett orosmoment. 

Omgivningen har stirrat på det som har sett annorlunda ut på kroppen, de sammanhang där 

det finns möjlighet att byta om och till och med att duscha utan att visa sig helt avklädd för 

andra upplevs som lättare. Alla omklädningsrum erbjuder dock inte den möjligheten och det 

kräver att personerna måste kontrollera i förväg vilken typ av omklädningsrum det finns. 

Rädsla för ett dåligt bemötande är en av de större delarna i varför just omklädningsrummen 

uppfattas som obehagliga. Oron grundar sig i en osäkerhet om den egna kroppen och huruvida 

en själv faktiskt passerar eller inte. Ovissheten kring detta leder till självkritik, som i sin tur 

leder till att de undviker den här typen av sammanhang. De är samtidigt hoppfulla för 

framtiden och tror att de så småningom kommer att våga mer. Larsson, Lilja, Fossum, 

Bergström-Walan och Berg (2008) beskriver att påfrestningar, såsom oron över ett dåligt 
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bemötande, påverkar den psykiska hälsan negativt. Transformering (2014d) och Udeze et al. 

(2008) styrker att könskorrigeringsprocessen ökar välmående och trivsel i den egna kroppen, 

vilket alltså kan främja personerna som genomgått detta. 

Alla har upplevt att hormonernas inverkan på kroppen varit en betydande faktor i att få ett 

bättre bemötande. Efter en tids behandling ökar sannolikheten markant för att de ska bli tagna 

för det önskade könet. Detta har främjat självförtroendet hos personerna, vilket Udeze et al. 

(2008) styrker. Informanterna som var transsexuella män (KtM) belyser att röstförändringarna 

hjälpte dem, när rösten blev mörkare passerade de som män oftare. De transsexuella 

kvinnornas (MtK) röster påverkas inte av hormonerna men efter möten med en logoped övas 

ett ljusare tal upp. Fossum (2013) skriver att röstläget hos en person påverkar det intryck 

denne ger, något som bekräftas av informanterna. Eftersom hormonernas effekt påverkar 

bemötandet och måendet hos personen blir det essentiellt att tidigt få möjlighet till en diagnos. 

DDL innebär bland annat omgivningens förväntningar på hur en person ska bete sig 

(Carnevali, 1984), här har hormonerna också hjälpt informanterna. Före hormonbehandlingen 

upplevde informanterna att de fick så kallad välmenad kritik för hur de betedde sig, något som 

upphörde i samband med att deras yttre stämde bättre överens med deras beteende. På så vis 

har hormonerna hjälpt informanterna att passera inom den rådande könsnormen (Bergström, 

u.å.; Transformering, 2014g). 

Okunskapen kring transsexualism kan ibland verka skyddande. Det är inte ovanligt att 

kännedomen kring transsexualism är så låg att omgivningen inte kan föreställa sig att någon 

skulle vara det. Människor hittar då på förklaringar till information som annars hade kunnat 

avslöja personen. Det här märks även i sammanhang där de transsexuella är avklädda, oavsett 

om det är i omklädningsrum eller i vårdsammanhang. Omgivningen ser att något ser 

annorlunda ut men förstår inte varför, varvid personen inte behöver komma ut som 

transsexuell. Detta kan verka skyddande då transsexuella personer som grupp utsätts för 

diskrimineringar (Larsson et al., 2008). 

Det har framkommit i resultatet att det går att bemöta transsexuella personer värdigt även om 

kunskap saknas. God kommunikation och en inställning att alltid vilja ge personcentrerad 

vård leder till ett bra bemötande, vilket ökar förtroendet patienten känner för vårdgivaren 

(Hyldmo et al., 2014). Att arbeta personcentrerat innebär att se patienten som hen är och vara 

öppen för att en själv inte sitter inne med all kunskap. Detta kan leda till en bättre 

kommunikation och i slutändan, ett bättre bemötande. 

Syftet kan därmed anses ha besvarats då informanterna beskrivit hur de upplevde sig bli 

bemötta i det dagliga livet och hur detta bemötande påverkat dem. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie gjordes då författarna avsåg att beskriva informanternas egna 

upplevelser. En litteraturstudie valdes bort då mängden svenska vetenskapliga artiklar i ämnet 

var begränsad. Eftersom studiens fokus låg i Sverige ansågs det svårt att generalisera 

utländska artiklar, på grund av att lagar och styrdokument skiljer sig samt eventuella 

kulturella skillnader. De utländska vetenskapliga artiklar som hittades har koncentrerat sig på 

bemötandet inom vården men har ändå bedömts som applicerbara i studien, då dagligt liv 

inbegriper besök till hälso- och sjukvården. 
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Urvalskriterierna att personen skulle ha fått diagnosen transsexualism och ha genomgått viss 

behandling användes för att kunna ta del av tankar och upplevelser hos personer som passerar 

för sin omgivning. Huruvida personen passerar för omgivningen är subjektivt och något som 

skiljer sig åt mellan olika situationer, och det har därför varit upp till personerna själva att 

avgöra detta. I missivbrevet (bilaga B) och efterlysningstexten (bilaga A) var ett 

urvalskriterium att personerna ska ha genomgått en könskorrigering, något som under 

insamlandet av informanter visade sig vara svårdefinierat och inte heller en avgörande faktor. 

Därför ändrades kriteriet till att handla om att passera under insamlandet av informanter 

eftersom det ansågs vara det relevanta för studiens syfte. 

Det geografiska exklusionskriteriet valdes då författarna önskade träffa informanterna och 

undvika telefonintervjuer. Detta för att inte missförstånd eller feltolkningar av uttalanden 

skulle uppstå, vilket Baggens och Sandén (2014) stödjer när de beskriver kommunikation som 

ett samspel mellan kroppsspråk och tal. Den geografiska begränsningen kan ha minskat 

urvalet men eftersom ett tillräckligt antal informanter uppnåddes för att genomföra studien 

anses det inte ha påverkat resultatet. 

Polit och Beck (2012) påpekar att snöbollsmetoden, som användes för att söka upp 

informanterna, riskerar ett ge en smal urvalsgrupp, som i sin tur kan ge ett missvisande 

resultat eftersom urvalsgruppen automatiskt avgränsas i ett relativt litet nätverk. Trost (2010) 

belyser att snöbollsmetoden är rimlig att använda vid kvalitativa studier som använder 

strategiska urval, varför metoden valdes. Ingen koppling mellan de olika informanterna 

upptäcktes varav det antas att informationen om studien lyckats sprida sig fullgott för en stor 

spridning på informanterna. 

Intervjuguiden var grunden för alla intervjuers genomförande för att kunna följa syftet, vilket 

Danielson (2012a) belyser, emellertid alternerades frågornas följd utefter varje intervjus flöde. 

Detta kan ha påverkat hur frågorna formulerades vid de olika intervjuerna, men resultatet av 

svaren från informanterna upplevs inte ha påverkats på något sätt. 

Inspelningen av intervjuerna skedde med två olika mobiltelefoner, ifall den ena skulle krångla 

eller få slut på batteri. Intervjuarna kände sig bekväma att använda telefonerna, som 

föranledde minimalt med besvär. Författarna diskuterade även att användandet av en diktafon 

kunde påverka informanterna, då en diktafon kan göra en person nervös och spänd vilket inte 

ville riskeras. Mobiltelefoner används och syns konstant varav det bedömdes att dessa inte 

skulle påverka i lika stor grad som en diktafon. Ingen av intervjupersonerna verkade påverkad 

av det faktum att de blev ljudinspelade via mobiltelefon. 

Resultatet i studien anses inte vara generaliserbart främst på grund av att informanternas antal 

var litet. Dessutom representerades intervjudeltagarna av fem transsexuella män (KtM) och 

två transsexuella kvinnor (MtK), vilket kan jämföras med att två tredjedelar av de 

ansökningar om juridiskt könsbyte som gjorts i Sverige åren 1992-2009 har gjorts av 

transsexuella kvinnor (MtK) (Socialstyrelsen, 2010). Ålderskillnaden på informanterna 

varierade, från 20 år till 48 år, samtidigt som medianåldern var 25 år. Omfånget av åldrar är 

inte så brett som det kan antydas, och synen på livet kan påverkas av åldern och därav hur en 

person upplever saker. Informanterna har antytt att de har bekanta som är transsexuella och 

som har haft och har det svårare. Författarna har även diskuterat möjligheten att de som har 

det riktigt svårt kanske inte vill eller orkar ställa upp på intervjuer, vilket kan ha påverkat 

utgången av resultatet. 

Resultatet och diskussionen kan ha färgats av hänsyn till informanterna, eftersom dessa 

uttryckt en önskan att få läsa den färdiga rapporten.  
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Detta kan ha lett till att iakttagelser som informanterna har upplevt som besvärande har 

undvikits, även om författarna inte tror det. Eftersom författarna har varit medvetna om risken 

under processen stärks trovärdigheten (Vetenskapsrådet, 2011). Det kan också ha lett till att 

resultatet blivit extra tydligt för läsaren eftersom författarna övervägt formuleringarna noga 

för att informanterna inte ska uppleva sig misstolkade. 

I efterlysningstexten fanns en mejladress skapad för ändamålet att ta emot 

intresseanmälningar, medan den officiella skolmejlen användes till missivbrev och 

mötesbestämmande. Detta kan ha påverkat antalet personer som inledningsvis visade intresse 

för studien, då en personlig mejladress kan ha upplevts som mindre seriös. Författarna 

bedömer att det inte har influerat resultatet då mängden informanter var tillräcklig för studien. 

Slutsats 

Transsexuella personer som passerar blir i regel väl bemötta, men bristen på kunskap i 

omgivningen upplevdes som ett problem. Bemötandet påverkas av denna okunskap, oftast på 

ett negativt sätt. Det kan däremot leda till att människor inte förstår att en transsexuell person 

är transsexuell och då bemöter dem utan fördomar. Hormonbehandlingarna har haft en positiv 

påverkan, både på bemötandet från andra och på det egna självförtroendet. Kontentan är att 

information om vad transsexualism är bör spridas på flera nivåer i samhället samt att tidig 

diagnos och behandlingsstart är väsentligt för gruppens allmänna mående. 

Klinisk betydelse 

Studiens syfte är relevant då det av författarna konstaterats att det finns en brist på 

information om transsexuella personer, även inom hälso- och sjukvård. Genom att 

uppmärksamma informanternas upplevelser av bemötande kan en diskussion om ämnet 

påbörjas som kan leda till fler studier. Detta kan i sin tur förbättra det allmänna bemötandet 

och vårdupplevelser för transsexuella personer och även förbättra sjuksköterskors utbildning. 

Ämnet är viktigt att uppmärksamma då hälso- och sjukvården är till för alla och ingen ska 

känna sig obekväm med att ta kontakt med den. 

Förslag till vidare studier 

En intressant studie skulle vara om konsekvenserna av att byta personnummer och 

svårigheterna med exempelvis att söka arbete, bankkontakter samt praktiska saker som att 

flytta abonnemang. En studie om adoption till transsexuella personer skulle också vara 

intressant då det råder oklarhet om de i adoptionsintervjun måste uppge att de är transsexuella. 

Även en studie om transsexuella män som blir gravida och hur vårdkedjan runt dem fungerar 

skulle vara av intresse. 

I december 2014 kom ett förslag på lagändring (SOU, 2014:91) till lagen fastställande av 

könstillhörighet (SFS, 1972:119) som idag reglerar rätten att byta juridiskt kön. Förslaget 

innebär att den gamla lagen upphävs och ersätts av två nya, en som hanterar det juridiska 

könsbytet och en som hanterar den medicinska könskorrigeringen. En stor skillnad mot 

nuvarande lag är att åldergränserna ändras. Hur dessa lagar påverkar transsexuella personers 

förutsättningar samt om lagändringarna förändrar antalet ansökningar anser författarna skulle 

vara en studie av intresse. 
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 I 

BILAGA A - EFTERSÖKNINGSSTEXT 

Hej!  

 

Vi heter Amanda Pegelow och Linda Svedberg och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmets Högskola. Vi kommer till början av våren 2015 skriva en kandidatuppsats 

och vill gärna komma i kontakt med transsexuella personer som genomgått en 

könskorrigering eller som är inne i processen. Syftet är att beskriva bemötandet av samhället 

i det dagliga livet hos personer som har genomgått en könskorrektion, och vi önskar träffa 

personer att intervjua. 

 

Vi kommer hantera alla uppgifter med sekretess, det kommer inte gå att spåra något från 

den färdiga uppsatsen till en enskild person. De enda som kommer ha tillgång till namnen är 

vi själva och våra handledare. Alla moment är helt frivilliga och du kan när som helst, även 

mitt under en intervju, ångra dig och dra dig ur. Intervjuplatsen väljs av deltagaren, på en 

plats som känns bekväm och behaglig att prata i.  

 

Vi söker alltså personer som är transsexuella som har genomgått en könskorrigering eller är 

under en pågående process, som har möjlighet att träffas i området Stockholm-Uppsala-

Västerås-Eskilstuna-Nyköping. Intervjuerna beräknas ta ca 1-2 timmar. Vi har tyvärr ingen 

möjlighet att erbjuda reseersättning men bjuder gärna på fika om det önskas.  

 

Om du är intresserad, vill veta mer eller har några frågor så är ni jättevälkomna att höra av er 

till oss på: kandidat2015@gmail.com 

 

Vi ser fram emot att komma i kontakt med er. 

Med vänliga hälsningar, Linda och Amanda 

PS. Hjälp oss gärna att sprida den här texten! 
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BILAGA B - MISSIVBREV 

 

Sophiahemmet Högskola, 27 januari 2015 

Sophiahemmet Högskola 

Box 5605 

114 86 Stockholm 

 

Har du genomgått en könskorrektion och kan tänka dig att bli intervjuad angående hur 

du bemöts? 

Vi heter Linda Svedberg och Amanda Pegelow och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 

högskolepoäng.  

 

Området som ska studeras berör hur personer som genomgått en könskorrektion upplever 

bemötandet i det dagliga livet. Vi är därför intresserade av att genomföra intervjuer med 

personer som uppfyller följande kriterier; vara transsexuell, ha genomgått en könskorrektion, 

vara över 18 år, tala svenska samt kunna bli intervjuad i Stockholm, Uppsala, Västerås, 

Eskilstuna eller Nyköping. 

  

Det finns många rapporter som visar på att transsexuella personer bemöts illa i vården på 

grund av okunskap. En undersökning om hur bemötandet i det dagliga livet påverkar personer 

som genomgått en könskorrektion kan ge mer information om transsexuella personer och 

deras specifika behov. Målet är att minska okunskap om transsexuella personer i framförallt 

vårdsammanhang. 

Syftet är att beskriva hur bemötandet i det dagliga livet påverkar personer som har genomgått 

en könskorrektion. 

 

Under studien kommer sex till åtta personer att intervjuas. Plats och tid för intervjun kommer 

att ske när det passar den som blir intervjuad. De frågor som ställs kommer handla om 

bemötande. Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ned, därefter kommer de att 

analyseras och bearbetas. Ljudfilerna och övrigt material kommer att förvaras säkert så att 

inga obehöriga kan ta del av dem och när studien är klar kommer filerna att raderas. Det som 

sedan skrivs i arbetet kommer inte gå att kopplas till enskilda individer.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas när som helst, även mitt under intervjun.  

  

Med vänlig hälsning, 

Sophiahemmet Högskola 

  

Linda Svedberg    Amanda Pegelow 

XXX-XXXXXXX    XXX-XXXXXXX 

linda.svedberg@stud.shh.se   amanda.pegelow@stud.shh.se 

 

Handledare: Britten Jansson  

xxxxx.xxxx@shh.se  

  



 III 

BILAGA C - INTERVJUGUIDE 

Konkreta frågor 
● Ålder? 

● När startade du utredningen för könskorrektion och när blir/var processen fulländad? 

Frågor 
● Beskriv kort din könsidentitet! 

● Beskriv hur du upplever att du blir bemött av andra människor? 

- På vilket sätt? 

- På grund av din könsidentitet? 

- Hur reagerade och tänkte du då? 

- Hur har det påverkat dig? 

- Olika bemötande beroende på olika människor? 

● Hur upplever du att människor du möter uppfattar transsexualism, generellt? 

- Hur upplever du att andra personer pratar om transsexualism? 

- Upplever du att människor du möter pratar om transsexualism på ett annat sätt när 

du är närvarande? 

- Har människor du mött någon gång inkluderat dig i en diskussion om transsexualism 

utan att veta om att du är transsexuell? 

- Hur påverkar det dig? 

● Hur reagerar människor du möter när de får reda på din könsidentitet? 

- Nyfiket, intresserat, avvisande... 

- Hur brukar nya bekantskaper reagera? 

● Berätta hur familj och nära vänner bemöter dig nu efter könskorrigeringen? 

- Rätt namn och pronomen?  

- Hur påverkar det dig? 

● (1) Sedan du börjat passera, har du kommit ut som transsexuell för någon? 

- Vem?  

- Berätta om tillfället? 

● Har det hänt att en okänd person har reagerat på ditt utseende på ett sätt som du 

kopplar till din transsexualitet? 

- På stan? I kassakön? Har okända kommit med frågor? 

- Hur påverkar det dig? 

● (2) Hur påverkas ditt dagliga liv av att du är transsexuell? 

- Medicinering? 

- Möten? 

- När du möter nya personer? 

- I ditt yrke? Dina studier? 

- Fritiden?  

- Förbereda situationer? 

● Känner du att du begränsar dig själv eller undviker att göra något i din vardag på 

grund av hur du tror att andra ska reagera? 

- Badhus? Omklädningsrum? Bastu? Offentliga toaletter? 

- Vårdsammanhang? 

- Könsmarkörer? Kläder, etc? 

● (3) Hur påverkar transsexualiteten hur du ser på din framtid, i jämförelse med 

cispersoner? 

● Finns det något du vill tillägga? 

 


